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Ajan rattaan pyöriessä on yhdistyksemme edelleen toimi- 
• nut työväen taloudellisen ja henkisen edistyksen kohot

tamiseksi. Kolmikymmenvuotisesta työstä on epäilemättä 
saatu monta hyvää tulosta pääkaupungin ja koko maan työ
väelle. Paljon on kuitenkin vielä sivistystyötä tehtävä en
nenkuin saamme taloudellisen sekä valtiollisen sorron pääl- 
tämme poistettua, sekä työväen niskoille sälytetyt verot siir
rettyä oikeudenmukaisesti kaikkien kannettavaksi. Yhdistys- 
tämme ovat kuntamme viranomaiset kuluneena vuotenakin 
huimasti verottaneet, eikä sen johdosta tehtyä valitustakaan 
ole huomioon otettu.

Yhdistyksen kokouksissa edellisenä vuotena paljon pu
heenaihetta antanut poliisijuttu päättyi vuoden alussa lopul
lisesti siten, että emännöitsijä erotettiin toimestaan ja niille 
puoluetoimikunnan jäsenille, jotka hänelle olivat antaneet 
menettelytapaohjeita, annettiin muistutus. Edellinen päätös 
tehtiin 152 äänellä 68 vastaan ja jälkimmäinen 93—60 vas
taan. Päätöksen johdosta erosivat silloiset johtokunnan jä
senet T. Uski, J. Pietikäinen, K. Ahlberg, Olga Kivekäs, E. 
Mäki, K. V. Saxell, Sandra Lehtinen, J. V. Valo ja K. E. 
Majanen toimistaan. Ainoastaan rahastonhoitaja F. M. Or- 
rela jäi edelleen paikoilleen.

Tammik. 17 p:nä valittiin eronneiden tilalle uusi johto
kunta, johon tulivat S. Nieminen, M. Haikarainen, M. Am
puja, J. Kandelin, J. Koskinen ja A. Koskinen joka toimi 
puheenjohtajana sekä T. Uski, K. Ahlberg ja J. Järvinen, 
jotka eivät kuitenkaan suostuneet johtokunnan jäsenyyttä 
vastaanottamaan. 24 p:nä tammik. valittiin heidän tilalleen 
K. E. Jaakkola, K. Soisalo ja A. Pietarinen.

Vuosikokouksessa maalisk. 6 p:nä valittiin taas johto
kunnan jäsenet. Silloin tulivat valituiksi S. Nieminen, M. 
Haikarainen, K. E. Jaakkola, S. Vuorio ja I. Manninen kah
deksi vuodeksi ja J. Koskinen, T. Uski, A. Koskinen ja K. 
Soisalo yhdeksi vuodeksi. Entisiä oli F. M. Orrela. Näistä
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kuitenkin kieltäytyivät J. ja A. Koskinen, joiden tilalle maa- 
lisk. 14 p:nä valittiin K. J. Valin ja J. Kandelin. Syysk. 8 
p:nä muutti S. Vuorio paikkakunnalta, jolloin hänen tilal
leen valittiin Osk. Rantala.

Lokak. 9 p:nä kuoli yhdistyksemme monivuotinen ra
hastonhoitaja ja kunniajäsen F. M. Orrela lähes 63 vuoden 
ikäisenä. Hän oli liittynyt yhdistyksen jäseneksi v. 1889 ja 
oli ollut mukana monissa työväen taisteluissa yhdistyksemme 
pitkän toiminnan aikana. Monisatainen joukko yhdistyksen 
jäseniä oli vainajaa saattamassa hänen viimeisellä matkallaan, 
ja laski yhdistys hänen haudalleen seppeleen. Orrelan ti
lalle johtokuntaan valittiin E. Mäkinen.

Yhdistys on vuoden varrella kokoontunut 15 kertaa ja on 
pöytäkirjoihin merkitty 67 § jakirjotettu 40 pöytäkirjan sivua. 
Osanottajain luku on vaihdellut 60—400. Keskusteltu on 
m. m. Työväenopistokysymyksestä, josta yhdistys lähetti kau
pungin valtuustolle kirjelmän, jossa ilmituotiin työväen mieli
pide opiston paikasta y. m. Kirjelmä ei kuitenkaan tuotta
nut toivottua tulosta. Tilien tarkastuksesta on johtokunta 
pitänyt siten huolta, että jäsenet ovat vuoronsa jälkeen nel
jännesvuosittain tarkastaneet yhdistyksen ja ravintolan tilejä. 
Yhdistyksen soittokunnan tilien hoidossa teki soittokunnan 
rahastonhoitaja Jahvetti Lehtinen suurehkon vajauksen, joka 
saatiin siten ilmi, kun johtok. jäsenissä heräsi syksyllä epäi
lys Lehtisen tilienhoidosta, jonka tähden pantiin toimeen yli
määräinen tilientarkastus edelläkerrotulla tuloksella. Vajauksen 
määrästä hankki Lehtinen takaukset, joten yhdistys tulee 
omansa saamaan takaisin.

Yhdistyksen taloudellista asemaa on vuoden varrella suu
resti edistänyt se 30,000 mk. lahjotus, jonka tupakkateh
das Fennia luovutti yhdistyksen rakennusvelan lyhentämi
seksi tehtaan voitto-osuutena vv. 1910—11 —12. Mainitta
koon tässä myös, että yhdistys sai vastaanottaa työväen- 
luentokurssilaisilta 406 mkan maksavan ajanosottajan, joka 
kiinnitettiin talon seinälle porraskäytävällä sekä Koiton ta
lolla opiskelevat työväen luentokurssilaiset lahjottivat 200 
mk. yhdistyksen juhlasalin freskomaalausrahastoon.
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Menoeristä mainittakoon Sirkuskadun kiveäminen, joka 
maksoi 5,536 mk. 39 p., yhdistyksen huoneustossa toimi
tetut maalaustyöt 1,280 mk., Säästöpankinrantakadun käytä
vän korjaaminen 929 mk. 50 p., lämmityslaitoksen korjaa
minen 575 mk., kirjaston hyväksi 400 mk., työväenyhdis
tyksen miesköörin matka-avustukseen Savonlinnan laulujuh
lille sekä näyttämöhuoneeseen kaluston ostoon 300 mark
kaa kumpaankin.

Yhdistystä ovat edustaneet: Sos.-dem. kunnallisneuvos- 
tossa: K. E. Satamavuori, A. Närhi, A, Halme, J. Vatanen, 
J. K. Lehtinen, Tahvo Pietikäinen, K. J. Valin, K. Ahlberg, 
O. V. Kuusinen, Edvard Valpas, T. Uski, K. Saxell, V. Ris
sanen ja M. Ampuja. Talousvaliokunnassa: Uski, Manni
nen ja Soisalo. Kirjastotoimikunnassa ruotsalaisella osas
tolla Eri. Aarnio ja suomalaisella J. K. Lehtinen. Siltasaa
ren sähkö o.-y. Valin, »Elannossa» Manninen, Puhelin 
o.-y. Nieminen, Työväen Osuuskaupassa Haikarainen, 
Työväen sanomalehti o.-y. Vuorio, Työväen Säästöpan
kissa Uski, Työväen luentokurssien toimikunnassa Väinö 
Pajari ja A. F. Lyly, Pajarin erottua sairauden tähden Jussi 
Railo. Työnvälitystoimiston johtokunnassa jäsenenä on ol
lut Uski ja varalta Satamavuori. Kunnallisessa hätä-apu- 
komiteassa on ollut A. Pietarinen. Tilintarkastajina ovat 
olleet: E. Saarenheimo, V. Iivarinen, H. Saxman, V. Pon
teva ja Teuvo Sola. Edellisten kieltäydyttyä toimesta vuo
den varrella valittiin tilintarkastajiksi: V. Hakkila, K. Leino 
ja S. Vuolijoki vakinaisiksi sekä E. Laaksovirta ja Teuvo 
Sola varalle. Toiminimen ovat kirjottaneet Nieminen ja Uski.

Vahtimestarina on edelleen ollut Valter Leino ja talon
miehenä J. Vatanen.

Toimintansa ovat lopettaneet: Valaistus ja Ajuripalveli- 
jain osastot, jättäen yhdistykselle omaisuutensa talletettavaksi. 
Vuokralaisena on yhdistykseen liittynyt autonkuljettajain osasto.

Sunnuntaikoulun toimintaa avusti yhdistys luovuttamalla 
sille huoneen ilman vuokraa. Koulu toimi viime kevättal
vella noin 2 */2 kk. ajan Anni Kivilahden ollessa johtajana.

Johtokunnan kokouksia on pidetty seuraavasti: Vuoden
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alussa toiminut johtokunta kokoontui 3 kertaa ja olivat kai
kissa näissä kokouksissa saapuvilla Uski, Mäki, Majanen, 
Ahlberg ja Saxel. Poissa olivat J. Pietikäinen, Sandra Leh
tinen, F. M. Orrela, J. V. Valo ja Olga Kivekäs kukin yh
den kerran.

Tammik. 17 p:nä valittu johtokunta kokoontui 7 kertaa 
ja olivat näissä kaikissa kokouksissa saapuvilla M. Haikarai
nen ja J. Kandelin. Poissa olivat J. Järvinen kaikista ko
kouksista eli 7 kertaa, Orrela 3, Ampuja, J. Koskinen ja S. 
Nieminen 2 ja A. Koskinen 1 kerran. Uski ja Ahlberg 
erosivat tehtyään siitä ensimmäisessä kokouksessa ilmoituksen.

Tammikuun 24 p:nä valituista johtokunnan jäsenistä oli
vat K. Soisalo ja K. E. Jaakkola saapuvilla kaikissa 5 ko
kouksessa. Poissa oli A. Pietarinen 4 kertaa.

Vuosikokouksessa maalisk. 6 p:nä valituista johtokunnan 
jäsenistä ovat poissa olleet J. ja A. Koskinen kaikista ko
kouksista, K. Soisalo 12 kertaa, I. Manninen 9, T. Uski 4,
S. Nieminen ja K. Jaakkola 3 ja M. Haikarainen 1 kerran. 
Orrela oli 7 kokouksesta poissa 3 kertaa, S. Vuorio 13 ko
kouksesta 2 kertaa, J. Kandelin 22 kokouksesta poissa 3 
kertaa ja K. J. Valin 1 kerran. Osk. Rantala oli kaikissa 
10 kokouksessa ja E. Mäkinen oli poissa 2 kertaa. Pöytä
kirjoihin on kirjotettu yht. 274 §:lää, jotka käsittävät 137 
pöytäkirjan sivua.

Puheenjohtajana on toiminut S. Nieminen, varapuheenj.
T. Uski, kirjurina K. E. Jaakkola, rahastonhoitajana F. M. 
Orrela sekä hänen sairastuttuaan keväästä alkaen tilapäisesti 
vahtimestari Valter Leino. Rahastonhoitajalta on ollut asian
mukainen takaus. Palkkiota on maksettu rahastonhoitajalle 
600 mk. vuodessa ja kirjurille 150 mk. Vahtimestari on 
saanut palkkaa 130 mk. kk. ja talonmies 125 mk. kk. sekä 
vapaan asunnon, valon ja lämmön.

Johtokuntaan jäävät S. Nieminen, M. Haikarainen, K. E. 
Jaakkola, I. Manninen ja Osk. Rantala. Eroavat T. Uski, 
K. Soisalo, K. J. Valin, J. Kandelin ja E. Mäkinen.

Ravinto lato imikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henki
löt: Puheenjohtajana M. Haikarainen ja hänen erottuaan
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vuoden lopulla K. J. Valin, kirjurina J. Kandelin, muina jä
seninä V. Lehto ja Katri Kotka.

Kokouksia on ollut 30, pöytäkirjassa pykäliä 158, jotka 
sisältävät keskusteluja etupäässä ravintolan järjestelystä ylei
söä tyydyttävälle kannalle, samalla pitäen huolta ravintolan 
tuottavaisuudesta yhdistykselle.

Puistojuhlissa on ollut ravintola 3 kertaa, nim. yhdis
tyksen, Maalari a.-o. ja Naisosaston juhlissa, jotka kaikki 
sattuivat niin epäedulliseen aikaan, ettei niistä ollut paljon 
hyötyä.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: M. Hai
karainen 28, J. Kandelin 28, K. J. Valin 24, V. Lehto 22 
ja K. Kotka 20 kertaa.

Ravintolan kirjanpitoa hoiti ensimäisellä 3:11a vuosinel
jänneksellä K. Soisalo, 30 mk. kuukausipalkkiolla, hänen 
erottuaan valittiin kirjanpitäjäksi neiti Olga Randelin samalla 
palkkiolla kun edellinenkin. Kirjurille oli palkkio 25 mk. 
vuodessa.

Ravintolan palveluksessa on emännöitsijä ja keittäjä, muita 
palvelijoita 29. Työajassa ja töiden järjestelyssä on nouda- 
tetty yhdistyksen ja palvelijain välillä olevaa työsopimusta.

Palkkaa saa palveluskunta seuraavasti: Emännöitsiä 125 
mk., keittäjä 60 mk., 2 palvelijaa 35 mk., 14 palvelijaa 30 
mk., 8 palvelijaa 28 mk. ja 5 palvelijaa 25 mk. kuukau
dessa.

Palvelusväen lisäksi on pidettävä lauantaisin ja sunnun
taisin apuihmisiä, joiden palkka ei ole sopimuksissa mää
rätty, vaan riippuu se työajan pituudesta.

Emännöitsijänä on ollut Laura Lundin ja hänen sanot
tuaan itsensä toimestaan irti, valittiin tilalle Maria Tallgrén, 
joka ryhtyi toimeensa 1 — 1 —14.

Mainittakoon tässä ohella, että ravintolassa otettiin liha
ruokain ohella käytäntöön myös kasviruoat.

Kirjastosta on vuoden kuluessa annettu 10,229 suoma
laista ja 40 ruotsalaista lainaa.

Uusia lainakortteja on annettu 325 eri henkilölle.
Suomalaista kirjastoa on lisätty 123 nidoksella, joiden
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luku on nykyään 2,913. Ruotsalaista kirjastoa ei ole lisätty 
siis on niiden lukumäärä sama kuin edellisenä vuonna 1,223 
nidosta.

Kirjastotoimikuntaan ovat kuuluneet Lehtinen ja Aarnio. 
Lainausta on edelleenkin hoitanut neiti Laura Palomäki.

Yhdistyksen lukusaliin on ollut tilattuna 73 eri sanoma
lehteä ja aikakauskirjaa.

Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Hj. 
Korander, A. Vormula, K. Ahlberg, V. Leino, Aino Koran- 
der ja P. Kuusisto joka kuitenkin huhtikuussa erosi, joten 
juhlatoimikunta on loppuvuoden toiminut viisihenkisenä. 
Puheenjohtajana on ollut Hj. Korander, rahastonhoitajana 
A. Vormula ja sihteerinä Aino Korander.

Kokouksia on pidetty joka tiistai, paitsi kesällä tarpeen 
vaatiessa.

Juhlatoimikunta on toiminut 3:me lasten joulujuhlaa, 2:si 
jäsenten kuusijuhlaa, Helsingin Työväenyhdistyksen vuosi
juhlan, kansanjuhlan Hakasalmen puistossa sekä 10:nen yleistä 
iltamaa.

Soittokunnan toimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä, joista 
yhdistyksen johtokunta on valinnut 4 ja soittajat keskuudes
taan 3. Puheenjohtajana on toiminut K. V. Saxell ja sih
teerinä K. F. Kaitala. Rahastonhoitajana marraskuuhun saakka 
J. Lehtinen ja hänen eroittamisensa jälkeen K. V. Saxell. 
Muina jäseninä ovat olleet H. Laakso ja soittokunnan puo
lesta valitut L. Salminen, A. Vaahto ja K. Räsänen. Toimi
kunnalla on ollut 15 kokousta ja on niissä käsitelty soitto
kunnan sisäisiä asioita sekä järjestetty huvitilaisuuksia, joita 
on ollut seuraavasti: 6 tanssi-iltamaa, 2 musikaalista iltaa ja 
1 laivamatka. Soittokuntaa on johtanut Jalmari Rae. Mie
histön lukumäärä oppilaineen on 21. Esiinnytty on vuo
den ajalla noin 235 kertaa erinäisissä iltama- y. m. tilaisuuk
sissa. Tähän luettuna yhdistykselle kuuluvat 8 vapaasoittoa, 
joista on ollut toimikunnalla kuluja 909 mk.

Toiminta on ollut erittäin vilkasta. Soittoja on ollut 
runsaasti ja järjestys verrattain mallikelpoista. Soittokunnan 
taiteellinen puolikin on tuntuvasti kohonnut entisestään, josta
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suurin ansio lankee joht. Rae’lle, kuin myöskin miehistölle 
heidän ponnistuksistaan.

Ilman ikävyyksiä ja vastoinkäymisiä ei tämäkään vuosi 
mennyt. Toimikunnan rahastonhoitaja J. Lehtinen käytti 
väärin hänelle osoitettua luottamusta, tehden kassaan 1,854 
mk. suuruisen vajauksen. Edellämainitulle summalle hän 
kuitenkin hankki yhdistyksen johtokunnan hyväksymät ta
kaukset ja velkakirjan joten suoranaista tappiota ei mahdol
lisesti tule, lukuunottamatta sitä hämminkiä jota tällaiset 
seikat aina synnyttävät. Toimikunnan on täytynyt erimieli
sen ja vahingollisen toimintansa takia eroittaa kuluneen vuo
den aikana eräs soittaja, vaan jääköön hänen nimensä tässä 
mainitsematta.

Järjestysvaliokunta. Kuluneena vuotena on valiokunta 
pitänyt 40 kokousta, joissa etupäässä on keskusteltu ja 
päätetty järjestyksenpitoa koskevista asioista. Tärkeimpänä 
tehtävänä on valiokunnalla ollut järjestyksenpito yhdistyk
sen huoneustolla sekä kesällä, yhdistyksen kansanjuhlissa, 
talvella aikuisten- ja lastenjoulujuhlissa y. m. huvitilaisuuk
sissa. Samoin yhdistyksen kokouksissa ja iltamissa.

Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut K. Mäkinen, 
kirjurina K. Karila, rahastonhoitajana E. J. Salo.

Valiokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:
G. A. Peltonen, V. Koivisto, G. Hellgren, V. Sandgren, 

E. Tähkä, K. Mäkinen, J. Ekström, E J. Salo, H. Laakso, 
V. Helminen, F. Lehtinen, V. Virta, J. Tervasmäki, J. A. Sa
lonen, F. Ahti, A. Leinonen, O. Kannel, O. Jokinen, E. 
Aalto, M. Nuoranen, P. Pirskanen, K. Karila, V. Tuomaila 
ja A. Peltola.

Valiokunnan jäsenet sekä yhdistyksen vastimestari ja ta
lonmies ovat vakuutetut tapaturman varalta Kullervo yh
tiössä, ja on vuotuinen vakuutusmaksu 108 mk. Korvausta 
saavat he tapaturman sattuessa 1 mk. päivältä ja kuoleman
sattuessa perilliset 1,000 mk. , , ,

Johtokunta.
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Sähkötyöntekijäin a.-o.

Kulunut vuosi oli osastossamme hiljaisen kehityksen 
aikaa. Mitään mainittavampia tapauksia ei osaston keskuu
dessa vuoden varrella ole sattunut Osasto on kohdistanut 
toimintansa etupäässä ammatilliseen toimintaan, osaston vah
vistamiseen ja valistamiseen. Kuinka se tässä työssään on 
onnistunut, se tulee myöhemmin näkyviin. Paljon vielä 
työtä tarvitaan ennenkuin sähkötyöntekijät saadaan parem
min järjestymään. Meillä sähkötyöntekijöillä ei ole min
käänlaisia työehtosopimuksia, vaan me olemme kokonaan 
työnantajain mielivallasta riippuvaisia, joten tämän jo luu
lisi pakoittavan kaikkia ammattitovereita järjestymään.

Viime vuoden alussa oli osastossa jäseniä 118, joista 
puolimaksavia 5. Vuoden ajalla on osastoon liittynyt 44 
uutta jäsentä, joista 9 on puoli maksavaa. Pois on jäänyt 
vuoden ajalla 33 jäsentä. Osaston jäsenmäärä vuoden lo
pussa oli 91, joista puolimaksavia 9.

Kuluneen vuoden alkupuolella oli osastomme kokouk
sissa keskustelunalaisena menettelytavoista työtaisteluihin näh
den, urakka- ja ylityötöitten turmiollisuudesta, joita on 
koitettava karttaa kaikkialla missä se vaan on mahdollista. 
Myöskin on ollut keskustelun alaisena 9-tuntinen työpäivä 
metalliteollisuuden alalla, jonka johdosta kehoitettiin pu- 
heenjohtajaneuvostoa kutsumaan kaikkia täkäläisiä metalli
alalla työskenteleviä työläisiä yhteiseen kokoukseen neuvot
telemaan asiasta. Vielä on keskusteltu oman torvisoitto
kunnan perustamisesta metallityöläisille, vararahaston, hau
taus- ja sairausapukassan perustaminen Metallityöntekijäin 
liitolle.

Puolueopistossa kävi eräs osastomme jäsen osaston 
myöntämällä sadanviidenkymmenen markan stipendillä.

Liiton vararahastoon on osastomme myöntänyt 50 mk. 
sekä Helsingin työväen lasten joulujuhlaa varten 10 mk. ja 
Helsingin työttömille 10 m. Eräälle osaston jäsenelle on 
osasto antanut anteeksi 5 mk. velan.

Osaston jäsenten välisiin kilpailuihin oli osasto myön
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tänyt 35 mk. Kilpailuja on ollut talvella hiihdossa ja ke
sällä 5-otteIussa.

Yhteisen huvitoimikunnan järjestämiin kilpailuihin ke
sällä otti osastomme osaa, josta se voitti vuodeksi haltuunsa 
komean kiertomaljan.

Toimikuntaan kuuluivat seuraavat: O. V. Oksanen, M. 
Peili, M. Kärkkäinen, D. J. Vesala, Blom, T. Mutikainen ja 
A. Toivonen, varalta Puhakka ja V. V. Koivisto. Näistä 
toimi puheenjohtajana O. V. Oksanen, varalta Blom. Ra
hastonhoitajana ja jäsenkirjurina Mutikainen. Sihteerinä D.
J. Vesala, varalta M. Kärkkäinen. Taloudenhoitajana A. Toi
vonen. Myöhemmin Oksasen erottua puheenjohtajan toi
mesta valittiin tilalle A. Toivonen. Johtokuntaan kutsuttiin 
nyt ensimäinen varajäsen Puhakka, mutta hän ei saapunut 
kokouksiin, joten oli kutsuttava toinen varajäsen V. V. Koi
visto. Sittemmin erosi johtokunnasta M. Kärkkäinen ja 
hänen tilallensa valittiin Streng. Varasihteeriksi Kärkkäisen 
tilalle valittiin V. V. Koivisto. M. Pellin jäädessä pois 
osaston jäsenyydestä valittiin hänen tilallensa johtokuntaan
K. E. Melin.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä.
Osaston tilintarkastajina ovat olleet O. Räsänen, A. 

Heikkinen, Oksanen ja E. Vaskunen. Heikkisen ja Räsä
sen erottua Meriäinen ja Salmelainen.

Osaston kokouksia on ollut 12 ja on niistä merkitty 
pöytäkirjaan 100 pykälää. Kokouksiin keskimääräinen osan
otto on ollut 28 jäsentä.

Johtokunta on kokoontunut 13 kertaa, joista pöytäkir
jaan on merkitty 68 pykälää.

Osastomme on myöskin toiminut yhden ohjelmallisen 
vastaanottokokouksen ja vuosijuhlan. Perheiltamia on ollut 2.

On otettava huomioon se seikka, että osastoomme kuu
luu vasta noin yksi kolmasosa Helsingin sähkötyöläisistä, 
jonka vuoksi on vielä paljon tehtävä työtä saadaksemme 
kaikki ammattitoverimme järjestymään.

D. J. Vesala. 
Sihteeri.
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H:gin Puuseppäin amm.-yhd.
Kokouksia on pidetty ja keskusteltu kaikkia osastolle 

kuuluvia asioita.
Puheenjohtajana on ollut J. V. Holm, varapuheenjoh

tajana V. Katajapuro. Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. 
Kosonen kirjurina, H Nieminen varakirjurina, A. Vormula 
rahastonhoitajana, M. Sorjonen jäsenmaksujen pääkantomie- 
henä, taloudenhoitajana J. V. Holm.

Toimikunta on vuoden ajalla kokoontunut 16 kertaa. 
Toimikunnan pöytäkirjaan on merkitty 119 pykälää. 
Kokouksissa ovat olleet jäsenet seuraavasti: J. V. Holm 16, 
M. Sorjonen 16, K. Saari 16, A. Kosonen 15, H. Niemi
nen 14, V. Katajapuro 14 ja A. Vormula 13 kertaa.

Amm.-yhd. yleisiä kokouksia on vuoden kuluessa ollut 
13, niistä yksi ylimääräinen. Pöytäkirjaan on merkitty 97 
pykälää.

Jäsenluku vuoden lopussa oli yhteensä 322. Sisään- 
kirjotusmaksu oli 5 mk. uusilta jäseniltä ja 20 mk. sellai
silta, jotka ovat kuuluneet osastoon ja sitten jääneet pois.

Amm.-yhd. edustajana Työväen Sanomalehti O.-Y:ssä 
oli P. J. Murros, Laurila O.-Y:ssä O. Murtosalo, Työväen 
Säästöpankin kok. A. Vormula.

Kulunut vuosi on amm.-yhd. merkkivuosi, kun se täytti 
25 vuotta.

A. Kosonen. 
Kirjuri.

S. Vaatetustyönt. Hiton H:gin ompelijatar 
osasto n:o 3.

Johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet: puheen
johtajana Lydia Laine, varalta Emmi Huttunen, rahaston
hoitajana Edla Sinisalo, jäsenkirjurina Maiju Nuutinen, pöytä- 
kirjurina allekirjoittanut, varalta Alma Koskinen, talouden
hoitajana Irene Åman. Kokouksia on johtokunnalla ollut
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18 ja ovat jäsenet ottaneet osaa seuraavasti: Lydia Laine 15, 
Emmi Huttunen 15, Edla Sinisalo 15, Maija Nuutinen 14, 
Alma Koskinen 10, Irene Åman 15 ja allekirjoittanut 17 
kertaa.

Tilintarkastajiksi vuosikokouksessa valittiin Kokkola ja 
Aalto vakinaisiksi, Lindroos ja Halme varalta.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Maiju Nuutinen, Martta 
Vainio, Ida Hyyryläinen, Irene Åman, Lyydi Miettinen, 
Lyydi Halme ja Anni Salin. Huvitoimikunta on vuoden 
kuluessa toiminut yleisiä iltamia 5, toveri-iltamia 5, yhden 
kävelyretken ja yhden laivamatkan. Tuloja näistä on ollut 
Smk. 1,699: 95, menoja Smk. 1,643: 77, puhdas voitto 
Smk. 56: 18.

Osaston osakkeita ovat edustaneet: Työmiehessä Emmi 
Huttunen, Osuuskunta Laurilassa Ida Kantanen, Työläisnai
sessa Lyydia Laine ja Työväen osuuskaupassa Hilma Saarnio.

Kesäsiirtolakomiteaan on kuulunut 5 henkilöä: Lyydia 
Laine, Ida Kantanen, Eva Aro, Hilma Saarnio ja allekir
joittanut.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 10, ylimääräisiä 
kokouksia 3, ja on näissä kok. keskusteltu yhteensä 78 pyk., 
samoin johtokunnan kokouksissa 78.

Jäsenluku vuonna 1913 oli 41, uusia 13, kokomaksa- 
via 24.

Tiliasema:

Rahaa kassassa..................................186: 82
» pankissa........................... 167:03

Kesäsiirtola- ja opintorahaa. . 208: 12
Kalustoa....................................... 286: —
Arvopapereita..................................110: —
Kesäsiirtolan kalusto .... 49: 60
Käsityöseuran tavarat .... 99: 60

Puhdas pääoma Smk 1,107: 17

Ellen Lampeen.
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H. T. Y:n Palvelijatar a. o.
Kulunut vuosi on kuten useat edellisetkin supistunut 

vaan osaston sisäiseen elämään, ei mitään ammatillisia tais
telun tuloksia ole vieläkään saavutettu, jos ei ota lukuun 
torstai-iltapäivän vapauden yleistyttämistä, jota on koitettu 
varovasti vaan varmasti edistää. Osaston jäsenet vähistä ajois
taan huolimatta ovat koittaneet voimiensa mukaan edistää 
yhteistä asiain harrastusta, etenkin mainittakoon johtokunnan 
jäsenet Paula Saari puheenjohtajana, Ida Eloranta varapuheen
johtajana ja taloudenhoitajana, Anna Viherlaakso kirjurina, 
Rosa Routta jäsenkirjurina, Aatu Halme rahastonhoitajana, 
Kaarlo Saari työttömyysrahastonhoitajana, Aina Kakkonen 
varajäsenkirjurina, Helmi Lindelöf varakirjurina, ja Elmi 
Peltolehto, Hilda Hedberg ja Lydia Lindqvist varajäseninä. 
Varajäsen H. Hedberg on siirtynyt vakinaiseksi.

Kokouksia on pidetty: 1 vuosikokous ja 10 toimik. 
kokousta, 9 kuukausikokousta ja 1 yleinen vastaanottokokous.

Paitsi virallisia asioita on kokouksessa pidetty puheita, 
lausuttu runoja ja keskusteltu seuraavista kysymyksistä: 
Päiväkirjan käyttäminen jokapäiväisissä oloissa palvelijatta
nne. Mitenkä saataisiin kansankeittiöiden ja pienempien 
kahviloiden palvelijataret järjestöön, tämän asian johdosta 
pidettiin yleinen kokous. Mitä voitaisi tehdä maalaispalveli- 
joiden kehittämiseksi sekä ikärajan määräämisestä palvelijoille.

Tilintarkastajina ovat olleet: M. Ampuja ja Sandra Leh
tinen.

H. T. Y:n järjestämälle työttömyyskomitealle lahjoitettu 
Smk. 200. Vielä mainittakoon huvitoimikunta joka on 
huveista pitänyt huolen ja kiitollisuudella mainittakoon että 
kokonaistulot ovat olleet Smk. 3,692:91.

Osaston koko omaisuus: Osastolla rahaa 2,023:40. 
Työttömyysrahasto 2,005:62. Huvitoimikunnan kassa 55: 78. 
Tavaraa osastolla 470:—. Huvitoimikunnalla 25:70. Yht. 
5,580: 50.

Palvelijatar a. o. puolesta: Helmi Lindelöf, kirjuri.
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Lasinhiojain a. o.

Vuosikokous pidettiin tammik 27 p:nä, jossa valittiin 
virkailijoiksi kuluvalle toimintavuodelle: puheenjohtajaksi 
K. A. Arnio, varapuheenjohtajaksi Yrjö Peltonen, kirjuriksi 
ja rahastonhoitajaksi K. Valve, varakirjuriksi V. V uorio. 
Johtokuntaan K. Väinämöinen. Tilintarkastajiksi I. Höök ja 
T. Ahonen.

Osasto on kuulunut Helsingin T. Y:n alaiseksi osas
toksi koko vuoden, joten osaston kaikki kokoukset on pidetty 
yhdistyksen huoneustossa.

Kokouksia kuluneen vuoden aikana on toimittu 13, joissa 
on tehty 54 eri pykälää, johtokunnan 2, jossa 10 eri pykä
lää. Edustajia on osasto lähettänyt: yhden Suomen Lasityön- 
tekijäin liiton valtuuston kokoukseen, joka pidettiin 21 p:vä 
syyskuuta 1913 Kymin Työväentalolla. Edustajana oli R. 
A. Aarnio. Osastossa on keskusteltu jäsenten palkkasuh
teista joista m. m. mainittakoon V. Vuorion ja I. Höökin 
palkanylennysasia. Osaston kehoituksesta he esittivät ylen- 
nyspyyntönsä isännistölleen ja he saivat ylennyksen, osasto 
ei toiminut tämän asian suhteen sen enempää. On myöskin 
tehty päätös, että kaikki osaston jäsenet jotka aikovat palkan- 
ylennystä, niin on ensin siitä ilmoitettava osastolle ja osasto 
päättää enemmistä toimenpiteistä.

Puoluekuria on myöskin noudatettu. Osastomme jäsen
ten alaiselle työmaalle nimittäin lasihiomo Väinölään oli 
tullut työhön A. Hj. Leppälä, joka oli toiminut lakonrikku- 
rina Helsingin Sähkötyöntekijäin lakon alaisissa liikkeissä 
viime syksynä 1912. Osasto antoi kirjallisen ilmoituksen 
Väinölän isännistölle että osaston jäsenet eivät työskentele 
sellaisella työmaalla missä on rikkureita, sekä kirjallisen 
kehoituksen A. Hj. Leppälälle, että hän sopisi asianomaisen 
osaston kanssa, jota vastaan hän on rikkonut. Osaston 
kehoituksesta teki edellä mainittu henkilö sovinnon Sähkö
1.1. a. o:n kanssa ja liittyi S. Metallityön tekijäin liittoon.

Osasto vaatii kaikilta jäseniltään ehdotonta hyvää käy
töstä ja että 2:si varoitusta annettuaan eroittaa osasto jäse-
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nen joka esiintyy juopuneena työmaalla, taikka yleensä siten 
joka alentaa osaston arvoa.

Muutoin on kulunut vuosi toimittu hyvin ahtaissa raha- 
asioissa, joka on johtunut siitä kuin osastolla ei ole ollut 
muita tuloja kuin jäsenmaksut. Iltama tosin pidettiin Huopa- 
lahden Työväentalolla huhtik. 20 p:vä, vaan sekin tuotti 
osastolle tuntuvan tappion, joka yhä lisäsi osaston rahapulaa.

Osaston puolesta: R. Valve, kirjuri.

H. T. Y:n Toveriosasto.
Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. Närhi, J. V. Valo,

J. Kivelä, K. Suominen, D. Hiltunen, J. Valvio ja E. Louhi, 
joista ensinmainittu osaston puheenjohtajana.

Kokouksia on ollut kaikkiaan 8, lukuunottamatta vuosi
kokousta, joista osaston osalle tulee vaan 1 ja toimikunnan 
osalle 7, ja on niissä käsitelty yhteensä 34 eri asiaa. Kes- 
kustelukokouksia on ollut maaanantaisin, paitsi kesäkuu
kausina jolloin osanoton puutteessa niitä ei voitu pitää ja 
on osanotto näihin ollut toisinaan hyvinkin vilkasta, riippuen 
usein aineen tai alustuksen laadusta. Ei kuitenkaan siinä 
määrin, ettei siinä olisi toivomisen varaa.

Valistuksellisessa suhteessa, paikallisiin oloihin nähden, 
on näitä kokouksia pidettävä onnistuneina siksi että niihin 
on saatu joskus tieteellisiäkin alustuksia, kuten m. m. t:ri 
Hannes Ryöniältä. Laajakantaisin alustus kuitenkin oli tov.
K. Suomiselta 22 p. syysk. jolloin pantiin alulle työväen 
railtiuskysymys.

Vaalivalistustyöhön myönsi osasto, 26. 5. 13. pitämäs
sään kokouksessa 100 mk.

Jäseniä on osastossa kaikkiaan 59, joista täysin maksa
neita 40, osaksi maksaneita 14, osastosta eronneita 4 ja 
yksi — nahkuri Lehtinen kuollut.

Osaston puolesta: Juho Valvio.



17

S. Puutyöntek. I. Helsingin Kirvesmiesten 
a.-o. N:o 2.

Kulunut vuosi on ollut osastolle rauhallisen toiminnan 
aikaa, verrattuna vuoteen 1912. Se on ollut levähdystä ja 
uusien voimien kokoamista vastaisten ponnistusten varalta. 
Osaston on täytynyt, kuten muittenkin rakennustyöväen am
mattikuntain Helsingissä, työskennellä viime vuonna kärsi
tyn lakkotappion jälkeen ilman työsopimuksia ja niiden 
turvaa vailla ovat ammattikuntamme jäsenet olleet työnan
tajain rajattoman mielivallan alaisia. Maaliskuussa osasto 
kyllä ryhtyi työsopimuspuuhiin, valiten komitean tätä laati
maan, jonka tuli pitää viimeksi voimassa ollutta sopimusta 
pohjanaan uutta laadittaessa. Sopimuksen valmistuttua esitti 
osasto ne liittotoimikunnalle, pyynnöllä saada esittää ne 
työnantajille Liittotoimikunta eväsi kuitenkin suostumuk
sensa ajan sopimattomuuden tähden, joten homma raukesi, 
sillä osasto ei katsonut voivansa omin voimin ryhtyä sopi
musten puolesta mahdollisesti syntyvään lakkotaisteluun.

Osaston toiminta on kohdistunut kuluneenakin vuotena 
ammatillisen liikkeen vaurastuttamiseen ja ollen joukkomme 
yhtenä renkaana työtätekevän luokan taisteluarmeijassa, pi
tänyt päämääränään koko köyhälistön vapauttamista sorron 
alaisuudesta, jonka päämäärän saavuttamiseen pyrkiessä emme 
saa väsyä.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: E. J. Hämäläinen pu
heenjohtajana, J. Järvinen varapuheenjohtajana, K. Soisalo 
jäsenkirjurina, J. Salmi rahastonhoitajana, sittemmin K. N. 
Holm, kun Salmi erosi Helsingistä poismatkustamisen täh
den, E. J. Hämäläinen taloudenhoitajana ja J. Kaipainen 
sihteerinä. Muina jäseninä S. Eskola ja R. Virtanen. Sal
men tilalle toimikuntaan valitsi osasto J. T. Salosen. Toi
mikunnalla on ollut 30 kokousta ja pykäliä pöytäkirjaan 
merkitty 176 sekä osastolla 23 kokousta, joista yksi yli
määräinen, ja pykäliä pöytäkirjaan merkitty 166.

Osasto on ollut edustettuna seuraavissa osuuskunnissa 
ja osakeyhtiöissä: T. S. Pankissa J. Järvinen, O.-Y. Lauri-

2
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lassa S. Hellsten, »Työläisnaisessa» E. J. Hämäläinen ja 
Työväen Sanomalehti O.Y:ssä S. Eskola sekä Helsingin Osuus
kaupassa J. T. Salonen.

Osastolla on ollut huvitoimikunta, joka on huolehtinut 
iltamien y. m. huvien toimeenpanosta, sekä muutamia muita 
toimikuntia.

Piireistä ovat toistaiseksi lakkauttaneet toimintansa »Kei- 
no»-piiri ja 8 »Yritys»-piiri, jättäen jälellä olevat varansa 
toimikunnan talletettavaksi.

Jäseniä on osastossa kuluneen vuoden ajalla ollut kaik
kiaan 449, joista täysinmaksaneita 230 ja vanhoja vapaa- 
jäseniä 25. Uusia liittynyt 139, sekä 193 sellaisia, joilla 
on rästiä, vaihdellen 1 —10 kuukauteen.

Osaston puolesta: J. Kaipainen.
a.-o. sihteeri.

S. Kivityöntekijäin liiton osasto N:o 8.

Kokouksia on osasto pitänyt vuoden kuluessa: vuosi
kokouksen, 12 kuukausikokousta ja 16 toimikunnan ko
kousta.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana N. Vuo
rinen, varalta M. Heinonen, kirjurina A. Eklund, varalta K. 
Tuominen, rahastonhoitajana F. Bergman ja jäsenkirjurina 
A. Vuorinen. Muina jäseninä E. Nurmi, K. Syrjänen, J. 
Markkanen ja N. Nieminen, varalta J. Andersson ja S. 
Koksu. Tilintarkastajina K. Majanen, A. Halme, varalta J. 
Pietikäinen ja J. Mäkinen. Huvitoimikuntaan, joka on toi
minut Kivit.t. liiton os. n:o 1 ja 2 yhteydessä, on kuulu
nut 5 jäsentä. Huvitoimikunnan tiliasema on yhdistetty 
osaston tileihin.

Osaston osakkeita ovat olleet edustamassa: Kansan 
Näyttämössä N. Niemi, Laurila o. y. J. Andersson, H:gin 
Työväen Sanomalehti o. y. K. Vuori, H:gin Osuuskaupassa 
N. Vuorinen.
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Sairauden sattuessa on osasto järjestänyt jäsenille vapaa
ehtoista avustusta yhteensä 220 mk. 1 p. Heinäkuussa pe
rustettiin osastoon sairauskassa, johon osasto lahjoitti 100 
mk. pohjarahastoon. Sohlbergin kivit.t. osastolle rakennus
rahastoon lahjoitti osasto 10 mk., H:gin työttömyyskomi- 
tealle 25 mk. Yhteensä on Iahjotettu 355 mk. 1 p. Jäsen- 
luku vuoden lopussa oli 107, joista täysinmaksavia 64, va- 
paajäseniä 7, puoleksimaksavia 2. Uusia jäseniä on tullut 
27, toisista osastoista 2.

Osaston omaisuus vuoden lopussa oli Smk. 2,346: 17.

Osaston puolesta: Arit. Eklund.

S. Kuljetustyönt. liiton Helsingin liikeapulais- 
osasto n:o 19.

Toimikuntaan viimekuluneena vuonna ovat kuuluneet: J. 
Järvisalo puheenjohtajana, E. Saloheimo varapuheenjohtajana, 
Saimi Melin rahastonhoitajana, Mimmi Malinen kirjurina, 
varalta J. Jaakkola, jäsenkirjurina Lydia Pukander sekä jä
senenä Aino Pesonen.

Osaston kuukausikokouksia on pidetty 8, pöytäkirjoihin 
merkitty 75 §:lää.

Ensipäivästä huhtikuuta on osasto kuulunut kuljetustyön- 
tekijäin liittoon.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä, pu
heenjohtajana P. Miettinen. Iltamia on toimittu: 5 yleistä 
iltamaa, 2 perhe-iltamaa, 1 kävelyretki ja 1 laivamatka.

Varat:

Rahaa................................................. 1,185:61
Muuta omaisuutta............................ 177: 01

Puhdas omaisuus Smk. 1,362: 62 

Toimikunnan puolesta: J. Jaakkola.
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S. Kivityöntekijäin liiton osasto N:o 2.

Osastolla oli 15 toimintavuosi ja on toiminta kuluneella 
vuodella ollut verrattain vilkasta ja rauhallista, etupäässä 
sisäisen kehityksen edistämiseksi.

Kokouksia on pidetty 12 kuukausi- ja 1 ylimääräinen. 
Toimikunnan kokouksia 15, joissa on käsitelty ammatillisia 
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Toimikuntaan ovat vuoden varrella kuuluneet: K. V. 
Messuliin puheenjohtajana, varalta A. Jokinen, kirjurina alle
kirjoittanut, rahastonhoitajana A. V. Laukkanen, jäsenkirju
rina V. Sievinen, muina jäseninä V. Tuomaila, K. Tanhuan
pää, E. Lundahl ja K. Palmroos. Vuoden alussa erosivat V. 
Tuomaila ja K. Tanhuanpää ja tilalle kutsuttiin varajäsenet 
A. Salo ja J. Pitkänen. Tilintarkastajina ovat olleet J. Pie
tikäinen ja K. Koskinen.

Huvitoimikuntaan, joka on toiminut kivityöntekijäin 1 
ja 8 osaston yhteydessä, on kuulunut 5 jäsentä, jotka ovat 
toimineet kansanjuhlia, tanssi-iltamia, perhe-iltamia y. m.

Osasto on avustanut Helsingin työväenyhdistyksen las- 
tenjoulujuhlaa 5: —, vapaaehtoisella keräyslistalla 20: 85, 
työttömäin komitealle kerätty 22: 70 ja Sohlbergin kivityönt. 
osastolle rakennusrahastoon 50: —.

Osaston jäsenluku on: täysinmaksavia 81, osittain mak
savia 35, yhteensä 116.

Osaston puolesta: H. Viljamaa.

S. Kuljetustyöntekijäin liiton Osasto N:o 18.

Osasto on pitänyt vuoden kuluessa 29 kokousta, joista 
16 on ollut toimikunnan kokousta sekä 13 osaston ko
kousta.

Pitempiin keskusteluihin on aihetta antanut S Kuljetus- 
työntekijäin liiton H:gin paikallistoimikunta, joka perustettiin 
kesällä ja johon on osastomme puolesta valittu 2 jäsentä, 
sekä H:gin rakennustyöväen työttömyyskomiteaan 2 jäsentä.



Myöskin on osaston puolesta pantu toimeen muutamia 
yleisiä agitatsioonikokouksia satamatyöläisten järjestämistä 
varten.

Osasto on lahjottanut Uudenmaan Sos.-dem. vaalipiiri- 
järjestölle 25: — sekä Kuljetust. liiton Hgin paikallistoimi- 
kunnalle 10: — ja omalle liitolle sairaus- ja hautauskassan 
pohjaksi 50: —. Työväen Sanomalehti O. Y:stä on ostettu 
2 osaketta a 10:

Johtokuntaan ovat kuuluneet K. E. Satamavuori (pu
heenjohtaja), ollut 15 toimikunnan- ja 12 osaston kokouk
sessa, J. F. Kuusimetsä (kirjuri alkuvuodella), 7 toimikun
nan ja 6 osaston kok., A. V. Holmberg (kirjuri loppuvuo
della), 9 toimikunnan- ja 7 osaston kok., K. E Laine (kan- 
tomies), 13 toimikunnan- ja kaikissa osaston kok., E. Este 
(rahastonhoitaja), 13 toimikunnan- sekä kaikissa osaston kok., 
E. Suvanto, 8 toimikunnan ja muutamissa osaston kok., 
J. Alanko (varapuheenjohtaja), 10 toimikunnan ja 10 osas
ton kok., E. J. Jokinen, 13 toimikunnan- ja kaikissa osast. 
kok., A. Lehti, 14 toimikunnan- ja 14 osaston kokouksessa.

Osaston kokouksiin osaaottaneiden jäsenten keskimäärä 
on 24. Pöytäkirjaan on merkitty johtokunnan kokouksissa 
112 ja osaston 109 §:lää. Osaston toiminta on ollut 
muuten tasaista ja on jäsenluku vuoden lopussa 86.
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Tiliasema jouluk. 31 päivänä 1913:

Varat:
Rahaa kassassa....................................... 40: 87

» Työväen Säästöp........................ 295:81
Kalusto ja irtaimisto................................. 421:65
Arvopaperit............................................ 60: —
Saatavia................................................. 456:45

Yht. Smk. 1,274:78
Velat:

Puhdas omaisuus................................. 1,274:78

Yht. Smk. 1,274:78
A. V. Holmberg.
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H:gin Kipsi- ja Riksilevytyöntekijäin a.-o.

Osastomme toiminta viime kuluneena vuotena on ollut 
jotakuinkin tasasta muuten paitsi O.-Y. Riksilevyt nimisen 
yhtiön nostama oikeusjuttu osastoamme vastaan kiinnittää 
kai suurimman huomion. Tämä juttu oli ensikerran raas
tuvan oikeudessa joulukuun 10 p:nä 1912, ja päättyi elo
kuun 7 p:nä 1913, ollen raastuvanoikeuden käsiteltävänä 
tällä ajalla 7 eri kertaa, päättyen osaston tappiolla, raastuvan
oikeuden tuomitessa tämän työehtosopimuksen mitättömäksi 
ja tuottaen tällä ajalla osastolle maksettavia oikeuskuluja noin 
1,035 mk. Yhdistettynä kaikki jutun tuottamat kulut, kun 
lasketaan sekin 600 mk. minkä raastuvanoikeus on tuomin
nut sopimuksen allekirjoittajain Lennart Luodon, Erikki 
Hietalan ja Alarik Aarresalon maksettavaksi, tehden siis osas
ton kulujen kanssa yhteensä 1,635 mk., jotka eivät vieläkään 
ole lopulliset, sillä asian kulut hovioikeudessa ollen voivat 
vielä nousta hyvinkin suuriin summiin, joka ei taas ole niin
kään vähäisestä merkityksestä näin pienelle osastolle, vaan 
olisivat voineet saada osastomme jo hyvinkin tukalaan ase
maan, jolleivät Tehdas-ja Sekatyöväenliitto sekä Suomen Am
mattijärjestö olisi ruvenneet ottamaan osaa näiden kulujen 
maksuihin, jotka siten jaettiin kolmeen osaan liiton, am
mattijärjestön ja osaston kesken.

Osaston johtokuntaan on kuulunut 7 jäsentä, nimittäin 
puheenjohtajana T. Tuominen, pöytäkirjurina K. Valtonen, 
rahastonhoitajana K. Salmi, jäsenkirjurina A. Aarresalo, muina 
jäseninä V. Heinonen, A. Valtonen, L. Boman ja varalle K. 
F. Keto, I. Laakso, A. Halme ja K. Helander.

Toimikunnalla on ollut 8 kokousta, joista pöytäkirjaan 
on merkitty 38 §, ja on osastolla ollut kokouksia 12, joista 
pöytäkirjaan on merkitty 68 §.

Osaston huvitoimikuntaan valittiin vuoden alussa 10 jä
sentä, nimittäin A. Aarresalo, T. Mäkelä, M. Kekkonen, A. 
L. Halme, S. Boman, M. Soikkeli, A. Valtonen, V. Pelto
nen, E. Leino ja V. Vikberg, joista kaksi viimemainittua 
kumminkin erosi kesken vuotta. Huvitoimikunnalla on oi-
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lut kokouksia 13, joista on pöytäkirjaan merkitty 62 § ja 
huvitilaisuuksia 5, nimittäin 2 kävelyretkeä, 1 toveri-ilta ja 
2 tanssi-iltamaa.

Osaston edustajana rakennustyöväen yhteisessä luotta- 
musmieskeskuskomiteassa on ollut vuoden alussa A. Aarre- 
salo ja lopulla vuotta K. F. Keto. Työväen Sanomalehti 
O.-y. edustajana K. Salmi. O.-y. »Laurilassa» V. Vikberg.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet K. Heinonen ja 
A. Pietarinen.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 36, vuoden ku
luessa liittyi uusia 7, ollen vuoden lopussa 43, joista täysin 
maksaneita 30.

Tiliasema vuoden vaihteessa osotti seuraavaa:

Huviloimikunnalla:

Tuloja . .... 855: 68 Menoja. . . .
Jäänn. 31. XII. 13

719: 87 
135: 81

Yht. Smk. 855: 68 Yht. Smk. 855: 68

Osastolla:

Tuloja . .... 1,300: 42 Menoja. . . .
Koko omaisuus

1,087: 79

31. XII. 13 . 212: 63

Yht. Smk. 1,300: 42 Yht. Smk. 1,300: 42

Osaston puolesta: Alarik Aarresalo.

S. Tehdas- ja Sekatyöväenliiton osasto n:o 16.

Osaston toiminta on kuluneena toimintakautena ollut 
kohtalaisen vilkasta. Kokouksia on ollut varsinaisia 12, 
ylimääräisiä 2 ja vastaanottokokouksia 2, ja on näissä käsi
telty enimmäkseen järjestöjen välisiä sekä osaston sisäisiä
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asioita. Osanotto kokouksiin on ollut myöskin kohtalaisen 
vilkasta, ja keskustelut kokouksissa välistä hyvinkin kiih
keitä. Jäsenluku on vuoden kuluessa hieman kasvanut. Vuo
den alussa oli jäseniä osastossa 200, niistä täysinmaksavia 
160. Vuoden keskivaiheilla 222, täysinmaksavia 210 ja 
vuoden lopussa 200, niistä täysinmaksavia 175. Sen, että 
osaston jäsenmäärä on vuoden lopussa jonkun verran alen
tunut, on vaikuttanut työttömyys, jonka takia paljon jäseniä 
on matkustanut toisille paikkakunnille.

Osaston puheenjohtajana on toiminut M. Kiiskinen, va
ralta F. Vainio, myöhemmin K. Kukkonen, sihteerinä on 
toiminut A. Timonen, varalta O. Hartikainen, jäsenkirjurina 
ja taloudenhoitajana F. Vainio, myöhemmin E. Nurmi, li
säksi johtokunnassa U. Vester, O. Sirola, D. Heino, S. Koi
vunen ja A. Laine. Osaston rahastonhoitajana on toiminut 
Artt. Aalto ulkopuolelta toimikuntaa valittuna.

Toimikunnalla on ollut 18 kokousta ja käsitelty niissä 
osastolle meneviä asioita. Huvitoimikunta on toiminut reip
paasti, ja on toimeenpannuista huveista jäänyt osastolle voit
toa huomattava summa.

Kaikki toimikunnat sekä jaostot ovat toimineet osaston 
tehtävissä hyvin.

Osaston tiliasema oli vuoden lopussa seuraava:

Varat:

Kassatili .... 199:42
Pankkitili .... 457:79
Osakkeidentili . . 40: —
Kalusto- ja kirjastotin 406: 39 
Velallistili .... 1,497: 15

Yht. Smk. 2,600:75

Velat:

Pääomatili . . .2,600:75

Yht. Smk. 2,600: 75

A. Timonen. 
Kirj.
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S. Vaatetustyöntekijäin Hiton H:gin Räätälien 
osasto n:o 1.

Toimikuntaan tuli vuoden alusta valittua: K. Katajamäki 
puheenjohtajaksi, Soini, Hyvönen, Peltonen, Saarinen, Lip- 
sanen, Alma Luhtala, sekä varajäseniksi Hasunen, Karja
lainen ja A. Aalto. Heti toimintakauden alussa kiel
täytyivät jäsenyydestä Soini, Hyvönen ja Saarinen, sekä 
varajäsen Karjalainen. Heidän tilalleen kutsuttiin varajäsenet, 
vaan ei sittenkään saatu toimikuntaa täysilukuiseksi, joten 
oli kutsuttava osaston ylimääräinen kokous, jossa valittiin 
uusia toimikunnan jäseniä, vakinaiseksi Hiltunen, sekä vara
jäseniksi: Blomqvist, Ruokojärvi ja Huhtinen. Näistä toimi
kunta valitsi virkailijoiksi: Hasusen varapuheenjohtajaksi, 
Aallon rahaston- ja taloudenhoitajaksi, Alma Luhtalan pöytä- 
kirjuriksi ja Lipsasen varakirjuriksi. Loppupuolella vuotta 
tuli Katajamäki Hallikaisen erottua osaston järjestäjäksi. 
Tilintarkastajaksi valitsi vuosikokous Saxmannin ja Lind
roosin, sekä varalle Heinosen ja Räsäsen.

Osaston osakkeita edustanut: Työväen Sanomalehti
O. Y:n kokouksessa M. Väisänen, Työläisnaisen osuuskun
nan kokouksessa Ruokojärvi, Laurilan O. Y:n kokouksessa
P. Toivonen. Osastolla on ollut 10-henkinen huvitoimi- 
kunta.

Kokouksia on kuluneella vuodella pidetty: Toimikun
nan kokouksia 18 kertaa, jossa pykäliä on pöytäkirjaan 
merkitty 84. Varsinaisia kokouksia on pidetty 9, joista 
55 pöytäkirjan pykälää. Näissä kokouksissa on enimmäkseen 
keskusteltu ammattia koskevista asioista, m. m. on päätetty 
kerätä tilastoa vaatetustyönalalla työskentelevistä työnteki
jöistä.

Vuoden merkittävimpiä tapahtumia on viime keväinen 
palkkataistelu. Sopimus sekä sen mukana kirjelmä jätettiin 
työnantajille helmikuun 3 ja 4 p:nä, vastausta pyydettiin 
helmikuun 17 p:ään. Määräajan kuluessa ilmoitti ainoas
taan 7 työnantajaa joko hyväksyvänsä sopimuksen välil
lisesti, tai tahtovansa neuvotella siitä. Helmikuun 20 p:nä
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päivätyllä kirjelmällä ilmoitti S. Vaatturin työnantajain yh
distyksen Helsingin paikallinen osasto — että he ovat tar
kastaneet heidän jäsenille jätettyä ehdotusta ja huomanneet 
sen kerrassaan mahdottomaksi hyväksyä, jonka johdosta he 
jättävät jäseniensä työntekijöille oman ehdotuksensa maalisk. 
alkupuolella. Helmik. 26 p:nä kääntyi liittotoimikunta 
neuvottelutoimikunnan kehoituksesta mestariyhdistyksen puo
leen kirjelmällä, jossa ilmoitettiin että vastaehdotus on jätet
tävä osaston neuvottelutoimikunnalle. Sittemmin saapui 
järjestymättömiltä mestareilta kirjelmä, jossa pyydettiin neu
vottelut alettavaksi maaliskuun 16 p:nä sekä vähän myöhem
min ilmoitti mestariyhdistys, että he ovat valmiit alkamaan 
neuvottelut 18 p:nä.

Näin saatiin neuvottelut alkuun, joihin otti osaa osas
ton puolesta aikaisemmin valittuina: M. Väisänen, K. Kataja- 
mäki, S. Vensk, A. Nurmi ja J. Häkkinen, sekä M. Turtiai
sen jäätyä alussa pois A. Blomqvist, sekä Häkkisen erottua 
V. Soininen. Työntekijäin irtisanominen toimitettiin maalisk. 
4 p:nä ja lakko alkoi huhtik. 1 p:nä. Samana päivänä 
lakkokokouksessa, jossa työntekijöitä oli yli 600, ilmoitet
tiin että sopimuksen on hyväksynyt 33 työnantajaa ja lisään
tyi niiden luku joka päivä. Huhtik. 9 p:nä pidetyssä lakko- 
kokouksessa päätetyinkin yleislakko lopettaa.

Rikkureita ilmestyi lakon aikana 20 henkeä. Avustusta 
jaettiin 107 jäsenelle.

Syytteitä sopimuksen rikkomisesta on tehty 6, josta 2 
raukesi todistusten puutteessa, 1 päättyi uuteen allekirjoituk
seen, 1 raukesi muista syistä ja 2 ajettiin loppuun saakka. 
Työntekijöiltä pidätettyjä palkkoja on haettu ulos sovinto- 
oikeuden kautta 417:10, sekä sovinnollisesti 28:50, yht. 
445: 60. Se on kyllä pieni tulos, mutta osottaa kyllin sel
västi, että jos työntekijät ovat halukkaat valvomaan etujaan 
niin siihen on tilaisuus.

Jäsenmäärä on tänä, .samoin kuin edellisinäkin vuosina, 
ollut hyvin vaihteleva. Jäseniä oli vuoden alussa tilaston 
mukaan 368, uusia jäseniä on vuoden ajalla kirjoitettu 238 
ja toisista osastoista siirtynyt 42. Eronnut on seuraavasti:
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matkustanut ulkomaille 25, matkustanut muille paikkakun
nille 55, ruvennut mestariksi 17, rikkuriksi 2, kuollut 3, 
muuttanut ammattia 2. Eronnut ilmoittamatta tai jäsen
maksujen laiminlyömisen tähden 162, yhteensä 266 jäsentä. 
Jäsenluku vuoden lopussa oli kokomaksavia miehiä 296, 
naisia 42, puolimaksavia miehiä 6, naisia 36, yht. 380 
jäsentä. Jäsenmäärän lisäys on siis 12, se on pieni luku, 
mutta eteenpäin sekin on, jos sitä joka vuosi vaan jatkuu.

Osaston puolesta: Alma Luhtala.

Suomen tehdas-ja sekatyöväen liiton Helsingin 
asfalttityöläisten a.-o. N:o 70.

Osastomme ei kuluneen vuoden ajalla ole saanut suu
ria aikaan, pääasiassa on toiminta kohdistunut sisäisten 
asiain järjestelyyn. Osasto ei ole voinut saada työehtosopi
musta jäsentensä turvaksi, joten työläiset ovat olleet aivan 
työnantajain mielivallasta riippuvaisia, vaikka nämä pää
asiassa ovat noudattaneet entisiä työehtoja. Osaston puo
lesta kyllä vuoden alkupuolella valmistettiin työsopimus- 
ehdotus, joka sääntöjen mukaan lähetettiin liittotoimikun- 
nalle, joka kuitenkin kielsi sitä työnantajille esittämästä, 
perustellen kieltoaan sillä, että järjestöt eivät ole siinä kun
nossa että voitaisiin saada työnantajat pakotetuksi sopimuk
sen tekoon. Tähän liittotoimikunnan päätökseen päätti 
osasto alistua, joten kaikki toiveet työsopimuksen saami
sesta loppuivat tähän toistaiseksi.

Vuoden alkupuoliskolla liittyi osastoon useita uusia jä
seniä, joista kumminkin muutamat heti väsyivät jättäen jä
senmaksunsa suorittamatta, joten jäsenluku vuoden kuluessa 
ei ole suurestikaan muuttunut.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet J. Kanerva pu
heenjohtajana, A. Vekter varapuheenjohtajana, J. Lahtinen 
rahastonhoitajana, jäsenkirjurina V. Peltonen, pöytäkirjurina
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O. Mäkinen ja taloudenhoitajana K. Oksanen. Muina jä
seninä E. Pylkkä ja K. Tuominen.

Kokouksia on toimikunta vuoden ajalla pitänyt 12, 
pöytäkirjoissa pykäliä 51. Osastolla on ollut kokouksia 
13, pöytäkirjoissa pykäliä 63.

Toimikunnan kokouksissa ovat käyneet: J. Kanerva ja 
O. Mäkinen 12, V. Peltonen, A. Vekter ja K. Tuominen 
11, J. Lahtinen ja E. Pylkkä 10, ja K. Oksanen 8 kertaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Katajisto puheen
johtajana, V. Peltonen rahastonhoitajana, V. Hannula kir
jurina sekä A. Tuominen, K. Pylkkä, E. Mannermaa ja V. 
Vahlström. Näistä ovat J. Katajisto ja V. Hannula eron
neet, joiden tilalle on valittu K. Kivistö, joka on sittemmin 
toiminut puheenjohtajana ja K. Oksanen.

Huvitoimikunta on toiminut perheiltaman, kävelyretken 
sekä tanssi-iltaman, joista on ollut tuloja Smk. 104: 24.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet A. Vekter, K. Niemi, 
V. Peltonen ja K. Kivistö.

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

Osaston osakkeita ovat edustaneet: Työväen sanoma
lehti O. Y. K. Oksanen, O. Y. Laurila K. Tuominen ja 
O. Y. Kansannäyttämö J. Kanerva.

Verotuksia on osastolla vuoden kuluessa ollut S. tehdas- 
ja sekatyöväenliiton työttömyys- ja matka-apurahastoon 1 mk. 
jäseneltä sekä piiri- ja kunnallisvero Smk. 1: 50 joka on 
ollut vapaaehtoista maksua.

Huomattavin lahjoitus osastolla on ollut Porin tulitikku- 
tehtaan sulkulaisille Smk. 25.

Tilintarkastajina ovat olleet O. Hoberg ja J. Arola vaki
naisina, A. Lindfors ja K. Väänänen varalta.

Osaston puolesta: O. Mäkinen.
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Suoni. Kuljetustyö n t. liiton H:gin T. Y. Varasto
ja Kuljetustyönt. a.-o. n:o 16.

Kuluneen vuoden aikana on osaston toiminta ollut ver
rattain vilkasta. Kokouksiin osanotto on ollut keskimäärin 
tyydyttävää ja kokoukset vilkkaitakin niin että on ollut huo
mattavissa suoranaista liikehtimistä H:gin Varasto- ja Kul- 
jetustyöläisten keskuudessa, sillä osaston jäsenmääräkin on 
tuntuvasti kasvanut, vaikkakaan ei siinä määrässä kun suo
tava olisi ollut. Paljon huolimattomuutta on myöskin jä
senissä ilmennyt esim. jäsenmaksujen suhteen, vaikka kan
tokin on ollut järjestetty koko tehokkaaksi, on kuitenkin 
suuri määrä jäseniä jättänyt maksunsa maksamatta ja lai
minlyönyt velvollisuutensa. Kuluneen vuoden ajan on 
kullekin jäsenelle tilattu liiton äänenkannattaja »Kuljetus- 
työläinen» vapaasti siinä toivossa, että sekin puolestaan he
rättäisi enemmän mielenkiintoa jäsenissä järjestäymisen mer
kitykseen.

Vuoden alkupuoliskolla esittivät Osuusliike Elannon r. 1. 
ajomiehet, ollen kaikki osaston jäseniä, edellämainitulle liik
keelle työehtosopimuksen, jollaista ei ennen sanotussa liik
keessä ollut. Neuvottelut, joita oli johtamassa S. Kulj. t. t. 
liiton asiamies, eivät kuitenkaan johtaneet toivottuun tulok
seen. Muutamia vähäisempiä parannuksia kuitenkin saavu
tettiin.

Kun tämä ensi yritys meni toisin kun oli ajateltu, kat
soivat Osuusliike Elannossa olevat osastomme jäsenet itsel
leen perin sopivaksi erota koko järjestöstä, kuten suurin 
osa teki. Tämä suoranainen taka-askel juuri vaikuttikin sen, 
että eronneita on niin suuri määrä, kuin edempänä maini
taan.

Sittemmin ryhdyttiin keräämään tilastoa kaupungin kai
kista Varasto- ja kuljetustyöläisistä heidän palkka- ja työ
oloistaan y. m. seikoista. Tämä paljon työtä kysyvä homma 
on vielä kesken, joka valmistuttuaan tulee tarjoomaan mie
lenkiintoisen kuvan ryhmästämme. Uskallamme toivoa, että 
jäsenet vuoden 1914 aikana korjaavat sen mitä kuluneen
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vuoden aikana ovat laiminlyöneet, ryhtymällä, niin virkaili
jat kun kaikki muutkin jäsenet, todelliseen työhön, jotta 
syntyisi pysyväistä jälkeä jota ei heti pienet vastoinkäymi
set puhalla jäljettömiin.

Osaston puheenjohtajana on toiminut K. Jäntti ja sih
teerinä K. F. Kaitala. Toimikuntaan on, paitsi edellisiä, 
kuuluneet seuraavat jäsenet: V. Jokinen, r.-hoitaja, J. Rinne, 
kantomies ja jäsenkirjuri, Emil Pensas varapuheenjohtaja, 
K. V. Laakso varakirjuri, V. Saxelin kantomiehen apul. 
Toimikunnalla on ollut 21 kokousta ja sisältävät pöytäkirjat 
38 §:Iää. Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat 8 jä
sentä: A. Vienonen, A. Airola, K. Sutinen, V. Saxelin, K. 
V. Laakso, F. Toivonen, A. Aaltonen ja O. Jäntti. Järjes
tänyt on se seuraavat huvitilaisuudet: 1 yleisen iltaman, 3 
perhe-iltamaa, 1 laivamatkan, 1 kävelyretken. Tuloja on 
ollut Smk. 1,635: 75. Menoja Smk. 1,199: 26. Puhdas 
voitto Smk. 436: 49.

Osastolla on ollut 12 vakinaista kuukausikokousta, joi
den pöytäkirjat sisältävät 78 §:lää. Jäseniä on nykyään 149, 
joista kokovuoden maksaneita 84, osan maksanneita 65, 
joista naisia 3. Vuoden ajalla liittyi osastoon 93 uutta jä
sentä ja jäsenmaksunsa laiminlyönin takia erosi 35. Jäsen- 
vero on ollut 1: 20 kuukaudessa ja 30 penniä kunnallis- 
järjestöveroa vuodessa. Ylimääräisiä veroituksia ei vuoden 
kuluessa ole ollut.

Osastoa on edustettu seuraavasti: Työnjuhlakomiteassa E. 
Ekholm, paikallistoimikunnassa K. V. Saxell ja J. Laakso
nen, varalla Aug. Raatikainen jaj. Kujanen. Osaston osuuk
sia: Kansan näyttämö O.-Y. J. Laaksonen, varalla K. V. 
Saxell, Laurila O.-Y. J. F. Merivirta, varalta A. Aaltonen, 
Työv. Säästöpankissa V. Jokinen, varalla A. Raatikainen, 
Työläisnaisen osuuskunnassa K. F. Kaitala, varalla K. Vaisto, 
H:gin Työv. Osuusk. K. Jäntti, varalla J. Nurmi, Työväen 
Sanomalehti O.-Y. K. V. Saxell, varalla E. Pensas, Osuus
liike Elanto A. Aaltonen, varalla K. F. Kaitala. Tilintar
kastajina ovat olleet J. Laaksonen ja A. Raatikainen, varalla 
K. V. Saxell ja Voutilainen. Airueina K. V. Saxell ja K.
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Perho. Lipunkantajana Väinö Siltala. Järjestysvaliokuntaan 
on kuulunut 5 jäsentä. Osaston ilmoitukset on julaistu 
Työmiehessä.

Tuloja on ollut Smk. 3,781: 55 ja menoja Smk. 3,193:31. 
Puhdas omaisuus Smk. 2,893: 39.

Toimikunnan puolesta: K. F. Kaitala.

H:gin Metallit t. a.-o. (liiton osasto n:o 2).
Vuosi 1913 oli osaston 3 toimintavuosi. Osaston 

toimikuntaan ovat kuuluneet: J. A. Seppänen, puheenjohta
jana, varalta E. H. Lainio, kirjurina P. Salo, varalta K. 
Jokinen, rahastonhoitajana O. K. Turakainen, kantomiehenä 
T. Huhka, taloudenhoitajana K. Jokilehto. Tilintarkastajina 
A. Koskinen, A. Paananen ja J. Lehtinen. Hänen erottuaan 
J. Koskelainen. Metalliosastojen yhteiseen huvitoimikun
taan on kuulunut V. Sandgren ja P. Salo.

Liikkeissä osakkeita edustamassa olivat: Osuusliike »Elan
nossa» O. Pelkonen, Työväen säästöpankissa O. V. Tura
kainen, Työväen Sanomalehti o. y. A. Lehtonen, H:gin 
Työväen Osuuskaupassa O. Pelkonen, O. Y. Laurilassa E. 
H. Lainio.

Osastolla on ollut kokouksia 10, §:liä pöytäkirjaan 
merkitty 90, johtokunnalla kokouksia 7, §:liä pöytäkirjaan 
merkitty 23. Jäsenluku vuoden alussa 121 ja vuoden lo
pussa 170.

Osaston tulot................................. 7,513: 49
Menot................................................. 4,350: 32

Osaston omaisuus vuoden lopussa:
Rahaa kassassa ....... 136: 90
Rahaa pankissa...................................2,149: 10
Osakkeita ja saatavia...................... 750: —
Kalustoa............................................ 100: 17
Puhdas omaisuus...................................3,163: 17

P. Salo.
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Suomen Maalari t. t. liiton n:o l:den oppilas- 
osasto.

Toiminta oppilasosastossa on ollut tänä vuonna entistä 
virkeämpi, huolimatta siitä, että useat osaston jäsenet ovat 
lyöneet laimin kokouksissa käynnin. Mutta ne jäsenet, 
jotka ovat valitut osaston virkailijoiksi, ovat toimineet sitä 
innokkaammin, vaikka ovatkin usein vaihtuneet tänä vuonna. 
Johtokuntaan kuului: Lauri Viger puheenjohtajana, Heikki 
Bärqvist varalta, Otto Aaltonen kirjurina, Reino Turunen 
rahastonhoitajana, Martti Pihamaa kantomiehenä, ja Antti 
Lindell.

Johtokunnan kokouksia on pidetty 13, niissä käsitelty 
72 asiaa. Osaston kokouksia on pidetty 11, käsitelty 97 
asiaa.

Jäseniä on täysin maksaneita 37, rästiä 17, yhteensä 54. 
»Leimaus», oppilasosaston äänenkannattaja, on ilmestynyt 
tänä vuonna 8 kertaa. Toimittajina on ollut tänä vuonna: 
Heikki Bärqvist, Juho Julkunen ja Otto Aaltonen.

Oppilasosasto on toiminnut I osaston kanssa yhdessä 
kansanjuhlia y. m.

Ammattijärjestöön yhtyi osasto viime vuoden aikana 
puoleksi maksavana. Osaston huvitoimikunta on toiminut 
tänä vuonna erittäin mallikelpoisesti, toimien 9 tanssi-ilta
maa sekä muita pienempiä toveri-iltamia, jotka ovat on
nistuneet kohtalaisen hyvin. Puhtaaksi voitoksi on tullut 
1,648: 34. Isommista menoista mainittakoon: liiton vara
rahastoon 200 mk., yhteisen huvitoimikunnan tuloista sa
maan tarkoitukseen 50 mk., puhelimen hankkimiseksi 
liitolle vähän yli 100 mk. ja työttömäin komitealle 25 mk.

Toivokaamme että eteenkinpäin mennään hiljalleen, niin 
eiköhän lopulta päästä päämäärämme perille, köyhälistön 
riippumattomuuteen kapitalismista.

Oskari Nieminen, 
kirjuri.
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S. V. R. konepajojen t. y. Helsingin osasto.
Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet: A. Haapala 

puheenjohtajana ja taloudenhoitajana, J. Koivisto vara
puheenjohtajana, K. J. Jäppilä rahastonhoitajana, joka sai
rauden tähden täytyi hänen jättää ja oli hänen jälkeensä 
Haapala väliaikaisena sekä Jäppilän kuoltua vakinaisena 
rahastonhoitajana vuoden loppuun, sihteerinä on toiminut 
allekirjoittanut, sekä muina johtokunnan jäseninä: J. E. Tuo
minen, A. Salminen, sekä varajäsenenä Lumberg. Johto
kunnan kokouksia on pidetty 15 kertaa ja kuukausikokouk
sia 12, sekä 2 yleistä kokousta. Kuukausikokouksissa kävijäin 
luku on ollut keskimäärin 18 jäsentä. Osasto on ollut 
edustettuna seuraavissa kokouksissa ja vuosijuhlissa: S. V. 
R. konepajojen t. y:n edustajakokouksessa Kuopiossa, Työ
väen Sanomalehti O. Y:n kokouksessa Helsingissä, Laurila 
O. Y:n kokouksessa Helsingissä, Työväen Osuuskaupan 
kokouksissa, Kansan Näyttömö O. Y. kokouksessa sekä 
H. T. Y:n Silittäjäin a. o. 10-vuotisjuhlassa, Maalarien a. o. 
25-vuotisjuhlassa, Leipurien a. o. 25-vuotisjuhlassa, Puu
seppäin a. o. 25-vuotisjuhlassa sekä Työnjuhla komiteassa.

Avustuksia on osaston varoista annettu: Uudenmaan 
vaalipiirin toimikunnalle Smk. 40, toveri Jäppilän hautaus- 
kustannuksiin 20 mk., sekä vapaaehtoisella keräyksellä vai
najan perheelle Smk. 263:15. T. y:n lasten joulujuhlan 
avustamiseksi 10 mk. ja keräyksellä 21:90, Helsingin 
rakennustyöväen työttömyysrahastolle osaston varoista 10 mk. 
sekä keräyksellä 20:40. Vappumerkkiä ostettu 400 kpl. 
Osaston huvitoimikunta on toiminut 1 vuosijuhlan, 4 yleistä 
iltamaa ja 1 perheiltaman.

Jäsenluku oli osastolla vuoden lopussa 105 täysinmaksa- 
nutta jäsentä.

Tässä on lyhyesti kerrottuna osaston toiminta kuluneelta 
vuodelta.

A. Muhonen, osaston kirjuri.

3
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H. T. Y:n Laulu- ja Soitannollinen osasto.

Vuosi 1913 on ollut osaston toiminnassa edellistä vuotta 
hieman vilkkaampi jota osoittaa jo sekin, että kööri on 
saatu melkoista suuremmaksi kuin mitä se oli v. 1912. 
Tästä on ollut seurauksena, että osaston jäsenluku on lisään
tynyt entisestään. Johtokunnalla on ollut kuluneena vuo
tena 12 kokousta ja osaston kokouksia 5 ja on näissä tul
lut pöytäkirjoihin merkittyä 82 pykälää. Johtokunnassa on 
ollut pohdittavana kysymys, millä tavalla osasto voisi toi
mia siten että sen toiminnasta olisi hyötyä koko maan työ
väestölle eikä vain paikkakuntalaisille, sekä voisiko osasto 
saada aikaan sävellyskilpailuja etupäässä työväen aatteelli
sille lauluille. Tästä asiasta on varmaankin tuleva osaston 
toiminnalle suuremmoinen ja varoja kysyvä työala. Osas
tosta on erotettu sen yhteydessä toiminut torvisoittokunta, 
joka ei ollut täyttänyt osastoa kohtaan niitä velvollisuuksia 
joita sillä oli välisääntöjen perusteella. Kööri on kuluneena 
vuotena toiminut kaksi konserttia, toisen jouhiorkesterin 
kanssa yhdessä ja saivat konsertit, etenkin viimeksimainittu 
työväestöltä täyden tunnustuksen taiteellisesta työstään. Köö- 
rin johtajana on kuluneena vuotena ollut kapellimestari 
herra J. Leino. Taloudellisesti on osastolla ollut huono 
vuosi, kun iltamatkin ovat tuottaneet tappiota 285:44. 
Jouhiorkesterilla joka nykyään on 15:sta miehinen, on ollut 
kuluneena vuotena 71 eri soittotilausta, joista 9 vapaasoit- 
toa. Tuloja on orkesterilla ollut 5,243:05 soitoista ja ilta
mista. Menoja: 1,528:65, miehistölle jaettu 2,714:40, joka 
tuntirahoiksi laskettuna teki 76 p. Orkesterin johtajana on 
ollut sen perustamisesta saakka soittotaiteilija herra Aug. 
Ikonen.

O. A. Kiviluolo.
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S. Muurarien liiton osasto I.

Kulunut vuosi on ollut hiljaisen toiminnan vuosi. Sen 
jälkeen, kun v. 1912 käydyssä rakennustyöväen taistelussa 
jäimme toisten rakennustyöläisten kanssa ilman työehtoso
pimusta, olemme tyytyneet vain osastomme jäsenten kehit
tämiseen ja osaston taloudellisen aseman korjaamiseen. Mai
nittakoon tässä tärkeimpänä ja huomiota herättävimpänä kes
kustelun aiheena vuoden varrelta n. s. »meijerin työkunnan 
juttu-, jossa syytettyinä olivat muutamat osastomme huo- 
matuimmat jäsenet. Asia oli tutkittavana osaston toimikun
nassa, eräällä osaston asettamalla tutkijatoimikunnalla ja osas
ton kokouksissa useita kertoja, ja tuomittiin mainitun työ- 
kunnan jäsenet vuoden lopulla saamaan muistutuksen sekä 
otettiin heiltä kaikki luottamustoimet pois. Asia joutui myös
kin liittotoimikunnan käsiteltäväksi, ja katsoi liittotoimikunta 
mainitut jäsenet syypäiksi vajanaisen työtarjouksen esittämi
seen ja sille tarpeellisen lisätodistuksen viivyttämiseen, kuten 
osastokin, josta heille liittotoimikunta katsoi sopivaksi antaa 
muistutuksen, mutta ei kuitenkaan katsonut olevan syytä heitä 
luottamustoimista erottaa. Mainitun työkunnan jäsenet ilmot- 
tivat osaston päätöksen johdosta, jonka he katsoivat liian 
ankaraksi, eroavansa osastosta. Kuitenkin vuoden lopulla oli
vat he edelleen päättäneet jäädä osaston jäsenyyteen kun 
liittotoimikunnan asiasta tekemä päätös jäi voimaan ensi 
edustajakokoukseen asti eli v. 1915. Jutun käsittelyä sen 
eri vaiheissa kesti lähes koko vuoden.

Muista asioista mainittakoon osastolle oman soittokun
nan hommaaminen, osaston entisten sääntöjen muuttaminen, 
osaston tilienhoidossa amerikalaisen kirjanpidon käytäntöön 
ottaminen y. m. sekä muutamat riitajutut, kuten rakennus
mestari Sorrin boikottausjuttu eräitä osastomme jäseniä vas
taan siitä syystä, kun he vaativat erään työnhaluisen työstä 
erottamista edellisen vuoden joulukuulla ja »Siltala o. yht.» 
juttu, jossa rakennusmestari Vilamo asetti boikottaukseen 
37 osastomme jäsentä, kun vaativat korvausta mestarin 
aiheuttamalta työnseisausajalta, eivätkä ryhtyneet ilman tätä
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enää työhön, vaan erosivat. Lopulla vuotta tuli vielä haaste 
sovinto-oikeuteen meijerin työkuntaan kuuluneelta S. Niemi
seltä ja vaati N. itsensä erotettavaksi jutusta ja rangaistuk
sesta sen perusteella, kun hänen nimeään ei ollut jätetyn 
työtarjouksen alla. Sovinto-oikeus, asiaa tutkittuaan ei kui
tenkaan Niemistä vapauttanut, vaan katsoi hänet yhtä osal
liseksi mainittuun työtarjoukseen kuin toisetkin työkunnan 
jäsenet.

Mainittakoon tässä vielä, että vuoden alkupuolella käsit
teli osasto useissa kokouksissa viikkoverojen korotusasiaa, 
mutta jäi se entiselleen toistaiseksi.

Suomettarelaisissa työkunnissa työskentely on osaston 
jäseniltä kuluneenakin vuotena ollut kielletty. Lakon aikana 
työnhaluisina olleet jäsenet Matti Niskalan ja J. Olanderin 
erotti osasto vuoden alussa jäsenyydestään. Kuoleman kautta 

' ovat osastosta eronneet J. Forsander, K. V. Sivén, Jussi 
Lång ja V. Jokinen. Hautausapurahaston perustamisesta 
osaston jäsenten keskuuteen on myös vuoden alkupuolella
keskusteltu, mutta jäi se toistaiseksi lepäämään.

Osasto on kokoontunut 18 kertaa ja on pöytäkirjoihin 
merkitty 130 §:lää ja kirjotettu 52 pöytäkirjan sivua.

Toimikuntaan ovat kuuluneet Edv. Nyqvist puheenj., alle- 
kirjottanut kirj., V. Tyllinen rahastonh., J. A. Salonen jäsen- 
kirj. ja K. Sundelin taloudenh. Ensimmäisenä varapuheenj. 
oli vuoden alussa K. Johansson, sittemmin Hj. Lintula, Jo
hanssonin erottua siirtyi Lintula hänen tilalleen ja toiseksi 
varapuhj. tuli O. Paananen. Jäsenkirjurina oli vuoden alussa 
H. Helve, hänen erottuaan O. Saarinen ja hänen erottuaan 
J. A. Salonen. Palkkiota on virkailijoille maksettu jäsenkir- 
jurille 100:—, rahastonhoitajalle ja kirjurille 50:— ja pu
heenjohtajalle 25: — vuodessa, sekä lisäksi puolet jäsenmak
suista muille paitsi puheenjohtajalle koko jäsenmaksut. Vuo
den alussa oli toimikunnan jäsenenä edellämainittujen lisäksi 
A. E. Jokinen sekä vuoden alusta loppuun D. Hiltunen ja 
J. K. Niittyvirta. Huhtikuusta alkaen ovat toimikuntaan 
kuuluneet O. Paananen, J. A. Salonen ja E. Ruusuvuori.

Kokouksissa ovat jäsenet käyneet seuraavasti: 29 ko-



kouksesta on ollut poissa Niitty virta 15, Lintula 13, Saarinen 
11, Sundelin 7, Nyqvist 6, Tyllinen 5, Hiltunen 4 ja alle
kirjoittanut 1 kerran. 16 toimikunnan kokouksesta on ollut 
poissa Paananen 10, Salonen 6 ja Ruusuvuori 2 kertaa.

Toimikunnan kokouksia on ollut 29, joista pöytäkirjoi
hin on merkitty 222 §:lää ja kirjotettu 95 pöytäkirjan sivua. 
Yhteensä on siis kokouksia ollut 47, joista pöytäkirjoihin 
on merkitty 352 §:lää ja kirjotettu 147 pöytäkirjan sivua.

Muihin osaston toimiin ovat jäsenet kuuluneet seuraa
vasti: huvitoimikuntaan Hj. Tyllinen, K. Kallio, J. Miettinen, 
erosi vuoden varrella, K. Th. Murto, V. Kosunen, K. E. Ro
senberg (Ruusuvuori), U. Ahlfors, V. Leskinen, V. Kaivola, 
H. Vesa, M. Hagström ja V. Eloranta. Tilintarkastajina ovat 
olleet: S. Kiijalainen ja H. Hurmevaara sekä varalta M. J. 
Tuomala ja A. V. Björk. Edustajina: Työväen Sanomal. 
o.-y. J. Koskinen, Kansan Näyttäm. A, Halonen, Laurila o.-y. 
E. Leino, Sosialistin kirjap. osuusk. A. Boman ja Työv. 
Henkivak. o.-y. K. Johansson. Lisäksi on ollut airueet, 
järjestysmiehet, lipunkantajat y. m.

Jäsenmaksu on ollut kokomaksavilta 40 p:ä viikolta 40 
viikon aikana. Puolimaksavilta 20 p:ä. Ylim. veroa on 
kannettu yht. 8 mk., joista liitolle 5 mk. ja os. 3 mk. Si- 
säänkirjoitusmaksu on ollut edelleen 10 mk. ja puoliksi 
maksavilta 5 mk.

Osaston tulot olivat kuluneena vuotena 11,813:09 ja 
menot 11,357:67. Jäännös 455:42.

K- E. Jaakkola. 
Kirjuri.

Konepuuseppäin a.-o.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut 9 kuukausikokousta 
sekä tammikuulla vuosikokous. Johtokunta on kokoontunut 
kaksi kertaa. Puheenjohtajana on toiminut K. V. Koskinen, 
rahastonhoitajana ja jäsenkirjurina H. Jokela, pöytäkirjurina
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K. Mäki, muina jäseninä A. Lahtinen, Kataja, V. Valtonen 
ja H. Myllynen, tilintarkastajina V. Virta ja Liljegren.

Osasto on kuulunut edelleenkin Suomen Puutyönteki
jäin liittoon ja Ammattijärjestöön. Kesällä pidetyssä Puu- 
työntekijäin edustajakokouksessa oli osastoamme edustamassa 
toveri Valter Leino. Puutyöntekijäin liittotoimikunnassa on 
ollut R. Lahti. Edustajina: »Elannossa» K. Mäki ja Työväen 
Sanomalehti O. Y:ssä R. Lahti. Puuseppäin kanssa ollut 
yhteinen agitatsionitoimikunta, on toiminut 1 agitatsioni- 
iltaman, sekä laatinut tilaston järjestyneistä ja järjestymättö
mistä. Tähän toimikuntaan on meidän puolesta kuulunut 
K. V. Koskinen ja R. Lahti.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä jotka ovat 
toimineet 3 yleistä ja 1 perheiltaman. Puhdas voitto ilta
mista 270:63 Smk.

Vuoden alussa oli jäseniä osastossa 40, vuoden ajalla 
erosi 12, uusia tuli 21, siis lisäys 9. Nykyään on 49 
jäsentä.

Kokouksissa käyminen on ollut laimeaa, vuoden lopussa 
vähän virkeämpää.

Osastolla on ollut tuloja 2,784:11, menoja 1,550:73, 
vuosivoitto 1,233:38.

Osaston omaisuus: Rahaa kassassa 48:20, rahaa pan
kissa 2,008:74, osakkeissa 45:—, huvitoimikunnalla 270:63. 
Yht. Smk. 2,372:57.

Kaarlo Mäki, osaston kirjuri.

S. Kivit. t. liiton osasto n:o 1.
Osaston toiminta oli alkuvuodesta jotakuinkin vilkasta, 

jonka luultavasti aiheutti se, että liittomme edustajakokous 
oli huhtikuulla. Loppupuoli vuodesta on ollut hiljaisem
paa, joka on luultavasti johtunut siitä, että työttömyys kivi- 
työalallakin on ollut tavallista suurempi, joka on pakotta
nut osastommekin virkailijoita ja muita jäseniä siirtymään 
työn etsintään toisille paikkakunnille.
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Osasto on pitänyt vuosikokouksen, 12 kuukausi- 
kokousta ja 1 ylimääräisen. Toimikunta on kokoontu
nut 12 kertaa. Virkailijat ovat olleet: puheenjohtajana]. 
Holpainen, kirjurina E. Huttunen, varapuheenjohtajana V. 
Rissanen, rahastonhoitajana M. Rissanen ja kantomiehenä K. 
Virtanen. Muina toimikunnan jäseninä E. Pakarinen, K. 
Heinonen ja E. Rantanen. Huvitoimikuntaan kuului: J. Mä
kinen, E. Huttunen, V. Juurimaa, O. Nurminen ja A. Lehti. 
Osaston tilintarkastajat olivat E. Majanen ja J. Järvitalo.

Osaston omistamia osakkeita ovat edustaneet: Osuus
kunta »Elantoa» E. Majanen, O. Y. Laurilaa M. Rissanen, 
Työväen Sanomalehti O.-Y. A. Talvio, O. Y. Kansan Näyt
tämöä K. Salmela ja Työväen säästöpankkia]. Mäkinen. Huo- 
matuimpia lahjotuksia on osasto tehnyt liiton sairausapu- 
rahastoon 250: —, M. Orrelle 15: —, Orren kuoltua les
kelle 25: — ja Helsingin Työväen yhd. Iastenjoulujuhlaan 
10: —.

Osaston jäsenluku on täysin maksaneita 108, puoli
vuotta maksaneita 15, vapaajäseniä 3, kunniajäseniä 1. 
Ulkomaille matkustaneita 4.

Toimikunnan puolesta: Edvard Huttunen.

Lämmittäjäin a.-o.
Osaston toiminnasta ei ole sanottavaa entistä enempää. 

Toiminnan laimeuteen on ollut syynä alhainen jäsenmäärä, 
jonka kohottamiseksi ei osasto ole parhaalla tahdollaankaan 
voinut keksiä mitään tehokasta keinoa.

Lämmittäjien orjallinen ja kiinnittävä ammatti on sekin 
suuressa määrin vaikuttanut niukkaan osanottoon kokouk
sissa ja niiden epäonnistumiseen.

Osastoa on Työväen Sanomalehti- sekä Laurila O. Y. 
edustanut O. Järvinen.

Puheenjohtajana on toiminut E. Alanne, O. Järvinen 
rahastonhoitajana ja A. Laakso jäsenmaksujen kantomiehenä.

Osaston puolesta: J. V. Rantanen.
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Suomen Maalarintyöntekijäin liiton osasto N:ol.

Kuluneena vuotena on osaston toiminta ollut vilkkaam
paa kuin edellisinä vuosina. Uusia jäseniä on vuoden ku
luessa liittynyt 50, ja oli osaston jäsenluku jouluk. 31 p. 
1913 192 jäsentä, joista täysin jäsenmaksunsa suorittaneita 
148. Jäsenmäärä on siis vuoden kuluessa lisääntynyt 22 
jäsenellä ja täysinmaksaneiden lukumäärä 37 jäsenellä. Va- 
paajäseniä on osastossa 6.

Vuoden ajalla poistui joukostamme kuoleman kautta 
osaston huomatuin jäsen F. M. Orrela. Vainaja oli osas
ton perustaja, sillä hän nimittäin kutsui 20 maalarin val
tuuttamana koolle perustavan kokouksen, joka pidettiin 
maalisk. 9 p. 1888. Myös oli vainaja 10-tuntisen työpäivä- 
aatteen herättäjä. Osaston johtokunnassa hän oli sen pe
rustamisesta alkaen aina vuoteen 1912 sekä rahastonhoita
jana useita vuosia. Toiminnassaan hän oli tarkka ja tun
nollinen. Kun osasto v. 1908 vietti 20-vuotisjuhlaansa, 
julisti se silloin Orrelan kunniajäsenekseen. Silloin sai hän 
nähdä perustamansa osaston kukoistuksessaan, sillä siihen 
kuului silloin yli tuhat jäsentä. Orrela kuoli lokak. 9 p. 
1913, 62 vuoden, 11 kk. ja 11 päivän vanhana. Kunnia 
vainajan muistolle.

Osasto on vuoden ajalla pitänyt kokouksia kerran kuu
kaudessa sekä yhden ylimääräisen kokouksen, siis kaikkiaan 
13 kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 119 pykälää. 
Jäseniä on kokouksissa ollut keskimäärin 28. Kokouk
sissa on käsitelty osaston juoksevia asioita ja liittotoimi- 
kunnalta, johtokunnalta ja osaston jäseniltä esitettyjä kysy
myksiä. Pääasioina ovat olleet työsopimuksen valvonta- 
kysymykset. Edellämainittu ylimääräinen kokous käsitteli 
sopimuksen voimaansaattamista Lamroth’in liikkeessä, joka 
oli sopimuksen ulkopuolella. Liike päätettiin julistaa lakko- 
tilaan, vaan päätöstä ei tarvittu panna käytäntöön, kun 
Lamroth sitä ennen allekirjoitti sopimuksen.

Osasto on vuoden ajalla myös toiminut kaksi yleistä 
maalarien kokousta agitatoorisessa tarkoituksessa. Ensimäi-
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nen pidettiin huhtik. 23 p., jossa puhujana oli toimittaja 
Emil Elo. Toinen kokous oli syysk. 24 p., johon pu
hujaksi oli pyydetty J. Lumivuokko, vaan osanottajien 
vähyyden takia jäi puhe pitämättä. Ensinmainitussa ko
kouksessa oli työntekijöitä saapuvilla 70, jälkimäisessä — 
puhujan poistuttua — 50 työntekijää. Tässä viimeisessä 
kokouksessa keskusteltiin, että onko tarpeen enää työsopi
musta säilyttää, kun osa työntekijöistäkin on antautunut sitä 
polkemaan. Päätös kuitenkin tuli, että sopimus on säily
tettävä, minkä päätöksen katsottiin edellyttävän että työn
tekijät liittyvät osastoon, jonka huoleksi työsopimuksen val
vonta jää.

Kun Helsingin Maalarimestariklubi lopetti toimintansa, 
esitti osasto, että Suomen Maalarintyönantajain liiton Helsingin 
osasto nyt allekirjoittaisi sopimuksen, mihin tämä myös 
taipui, ja allekirjoitus tapahtui toukok. 23 p.

Työsopimuksen noudattamiseen nähden on osasto aset
tunut tinkimättömälle kannalle myös omien jäseniensä suh
teen, jota todistaa se, että vuoden kuluessa osastosta työ
sopimuksen rikkomisen takia on erotettu 6 jäsentä, jotka eivät 
saapuneet asiastaan vastaamaan osaston kokoukseen, vaikka 
heitä kutsuttiin.

Marraskuulla ilmoitettiin osastolle sopimuksen rikkomus 
Slotten maalausliikkeessä. Asiaa ei Slotte korjannut häntä 
siihen kehotettaessa, joten osasto päätti jättää sen sovinto- 
oikeuden ratkaistavaksi, vaan sovinto-oikeus ei ole vielä 
kokoontunut.

Osaston puheenjohtajana toimi alkupuolella vuotta T. 
Ruotsalainen ja loppupuolella vuotta V. Tamminen, kirju
rina ja taloudenhoitajana Eetu Airola ja rahastonhoitajana 
Anton Caselius. Muina johtokunnan jäseninä ovat olleet 
Aug. Sorri, Emil Sinervä, A. F. Harell, Jalmari Saarinen ja 
J. Naukkarinen. Johtokunta on vuoden ajalla kokoontunut 
17 kertaa ja on pöytäkirjaan merkitty 104 pykälää.

Osaston kantomiehenä on toiminut Svante Lehtonen. 
Tilintarkastajina ovat olleet J. A. Leivo ja Ang. Lindell va
kinaisina sekä A. Enberg ja Aug. Saxell varalta. Työväen
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Sanomalehtiyhtiössä on osastoa edustanut Svante Lehtonen 
ja Työv. Osuuskaupassa A. F. Harell.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa toiminut huomat
tavalla menestyksellä, jota todistaa se, että se vuoden lopulla 
luovutti osaston rahastoon 700 mk.

Edistystä siis on havaittavissa osaston toiminnassa ku
luneen vuoden ajalla, vaan vielä on paljon toivomisen 
varaa, sillä ainoastaan noin koko kaupungin työnteki
jöistä kuuluu osastoon, ja näitäkin täytyy moittia siitä että 
liian laimeasti ottavat kokouksiin osaa. Nyt alkaneella vuo
della on entistä tarmokkaammin otettava toimintaan osaa 
ja koetettava saada osaston jäsenmäärä kasvamaan.

Tuloja on osastolla ollut vuoden ajalla Smk. 4,708: 89 
ja menoja Smk. 3,688: 95. Säästö ville 1914 oli 1,019:94. 
Osaston varat jouluk. 31 p. 1913 olivat Smk. 2,000:44.

Osaston puolesta: Eetu. Airola, 
kirjuri.

Kunnan työväen a.-o.
Toiminta kuluneena vuotena oli hyvin virkeää verrat

tuna edelliseen vuoteen, joten näyttää siltä, että osasto ru
peaa vaurastumaan. Jäsenluku kasvoi 32, joten vuoden 
lopussa oli täysinmaksavia jäseniä 129. Pöytäkirjaan mer
kittiin 64 §. Toimikuntaan kuului 9 jäsentä, joista kaksi 
oli varajäsentä. Puheenjohtajana T. Korte, kirjurina A. 
Lintunen, rahastonhoitajana J. Lahtinen, kantomiehenä V. 
Klinga, muina jäseninä A. Virtanen ja K. Kataja. Osak
keita edusti Työväen Sanomal. O-Y:ssä K. F. Koskinen, 
Laurila O.-Y:ssä A. Virtanen, Kansan Näyttämössä E. I. 
Nurminen, Työläisnaisessa T. Laitinen, Elannossa A. Rinne 
ja Työväen Osuuskaupassa T. Korte. Huvitoimikuntaan 
kuului 8 jäsentä.

Osaston tulot .... 4,306: 38
» menot . . . 1,233: 15

Jäännös 3,073: 23
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H:gin Valaja a.-y.
Johtokuntaan ovat kuuluneet H. Tolvanen puheenjohta

jana, K. Yrjölä sihteerinä, M. Lumme rahastonhoitaja sekä 
V. Mehtonen, T. Vänttinen, V. Riipinen, S. Miinalainen ja 
A. Helenius.

Tilintarkastajina toimivat S. Selin, V. Tirkkonen, A. 
Vahlberg ja J. Pekonen.

Yhdistystä ovat edustaneet Työv. Sanomalehti osakeyh
tiössä K. Yrjölä, Osuusliike Elannossa V. Riipinen, Laurila 
O -Y:ssä M. Lumme, Työv. Säästöpankissa F. Öberg ja 
Kansan Näyttämössä H. Tolvanen.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 34, niistä kuukausiko
kouksia 12 ja vuosikokouksia 1, ylimääräisiä yhdistyksen 
kokouksia 10 ja 11 johtokunnan kokousta ja on kokouk
sien pöytäkirjaan merkitty yhteensä 248 §.

Jäsenluku vuoden alussa oli kokomaksavia 63 ja puo- 
leksimaksavia 2, siis yhteensä 65. Vuoden lopussa oli 
kokomaksavia 106 ja puoleksimaksavia 6, siis yhteensä 112. 
Koko vuoden maksaneita jäseniä oli 46. Ulkomailta tul
leita oli 5 ja ulkomaille muuttaneita 6. Kuolemantapauk
sia yhdistyksen jäsenten keskuudessa sattui vuoden kuluessa 1.

Työselkkauksia yhdistyksen jäseniä kohtaan ei tapahtu
nut muualla kuin Kallion konepajalla vuoden kuluessa 3, 
joista 2 ensimäistä kesti vain lyhyen ajan, viimeinen kesti 
8 viikkoa. Syy rettelöihin oli ainainen palkkojen alenta
minen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä ja toimi se 
vuoden kuluessa 1 perheiltaman, 1 pukuiltaman ja 1 ylei
sen iltaman. Tuloja on huvitoimikunnalla ollut vuoden 
kuluessa yhteensä 1,119 mk. 80 p. ja menoja 663 mk. 
27 p., joten puhdas voitto on 356 mk. 53 p.

Yhdistyksellä on ollut tuloja vuoden kuluessa 5,560 mk. 
3 p:niä, menoja 5,509 mk 30 p:niä. Yhdistyksen omai
suus vuoden lopussa oli seuraava: Rahaa kassassa 52 mk. 
98 p., pankissa 1,662 mk. 17 p., kaluston arvo 381 mk.
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25 p., osakkeita 195 mk., saatavia eri henkilöiltä 37 mk. 
60 p., yhteensä 2,329 mk.

Toiminta yhdistyksen jäsenten keskuudessa on ollut ta
vallisen vilkasta jäsenlukuun verrattuna.

Toimikunnan puolesta: K. Yrjölä.

Sementtityöntekijäin a.-o.

Innostus osaston toimintaan kuluneena vuonna edelli
seen vuoteen verrattuna osottaa ikävä kyllä laimenemista. 
— Tämä etenkin mitä jäsenten osastossa pysymiseen ja 
uusien jäsenten liittymiseen tulee. Osittain on tämä selitet
tävissä siitä johtuvan, että edellisen vuoden jäsenten lisäyk
sen ja toiminnan vilkkauden aiheutti yleinen Helsingin rak. 
työl. taistelu, kun sitävastoin kuluneen vuoden toimintaan 
on herpauttavasti vaikuttanut mainitun työtaistelun tunnettu 
tulos.

Jäsenmäärä osastossa vuoden lopulla oli 82, joten se 
vuoden ajalla on vähentynyt 29:llä. Uusia jäseniä liittyi 
vuoden varrella osastoon 42, vaan kun eronneita on 71, 
saadaan edellä mainittu ikävä tulos.

Sisäistä toimintaa on osasto laajentanut siten, että se 
heinäkuun 1 p:stä lukien päätti jäsenten kuolemantapauksen 
sattuessa maksaa perillisille jäsenen hautauskustannuksia var
ten 100-150 mk.

Osaston jäsenet ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran 
kuukaudessa paitsi tammikuussa kahdesti. —- Johtokunta on 
pitänyt kaikkiaan 14 kokousta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet A P. Laitinen ja hänen 
12/2 erottua P. Nevalainen puheenjohtajana, Kaarlo Leino 
sihteerinä, E. Mielonen jäsenkirjurina, E. Ekholm rahaston
hoitajana, A. Järvelä varapuheenjohtajana ja muina vakinaisina 
jäseninä N. Vilander, H. Laakso ja O. Kanerva sekä A. 
Aho, K. Honkanen, E. Jyrkilä ja K. E. Blomberg varajäse
ninä, joista A. Aho ja R. Honkanen vuoden alkupuolella
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siirtyivät vakinaisiksi eronneiden Laakson ja Kanervan tilalle. 
Tilintarkastajina olivat N. Virtanen ja K. Lehto vakinaisina 
sekä K. Hakanen ja M. Orre näiden varamiehinä.

Johtokunnan jäsenistä kävivät kokouksissa: Laitinen 4, 
Nevalainen 9, Mielonen 11, Ekholm 9, Peltonen 12, Jär
velä 11, Vilander 11, Aho 10, Honkanen 10, Leino 10, 
Blomberg 6 ja Jyrkilä 2 kertaa.

Osaston kokouksiin on osaaottanut keskimäärin 37 jä
sentä kokousta kohti.

Osaston tilit osoittavat edellisen vuoden säästön kanssa 
tuloja 2,637: 26 ja menoja 1,788: 85, joten säästöksi jää 
848: 41. Tähän suhteellisesti suotuisaan tulokseen on suu
rena tekijänä ollut osaston huvitoimikunta, jonka toimin
nasta puhdas tulo tekee 495: 56.

Helsingissä tammikuun 14 p:nä 1914.

Johtokunnan puolesta: Kaarlo Leino.

Pesijätär a.-o.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopulla 18 henkeä, joista 
13 täysinmaksanutta ja 3 vapaajäsentä sekä 12 puolueveron 
suorittanutta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Rustaava Koski puheen
johtajana, varalta Ida Kinnunen, pöytäkirjurina Olga Hila, 
varalta Maria Karlsson, rahastonhoitajana Hilda Valin, jäsen- 
kirjurina Anna Lainio. Muina jäseninä Eva Kortelainen ja 
Maria Blomqvist, varalta Ida Siren ja Hilja Heiskanen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Rustaava Koski pu
heenjohtajana, Maria Blomqvist pöytäkirjurina ja Hilda Va
lin rahastonhoitajana. Muina jäseninä Maria Karlsson, Hilja 
Heiskanen, Elma Palin, Eva Kortelainen, Anna Lainio ja 
Olga Hila.

Varsinaisia kuukausikokouksia on ollut 8, 1 vuosikokous 
ja 1 yleinen, jonka tarkoituksena oli jäsenluvun lisääminen.
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Johtokunnan kokouksia on ollut 5, joissa on valmis
teltu asioita kuukausikokouksiin sekä käsitelty osaston si
säistä menettelyä.

Huveja on toimittu 15-vuotisjuhla, Kunnan T. a.-o. 
kanssa 1 yhteinen kansanjuhla, 1 yleinen iltama sekä 2 
perheiltamaa.

Osastolla on seuraavissa yhtiöissä osakkeita: H:gin Tv. 
Sanomalehti O.-Y:ssä, »Elannossa» ja »Työläisnaisessa». 
Sitäpaitsi on osastolla 6 hautausapurengasta.

Osasto on kustantanut edustajan Tampereella pidettyyn 
Naisliiton edustajakokoukseen.

Osaston tilientarkastajina olivat V. Eerola ja V. Alanko, 
varalta A. Vatanen ja M. Tuominen.

O. Hila.

H. T. Y. Naisosasto.

Osaston puheenjohtajana oli vuoden alussa Olga Ki
vekäs. Kivekkään sittemmin erottua valittiin puheenjohta
jaksi Olga Manner ja on hän toiminut puheenjohtajana 
vuoden loppuun asti. Varapuheenjohtajana on ollut Au
gusta Nyberg, rahastonhoitajana Anna Aalto, sekä sihteerinä 
Olga Manner alkupuolen vuotta. Sitten Mannerin siirryt
tyä puheenjohtajaksi valittiin sihteeriksi allekirjoittanut. Jäsen- 
kirjurina on toiminut Hilja Pohjola. Johtokuntaan edellisten 
lisäksi ovat kuuluneet: Ida Lumivuokko, Ida Lehokas ja 
Alma Luhtala. Johtokunta on kokoontunut vuoden ajalla 
14 kertaa. Kokouksissa on käsitelty ja valmisteltu osaston 
kokouksille esitettäviä asioita, sekä keskusteltu, huolehdittu 
ja hoidettu osaston juoksevat asiat

Sunnuntaikoulukysymys on antanut johtokunnalle paljo 
huolta ja vaivaa. Kun huonetta ei saatu enään syysluku
kaudeksi yhdistykseltä, niin se lisäsi yhä enemmän niitä 
vaikeuksia ja vastuksia joita jo ennestäänkin on ollut tämän 
kysymyksen toteuttamisen tiellä enemmän kuin mitä koh
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tuudella kantaa voi. Tällä kertaa ne tulivat vallan voit
tamattomiksi. Ja seuraus oli se, että sunnuntaikoulua ei 
saatu toimimaan koko syyslukukaudella.

Osastolla on ollut 13 kokousta joista 12 varsinaista kuu
kausikokousta ja yksi ylimääräinen. Kokouksissa on juok
sevain asiain ohella keskusteltu yleisistä yhteiskunnallisista 
kysymyksistä, kuten työväen asunto-oloista, kunnallisen 
äänioikeuden uudistuksesta ja lasten koulukeittiökysymyk- 
sestä, sekä muutamista muistakin työläisiä koskevista asioista.

Keskustelukysymysten ohella on usein ollut muutakin 
ohjelmaa, puheita, lausuntoa ja laulua.

Uusia jäseniä liittyi vuoden varrella osastoon 31 ja oli 
osastossa vuoden lopussa jäseniä 92.

Vappukulkueessa oli osasto lippuineen mukana.
Osaston toimesta hommattiin myöskin yhteinen neuvot

telukokous paikallisten naisammattiosastojen kanssa, jossa 
keskusteltiin naisten yhteisistä edustajaehdokkaista valtio- 
päivämiesvaaleja varten. Ehdokkaiksi asetettiin Aura Kiis
kinen ja S. Lehtinen, joista edellinen saatiinkin vaaleissa 
valituksi ja on siis valtiopäivillä.

Viime vuotena oli myöskin naisten liittokokous Tampe
reella ja oli siellä osasto edustettuna kolmella edustajalla.

Rahallista avustusta on vuoden ajalla annettu: liitto- 
toimikunnalle puolueopistoapurahastoon 50 markkaa. Työt- 
tömäin avustuskomitealle 10 markkaa. Palvelijataryhdistyksen 
arpajaislistaan 5 markkaa. Osuuskaupalle lainattiin 50 markkaa. 
Sen lisäksi on tilattu 20 vuosikertaa Työläisnaista ja jaettu 
osaston jäsenille, sekä eräitten puutteessa olevain osaston 
jäsenten jäsenmaksut on maksettu osaston kassasta.

Osaston osuuksia ja osakkeita ovat edustaneet: Työväen 
sanomalehti O. Y. S. Lehtinen ja Agda Vatanen, osuus
kunta Työläisnaista Augusta Nyberg ja Olga Manner, Elan
toa Olga Kivekäs ja Fiina Pietikäinen, Osuuskauppaa Fiina 
Pietikäinen ja Anna Aalto, Kansan Näyttämö O. Y. Olga 
Manner ja Alma Luhtala.

Tilitarkastajina olivat Aatu Halme ja K. Lindroos.
Niinkun edellä olevasta voi havaita on osaston toiminta
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ollut laimeata, mutta toivotaan että alkanut vuosi olisi otolli
sempi ja tuloksia tuottavampi.

Johtokunnan puolesta: Agda Vatanen.

Kehruu ja Kutoma a.-o.

Osaston toiminta kuluneella vuodella on ollut entistä 
vilkkaampaa edellisiin vuosiin verraten. Johtokuntaan on 
kuulunut Maria Salin puheenjohtajana, varalta Matilda Lai
tinen, hänen erottuaan Sanni Pahtio, rahastonhoitajana Anna 
Nesfelt, pöytäkirjurina Hilja Munter, varalta Alina Karlsson, 
jäsenkirjurina Siiri Ekman sekä muina jäseninä Emmi Hietala 
ja Tekla Stén.

Osasto on pitänyt vuosikokouksen ja 12 kuukausi- 
kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 72 §. Yleisiä 
kokouksia on ollut 7.

Johtokunta on kokoontunut 16 kertaa ja pöytäkirjaan 
on merkitty 92 §. Johtokunnan kokouksissa saapuvilla on 
ollut M. Salin 16, S. Ekman 12, T. Stén 13, A. Karlsson 
12, A. Nesfelt 7, S. Pahtio 10, M. Palman 11, E. Hietala 
6, M. Laitinen 2 ja allekirjottanut 16 kertaa.

Vuosikokouksessa valittiin tilintarkastajiksi Alma Kiila 
ja Eva Ekman, varalta Anni Pellinen.

Jäseniä vuoden alussa oli 55, liittyi vuoden kuluessa 
51, erosi 39. Koko maksavia on nyt 33.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkilöä ja on se 
toiminut vuosijuhlan, perheiltaman, tanssi-iltaman, 2 toveri- 
iltamaa ja 4 kävelyretkeä.

Osaston tilit vuodelta 1913:

Menot................... 799 mk. 70 p.
Tulot.................... 711 » 45 »

Tappio 88 mk. 25 p.
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Huvitoimikunnan tilit 1913:

Tulot................. 1,214 mk. 35 p.
Menot................. 791 » 04 ■

Voitto 423 mk. 31 p.

Osaston puolesta: Hilja Munter.
Kirjuri.

Helsingin Metallityöntekijäin liiton osasto 
N:o 88 Putkityöntekijäin a.-o.

Agitatsionia on kuluneena vuotena harjoitettu meidän
kin ammattitoveriemme keskuudessa koko paljon, päättäen 
siitä, että jäsenluku on huimaa vauhtia kohonnut. Uusia 
jäsenkirjoja on annettu 64 kpl. ja 13 on siirtynyt muista 
osastoista, joten 77 uutta jäsentä olemme saaneet. Yhteensä 
on osastossa 130 jäsentä. Jäsenluvun kohoamiseen on 
vaikuttanut myös muut seikat, sillä onhan ammattimme 
kysyntä tullut viime aikoina yhä runsaammaksi rakennus
teollisuuden ollessa laajana, joten on luonnollista, että on 
sellaisiakin joukossa, jotka ovat sen verran tietoisia, että 
tulevat jäsenyyteen. Myöskin on liittomme osastoissa tehty 
S. M. tt. liiton alotteesta hyviä päätöksiä. Niinkuin tiedetään, 
on perustettu lakkoavustuskassa, johon meidänkin osastomme 
myönsi 200 mk. pohjarahaksi, ja sitte ehkä vaikuttamassa 
myös liiton perustama hautausavustuskassa, joka jo sellai
senaan kiihottaa osastoon liittymään. Kuluneen vuoden 
jäsenistämme on myöskin 2 eronnut kuoleman tapauksen 
kautta ja ulkomaille on lähtenyt 5. Kokovuoden maksaneita 
jäseniä on 72, jotavastoin edellisenä toimintavuotena oli 
56. Nämä numerot osoittavat jonkun verran elpymistä ja 
toivoa voimme, että yhä saamme uusia sellaisia jäseniä, 
jotka yhdessä kanssamme kantavat ne rasitukset mitä moni 
on jo tähän mennessä saanut kantaa.

4
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Osastolla on ollut 13 kokousta, joista 12 kuukausi- 
kokousta ja 1 vuosikokous. Näissä on tullut yhteensä 104 
pykälää ja kokouksiin saapuneita on yhteensä ollut 420, 
joka on ollut enemmän laimeata katsoen osaston jäsen- 
lukuun. Johtokunnalla on ollut 18 kokousta joissa on 
laadittu 52 pykälää ja joissa on käsitelty samoja ja osaksi 
muitakin asioita kuin mitä osaston kokouksissa on ollut.

Puheenjohtajana on toiminut A. Pakarinen, varalta K. 
J. Valin, pöytäkirjurina J. A. Uotila, varalta J. E. Kurko, 
jäsenkirjurina E. Mäkinen, rahastonhoitajana V. Eerola ja 
taloudenhoitajana J. K. Vuorinen. Nämät ovat olleet saapu
villa A. Pakarinen 16, J. A. Uotila 16, K. J. Valin 14, 
J. E. Kurko 12, V. Eerola 15, E. Mäkinen 16, J. K. Vuo
rinen 13 ja varajäsen E. Sandgren 3 kertaa.

Osaston hautausapurenkas on myös toiminnut ja sopinee 
tässä mainita, että mikäli tilaa on, niin olisi suotavaa, että 
osastomme jäsenet etupäässä liittyisivät siihen.

Seuraavat jäsenet ovat osaston osakkeita edustaneet: 
Työväen Osuuskaupassa V. Eerola, Maaosuuskunta Lauri
lassa E. Mäkinen, Työväen Henkivakuutus O. Y. K. J. Valin.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Niemi, O. Kinnu
nen, A. Kallioinen, V. Suominen, F. Kainulainen, K. Hell
gren, Karjalainen, Tapaila ja A. Uotila.

Toivokaamme onnea ja menestystä yhteiselle toimin
nallemme yhä eteenkinpäin, siksi kunnes saavutamme sen 
päämäärän, että saamme nauttia oikean osan työmme tu
loksista.

Johtokunnan puolesta: J. A. Uotila, 
sihteeri.

Työv. V.- ja U.-seura „Jyry“.
Luodessamme silmäyksen kuluneeseen vuoteen, voimme 

mielihyvällä muistella sitä taloudellisen asemamme vauras
tumisen toimintakautena. Taloudellinen ahdinkotila mikä 
seuralla oli toimintakauden alussa, painosti ja masensi mie
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liä. Alakuloisuutta lisäsi vielä ne erimielisyydet, jotka sat
tuivat heti toimintakauden alussa, johtuen vuoden 1912 
jäsenkirjurin tekemistä väärinkäytöksistä seuran rahavarojen 
hoidossa, mikä lopulta johti siihen, että seuran alku-vuosi
kokouksessa valittu puheenjohtaja O. Paananen ja sihteeri 
Väinö Lähteinen silloisen toimikunnan jäseninä katsoivat 
itseään siksi loukatuiksi, että luopuivat heille uskotuista toi
mistaan. Puheenjohtajaksi valittiin Severi Koskinen sekä 
sihteeriksi allekirjoittanut, joka vuoden alusta oli toimi
nut seuran jäsenkirjurina. Allekirjoittaneen vaihtuessa edel
lämainittuun toimeen, tuli johtokuntaan valituksi Hj. Lintula.

Kesäkuulla Työväen Kirjapaino O.-Y. kielsi seuralta luot
tonsa, joka nyttemmin on palautettu, ynnä monet muut vel
kojat alkoivat käydä uhkaaviksi. Kaikki ponnistukset johto
kunnan taholta lainan saantiin näyttivät turhilta. Kriitillisin 
oli aika 14 p:nä kesäkuuta. Nimensä säilyttämiseksi oli seuran 
hankittava rahaa vaikka mistä. Työskenneltiin epätoivon vim
malla. »Missä hätä suurin, siellä apu lähin» sanoo sanan
lasku, mikä tässäkin asiassa toteutui. Eräät johtokunnan 
jäsenet saivat viime tingassa parilta yksityiseltä henkilöltä 
Smk. 400: — suuruisen lainan yhteisesti kuukauden ajaksi 
velkakirjaa vastaan, edellytyksellä, että johtokunnan jäsenet 
menivät omavelkaiseen takaukseen maksun takaisin suorit
tamisesta määrätyn ajan kuluessa. Saadulla lainalla saatiin 
asiat järjestettyä tällä kertaa, joten oli päästy ensimäisen tuli- 
koetuksen läpi.

Liikevaihto kuluneena toimintakautena on seuralle 
noussut korkeimmaksi kuin koskaan ennen, ollen lähes 
Smk. 19,000:—. Velkaa alkavalle toimintakaudelle jäi seu
ralle Smk. 1,525:—, ollen suurimpina velkojina Työväen 
Kirjapaino O.-Y. ja H:gin T:yhdistys.

Kalustoa on myöskin jonkun verran lisätty, tehden sen 
arvo kokonaisuudessaan Smk. 6,578: 45, siitä jo poislas
kettuna 5 °/0 kulutuksesta.

Kuten edellisinäkin vuosina on seura pitänyt harjoituk- 
siaan Helsingin työväenyhdistyksen huoneustolla, missä sillä 
on ollut vuokrattuna sopiva huoneusto, vastaten nykyaikai-
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sia vaatimuksia, nim. tilava voimistelusali, paini- ja suihku- 
osasto, sekä eri toimikuntien kokouksen piioa varten erikoinen 
kansliahuone. Vuokraa maksaa seura ainoastaan painihuonees- 
taan Smk. 75: — kuukaudessa, tehden vuodessa Smk. 900: —, 
kun lasketaan tähän lisäksi valon- ja vedenkulutus, niin nousee 
menot huoneistosta noin 1,000: — Smkaan vuodessa. Suihkun 
käyttämisestä on seura kantanut jäseniltään korvausta 10 pen
niä kerralta, tuottaen seuralle kokonaistuloa lähes Smk. 300: —. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että seuralle edellisenä toi
mintakautena oli ollut suihkun käytöstä tuloja ainoastaan 
noin Smk. 30: —, tuottaen seuralle täten tuntuvan tappion. 
Tulojen lisäys on johtunut osaksi siitä, että on tehty pikku- 
parannuksia suihkun käyttörahojen ylöskannossa. On hy
lätty entinen shekkijärjestelmä ja asetettu suihkuhuoneen 
seinälle rahalipas mihin jäsenet ovat olleet tilaisuudessa, 
suihkun valvojan läsnäollessa, itse omakätisesti asettamaan 
rahansa. Vaikuttavana seikkana on ollut myöskin se, että 
käyttöhinta vuoden alussa korotettiin 5:stä 10 penniin.

Naisosasto on pitänyt voimisteluharjoituksiaan maanan
taisin ja torstaisin. Toiminta vuoden alussa kevätkautena 
oli laimeata, käyden harjoituksissa hyvin vähän jäseniä huo
limatta siitä että mainitun osaston johtaja voimistelunopet- 
tajatar neiti Anna-Liisa Collan koetti lietsoa innostusta seu
ramme naisjäseniin. Syyslukukaudella sitä vastoin on ollut 
havaittavissa elpymisen merkkejä. Johtajattaren ehdotuksesta 
järjesti seuran johtokunta erikoisen vastaanottokokouksen 
naisosastolle, missä oli arvokas ohjelma.

Toiminta miehisten jäsentemme voimistelijain valiojou
kossa on ollut kituvaa. Harjoituksiaan on se pitänyt vaki
tuisesti tiistaisin ja perjantaisin johtajansa K. Säden joh
dolla. Syynä kituvaan elämään on ollut voimistelijain puute. 
Toiselta puolen ne erimielisyydet valiojoukon jäsenten kes
kuudessa, jotka ilmaantuivat loppuvuodesta, johtuen osaksi 
jäsenmaksujen laiminlyönnistä, mikä osaltaan taas johti sii
hen, että osa parhaimmista voimistelijoistamme erosi seu
rasta, huhujen mukaan liittyen paikkakunnalla toimivaan toi
seen seuraan. Johtokunnassa heräsi kysymys siitäkin, oli
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siko syytä yhdistää mainittu osasto voimistelijain harjoitus- 
osaston kanssa, mutta jätettiin asia toistaiseksi pöydälle toi
vossa, että mainittu osasto uudelleen elpyisi, sekä säilyttäisi 
maineensa muiden voimisteluseurojen keskuudessa.

Harjoitusosasto sitävastoin on toiminut vilkkaasti, pi
täen harjoituksiaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Osaston 
johlajana on toiminut kevätharjoituskautena voimistelunopet
taja Ranne Roni, sekä tämän toimestaan luopuessa opinto
jensa jatkamisen vuoksi, syysharjoituskaudella Hj. Marttinen.

Painiosastolla on toiminta ollut vilkkain. Osastolla on 
pidetty harjoituksia joka päivä, lukuunottamatta lauantaita, 
jonka painijamme näkyvät pyhittävän lepopäiväkseen. Osas
ton johtajana on toiminut innolla sen monivuotinen joh
taja Osk. Niemelä. Tunnustus annettakoon hänelle työs
tään. Siitä on meillä parhaana todisteena painijaimme me
nestys kilpailuissa, johon »niksimestarimme» antamat ohjeet 
on aina välittömästi jonkun verran vaikuttaneet.

Kuluneena toimintakautena on seura järjestänyt kahdet 
piirikunnalliset kilpailut, nim. sisämestaruuskilpailut maalis
kuun 9 p:nä ja vapaaurheilukilpailut 12—13 p:nä heinä
kuuta. Kolmet ammattikuntain väliset. Ensimmäiset hiih
dossa 9 p:nä maaliskuuta, toiset 6 p:nä heinäkuuta ja kol
mannet 10 p. elokuuta vapaaurheilussa Oulunkylän ravi
radalla. Yhdet kansainväliset vapaaurheilu- ja niiden yhtey
dessä kansalliset telinevoimistelukilpailut toukokuun 24—25 
p:nä, sekä kansainväliset painikilpailut syyskuun 20—22 p:nä.

Seuramme on, kuten edellisinäkin vuosina järjestänyt 
myöskin jäsenten keskisiä kilpailuja, mitkä ovat olleet omiaan 
nostamaan innostusta eri urheiluhaaroihin.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa toiminut innolla ja 
tarmolla seuran taloudellisen aseman parantamiseksi, josta 
annettakoon tunnustus. Kaikkiaan on toimikunta järjestänyt 
23 eri huvi- ja juhlatilaisuutta, joista erikoisesti mainitta
koon johtokunnan kanssa yhteisesti järjestämät »Työväen 
urheilupäivät», kansanjuhla Hesperiassa, sekä onnistunut 
pukuiltama Työväentalon juhlasalissa, mitkä ovat tuottaneet 
seuralle puhdasta tuloa pyöreissä luvuissa 2,300 mk. Sitä
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paitsi on toimikunta järjestänyt 11 tanssi-iltamaa, 3 kävely
retkeä, 2 perhe-iltamaa, 1 ohjelmallisen iltaman sekä vuosi- 
ja puurojuhlan. Kokouksia on huvitoimikunta pitänyt kaik
kiaan 41, joissa on laadittu pöytäkirjaan 181 pykälää.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Severi Koskinen puheen
johtajana, John Lindberg sihteerinä, Reino Tamminen ra
hastonhoitajana, Osk. Niemelä jäsenkirjurina ja kantomie
henä sekä Kj. Lintula kalustonhoitajana, muina jäseninä 
ovat toimineet Hj. Marttinen ja Aksel Lindfors. Johtokunta 
on kokoontunut 56 kertaa. Kokouksista on laadittu pöytä
kirjaan 514 pykälää. Kokouksissa ovat saapuvilla olleet 
johtokunnan jäsenet seuraavasti: Severi Koskinen 49, Reino 
Tamminen 44, Osk. Niemelä 50, Hj. Marttinen 52, Aksel 
Lindfors 54, Hj. Lintula 47 ja allekirjoittanut 45 kertaa.

Seuran yleisiä kokouksia on pidetty 11, joista on laa
dittu pöytäkirjaan 89 pykälää.

Seuraamme on vuoden kuluessa liittynyt toistasataa uutta 
jäsentä, joten seuran todellinen jäsenmäärä tällä hetkellä lä 
hentelee 550.

Luodessamme yleissilmäyksen kuluneeseen toimintakau
teen, voimme mielihyvällä muistella sitä. Toivokaamme, 
että ne pikkukinastelut ja riidat häipyisivät kuluneen toiminta
kauden mukana, jotka ovat jäsentemme keskuudessa esille pul
pahtaneet. Koettakaamme yhteisvoimin toteuttaa sitä aatetta 
mikä voimistelu- ja urheiluseuroille kuuluu, että voisimme 
sanoa sanat: »Terve sielu terveessä ruumiissa».

John Lindberg.

Leipuri a.-o.

Osastomme toiminta kyseenalaisena vuonna on ollut 
jonkun verran vilkkaampaa verrattuna edelliseen vuoteen. 
Tähän taas puolestaan on vaikuttanut liittomme viides edus
tajakokous, joka pidettiin syksyllä 1913. Osastoamme tässä 
kokouksessa edusti J. Viitasaari, V. Salomaa, P. Vuoristo
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ja E. Rimpiläinen. Päätöksistä, joita siellä tehtiin ovat osas
tollemme kuin koko Iiitollemmekin suuresta merkityksestä.

Muuten oli vuosi 1913 merkkivuosi osastolle sen täyt
täessä 25 vuotta. Huvitoimikunta yhdessä johtokunnan 
kanssa toimi 25-vuotisjuhlan H. T. Y:n juhlasalissa, mihin 
kutsuvieraina oli kutsuttu kaikkien Helsingissä toimivien 
osastojen edustajat, kuin myöskin entiset osastomme toimi
henkilöt, sekä kaikki liittomme alaiset osastot. Jäsenillä oli 
vapaa pääsy juhlaan.

Toimintamme tänäkin vuonna on kohdistunut etupäässä 
lainvalvontaan ja valistustyöhön. Työtaisteluja ei ole ollut 
osastolla eikä mitkään ulkopuolella ammattiamme sattuneet 
työtaistelut ole osastomme jäseniä veroituksen muodossa 
rasittaneet. Ylimääräisenä veroituksena koottiin jäseniltä lii
ton edustajakokousrahastoon 2 mk. täysi- ja 1 mk. puoli- 
maksavilta jäseniltä. Muut osastomme kuin myöskin puo
lueen, liittomme ja piiri-verot ovat samat kuin ennenkin.

Kokouksia on osastomme pitänyt kaikkiaan 10 kuu
kausikokousta, joissa merkittiin pöytäkirjaan 70 §:lää. Osan
otto kokouksiin on ollut keskimäärin noin 30 jäsentä.

Johtokunta on kokouksia pitänyt kaikkiaan 12, joista 
merkittiin pöytäkirjaan 75 §. Puheenjohtajana on toimi
nut J. Viitasaari, varalta K. Vuori, sihteerinä P. Vuoristo, 
varalta V. Väre, rahastonhoitajana V. Salomaa, talouden
hoitajana E. Kahila ja B. Liljeroos. Vuoden varrella paik
kakunnalta poismuuton vuoksi erosi K. Vuori, jotenka oli 
kutsuttava varajäsen E. Rimpiläinen tilalle, tullen samalla 
varapuheenjohtajaksi ja E. Kahilan tilalle varajäsen V. Sund
qvist. Tämän jälkeen erosi toimikunnasta V. Sundqvist, 
jonka tilalle tuli J. Laitinen, varalta B. Limnell ja Hj. Pietilä.

Osastomme valitsema lainvalvontatoimikunta on pitänyt 
kaikkiaan 6 kokousta, joissa pöytäkirjaan merkittiin 23 §. 
Kaupunki on ollut jaettuna ensin 3 piiriin vaan sittemmin 
4 piiriin.

Toimikunta on vuoden kuluessa ilmisaanut kaikkiaan 
18 lainrikosta, mitkä ovat olleet tuomioistuimen käsiteltä
vinä, tuomiten rikkojat sakkoihin. 4 liikkeenharjoittajaa sai
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osaksi rikoksensa anteeksi Romanoffin hallitsijasuvun 300- 
vuotisjuhlan johdosta, jota paitsi 2 lainrikkojaa kokonaan 
vapautettiin. Yleensä täytyy ihmetellä tuomioistuinten pää
töksiä leipurilain rikoksista, kuin seiteistäkään lainrikkojaa, 
joka jo 3 kertaa on syytettynä rikoksesta, ei tuomita muuta 
kuin 25—30 mk:n sakkoon. Tänäkään vuonna tuomi
tuista lainrikoksista ei ole yhtään tuomiota noussut 30 mk. 
korkeampaan sakkoon. Siis jonkinlainen muodollinen pää
tös, vaan ei sellainen, että lainrikokset siitä loppuisivat. 
Osaston myöntämä 150 mk. määräraha toimikunnalle on 
käytetty päiväpalkkain ja palkkioiden maksuun.

Tuomitut todistajapalkat on osasto etukäteen maksanut 
todistajille. Menoja on toimikunnalla ollut kaikkiaan 157 mk. 
55 p. ja tuloja 178: —, joten jäännös tulevalle vuodelle on 
20: 45.

Huvitoimikunnan toiminta on ollut erittäin vilkasta, 
jonka tuloksena on ollut, että huvitoimikunnan tulot ovat 
olleet tänä vuonna suuremmat kuin koskaan ennen. Iltamia 
on toimittu kaikkiaan 8 ja 1 kävelyretki. Tuloja on toimi
kunnalla ollut kaikkiaan 2,581: 35 ja menoja 1,576: 27, 
joten puhdas voitto oli 1,004: 58.

Osastolla on myöskin erityinen urheilutoimikunta, ur
heilun elvyttämiseksi keskuudessamme.

Osastomme osuuksia ovat edustaneet: Osuusliike Elan
nossa K. Vuori, sittemmin B. Liljeroos, Työv. Sanomalehti 
O.-Y. A. Heiskanen, H:gin Työv. Osuuskaupassa K. Man
ninen ja O.-Y. Laurilassa O. Kolin.

Tilientarkastajina ovat olleet K. Lindroos ja E. Soini- 
vaara, varalta E. Niskala ja T. Emanuelsson. Osastolla on 
ollut tuloja 3,906: 42 ja menoja 3,277: 28, joten voitto on 
629: 14. Jäseniä oli vuoden lopussa: ulosoppineita 113 ja 
oppilaita 16, siis yhteensä 129 jäsentä.

P. Vuoristo. 
Sihteeri.
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S. Tehdas- ja Sekatyöväen liiton os. N:o 4.
Osaston toiminta kuluneena vuotena on ollut kohtalai

sen vilkasta ja on osanotto kokouksiin ollut enentymään 
päin. Rakennustyöalalla vallitsevan huonon työajan vuoksi 
ei ole mitään työehtosopimusehdotuksia voitu työnantajille 
esittää, vaan on koetettu koota ja valistaa joukkojamme tu
levaa parempaa aikaa varten.

Osaston kokouksissa ovat jäsenet vuorostaan suoritta
neet valistavaa ohjelmaa, mikäli aikaa on riittänyt, muilta 
asioilta. Sitäpaitsi on toimeenpantu ohjelmallinen vastaan- 
ottokokous. Uusia jäseniä onkin vuoden kuluessa liittynyt 
suuri joukko, m. m. useita lakon aikana työskennelleitä 
työnhaluisiakin, jotka ovat käyneet osaston kanssa sopimassa 
ja liittyneet jäseniksi.

Uusia jäseniä on liittynyt 65 ja oli jäsenluku vuoden 
lopussa 100 täysinmaksavaa jäsentä.

Osaston Tiilenkantajain a.-o:n kanssa perustama näy- 
telmäseura »Kasvattaja» on myöskin ollut osastolle hyvänä 
apuna valistustyössä, seura kun on kerran viikossa toiminut 
ohjelmallisia keskustelukokouksia, joihin jäsenillä on ollut 
vapaa pääsy, sekä on myös rahalahjoilla avustanut osastoa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: Ida Laine puheenjohtajana, 
Aliina Korhonen varapuheenjohtajana, Ida Hellstedt rahas
tonhoitajana ja jäsenkirjurina, Aliina Sillanpää kirjurina, 
Saimi Hänninen varakirjurina, sekä Maria Lindroos ja Olga 
Kiiskinen. Osasto on pitänyt 12 kuukausikokousta ja yh
den vuosikokouksen, joista on pöytäkirjaan merkitty 91 
pykälää. Toimikunta on pitänyt 10 kok., joista on pöytä
kirjaan merkitty 31 pykälää.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Aliina Korhonen, 
Alma Käpy, Augusta Ruotsalainen, Olga Lindevall, Maria 
Auvinen, Maria Miettinen, Maria Saloniemi, Mimmi Anti
kainen, Aliina Sillanpää, Eva Miettinen ja Sanni Hänninen. 
Tilintarkastajina V. Valo ja A. Sirén.

Osaston puolesta: Aliina Sillanpää.
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S. T. ja Sekatyöväen liiton osasto N:o 66 
H:gin Sokerityöntekijäin a.-osasto.

Ammattiosaston toiminta on tänäkin vuotena, kuten edel
lisinäkin, ollut hiljaista kehityksen aikaa sille harvalukuiselle 
joukolle, niistä noin l,000:sta työläisestä, jotka oivaltavat 
järjestymisen merkityksen ja jotka kaupunkimme sokeriteh
taissa työskentelevät.

Osaston toimikuntaan kuului 5 vakinaista ja 3 vara
jäsentä. Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 10, pöytä
kirjaan merkitty 51 § Jää.

Osaston kuukausikokouksia y. m. on pidetty 12, pöytä
kirjoihin merkitty 71 §:lää.

Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 15.

Tiliasema:

Rahaa kassassa.................................. 28: 78
Työväen Säästöpankissa........... 929: 53
Osakkeita ja muita saatavia . . . 400: —
Kalustoa...................................... 320: 20

Smk. 1,678: 51

Puhdas omaisuus .... Smk. 1,678: 51

V. Rantanen. E. Hakkarainen
Puheenjohtaja. Kirjuri.

Kattila ja Levyseppäin a.-o.
Kulunut vuosi oli osastollamme 16:sta ja kului se 

rauhallisesti, joten osaston toiminnassa ei ole mitään erin- 
omaisempaa mainitsemista.

Kokouksia on ollut 9 ja pöytäkirjaan on merkitty 77 
pykälää. Toimikunnalla 11 kok., merkitty pöytäkirjaan 71 
pykälää.
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Lahjoituksia on osaston varoista myönnetty vuoden ku
luessa yhteensä 45 mk.

Osaston osuuksia ovat edustaneet A. Kivinen Työväen 
Sanomalehti O Y:ssä, K. Lindgren Osuuskunta Elannossa 
ja O. Y. Laurilassa I. Jaala.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Soininen puheenjoh
tajana, L. Lahti rahastonhoitajana, A. Kuusisto kirjurina 
sekä A. Airaksinen, A. Rissanen, E. Lahti ja I. Jaala. Kuu
siston matkustettua K Salila, joka toimi kirjurina vuoden 
loppuun. Tilintarkastajina toimivat A. Kivinen, A. Torhola 
ja K. Aflekt.

Täysin maksaneita jäseniä oli 84.
Osaston puolesta: Huugo Salila.

Tupakkateht. amm.-osasto.

Osastolla on ollut 13 kok. Toimikunta on kokoontu
nut 17 kertaa. Toimikuntaan on kuulunut 8 henkeä. Pu- 
heenjoht. Sara Liiri, rahastonh. Ida Karjalainen, jäsenkirj. 
Ida Vaahtera, pöytäkirj. S. Laiho alkuvuotta ja hänen erot
tuaan Mandi Saarlund. Muina toimihenkilöinä ovat olleet seu
raavat: Elsa Nousiainen, Anna Lehtonen ja Hanna Ohu
kainen. Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 39, vuoden 
lopussa 25. Tilintarkastajina oli A. Pesonen ja K. Joki- 
lehto.

Osaston tulot Smk. 1,436: 91, menot Smk. 1,336: 91, 
varat Smk. 866: 27.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 henkilöä.
Huvitoimikunnan tiliasema:

Tulot . . Smk. 866: 86 Menot .
Säästö .

. . . 752: 31 
. . . 114: 55

Smk. 866: 86 Smk. 866: 86

Osaston puolesta: A. Lehtonen.
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Suutari a.-y.

Yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena ei ole eri
tyistä mainittavaa. Jäsenmäärä on ollut vähäinen, mutta siitä 
huolimatta on kuitenkin yhdistys koettanut eteenpäin pyrkiä.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut 21, niistä 3 johtokun
nan, ja merkittiin pöytäkirjaan 118 §:lää, niistä johtokun
nan pöytäkirjaan 15 §:lää.

Johtokuntaan on kuulunut E. Tähkä puheenjohtajana, 
J. Venhola varalta, J. Jokinen sihteerinä, D. Kinanen varalta, 
J. K. Tähtinen rahastonhoitajana. Muina jäseninä J. Viikari, 
O. Sinisalo, I. Ruissalo, H. Salminen ja A. Sassi.

Yhdistyksen osakkeita on ollut edustamassa O. Y. Lau
rilassa J. K. Tähtinen sekä T. Sanomalehti O. Y;ssä O. 
Sinisalo.

Tuloja on ollut 1,576: 66 ja menoja Smk. 1,415: 62. 
Säästö 161: 04. Puhdas omaisuus Smk. 1,457: 67.

Yhd. puolesta: J. Jokinen.
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H:gin Työväenyhdistyksen tilit
tammik. 1 p. 1913—jouluk. 31 p. 1913.

Tulot ja menot Kassatilin mukaan.
Tulot:

Kassasaldo vuodelta 1912................................. 3,461: 51
Kansallisosakepankin tili:

otettu säästöstä........................... 1,505: —
Työväen Säästöpankin tili:

otettu säästöstä............................ 39,100: —
Kirjastotin:

saatu sakoista y. m...................... 306: 70
Tehd. ja sekatyöv. liit. os. n. 16 tili:

maksanut velkansa...................... 256: —
Oskari Leinon tili:

lunastanut vekselinsä .... 500: —
Juhlatoimikunnan tili:

saatu voittovaroja...................... 5,550: —
Rakennusrahaston tili:

Tupakkatehdas Fennian lahja . 30,000: — 
Freskomaalaustili:

luentokurssilais. Koiton talolla . 200: —
Valaistus a. o. tili:

jätetty säilytettäväksi .... 86: 08
Tilapäinen lainatili:

otettu tilapäinen laina.... 560: —
Juhlasalin vuokratili:

tuottanut vuokraa...................... 31,596: —
Kokoushuoneiden vuokratili:

toimisto y. m. vuokria . . . 8,559: 60
Ravintolan vuokratili:

vuokra v. 1913 ja IV neljänn.
vuokra v. 1912............................ 15,675: —

Siirto 133,894: 38 3,461:51
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Siirto 133.894: 38 3,461
Ravintolan voittovarani tili: 

saatu ravintolan voittoa .
Jäsenmaksujen tili:

jäsen veroa osastoilta . .
Sisäänkirjoitusmaksujen tili: 

saatu eri osastoilta . . .
llmotusmaksujen tili:

saatu eri osastoilta . . .
Korkotili:

saatu korkoja .... 
Piiri- ja kunnallisverojen tili:

eri osastot tilittäneet

3,000: —

14,427: 10

168: 70

79: 85

1,787: 47

4,772: 30 158,129: 

Smk. 161,591:

Menot:

Suomalaisen Säästöpankin tili:
viety säästöön.................................1,389: 76

Työväen Säästöpankin tili:
viety säästöön...........................  48,029: 12

Kirjastotin:
ostettu kirjoja, palkkaa y. m. . 753: 47

Työväen Säästöpankin lainatili:
maksettu velka...........................  30,000: —

Eri osastojen lainatili:
maksettu velka........................... 664: —

Kymmenenmarkan lainatili:
maksettu eri henkilöille ... 70: —

Tilapäinen lainatili:
maksettu tilapäinen laina . . . 560: —

Kustannusten tili:
kustann. valosta, lämmöstä y. m. 34,399: 07 

Lukutupa tili:
sanomalehtiin........................... 521: 06

Siirto 116,386: 48
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Siirto 116,386: 48
Korjausten tili:

käytetty talonkorjauksiin . . . 6,504: 57
Korkotili:

maksettu korkoja...................... 30,696: 95
Piiri- ja kunnallisverojen tili:

tilitetty kunnallisjärjestölle . . 4,772: 30 158,360: 30
Saldo v. 1914................................. ..... 3,231: 01

Smk. 161,591: 31

Voitto- ja Tappiotili.
Debet:

Kirjastotin...................... . . . 446: 77
Kalustotilin poisto . . . . . 8,264: 08
Kustannusten tili . . . . . . 34,399: 07
Korjaustili...................... . . . 12,040: 96
Lukutupatili...................... . . . 521: 06
Korkotili........................... . . . 28,909: 48 84,581: 42

Smk. 84,581: 42

Kredit:

Ilmotusmaksujen tili . .
Sisäänkirjotusmaksujen tili 
Jäsenmaksujen tili . . .
Juhlatoimikunnan tili . .
Juhlasalin tili .... 
Kokoushuoneiden vuokratili 
Ravintolan vuokratili . .

» voittovarain tili 
Pääoman vähennys . .

79: 85 
168: 70

. 14,427: 10

. 5,550: —
. 31,596: —
. 8,559: 60 
. 15,675: —
. 3,000: —
• 5,525: 17 84,581: 42

Smk. 84,581: 42
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Tiliasema 31 jouluk. 1913.
Tasaustili.

Vastaavaa:

Kassatili............................................ 3,231:01
Suomalaisen Säästöpankin tili 4,019:82
Työväen Säästöpankin tili . . . 20,143:33
Kiinteimistötili Sirkusk. 5 . . . 970,381:42
Kalustotili...................................... 26,169:62
Kirjastotin...................................... 6,600: —
Arvopaperien ja osakkeitten tili . 7,845:65
V. F. Grönroosin tili . . . . 225: -
F. E. Johanssonin tili . . . . 228: 25
Hermannin työv. yhd. Ibsen ka-

lustotili...................................... 2,630: —
Evijärven Inonkylän työv. y. tili 25:— 1,041,508:10

Smk. 1,041,508:10

Vastattavaa:

H:gin kaupungin tili tontista n:o 5
Sirkuskadun varrella. . . .113,048:63

Henkivakuutusyhtiö Suomen tili. 500,000: —
Kymmenenmarkan lainatili . . 180: —
Venäläisen osaston tili .... 1,000: —
R. y. Valon tili........................... 2,950: —
Rahatoimikamarin tilivelka Sirkus-

kadun kiveämisestä .... 5,536:39 622,715:02
Rakennusrahaston tili . . . .281,783:22
Opetuskomitean tili...................... 329:89
Rahasto kertomuksen antamista 

vart. työv. asiain käsitt. varten 
valtiopäivillä........................... 59:64

Siirto 282,172: 75 622,715:02
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Siirto 282,172: 75 622,715:02
Rahasto tilastollisen tiedon hank-

kim. varten työväen oloista . 285:53
Rahasto kansakoululasten suvi-

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

koululasten vaatetusavuksi . . 121:73
Soittokunnan torvirahasto ... 183:28
juhlasalin freskomaalaustili 2,691:30
Olut- ja virvoitusjuoma a. o. tili 120:84
Valaistus a. o. tili...................... 86:08
Pääoman tili...................................132,883:95 418,793:08

Smk. 1,041,508:10

Yhdistyksen omat rahastot tekivät:

Jouluk. 31 p. 1913............................... Smk. 418,793:08
Tammik. 1 p. 1913............................ » 394,032:17

Lisäys tilivuonna 1913.......................... Smk. 24,760:91

Helsingissä 6 p. helmik. 1914.
Valter Leino.

Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan 
tiliasema joulukuun 31 p:nä 1913.

Käteistä rahaa...................................... 107:73
Työväen Säästöpankissa .... 25:50 133:23
Ruokatavaraa luettelon mukaan............................... 3,071:96
Kalustoa » »   12,869:80
Saatava Roivaiselta................................................. 414:94

Smk. 16,489:93

5
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Velat:

Tavaravelkoja eri henkilöille:
Elanto............................................ 3,330:70
Osuuskauppa................................. 1,908:75
J. Tuominen.......................................1,908:05
M. Impivaara................................. 106:30
Valio................................................. 160:65
Baldauf............................................ 178:85
Chymos............................................ 112: 50
Jacobsen.................................................. 1,431:25
O. Kivekäs...................................... 1: — 9,138:05

Pääomatili................................................................. 7,351:88

Smk. 16,489:93

Voitto- ja Tappiotili.

Tulot:

Ravintolatulot I nelj................................ 17,668:44
» II »   14,729:64
» III »   16,242:78
» IV »   14,900:72 63,541:58

Smk. 63,541:58

Afe/zo/;

Palkat I nelj........................................ 4,320:40
» II » ................................. 4,646:45
» III » ................................. 4,456:30
» IV »   4,979:65 18,402:80

Vuokra 1 nelj........................................... 3,135: —
» II ».......................................... 3,135: —
» III »...........................................3,135: —
» IV »..................................... 3,135: — 12,540: —

Siirto 30,942: 80
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Sekalais kulut I nelj. . .
Siirto

3,188: 95
30,942: 80

» > II » 3,720: 16
> » III » 2,290: 54
» » IV » 2,557: 89 1 1,757:54

Poisto calustosta 1 nelj. . 4,314:76
» II » . 2,160:74

» » III » . —: —
> » IV » . 922:01 7,397:51

Puhdas voitto I nelj. . . 2,709: 33
» » II » 1,067:29
» » III 6,360: 94
» » IV » 3,306: 17 13,443:73

Smk. 63,541:58

Myynti I nelj.
» II »
» III »
» IV »

79,132: 25 
76,355:10 
69,615:90 
72,169: 05

Smk. 297,072: 30

Helsingin Työväenyhdistyksen Soittokunnan 
toimikunnan tilikertomus vuodelta 1913.

kara/.-

Kassatili.................................................................. 179:78
Kalustotili................................................................. 5,704-83
J. Rae (ann. käyttövaroiksi)................................. 100: —
Pankkitili................................................................. 1,962:30
Jafet Lehtinen...................................... ..... • . 1,854: —

Smk. 9,800:91
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Velat:

Pääomatili pr. J/i 1913 . . . . 9,009:49
Lisäys tämän vuoden voitto . . . 601:42 9,610:91
K. V. Saxel (satunn. laina)................................. 190: —

Smk. 9,800:91

Voitto- ja tappiotili.

Menot:

Velallistilin tasaus...................... —: 26
Kalustotili (poisto)......................
Palkkatili:

410: 92

Maksettuja palkkoja .... . 15,827:85
Sisääntullut soitosta .... . 15,759: — 68:85

Kulunkitili...................................... 534: 15
Pääomatili (vuoden voitto) . . 601:42

Smk. 1,615: 60

Tulot:
Iltamatili:

Sisääntullut iltamista .... . 3,766:25
Kulunkeja iltamista .... 2,260: 93 1,505:32

Korkotili...................................... 110: 28

Smk. 1,615:60

Helsingissä 7 p:nä helmikuuta 1914.

Toimikunnan puolesta: 
K- V. Saxell.
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Juhlatoimikunnan
Tulot:

tilikertomus.

Säästö vuodelta 1912 . . . . 94: 09
Tuloja lastenjuhlista...................... . 2,613:35

» iltamista . . . . . 7,632:50
» perheiltamista .... 537:75
» vuosijuhlasta...................... 548: —
» kansanjuhlasta .... . 1,192:35
» vuokrista...........................

Menot

25:— 12,643:04 

Smk. 12,643:04

Menot lastenjuhlista .... . 2,360:09
iltamista...................... . 2,907:79

» perheiltamista . . . 188:50
» vuosijuhlasta . . . 374: —
» kansanjuhlasta . . . 847:81

Kustannuksia........................... 179:05
Tilitetty Työväenyhdistykselle . 5,550: —
Säästö vuodelle 1914 . . . 235:80 12,643:04 

Smk. 12,643:04

Juhlatoimikunnan puolesta: A. Vormula.

Tarkastettuamme Helsingin työväenyhdistyksen, yhdistyksen 
ravintolan, juhlatoimikunnan sekä soittokunnan toimikunnan tilit 
vuodelta 1913, voimme todeta kassatileihin viedyt erät niin hyvin 
tulo- kuin menopuolella vastaavien todisteiden mukaan kirjoihin 
merkityiksi sekä kaikki tilit muussakin suhteessa oikein viedyiksi, 
joten ehdotamme yhdistyksen johtokunnalle sekä asianomaisille 
toimikunnille ja toimihenkilöille täydellistä tilivapautta kul. vuodelta.

Tämän yhteydessä katsomme kuitenkin velvollisuudeksemme 
kehoittaa yhdistystä ajattelemaan keinoja, joilla se saisi talonsa 
kannattavaisuuden edullisemmaksi, sillä kuten tileistä käy ilmi ei 
talo viime vuodelta ole voinut tuloillaan täydelleen korvata tar
peellisia talon kunnossapito-, korko- ja muita menoja.

Helsingissä helmik. 14 p:nä 1914.
Kaarin Leino. Einari Laaksovirta.

Lakit. kand.
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