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X/leiseuropalaisen sodan kestäessä päättää yhdistyksemme 
* 31:n toimintavuotensa. Sodan seuraukset ovat huomat

tavasti vaikuttaneet yhdistyksemme taloudelliseen asemaan 
sen kautta, että osastojen kokous- ja iltamanpitomahdolli- 
suuksia on erinäisillä säädöksillä tuntuvasti rajotettu. Ravin
tolan tulot ovat myös vallitsevan tilanteen vuoksi vuoden 
jälkipuoliskolla melkoisesti vähentyneet, kuten tilikertomuk-
sesta näkyy.

Vaiherikas tapauksista ei mennyt vuosi ollut. Pääasial
lisin huomio on kohdistettu yhdistyksemme taloudellisen 
aseman turvaamiseen ja tulojen vakiinnuttamiseen. Tässä 
suhteessa ryhdyttiin erinäisiin järjestelytoimenpiteisiin. Niinpä 
yhdistettiin yhd. rahastonhoitajan ja rav. kirjanpitäjän toimet 
sekä korotettiin vaatteiden säilytyshalleista vuokratulot 1,400 
mkaan. Erinäisiä muitakin toimenpiteitä suunniteltiin, mutta 
ovat ne vielä keskeneräisinä. Samoin säännöiteltiin vastuu- 
velvollisuus talon laitosten hoidosta ja kunnossapidosta.

Kunnallisverotus on yhdistystämme kuluneenakin vuo
tena tuntuvasti rasittanut. Yhdistyksellemme oli asetettu 
yht. 83 veroäyriä, joista rav. osalle 50 ja yhd. 33. Vero
tuksesta valitettiin ja anottiin äyrien lukumäärän alentamista 
32:si, mutta hylättiin valitus kuten edellisinäkin vuosina.

Yhdistyksen huoneustossa tehtiin kuluneena vuotena suu
ria korjauksia. Erinäisiä toimistohuoneita järjesteltiin uuteen 
asuun sekä ravintolahuoneusto, kok.-huoneet y.m. korjattiin 
ja maalattiin. Kuluja oli näistä yht. 7,789:55 p:iä. Lahjoi
tuksia ovat tänä vuonna tehneet Suomal. Työv. luentokurs
si!. 350 mk. freskomaalausrahastoon sekä erään ryhmäkuva-
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taulun, ja Kallion alemm. käsityöläisk. oppilaat 46:80 kir
jastomme hyväksi.

Uutena osastona on vuoden varrella yhdist. liittynyt 
Autonkuljettajain amm.-osasto. Toiminnastaan ei ole mi
tään tietoja antanut Paperi- ja kartonkityöntekijäin amm.- 
osastq.

Toimintaan yhd. ulkopuolella on otettu osaa edustajain 
kautta. Mainittakoon, että Työv.-opiston johtok. ovat yhdis- 
tystämme edustaneet Tapani Uski ja Hannes Ryömä. Työn
välitystoimiston johtok. on ollut T. Uski ja varalta K. E. 
Satamavuori ja kunn. hätäapukom. A. Aalto, varalta H. Mark
kanen. Tämän lisäksi on ollut edustajat eri laitoksissa: Silta- 
saaren sähkö-o.y:ssä J. K. Valin, osuusliike »Elannossa» 1. 
Manninen, Työv. osuuskaupassa J. Kandelin, Työv. sano- 
mal. o.y:ssä Osk. Rantala ja Työv. säästöpankissa T. Uski. 
Yhd. talousvaliok. ovat kuuluneet Uski, Manninen ja Siimelä.

Vuoden lopulla oli keskustelun alaisena yhd. talon luo
vuttaminen sotilassairaalatarkotukseen Suomen kaupunkien 
välisen liiton esityksestä, mutta ei talon vuokrahinnasta 
päästy sopimukseen, joten puuha raukesi.

Johtokuntaan ovat vuoden varrella kuuluneet Osk. Ran
tala, K. J. Valin, J. Kandelin, I. Manninen, T. Uski, S. 
Nieminen, M. Haikarainen, V. Siimelä, E. Mäkinen, E. 
Ruusuvuori, A. Närhi, Osk. Murtosalo, A. Sirén, H. Mark
kanen, S. Hellstén ja K. E. Jaakkola. K. Korander kieltäyt. 
johtok. jäs. vastaanottamasta. Kokouksia on yhdistyksellä 
ollut 10, joissa on kirjotettu 38 § (41 pöytäk. sivua). Joh
tok. kokouksia 23, kirj. 171 § (88 sivua). Vuoden loppu
puolella ei johtok. ole sotatilan tähden kokoontunut kuten 
ennen, vaan on asioita järjestellyt vahtimestari jonkun joh
tok. jäsenen kanssa yhteisesti.

Kokouksissa ovat käyneet: Valin ja K. E. Jaakkola kai
kissa 23 kok., Kandelin 22, Manninen 20, Uski 17, Niemi
nen 16 (19), Siimelä 15 (17), Rantala 12 (12), Mäkinen 6 
(6), Haikarainen ja Ruusuvuori 5 (6), Närhi, Murtosalo ja 
Sirén 4 (4), Markkanen ja Hellstén 3 (3) kertaa. Puheen
johtajana toimi vuoden alkupuolella Rantala, sittemmin, hä-
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nen muutettuaan paikkakunnalta, Uski. Varapuheenjohtajana 
oli aluksi Nieminen ja hänen erottuaan Murtosalo. Kirjurina 
on ollut Jaakkola ja rahastonhoitajana Valter Leino, jolla on 
ollut toimestaan 4 tuh. markan takaus.

Sos. dem. kunnallisneuvostossa ovat yhd. edustajina 
olleet: K. E. Satamavuori, J. K. Lehtinen, O. V. Kuusinen, 
Edv. Valpas, A. Närhi, A. Halme, T. Pietikäinen, T. Hei
nonen, T. Uski, K. V. Saxell ja V. Rissanen. Tilintarkas
tajina E. Laaksovirta, V. Tanner ja K. Heinonen, varalta 
Aalto ja K. Leino. Vahtimestarina on edelleen ollut V. 
Leino ja talonmiehenä J. Vatanen. Edelliselle on maksettu 
palkkaa 130 mk. kk., asunto, valo ja lämpö, sekä rahast.- 
hoitajan toimesta 70 mk. kuukaudelta. Talonmies on saa
nut paitsi asuntoa valon ja lämmön kera, 125 mk. kk.

Vuoden loppupuolella ei yhdistys ole sotatilan tähden 
kokoontunut 5 kuuk. aikana kuin yhden kerran. Kokouk
siin osanottajain lukumäärä on vaihdellut 60—300 jäseneen.

Johtokuntaan jäävät v. 1915: T. Uski, K. J. Valin, J. 
Kandelin, V. Siimelä ja H. Markkanen. Eroavat: K. E. Jaak
kola, I. Manninen, Osk. Murtosalo, S. Hellsten ja A. Sirén.

Ravinto lato imikuntaan ovat kuuluneet: K. J. Valin puheen
johtajana, O. Jäntti kirjurina ja muina jäseninä I. Manninen, 
O. Hellgrén ja V. Siimelä. Elokuulla erosi O. Jäntti ja
1. Manninen, tilalle valittiin O. Murtosalo. Joulukuussa oli
vat J. Kandelin 3:ssa ja K. E. Jaakkola 4:ssä kokouksessa 
väliaikaisesti. Joulukuun lopulla valittiin ravintolatoimikun- 
taan J. Pietikäinen ja A. Siren.

Kokouksia on pidetty 35, joista pöytäkirjaan on mer
kitty 212 §:lää. Kokousten asioina on pääasiassa ollut 
ravintolan huoltaminen ravintolassa kävijöiden tyydyttämi
seksi, silmällä pitäen ravintolan tuottavaisuutta yhdistykselle, 
joka näin kalliitten elintarveaineitten aikana ei ole ollutkaan 
mikään helppotajuinen kysymys.

Ravintolatoimikunnan jäsenet ovat kokouksiin osaa otta
neet seuraavasti: G. Hellgren ja V. Siimelä 32, K.J. Valin 28, 
O. Jäntti 19, I. Manninen ja O. Murtosalo 11 sekä Pieti
käinen ja Siren 1 kerran. Sihteerin toimesta on maksettu
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50 mk. palkkio vuodessa. Ravintolan kirjanpito ja rahaston
hoito on nyttemmin yhdistetty yhd. rahastonhoitoon. Emän- 
nöitsijäntointa on hoitanut Maria Tallgren.

Ravintolan palveluksessa on ollut: emännöitsijä, keittäjä 
ja 25 palvelijaa, joiden palkat ovat: emännöitsijän 100 mk., 
keittäjän 65 mk., 2 palvelijan 35 mk., 10 palvelijan 30 
mk., 8 palvelijan 28 mk. ja 5 palvelijan 25 mk. kuukau
dessa. Näiden työajassa ja töiden järjestelyssä on nouda
tettu yhdistyksen ja palvelijakunnan välillä voimassa olevaa 
työsopimusta. Varsinaisen palveluskunnan lisäksi on tar
peen vaatiessa käytetty apulaisia, joiden palkoista on erik
seen sovittu.

Olkoon tässä mainittu, että kesällä korjaustöiden tähden 
oli ravintola suljettu kolmen viikon ajan. Kesällä syntyi 
riitaisuutta yhdistyksen johtokunnan ja palvelijakunnan vä
lillä 2 palvelijan erottamisesta ja jätettiin se sovinto-oikeuden 
ratkaistavaksi. Tämän antamalla päätöksellä riitaisuus päättyi 
joulukuun lopulla, jolloin päätöksessä annettiin molemmille 
asianomaisille nuhteita ja kulut kuitattiin puoliksi yhd. ja 
palvelijatar amm.-osaston kanssa.

Soittokunnan toimikuntaan on kuulunut 7 henkilöä, 
joista 4 yhdistyksen valitsemia, nimittäin K. V. Saxell, J. 
Kandelin, V. Siimelä ja H. V. Laakso ja soittokunnan puo
lesta 3, nimittäin L. Salminen, K. Räsänen ja J. Ranta sekä 
soittokunnan johtaja oikeutettuna ottamaan osaa toimikunnan 
kokouksiin. Puheenjohtajana on toiminut J. Kandelin, ra
hastonhoitajana K. V. Saxell, pöytäkirjurina J. Ranta ja ka
lustonhoitajana K. Räsänen. Toimikunta on kokoontunut 
15 kertaa keskustelemaan soittokunnan edistystä ja taloutta 
koskevia asioita, ja on näissä kokouksissa merkitty pöytä
kirjoihin 90 §. Kokouksissa ovat jäsenet olleet seuraavasti:
K. V. Saxell 15, K. Räsänen 14, J. Kandelin, J. Ranta ja
L. Salminen 10, J. Rae 9, V. Siimelä ja H. V. Laakso 8, 
K. F. Kaitala ja A. Vaahto 4 kertaa.

Soittokunta on toiminut, samoin kuin useampana edel
lisenäkin vuotena, 2 osaisena ja on vuoden kuluessa esiin
tynyt iltama- y.m. tilaisuuksissa, siihen luettuna yhdistykselle
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kuuluvat vapaasoitotkin, 186 kertaa. Työttömiä on soitto
kunta avustanut soittamalla kahdessa työttömäin hyväksi 
järjestetyssä iltamassa ilman maksua.

Soittokunnan kaikki tulot on toimikunta kantanut ja 
maksanut soittajille tuntipalkat sääntöjen mukaisesti.

Jäseniä on ollut 17.
Vuoden kuluessa on järjestetty 10 tavallista tanssi-iltamaa 

ja 2 soitannollista iltamaa. Yleensä on soittokunnan toi
minta ollut vilkasta ja mallikelpoista ja vaikka loppupuoli 
vuotta on vaikuttanut soittokunnan toimintaan epäedullisesti, 
niin siitäkin huolimatta on soittokunta, johtajansa |almari 
Raen kanssa uutterasti toimien säilyttänyt kannattajainsa 
suosion.

Kirjastoa ei ole käytetty niin ahkerasti kuin parina 
edellisenä vuotena.

Koska lainattujen nidosten luku juuri syyskuukausina 
väheni, joka muuten tavallisten olojen vallitessa on noussut, 
niin voimme ymmärtää syyn tähän laimentumiseen.

Kaikkiaan on annettu 9,289 lainaa, niistä ainoastaan 
jokunen ruotsalainen.

Suomalaista kirjastoa on lisätty 125 niteellä, joiden luku 
on nykyään 3,037.

Ruotsalaista kirjastoa ei ole lisätty, koska sen käyttäjiä 
ei ole juuri nimeksikään.

Uusia lainaajia on käynyt 281 eri henkilöä.
Kirjaston hoitajina ovat olleet J. K. Lehtinen ja Eri. 

Aarnio. Lainausta on hoitanut Laura Palomäki.
Juhlatoimikuntaan on vuonna 1914 kuulunut seuraavat 

jäsenet: A. Vormula, Hj. Korander, K. Ahlberg, V. Leino,
J. Salo, V. Eloranta ja Aino Korander.

Puheenjohtajana on ollut Hj. Korander, rahastonhoita
jana A. Vormula ja sihteerinä Aino Korander.

Kuluneena vuonna on toimeenpantu 3 lasten joulujuh
laa, 2 jäsenten kuusijuhlaa, Työväenyhdistyksen 30 vuoti
nen juhla, 7 tanssi-iltamaa ja kansanjuhla, joka piti olla 
elokuulla mutta jäi vallinneen tilanteen tähden pitämättä. 
Syyskaudella toimittiin 16 iltamaa, mutta nykyisen tilanteen
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johdosta eivät ne joka kerralta tuottaneet edes juhlasalille 
määrättyä vuokraa, joten ne vietiin suorastaan yhdistyksen 
tileihin.

Järjestysvaliokunta on kuluneena vuotena pitänyt 34 
kokousta, joissa etupäässä on keskusteltu ja päätetty järjes
tystä koskevista asioista.

Valiokunnan tärkeimpänä tehtävänä on ollut järjestyksen 
pito yhdistyksen huoneustolla sekä kesällä yhdistyksen juh
lissa, talvella aikuisten- ja lasten joulujuhlissa y.m. huvi
tilaisuuksissa, samoin yhdistyksen kokouksissa ja iltamissa.

Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut V. Tuomaila, 
kirjurina Artt. Eklund, rahastonhoitajana K. Mäkinen.

Valiokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: O. A. 
Peltonen, V. Koivisto, O. Hellgren, V. Sandgren, E. Tähkä,
K. Mäkinen, E. J. Salo, H. Laakso, V. Helminen, J. Tervas- 
mäki, J. A. Salonen, A. Leinonen, O. Jokinen, P. Pirskanen, 
K. Karila, V. Tuomaila, A. Eklund, V. Vikberg, K. Niemi, 
F. A. Viinikainen, V. Loppinen, I. Suvanto, E. Aalto ja 
K. Syrjänen.

Johtokunta.

Laulu- ja Soitannollinen osasto.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet: O. Tuolinoja pu
heenjohtajana, V. Kannisto varapuheenjoht., Lyydia Sulku- 
ranta rahastonhoitaj., E. Tanner sihteerinä ja jäsenkirj., E. 
Hallikainen pöytäkirj. ja O. Kiviluoto. Muina johtokun
nan jäseninä Olga Turunen, Aino Hartikka ja Syvänne. 
Taloudenhoitajana toimi alusta vuoden Aino Kallio ja hä
nen erottuaan K. Hämäläinen.

Osasto on kokoontunut 5 vakinaiseen ja 18 johtokun
nan kokoukseen.

Konsertteja on osasto vuoden aikana pitänyt 2, toisen 
keväällä ja toisen syksyllä. Rahallinen tulo näistä on su
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pistunut hyvin pieneen. Köörimme on sitä paitsi esiinty
nyt useammassa iltama- ja juhlatilaisuudessa vuoden aikana.

Ulkopuolelle varsinaisen toimintansa uskalsi osasto tänä 
vuonna ryhtyä, tekemällä konserttimatkan helluntaipyhinä 
Tampereelle, Riihimäelle ja Hyvinkäälle, josta kaikesta var
maan hyvä muisto kaikilla mukana olleilla edelleenkin säilyy.

Kaikissa näissä tilaisuuksissa on kööri käynyt uskolli
sesti käsi kädessä orkesterimme kanssa.

Orkesterin puheenjohtajana on kuluneen vuoden aikana 
toiminut O. Kiviluoto, rahastonhoitajana E. Kanerva ja kir
jurina R. Olemuksen maasta poistumisen jälkeen O. Berg- 
löf. Kirjastonhoitajana on ollut A. Aaltonen ja tuntikirju
rina S. Suomela.

Jäseniä oli orkesterissa vuoden vaihteessa 19, joista op
pilaina on 6 jäsentä ja ovat nämät esiintyneet, paitsi edellä- 
mainituissa konserttitilaisuuksissa, 34 eri iltamatilaisuudessa, 
joista 5 on ollut vapaasoittoja. Omaisuus nousee kaikki
neen orkesterilla laskelmien mukaan 1,909 mk.

Johtajina ovat edelleen toimineet J. Leino köörissä ja 
Aug. Ikonen orkesterissa.

Puolesta: Ilmari Tanner.
Siht.

S. Maalarintyöntekijäin liiton osasto n:o 1.
Kuluneen vuoden aikana on osastossa ollut havaittavissa 

nousua, varsinkin vuoden alkupuoliskolla. Jäsenluku on 
edelleen kasvanut, joskaan ei siinä määrin kuin paikkakun
nalla olevaan työntekijäin lukumäärään ja verrattain edulli
siin työoloihin nähden olisi ollut mahdollista ja toivottavaa. 
Vuoden alussa oli jäseniä 197, joista täysin maksunsa suo
rittaneita 148. Vuoden lopussa oli jäsenluku 247, joista 
täysinmaksaneita 106. jäsenluku on siis vuoden kuluessa 
kasvanut 50 jäsenellä. Uusia jäseniä on tosin liittynyt 94, 
joten jäsenluku voisi olla suurempikin, mutta kun toisaalta
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taasen on osastosta joko jättäytynyt pois tai siirtynyt muualle 
44 jäsentä, niin ei lukumäärä ole enempää päässyt kohoa
maan.

Sodan aiheuttama töiden pysähtyminen vaikutti haitalli
sesti ja ehkäisevästi osaston uudelleen alkaneeseen kehityk
seen, estäen ei ainoastaan osaston kasvamista mutta myös 
jäsenien velvollisuuksiensa täyttämistä, sillä kuten näkyy on 
täysinmaksaneiden jäsenien luku melkoista vähempi kuin 
edellisenä vuonna, mikä johtuu juuri siitä, että nykyisen 
tilanteen takia on paljon jäänyt rästiä.

Kokouksia on osasto vuoden ajalla pitänyt 9, joista 
pöytäkirjoihin on merkitty 86 §. Johtokunta on kokoon
tunut 12 kertaa ja on pöytäkirjoihin merkitty 59 §. Ko
kouksien lukumäärä on jäänyt näin vähäiseksi siitä syystä, 
että kokouksien pito sotatilan aikana on ollut vaikeampaa, 
ja kun mitään erityisen välttämättömiä asioita ei ilmaantunut, 
niin ei kokouksia pidetty ollenkaan ajalla elokuu—marras
kuu. Johtokuntakin kokoontui tällä ajalla vaan 2 kertaa.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: V. Tamminen puheenjoh
tajana, Eetu Airola pöytäkirjurina, Anton Caselius rahaston
hoitajana, ja muina jäseninä Aug. Sorri, Jalmari Nikula, 
Jalmari Saarinen ja J. Naukkarinen, joka viimemainittu on 
lopulla vuotta toiminut myös vakinaisena pöytäkirjurina, 
Airolan poistuttua paikkakunnalta.

Jäsenkirjurina ja kantomiehenä on toiminut Svante Leh
tonen. Tilintarkastajina Aksel Enberg ja V. Hepomäki.

Osastolla on kuluneen vuoden ajalla ollut käytännössä 
sairas- ja hautausavustus, joka vuoden alussa hyväksyttiin 
voimaanastuvaksi huhtik. 1 p:stä lukien. Avustuksen suu
ruus on 2 mk. päivältä vähintään 2 vuotta jäsenenä olleelle 
ja 1:50 vähintään 1 vuoden vaan ei kahta jäsenenä olleelle. 
Hautausavustus on 75 ja 100 mk. edellämainitun jäsenenä- 
oloajan perusteella. Puoleksimaksavat saavat puolet edellä
mainituista avustusmääristä. Alle 1 vuoden jäsenenä olleille 
ei makseta avustusta.

Vuoden ajalla on maksettu sairausavustusta ainoastaan 
yhdelle jäsenelle, nimittäin K. Lindströmille n:o 1213, 24:ltä
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sairauspäivältä å 2 mk., yhteensä 48 mk. Yhtään kuole
mantapausta ei ole ilmoitettu.

Edellisenä vuonna ratkaisematta jäänyt maalarinliikkeen- 
harjoittaja Slotten sopimuksen rikkomisasia piti olla sovinto- 
oikeuden käsiteltävänä helmik. 25 p., vaan kun sovinto- 
oikeuden puheenjohtaja selitti joukkosopimuksen ei sitovan 
järjestöjen jäseniä ilman jos he eivät ole persoonallisesti 
sopimusta hyväksyneet, tai alistaneet sen alaista riita-asiaa 
sovinto-oikeuteen kirjallisella eri sopimuksella, ja kun tähän 
tulkintaan yhtyivät myös sovinto-oikeuden työnantajajäsenet 
Haanoja ja Mäkinen, niin enemmistö näinollen esti asian 
tulemasta käsiteltäväksi sovinto-oikeudessa. Moinen tulkinta, 
jos se olisi lakimiesten kesken yleinen, tekisi järjestöjen 
välillä tehdyn joukkosopimuksen merkityksettömäksi, joten 
tästä saatiin se opetus, että vastaisuudessa on saatava sopi
mukset ei ainoastaan järjestöjen vaan myös näiden jäsenien 
persoonallisesti hyväksymiksi.

Agitatsioniharrastusta ilmeni osastossa huomattavasti 
vuoden alkupuolella. Johtokunta ja liittotoimikunta laativat 
laajan ehdotuksen agitatsionikeinoista. Niistä pidettiin tehok
kaampana persoonallista agitatsionia eli luottamusmiesjär
jestelmää, ja sitä käyttämällä onkin saavutettu tuloksia, jos
kaan ei sellaisia kun olisi syytä toivoa.

Kuitenkin osottaa yhtyneiden jäsenien lukumäärä, joka 
on 44 jäsentä suurempi kuin v. 1913, ja kannettujen kuu
kausimaksujen lukumäärä, joka kuluneena vuonna oli 884, 
kun se v. 1913 oli 798, että luottamusmiestoiminta on 
tuloksia tuottanut.

Kokouksiin osanotto jättää paljon toivomisen varaa. 
Kuluneen vuoden ajalla on kokouksiin osaaottanut keski
määrin 36 jäsentä, siis vaan noin 1/e koko osaston jäsen
määrästä. Siinä suhteessa olisi parannus saatava aikaan. 
Kaikkien tulee ottaa osaa asioihin, etteivät ne jää vain har
vojen asiaksi.
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Sairashuoneenpalvelijain a.-o.
Ammattiosastomme kuluneen vuoden toiminnasta ei ole 

paljon saavutuksiin nähden kertomista, mitään parannuksia 
oloihimme ei ole saatu eikä mitään uusia yrityksiä siihen 
ole tehtykään. V. 1912 tehtiin anomus palkkain paranta
misesta, josta on odotettu päätöstä, mutta se on yhä edelleen 
senaatissa käsittelemättä. Kokouksiin osanotto on ollut hy
vin laimeata. Kokouksia on pidetty vuoden varrella 16, 
joista johtokunnan kokouksia 8, kuukausikokouksia 6 ja 2 
vuosikokousta, joista on merkitty pöytäkirjaan 91 §.

Johtokuntaan ovat kuuluneet A. Rinne puheenjohtajana 
ja rahastonhoitajana, pöytäkirjurina O. Lipponen, jäsenkir- 
jurina ja jäsenmaksujen kantajana Hilja Forsman sekä muina 
jäseninä V. Hirvonen, H. Kumpulainen ja K. Kanerva. ■

Huvitoimikuntaan kuului vuoden alusta J. Taisto, Mandi 
Puisto, Lyyli Lehtovaara, O. Lipponen, F. Björklund, K. 
Perhelm ja Mandi Hakala.

Osaston puolesta: O. Lipponen.

Tupakkatehtaalaisten a.-o.
Tupakkatehtaalaisten am.-os. alkoi toimintansa toivossa, 

että jäsenmäärä vuoden varrella kasvaisi ja osaston toiminta 
tulisi ripeäksi. Niinpä vuoden alussa pidettiin ohjelmallisia 
kuukausikokouksia siinä toivossa, että se olisi innostanut 
jäseniä edes niin paljon että olisivat käyneet niissä kokouk
sissa mitä osasto on voinut pitää. Osaston kokouksissa on 
yksinomaan keskusteltu ammatillisista ja taloudellisista asioista.

Toimikunnassa ovat toimineet Anni Nurmi puheenjoh
tajana, Anni Lehtonen jäsenkirjurina, Ida Karjalainen rahas
tonhoitajana, Sofia Johansson taloudenhoitajana, pöytäkirju
rina allekirjoittanut. Muina toimikunnan jäseninä Linda 
Jalava, Meeli Roine, Sofia Valve. Valveen erottua Heddi 
Haapanen ja Roineen erottua Aina Laaksonen.
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Osastolla on ollut kokouksia 5. Johtokunta on kokoon
tunut 12 kertaa.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet Ida Rinne, Heddi 
Haapanen, Ida Heinonen, Linda Jalava, Sofia Johansson, 
Mandi Pasonen, Hilja Nieminen ja allekirjoittanut, vaan 
Niemisen täytyi erota sairauden takia.

Tilintarkastajina ovat toimineet A. Jokilehto ja Aina 
Pesonen.

Osakkeita edustamassa ovat olleet: Työv. Sanomalehti- 
osakeyhtiön osaketta Ida Karjalainen, Työläisnaisen Aina 
Laaksonen, Laurilan osakkeita ja Työv. Osuuskaupan Anni 
Lehtonen.

Osasto on lahjoituksia myöntänyt: toveri A. Pirttiaholle 
10 mk. matka-avustusta ja Hermannin työv.-yhdistykselle 
10 mk. talon rakennusrahastoon.

Liittynyt osastoon uusia jäseniä 7, eronneita 7, täysin- 
maksaneita vuoden lopussa 22.

Vuoden kuluessa tuloja 1,385: 53, menoja 1,266: 28. 
Pääoma vuoden lopussa 956: 68.

Osaston puolesta: Mimmi Forsman.

Pesijätär a.-o.
Osaston jäsenluku oli vuoden alussa täysin maksaneita 

13, joista vuoden kuluessa on eronnut 1 ja tullut uusia 8, 
joten jäsenluku vuoden lopussa oli 20 täysin maksanutta 
ja 3 vapaa jäsentä.

Toiminta on ollut jaettu seuraavasti:
Johtokunnassa puheenjohtajana Rustaava Koski, pöytä- 

kirjurina Olga Hila, rahastonhoitajana Maria Karlsson ja 
jäsenkirjurina Anna Lainio. Muina jäseninä Eva Kortelai
nen ja Hilda Valin. Tilintarkastajina V. Eerola ja Hilma 
Haka. Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Rustaava Koski, 
Anna Mantere, Maria Karlsson, Maria Blomqvist, Eva Kor
telainen, Anna Lainio, Riika Hiltunen, J. Koski ja Olga Hila.
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Osaston osakkeita on edustanut Elannossa Hilda Valin, 
Työv. Sanomalehti o.-y:ssä Maria Kaario ja Työläisnaisessa 
Riika Hiltunen.

Kokouksia pidetty: vuosikokous, 6 kuukausi- sekä 6 
johtokunnan kokousta.

Osaston toiminta vuoden alkupuoliskolla oli kohtalaisen 
vilkasta ja suunniteltiin m.m. kunnallisten pesotupien aikaan
saamista, joka hanke kuitenkin, niinkuin kaikki muukin 
osaston yleinen toiminta keskeytyi nykyisen sotatilan takia 
vuoden jälkipuoliskolla.

Rahallista apua on annettu osaston varoista 20 mk. 
Hermannin t.-y:n talon rakennusavuksi sekä 5 mk. Tampe
reen kenkätehtaiden lakkolaisille.

Olga Hila, kirjuri.

Vaatetustyönt. liiton H:gin ompelijatar- 
osasto N:o 3.

Puheenjohtajana on ollut Lydia Laine, rahastonhoitajana 
Edla Sinisalo, jäsenkirjurina Maija Nuutinen, kirjurina Ellen 
Lampén, taloudenhoitajana Lydia Laine ja Irene Åman.

Johtokunta on kokoontunut vuoden ajalla 17 kertaa 
Pöytäkirjaan merkitty 79 §.

Tilintarkastajina ovat olleet Kokkola ja Aalto.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä.
Osaston osakkeita ovat edustaneet: Työmiehessä Emmi 

Huttunen, Työläisnaisessa Edla Sinisalo, Työv. osuuskau
passa Lydia Laine ja O.-y. Laurilassa Hanna Raja-aho.

Osaston kokouksia on ollut 9, ylimääräisiä 2. Pöytä
kirjaan on merkitty 58 §.

Jäseniä vuoden alussa 34, liittynyt vuoden varrella 6, 
pois jäänyt 17. Vuoden lopussa 23 jäsentä.

Toimikunnan puolesta: Ellen Lampén.
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Helsingin Metalliteollisuustyöntekijäinliiton 
osasto N:o 88 Putkityöntekijäin a.-o.

Meidänkin osastomme on saanut kärsiä jokapuolisia 
tappioita ainakin mitä varoihin ja osaston sisäiseen toimin
taan tulee, johtuen tämä kaikki toimintavuotemme loppu
puoliskolla vallinneen tilanteen tähden. M.tt. liittotoimikunta 
lieneekin osunut oikeaan lakkauttaessaan jäsenmaksujen kan
non 31 viikkoon t. v., muussa tapauksessa olisimme menet
täneet joukon ainakin heikompia jäseniämme sentähden, 
koska oli työpäivää lyhennetty 6 ja 7 tuntiin ja sitäpaitsi 
oli vallan työttömiäkin osa, mutta näin oli se vaara vältetty 
ja voimme esittää seuraavia numeroita. Täysin maksaneita 
jäseniä löytyy 109, edellisenä vuonna 72, uusia jäseniä on 
vuoden varrella liittynyt 35, jäsenyydestä on katsottu eron
neeksi 20, muista liitoista yhtynyt 1. Yhteensä on jäsen
määrä 147 (130). Myöskin on kuolema eroittanut tove
rimme O. A. Tapperin 23-5-14. Osasto ei ollut tilaisuu
dessa päästä vainajaa saattamaan, vaan laskettiin seppele 
hänen haudalleen.

Työttömyysavustusta on maksettu 18 jäsenelle yht. 453 
mk. ja hautausavustusta 75 mk. H:gin työttömiä on avus
tettu 25 mk.

Osastolla on ollut 12 kokousta. Yhteensä on näissä 
laadittu 94 §:Iää ja ollut saapuvilla 313 jäsentä.

Puheenjohtajana on toiminut M. Nuoranen; hänen mat
kustettuaan J. E. Lähde ja hänen matkustettuaan valittiin 
varapuheenjohtajaksi K. J. Valin, jonka myös osasto hy
väksyi tähän toimeen, jota hän on hoitanut toukokuusta asti. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet: V. Eerola rahastonhoitajana, 
E. Mäkinen kantomiehenä, vaan hänen erottuaan toimikun
nasta valittiin varajäsen O. Nenonen hänen tilalleen, kirju
rina J. A. Uotila ja taloudenhoitajana J. K. Vuorinen. Toi
mikuntaan on kutsuttu varajäsen V. Keinänen ja sittemmin 
vielä varajäseneksi O. Itkonen. Toimikunnalla on ollut 14 
kokousta ja näissä laadittu yht. 73 §:lää. Kokouksiin ovat 
saapuneet: M. Nuoranen 4, J. E. Lähde 6, K. J. Valin 12,
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V. Eerola 13, J. A. Uotila 12, J. K. Vuorinen 9, O. Neno
nen 11, E. Mäkinen 2, V. Keinänen 6 ja O. Itkonen 1 
kerran.

M.tt. liiton edustajakokouksessa oli osastoa edustamassa 
K. J. Valin ja V. Eerola. Edustajina eri osuuskunnissa ovat 
olleet: Työväen osuuskaupassa V. Eerola, Maaosuuskunta 
Laurilassa E. Mäkinen, Työväen Sanomalehti o.-y:ssä J. K. 
Vuorinen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: E. Aalto, Y. Eloranta, 
A. Hynninen, K. Aspelin, T. Levänen, O. Nyström, P. 
Laitio, H. Pesonen ja A. Suominen. Työnjuhlatoimikun- 
taan E. Sandgren ja Tapaila.

Osaston perustama Hautausapurengas on myös toiminut 
jotenka sitäkin olisi os. jäsenten kannatettava liittymällä sii
hen mikäli siellä tilaa sattuu olemaan.

Lopuksi olisi toivottavaa, että näinä ahtainakin aikoina 
olisi toimintamme yhä edelleen sellaista, että se vastaa tar
koituksensa.

Toimikunnan puolesta: J. A. Uotila.
Kirjuri.

Metallityöntekijäin liiton Helsingin Pannu- ja 
Levyseppäin osasto

Osastomme on toimintansa kohdistanut ammatillisen 
liikkeen edistämiseksi. On koetettu kaikilla keinoin vaikut
taa edistyksen eteenpäin kulkuun. Valmisteltiin pidetylle 
liittomme edustajakokoukselle hyväksyttäväksi arvokkaita esi
tyksiä. Ja on innokkaasti edistetty osaston jäsenluvun li
sääntymistä. Tässä on onnistuttu kiitettävällä tavalla aina
kin muutamilla työpaikoilla, kuten Siltatehtaan laivaveistä- 
möllä, on jäsenlukumme noussut useilla kymmenillä sikä
läisen kantomiehen tarmokkaalla toiminnalla ja parhaansa 
mukaan ovat toiset osaston jäsenet auttaneet, joten siellä 
on suuri enemmistö järjestyneitä. Mutta vuoden vaihteessa
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osoltivat Katajanokalla ja Telakassakin suurempaa elon
merkkiä kun kuluneen vuoden aikana. Muilla työpaikoilla 
on toiminta ollut enempi hiljaista, mutta luultavasti sikäläi
sissä työpaikoissakin alkavat toverit enempi vaikuttaa järjes
täytymisen hyväksi.

Lähemmin huomaamme osaston toiminnan seuraavasta 
selostuksesta:

Kokouksia on osastolla ollut 10 kahdeksan kuukauden 
aikana ja näistä on pöytäkirjaan merkitty 94 §:lää. Toimi
kunnalla on kokouksia ollut 9 sekä merkitty 71 §:lää pöytä
kirjaan.

Osastollamme ei ollut kokouksia elo-, syys-, loka- ja 
marraskuukausina. Kun liittotoimikunta ilmoitti heinäkuun 
lopussa toimintansa toistaiseksi lakkauttavansa ja samalla il
moitti ettei kanneta liiton veroja 31 viikosta lähtien ensin
kään. Osaston maksujakaan ei kannettu 8 viikolta. Näin
ollen ei katsottu tarpeelliseksi kutsua osastoa kokouksiinkaan. 
Mutta kun liiton toimikunta ilmoitti viime joulukuussa, että 
liiton toiminta alkaa 1 p. tammikuuta kuluvaa vuotta 1915, 
niin osaston toimikunta kutsui osaston kokoukseen 13 p. 
jouluk. 1914, asettamaan osaston virkailijaehdokkaita vuo
delle 1915.

Osaston jäsenien muutokset osottaa seuraavasti: Jäseniä 
oli vuoden alussa 84, näistä toisilta paikkakunnilta tul
leita 24, muuttanut toisille paikkakunnille 13, jättänyt jä
senmaksunsa maksamatta 19 jäsentä. Kaikkiaan on 154 
jäsentä. Lisäys 70 jäsentä.

Toimikuntaan on kuulunut: V. Soininen puheenjohta
jana, F. Hyrsky varapuheenjohtajana, L. Lahti rahastonhoita
jana 7 kuukautta ja hänen erottuaan K. Tamminen loppu
vuoden, kirjurina allamainittu, muina toimikunnan jäseninä 
J. Hinttaniemi, L. Lahden erottua rahastonhoitajan toimesta, 
valittiin K. Tamminen tilalle ja toimikuntaan kutsuttiin A. 
Siivonen vakinaiseksi.

Luottamus- ja kantomiehinä ovat toimineet F. Hyrsky 
Siltatehtaan laivaveistämöllä ja pannuverstaassa J. Jaala, 
Laivatelakassa A. Airaksinen, Katajanokalla A. Aaltio ja 

2
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Niiranen pannuverstaassa, Sokolilla Mustonen, Kallion Kone
pajassa A. Terhola. Loppuvuodella siirtyi kummastakin 
viimeksimainituista verstaista kantomiehet pois, joten ne jäi
vät ilman luottamusmiehiä.

Tilintarkastajina ovat toimineet A. Tarhola, A. Kivinen ja 
O. Raunio.

Lahjoituksia on osasto myöntänyt Hallan Selluloosa- 
tehtaalaisille 25 mk. ja Hermannin t.y. rakennusrahastoon 
50 mk.

Toimikunnan puolesta: Heikki Ruusurinne.

Suonien Kuljetustyönt. liiton H. T. Y. Varasto
ja kuljetustyönt. a.o. 16.

Kulunut vuosi alotettiin erittäin toivorikkaalla mielellä 
ja suuren innostuksen elähyttämänä. Aikomuksena oli saa
vuttaa jotakin mainitsemisen arvoista.

Vuoden alussa järjesti H:gin Kauppa- ja kuljetustyönt. 
Paikallistoimikunta Suom. Ammattijärj. puhujan Y. Haapion 
avulla n.k. »herätysviikkoja» eri kuljetustyönt. ryhmille, joista 
osastommekin tuli osalliseksi. Tulos näistä tilaisuuksista 
oli varsin ilahuttava, sillä uusia jäseniä liittyi runsaasti osastoon, 
joten alkuvuosi näytti erittäin lupaavalta.

Ne erilaiset työehdot, joiden alaisina H:gin Varasto- ja 
kuljetustyöläiset ovat, olivat jo marraskuussa 1913 johta
neet osaston toimenpiteisiin, tilaston keräämiseen näistä. 
Tilastokomitea oli nyt saanut työnsä valmiiksi, tarjoten tie
toja usean kymmenen liikkeen työläisistä, heidän palkois
taan ja työpäivänsä pituudesta y.m. seikoista. Tilasto oli 
kerätty noin 500 työläisestä. Olot näyttivät olevan niin 
erilaiset kuin suinkin saattaa ajatella ja suurimmalta osaltaan 
työläisten palkat, samoinkuin työpäivät, suurimman korjauk
sen tarpeessa.

Tämän takia valitsi osasto komitean suunnittelemaan 
yhtenäistä työsopimusehdotusta kaikkia Helsingin liikkeitä
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varten. Ehdotuksia tehtiin useampiakin, mutta niiden esit
tämiselle suurimpana haittana pidettiin liian alhaista järjes- 
tymisprosenttia ja osastossakin olevien jäsenten vähemmän 
vakaantuneita mielipiteitä, joten komitean työt nyt ovat odot
tamassa aikaa, jolloin järjestyminen on tullut yleisemmäksi 
ja opittu paremmin ymmärtämään niitä vaatimuksia, joita 
se kullekin asettaa.

Sensijaan nostivat Maanviljelijäin Maitokeskusliike O.Y:n 
ja Osuusliike Elanto r.l:n kuljetus- ja varastotyöläiset omien 
ryhmiensä keskuudessa kysymyksen, kirjallisen työsopimuk
sen aikaansaamisesta edellämainittujen liikkeiden kanssa, tar- 
kotuksella samalla lyhentää työpäiväänsä ja nostaa palkkoja. 
Aikomuksensa esittivät he osastolle, joka sen hyväksyikin 
ja jätti työehtosopimuksen laatimisen ennemmin mainitun 
tariffikomitean huoleksi, jossa työssä sitä avusti liiton asia
mies V. Puttonen. Kun ehdotus oli saanut asianomaisen 
vahvistuksen S. Kuljetustyöntekijäin liiton ja S. Ammatti
järjestön toimikunnilta, esitettiin se toukok. 30 p:nä mo
lemmille liikkeille. Neuvottelut ehdotuksista ei kummassa
kaan liikkeessä johtaneet toivottuun tulokseen, joten aiko
muksena oli vaatimusten pakollinen perilleajo.

Maanviljelijäin Maitokeskusliikkeen työläiset rupesivat 
kuitenkin epäilemään yksimielisyyttään, jota alunpitäen oli pe
lätty, joten, kun valtiollinen tilanne muuttui kokonaan maas
samme, sotatilaan julistamisen kautta, molempain työehto
sopimusten perilleajo jäi tulevaisuuteen.

Mainitsemista ansaitsee myöskin tariffikomitean herättämä 
kysymys Vapun vapaana viettämisestä kaikissa täkäläisissä 
liikkeissä. Paikallistoimikunta, jolle asian edelleen kehittä
minen jäi, lähetti kirjelmät H:gin liikemiesten yhdistyksille, 
mutta, esitettiinkö asia liian myöhään tai missä lienee ollut 
vika, ei pyyntöön saatu mitään vastausta. Tämä oli ensim
mäinen kerta kun yhtenäisesti pyydettiin vapaata Vappua 
kauppa- ja kuljetustyöläisille täällä.

Vuoden lopulla oli osaston jäsenmäärä seuraava: Täy- 
sinmaksaneita 170, sellaisia joilla oli 2 kk. ja enemmän 
rästiä 120. Uusia jäseniä on liittynyt 138.



20

Maksujen keräämisestä on huolehtinut 4 vakinaista ja 3 
sivukantomiestä. Kaupunki on ollut jaettuna piireihin tätä 
varten. Vapaaehtoista keräystä on toimitettu kahdessa eri 
tapauksessa, erään jäsenen kuoleman johdosta ja Tampereen 
jalkinelakkolaisille.

Puheenjohtajana on toiminut Aug. Raatikainen ja sih
teerinä K. F. Kaitala. Toimikuntaan ovat paitsi edellisiä 
kuuluneet seuraavat 5 jäsentä: V. Jokinen, rahastonhoitaja, 
K. V. Laakso, varapuheenj., V. Simolin, Juho Packalén, jä
senkirj, ja kantomies ja J. Nurmi. Toimikunnan pöytäkir
jat sisältävät 106 §. Paitsi jo edellämainittua pääkanto- 
miestä, ovat toimikunnan valitsemina kantomiehinä olleet: 
J. Nurmi, V. Simolin, E. Airola, J. Svahn, J. Nurmiaho ja 
rva Helminen. Palkkaa on erinäisistä toimista maksettu 
yht. Smk. 175:—, jaettuna eri toimitsijoille. Osaston kuu
kausikokouksia on ollut 10, joiden pöytäkirjat sisältävät 
65 §:lää. Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä. Tu
loja on huveista ollut Smk. 667:80, menoja Smk. 461:95, 
voitto Smk. 205: 85.

Paikallistoimikunnassa ovat osastoa edustaneet K. V. 
Saxel ja Aug. Raatikainen.

Osastolla on ollut tuloja Smk. 3,727:86, menoja Smk. 
3,361:35. Nykyinen omaisuus on Smk. 3,253:69.

Huolimatta nykyisistä vaikeista ajoista, toivomme, että 
jäsenet edelleenkin tekevät voitavansa osaston voimistumisen 
ja koossapysymisen eteen ja että samanlainen innostus kuin 
kuluneella vuodella vallitsisi kaikissa osaston toimitsijoissa 
ja jäsenissä.

Toimikunnan puolesta: K F. Kaitala.
Sihteeri.

Suutari a.y.
Yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena ei ole eri

tyistä mainittavaa. Jäsenmäärä on ollut vähäinen ja vaihte- 
leva. Kuitenkin on koitettu eteenpäin pyrkiä.
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Kokouksia on yhdistyksellä ollut 23, niistä 6 johtokun
nan ja merkittiin pöytäkirjaan 145 §:lää, niistä johtokunnan 
pöytäkirjaan 26 §:lää.

Johtokuntaan on kuulunut E. Tähkä puheenjohtajana, A. 
Vesa varalta, F. Laine sihteerinä, T. Boman varalta, J. K. 
Tähtinen rahastonhoitajana, muina jäseninä J. Venhola, J. 
Viikari, J. Jokinen, K. Kuusela, K. Salminen, A. Kinnunen.

Yhdistyksen osakkeita on ollut edustamassa O.Y. Lau
rilassa K. Tähtinen, T. Sanomalehti O. Y:ssä A. Vesa. 

Tuloja on ollut 635: 75 ja menoja 589: 38, säästö 46: 37,
puhdas omaisuus Smk. 1,584:91.

P:sta: F. O. Laine.

Suomen kivityöntekijäin liiton osasto n:o 1.
Osaston toiminta oli vuoden alkupuolella jokseenkin 

virkeätä, vaikka sitä painostikin jo ilmenevä töitten vähene
minen. Vuoden loppupuolella, sodan takia lamaantuneen 
liike-elämän takia hiljeni osastommekin toiminta. Kuiten
kin on koitettu näissäkin oloissa pitää vireillä keskinäistä 
yhteyttä.

Osastoon on kuulunut vuoden alussa 150 jäsentä. Niistä 
on 4 ollut vapaajäsentä, 4 puoleksi maksavaa sekä 1 kunnia
jäsen. Ulkomaille on matkustanut 2 jäsentä. Toisiin osas
toihin muuttanut 10, eronneita 27. Täysin maksaneita vuo
den lopussa 76.

Kuukausikokouksia on pidetty vuoden ajalla 11. Tehty
jen pöytäkirjain pykäläin luku 96.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: Tahvo Pietikäi
nen puheenjohtajana, T. Bryggäri varalta, I. Järvitalo kir
jurina, E. Huttunen kantomiehenä sekä M. Rissanen rahas
tonhoitajana. Toimikunnan muina jäseninä ovat toimineet: 
E. Rantanen, K. Heinonen, J. Laine ja E. Polsa. Toimi
kunta on kokoontunut 12 kertaa ja on tehtyjen pöytäkirja- 
pykäläin luku 93.
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Huvitoimikunta on toiminut virkeästi, aina sodan julis
tukseen saakka, jolloin senkin toiminta täytyi lakata.

Osaston omistamia eri yhtiöitten ja osuuskuntien osak
keita ovat edustaneet: Työv. Sanomalehti o.y. A. Talvio, 
Työv. Säästöpankin J. Mäkinen, Osuuskunta Elannon K. 
E. Majanen, Osuuskunta Laurilan M. Rissanen ja O. Y. 
Kansan Näyttämön K. Salmela.

Sovittelukomiteassa ovat olleet: T. Bryggäri ja K. Vir
tanen vuoden alkupuolella, sekä loppulla vuotta J. Holpai- 
nen ja V. Saarelma.

Lahjaksi on osasto saanut osaston jäsenen David Moi
lasen testamentissa määrätyt 6 kpl. Työv. Sanomalehti o.ym 
osaketta.

Liiton sairasapukassa alkoi toimintansa heinäkuun alussa 
ja on siitä jo monet osastomme jäsenistä saaneet sairausapua. 
Vuoden lopulla on ammattimme alalla vallinnut yleinen 
työttömyys, joten ainoastaan harvat osastomme jäsenistä ovat 
saaneet ammattityötä.

Osaston puolesta: /. Järvitalo.

Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen Hiton 
osasto n:o 4.

Osastomme toiminta vuoden alussa oli koko lailla vir- 
keätä. Kokoukset pidettiin säännöllisesti ja osanotto oli 
tavallaan vilkasta. Kokouksen alussa aina suoritimme jotain 
valistavaa ohjelmaa. Saavuttuamme elokuuhun, jolloin ta
pahtui se suuri muutos, jonka jokainen hyvin tietää, sai se 
meidänkin osastollamme suuren muutoksen aikaan. Ko
koukset harventuivat ja muu toiminta oli kokonaan lamassa.

Kokouksia on ollut 10, vuosikokous siihen luettuna, 
joista pöytäkirjaan on merkitty 72 §. Johtokunnalla on 
ollut 7 kokousta, joista pöytäkirjassa on 28 §.

Vuoden alussa toimi puheenjohtajana Ida Laine, hänen 
siirryttyään pois paikkakunnalta Maiju Saloniemi ja hänen
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erottuaan Mimmi Syrjäharju. Jäsenkirjurina ja rahaston
hoitajana Ida Hellstedt, pöytäkirjurina Alina Sillanpää. Edel
listen lisäksi ovat kuuluneet johtokuntaan Maria Lindroos, 
Hilma Salo ja Mimmi Antikainen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä.
Osaston osakkeita ovat edustaneet: Työv. Sanomal. O.Y.

Ida Hellstedt, O.Y. Työläisnaisessa Mimmi Antikainen, 
Osuusl. Elannossa Alina Korhonen, O.Y. Laurilassa Maiju 
Saloniemi ja Työv. Säästöp. tallettajain kokouksessa Ida 
Hellstedt.

Tilintarkastajina A. Sirén ja J. V. Valo.
Osaston puolesta: Alina Sillanpää.

S. Muurarien liiton l:n osasto.
Kulunut vuosi alkoi synkin toivein. Edellisenä vuotena 

vallinnut taantumus taloudellisella ja valtiollisella alalla vai
kuttivat sen, että toiminta pysyi hiljaisena. Vuoden alku
puolella yritettiin sentään toimia vilkkaasti, jotta entiset työ
ehdot saataisiin edelleen pysymään käytännössä ja osastossa 
lukuisasti jäseniä. Näissä suhteissa tehtiin erinäisiä päätök
siä, jotka ovat osottautuneet sangen merkitseviksi.. Niinpä 
päätettiin, että aikaisemmin voimassa ollutta työehtosopi
musta edelleen noudatetaan ja että jäsenet eivät saa tehdä 
sellaisia työkauppasitoumuksia, joiden perusteella voidaan 
vaatia tekemään pitempiä kuin 9-tuntisia työpäiviä. Tämän 
yhteydessä päätettiin myös, että työkuntain jäsenten on suo
ritettava ennen työnsä valmistumista jäsenmaksunsa sen vuo
den loppuun, jona työ suoritetaan ja jos järjestymättömiä 
työkuntaan otetaan, on heitä vaadittava liittymään jäseniksi 
johonkin liiton osastoon viikon kuluessa työn alkamisesta.

Rakennustyöv. yht. luottamusmiehen toimen lakkauttami
sen jälkeen perustettuun luottamusmieslaitokseen otti osasto
osaa kuluvana vuotena, edustajanaan J. Karvinen.
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Jäsenmaksujen kantotavan uudesti järjestäminen ansait
see myös mainitsemisen. Liittotoimik. ehdottamana otettiin 
käytäntöön sellainen menettelytapa, että jäsenmaksut peri
tään jäsenten kotoa, ja jaettiin kaupunki tätä varten 17 
alueeseen, joissa kussakin on kantomies. Nämä ovat sa
malla harjottaneet kotiagitatsionia, ja on heille toimestaan 
maksettu 5 °/0 palkkio kantamistaan maksuista.

Hautausapurahaston perustamista puuhattiin vuoden alku
puolella, mutta jäi se vielä toimikunnan valmisteltavaksi.

Hyvän sovun aikaansaamiseksi ammattikunnan keskuu
teen laati toimikunta alustuksen, jonka johdosta keskustel
tiin. Samoin oli käsiteltävänä asiaa valmistelemaan valitun 
toimikunnan ehdotus työtarjousten sisällöstä ja niiden tar
kastettavaksi jättämisestä. Työkuntain juttuja oli vuoden 
varrella 3, joista yksi jätettiin liittokokouksen käsiteltäväksi, 
toinen raukesi asiaa tutkimaan valitun toimik. lausunnon 
perusteella ja kolmas jätettiin sovinto-oikeuden ratkaista
vaksi.

Vuoden loppupuolella on toiminta ollut milfei koko
naan lamassa. Yleiseuroppalaisen sodan puhjettua elokuun 
alussa tuntuivat sen seuraukset meidänkin oloihimme. Sota
tila julistettiin maahan, jonka tähden järjestöjemme toiminta 
melkein kokonaan lakkasi esiintulleiden vaikeuksien tähden. 
Tästä syystä ei vuoden jälkipuoliskolta ole muuta mainitta
vaa, kuin että on pari kertaa kokoonnuttu ja koetettu pitää 
vireillä entistä yhtenäisyyttä ja harrastusta yhteisiin asioihin.

Toimikuntaan ovat vuoden varrella kuuluneet: Edv. 
Nyqvist, V. Tyllinen, J. A. Salonen, E. Ruusuvuori, G. A. 
Hellgrén, D. Hiltunen, J. F. Salo, O. Paananen, S. Lammi
nen, K. F. Koskinen ja allekirjoittanut, sekä Hj. Lintula, 
A. Pietarinen ja A. Miettinen, jotka kuitenkin erinäisistä 
syistä vuoden varrella erosivat. Huvitoimikuntaan ovat vuo
den varrella kuuluneet Hj. Tyllinen, K. Ahlfors, V. Elo
ranta, O. Linna, O. Lilja, O. Koskinen, Hj. Haaksi, V. 
Saarinen, V. Kaivola, V. Toivonen, P. Kallio, J. Kilpinen 
ja L. Kaisla. Kullekkin toimitsijalle on maksettu pieni palk
kio työstään. Tilintarkastajina ovat olleet S. Kiijalainen ja
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H. Hurmevaara, varalta Tuomala ja Björk. Lipunkantajat 
ja airueet on osastolla myös ollut.

Erinäisiä osaston osakkeita ovat edustaneet: Työväen 
Sanomal. O.y. J. Koskinen, Laurila Oy. E. Leino, Kansan- 
Näyttämö O.y. A. Halonen ja Sosialistin kirjap. O.y. A. Bo
man. Toiminimen ovat kirjottaneet J. F. Salo ja J. A. 
Salonen.

Sisäänkirjotusmaksu on edelleen ollut 10 ja 5 mk. ja 
viikkomaksu 40 penniä.

Kokouksia on ollut 10, ja toimikunta on kokoontunut 
18 kertaa. Toimikunnan jäsenet ovat ottaneet innokkaasti 
osaa kokouksiin, ja on pöytäkirjaan kirjotettu 60 sivua 
joissa on 123 §:lää. Osaston pöytäkirjaan on kirjotettu 32 
sivua ja on niissä 63 §:lää. Kokouksiin osanottajain luku
määrä on vaihdellut 30 — 100 jäseneen.

Toimikunnan jäsenet ovat vuoden varrella käyneet kok. 
seuraavasti: Jaakkola 16 kertaa, Tyllinen 15, Nyqvist, Salo
nen Hiltunen ja Ruusuvuori 14, Hellgrén 13, Salo 11, 
Koskinen 10, Lamminen 9, Paananen 8, Sundelin 3, Saa
rinen 2 ja Pajunen, Leskinen ja Miettinen joka vuoden 
varrella toimik. erotettiin, kukin 1 kerran.

Tulot olivat kuluneena vuotena 5,161:25 ja menot 
4,753:74, jäännös 407:51.

Mainittakoon lopuksi että os. jäsen Juho Valli siirtyi 
vapaajäseneksi oltuaan 20 v. jäsenenä osastossamme.

N. E. Jaakkola.

S. Kivityöntekijäin liiton osasto n:o 8.
Toimikuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet puheen

johtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä sekä 3 varajäsentä.
Kokouksia on osasto pitänyt vuosikokouksen sekä 9 

kuukausikokousta. Toimikunta on pitänyt 12 kokousta. 
Huvitoimikunta on toiminut yhdessä Kivityöntekijäin osas
tojen n:o 1 ja 2 kanssa. Osaston varoista on vuoden
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kuluessa annettu lainoja yhteensä Smk. 70, lahjoina 73: 25, 
sairausavustusta 82:25.

Uusia jäseniä on osastoon tullut 15, entisiä poistunut 
35, joten jäsenluku on vuoden kuluessa vähentynyt 20, 
ollen vuoden lopussa yhteensä 60 täysinmaksanutta. Osas
ton varallisuus vuoden lopussa on 2,535:26.

August Vuorinen. 
Kirjuri.

S. Kivityöntekijäin Hiton osasto N:o 2.
Osastolla oli 16:sta toimintavuosi ja oli se ensi vuosi

puoliskon ajan toimintahaluista ja vilkasta, etupäässä sisäisen 
edistyksen kehitystä.

Kokouksia oli 9, joissa käsiteltiin 87 pykälää.
Toimikunnalla oli kokouksia 12, joissa käsiteltiin 55 § 

etupäässä ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Toimikuntaan ovat vuoden varrella kuuluneet: Hj. 

Koskinen puheenjohtajana, kirjurina allekirjoittanut, jäsen- 
kirjurina E. Luntaan alkuvuoden ja A. V. Laukkanen loppu
vuoden, rahastonhoitajana A. V. Laukkanen, muina jäse
ninä O. Laakso, O. Joutsela, A. Laaksonen ja Palmroos 
vakinaisina, joista heti vuoden alussa erosi A. Laaksonen ja 
Palmroos, joten varajäsenet H. Viljamaa ja K. Laukkanen 
siirtyivät vakinaisiksi.

Tilintarkastajina olivat J. Pietikäinen ja K. Koskinen, va
ralta V. Sievinen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 5 jäsentä.
Lahjoitettu on Tampereen jalkinetehtaan lakkolaisille 50 

mk. sekä 1 jäsenelle hautausapuna 60 mk. joka melkein 
saatiin vapaakeräyksellä takasin.

Jäseniä osastossa on ollut 78 ja osittain maks. 42, va- 
paajäseniä 6, yht. 126.

A. Salonen, kirjuri.
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Suomen Muurarienliiton H:gin Rappari a.o. 
N:o 34.

Osaston toiminta, ja jäsenien osanotto toimintaan on 
kuluneena vuotena ollut huomattavasti laimeampaa kuin 
edellisinä vuosina. Pääasiallisempana syynä siihen on luulta
vasti huono työaika rakennusteollisuudessa, josta syntynyt 
kilpailu on johtanut työpalkkojen huimaavaan alenemiseen, 
jopa niinkin suureen että on ollut työmaita, joissa ei ole 
maksettu entisen hinnoittelun alaisista töistä kuin vajaa 50 
pros. entisistä hinnoista. Tämän, jos minkään, olisi kyllä
kin luullut kannustavan jäseniä vilkkaampaan yhteistoimin
taan, mutta vaikutus on valitettavasti ollut aivan päinvastai
nen. Ja kun lisäksi yleiseurooppalaisen sodan puhjettua, 
maamme elokuun alussa julistettiin sotatilaan, keskeytyi toi
minta aivan kokonaan useiksi kuukausiksi. Niinpä elokuun, 
syyskuun ja lokakuun kuukausikokoukset jäivät siitä syystä 
pitämättä, ja rajoittui toimikunnankin toiminta sillä ajalla 
kahteen syyskuulla pidettyyn kokoukseen, paitsi milloin toi
mikunnan jäsenet kohdatessaan toisiaan keskustelivat osas
ton asioista. Senpätähden ei toiminnasta ole juuri muuta 
sanottavaa, kuin toimikunnan ja Liiton sihteerin E. Leinon 
yritys jättää yhdessä Suomalaisen Työväenliiton H:gin 
Rapparien a.o. kanssa kirjelmä Kuvernöörille, jossa kirjel
mässä olisi selvästi osoitettu, miten työnantajat käyttävät kriitil
listä aikaa hyväkseen, polkeakseen palkat mahdollisimman 
alas. Yhteistoiminta sanotun osaston kanssa katsottiin siitä 
syystä tarpeelliseksi, kun heillä oli voimassa hinnoittelu työn
antajien kanssa, ja valitus siis olisi ollut vaikuttavampi, jos 
he olisivat olleet siinä mukana; mutta raukesi hyvillä toiveilla 
alettu yritys alkuunsa, kun heitä ei saatu siihen yhtymään. 
Sitäpaitsi on toimikunnan puolesta annettu tilastoja työpalkko
jen alentumisista rappaustöissä, myöskin Yleiselle Työväen
järjestöjen asettamalle Työttömyyskomitealle, sitä kirjelmää 
varten jonka komitea lähetti kuvernöörille yhteisesti kaikkien 
ammattialojen puolesta. Myöskin ansaitsee mainitsemista, 
osaston joulukuun kokouksessa tekemä päätös, myöntää
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alennusta jäsenmaksuista niille jäsenille, jotka ovat olleet 
työttöminä yli kolme kuukautta.

Puheenjohtajana on toiminut A. Lainio ja toimikuntaan 
ovat kuuluneet H. Markkanen rahastonhoitajana, V. Johans
son pöytäkirjurina, G. Karhumaa taloudenhoitajana sekä 
muina jäseninä L. Saario ja J. Niemi. Kokouksia on ollut 
vuoden kuluessa 8 ja toimikunnalla 13, ja on näistä merkitty 
pöytäkirjaan 116 §. Tärkein koko vuoden vireillä ollut 
kysymys oli voitaisiinko estää n. s. »ronttikauppojen» tekemi
nen entisen hinnoittelun alaisista töistä. Osaston kokouk
sissa on ollut saapuvilla keskimäärin 21 jäsentä. Toimi
kunnan jäsenet ovat kokouksissa olleet saapuvilla: A. Lainio 
12, G. Karhumaa, B. Oksanen ja J. Niemi 11, L. Saario 
10, H. Markkanen 8, ja V. Johansson 13 kertaa.

Osaston edustajina ovat olleet: Työväen Säästöpankissa 
H. Markkanen, Työväen Sanomalehti O.Y:ssä V. Johansson, 
yleisessä työväenjärjestöjen asettamassa työttömyyskomiteassa 
A. Lainio, Työnjuhlatoimikunnassa O. Jokinen ja V. Jo
hansson.

Tilintarkastajina ovat toimineet J. V. Taiminen ja L. 
Saarinen, lipunkantajina A. Mattila, O. Jokinen ja O. Lehto 
sekä airueina L. Saario ja V. Johansson.

V. Johansson, kirjuri.

Konepuuseppäin a.o.
Vuoden kuluessa on ollut 7 kuukausikokousta ja tammi

kuulla vuosikokous. Johtokunta on kokoontunut 13 kertaa. 
Puheenjohtajana on ollut A. Lahtinen, rahastonhoitajana ja 
jäsenkirjurina Herman Jokela, pöytäkirjurina Kaarlo Mäki, 
muina jäseninä H. Myllynen, K. V. Tuominen, V. Heino 
ja J. Aro, tilintarkastajina V. Virta ja Liljander.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä ja ne on toi
minut 3 yleistä ja 1 perheiltaman, 1 kävelyretken, 1 laiva
matkan.
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Sitten on vielä toiminut tilastonkerääjät ja sairastarkasta- 
jat. Osasto on kuulunut edelleenkin Suomen Puutyönteki
jäin liittoon ja ammattijärjestöön. Tärkeimpiä asioita on 
vuoden ajalla ollut sairausavun saaminen liitolta joka myös 
samalla kohotti jäsenmaksuja ja työsopimuksen aikaansaami
nen Laatikkosaha O.Y. kanssa. Ylimääräinen verotus on 
ollut 6 viikkoa, se on maksettu osaston kassasta. Lastu on an
nettu joka jäsenelle sekä ammattijärjestön virkailijoille. Lahjo
tuksia on myönnetty Malmin ja Hermannin työväenyhdis
tyksille rakennusrahastoon 10 mk. kummallekin. Elokuussa, 
kun Euroopan suuri sota alkoi ilmotti Suomen puutyöntekiäin 
liitto maksut lakkautetuiksi, vaan kun jäsenet vaativat avus
tusta sairauskassasta, niin täytyi taas ruveta jäsenmaksuja kanta
maan, oltuaan lakkautustilassa 7 viikkoa. Kokouksia ei ole 
pidetty jälkeen heinäkuun, paitsi jäsenkirjuri on ollut tavatta
vissa joka tiistai huone n:o 2 että jäsenet ovat saaneet toi
mittaa asiansa.

Osaston toiminta oli hyvin vilkasta koko vuoden. Jäse
niä oli vuoden lopussa 43. Omaisuus rahassa, tavarassa ja 
arvopapereissa Smk. 2,923:14.

Kaarlo Mäki, kirjuri.

Metalli työn teki jäi n apumiesten osasto.
Kulunut vuosi oli osastomme toiminnassa verrattain 

hiljainen. Vuoden alkupuoli, jolloin valmisteltiin Metalli- 
työntekijäin liiton edustajakokousta, oli vielä toiminnan suh
teen melko vilkasta, mutta elokuun alusta joulukuulle py
sähtyi toiminta kokonaan, syystä joka on kaikille tunnettu. 
Työriitaisuuksia ei osaston toiminta-alueella sattunut. Työttö
myyskään ei osaston jäsenten keskuudessa ollut erittäin suuri. 
Vuoden kuluessa annettiin työttömyysavustusta 9 jäsenelle yh
teensä 140 mk. Hautausapua annettiin yhden jäsenen kuole
man johdosta 75 mk.
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Osastoon kuului vuoden alussa 116 jäsentä. Uusia jäse
niä liittyi 77. Pois muutti 48, joten vuoden lopussa oli 
jäseniä osastossa 145.

Tuloja oli 2,517 mk. 15 pniä, menoja 2,582 mk. 15 pniä.
Osaston omaisuus vuoden lopussa oli:

Rahaa . . . 20:69
Pankissa 55:51
Saatavia . . 375: —
Osakkeita . 65: —
Kalustoa . . 171:81
Kirjasto . . 51:28

Yht. Smk. 739: 29

Osasto piti 9 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 
101 §:lää. Johtokuntaan kuului 7 jäsentä. Puheenjohta
jina toimivat V. Puhakka ja O. Niemi. Johtokunta piti 
13 kokousta, joissa pöytäkirjaan merkittiin 91 §:lää.

Osk. Rauhala. 
Siht.

S. Kuljetustyöntekijäin liiton osasto n:o 18, 
(Helsingin Satama a.o.).

Osasto alkoi toimintansa entiseen tapaansa. Virkaili
joina ovat toimineet: puheenjohtajana K. E. Satamavuori, 
kirjurina A. V. Holmberg, kantomiehenä K. E. Laine alku
ja E. Este loppupuolen vuotta, rahastonhoitajana E. Este 
alku- ja K. E. Laine loppupuolen vuotta.

Kokouksia on pidetty 25, joista 15 toimikunnan. Toimi
kunnan kokouksiin ovat osaaottaneet: K. E. Satamavuori 14, 
E. J. Jokinen 13, H. Ojala, A. V. Holmberg, E. Este ja 
M. Tuominen 11, K. E. Laine 10, J. Alanko 8, V. Mäki
nen 4 ja K. Lindroos 1 kerran. Osaston kokouksiin osaa-
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ottaneiden jäsenten keskimäärä on 28. Pöytäkirjoihin on 
merkitty osaston kokouksissa 74 ja johtokunnan 71 §:lää.

Lahjoituksena on annettu Helsingin Rakennustyöväen 
työttömyyskomitealle 25 mk.

Toiminta on vuoden kuluessa ollut hiljaista. Jäsenluku 
on vuoden ajalla ollut 175, joista on eronnut 42, joten 
jäsenluku vuoden lopussa oli 133, joista koko vuoden mak
saneita 82.

Omaisuus oli vuoden alussa 1,274:78, lisäys 796:54, 
vuoden lopussa 2,071:32.

Osaston puolesta: A. V. Holmberg.

Suomen Kuljetustyöntekijäin liiton H:gin 
Liikeapulais a.-o.

Tunnustusta ansaitsevasti voimme merkitä, että toimintakau- 
temme alkupuoli toimittiin aika ripeästi. Mutta syyspuolella 
yleisen mailman palon alettua jäi toimintamme miltei syr
jään, siis tulokset myöskin sen arvoisiksi.

Osaston puheenjohtajana oli toukokuuhun asti J. E. Järvi- 
salo mutta hänen siirryttyään pois paikkakunnalta valittiin 
entinen varapuheenjohtaja Aino Pesonen vakinaiseksi, hän 
on toiminut vuoden loppuun.

Osaston toimintaa hoiti 6 henkinen johtokunta. Siihen 
tuli vuosikokouksessa valittua seuraavat: Saima Melin, Eino 
Saloheimo, Lyydia Pukander, Maiju Sinisalo, Aino Pesonen 
ja Hj. Jaakkola. Varajäseniksi jäi Arthur Hellman ja Pekka 
Miettinen. Sihteerinä toimi Eino Saloheimo, rahastonhoi
tajana Saima Melin, ja jäsenkirjurina Maiju Sinisalo.

Johtokunta on toimintakautenaan kokoontunut kaikkiaan 
11 kertaa ja pöytäkirjat sisältävät kaikkiaan 56 §.

Osaston kuukausikokouksia on pidetty 8 kertaa, sisältäen 
pöytäkirjat 53 §.

Kokouksissa on käsitelty osaston sisäisiä asioita, sitäpaitsi 
on pidetty viikkokokouksia, niissä on suoritettu ohjelmaa
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kuten puheita, runoja, kertomuksia ja keskustelukysymyksiä, 
niistä mainittakoon seuraavat: »Mitenkä liikeapulaiset suh
tautuvat kirkolliseen avioliittoon». »Mitenkä liikeapulaiset 
suhtautuvat raittiusjärjestöihin». »Liikeapulaisten palkkaus- 
kysymys». »Mitenkä liikeapulaiset suhtautuvat ostajiinsa». 
»Vapun vapaana vietosta». »Mitenkä osastomme suhtautuu 
vasta perustettuun sos.-dem. raittiusliittoon». »Myymälöiden 
aukiolo aika nykyisin». »Tilaston keräyksen tarpeellisuus 
kauppa-apulaisten keskuudesta». »Apulaisten sunnuntaityö» 
y.m.

Agitatsionityötä on tehty järjestämällä m.m. 5 suurempaa 
agitatsionikokousta, joissa on puheiten ja keskustelukysymys
ten avulla tehty selvää liikeapulaisten asemasta.

Osastomme on ollut edustettuna osuusliike Elannon r.l. 
ja H:gin Työväen osuuskaupan r.l. kokouksissa, Työnjuhla- 
toimikunnassa, Kortteliasiamiestoimikunnassa ja Suomen Kul
jetustyöntekijäin liiton H:gin paikallistoimikunnassa.

Jyryn järjestämissä ammattiosaston välisissä kilpailuissa 
voitti osaston 5 henkinen viestinjuoksujuokkueemme 5 mai
lin viestinjuoksussa kolmannen kerran kiertokilven, joka nyt 
jäikin osastomme ikuiseksi omaksi.

Osastossa oli vuoden alussa 59 täysinmaksanutta jä
sentä, vuoden lopussa 28 nais- ja 23 miesjäsentä, yhteensä 51.

Toimikunnan puolesta: Eino Saloheimo.
Kirj.

Suomen Maalarityönt. liiton N:o 1 opp.-osasto.
Toiminta oppilasosastossa on taas tänäkin vuotena men

nyt tyydyttävästi eteenpäin, mutta ikävällä täytyy mainita, 
että suurempi osa jäsenistä ei ole käynyt yhdessäkään ko
kouksessa tänä vuonna, vaikka nykyisen tilanteen tähden on 
harvaan niitä pidettykin, jota vastoin osastossa toimivilla 
virkailijoilla on ollut sitä suurempi innostus, vaikka onkin 
ne tämän vuoden ajalla useimmin vaihtuneet.
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Nyt toimivat johtokunnan jäseninä seuraavat: A. Lindell 
puheenjohtajana ja kantomiehenä, O. Nieminen kirjurina, 
R. Turunen rahastonhoitajana ja A. Virtanen.

Johtokunnan kokouksia on vuoden kuluessa pidetty yh
teensä 12, pöytäkirjaan merkitty yhteensä 55 §.

Osaston kuukausikokouksia on pidetty 7 ja on niistä 
merkitty 62 §.

Jäseniä oli oppilasosastossa v. 1913 —1914 vaihtuessa 
55 ja on tämän vuoden kuluessa jäsenmäärä seuraavasti 
muuttunut: täysinmaksaneita 16, rästiläisiä 25, yhteensä 41 
jäsentä. Puolueveron on maksanut 13 jäsentä. Uusia jäse
niä on vuoden ajalla liittynyt osastoon 19.

Huvitoimikuntaan on kuulunut vuoden aikana miltei 
poikkeuksetta kaikki johtokunnan jäsenet. Se liittyi I osas
ton huvitoimikunnan kanssa, ja yhteisenä huvitoimikuntana 
toimi vuoden varrella useampia tanssi-iltamia ja kävelyret
kiä, jotka kaikki on onnistuneet erittäin huononpuoleisesti, 
niin ollen ei tuloissa ole paljon mainitsemisen varaa.

Kaikkiaan on tulot ja viime vuoden säästö yhteen las
kettuna 2,777:24, menot 408:75, säästö vuodelle 1915 
2,368: 62.

Oskari Nieminen. 
Kirjuri.

Naisosasto.
Osaston toiminta kuluneena vuotena on supistunut vä

hemmän merkitykselliseksi kuin edellisinä vuosina. Kokouk
siin on hankittu alustuksia kehittävistä päivänkysymyksistä 
ja niistä keskusteltu. Heti toimintakauden alussa järjestet
tiin n.k. käsityö-iltoja, joissa oli ohjelmana puheita, runoja 
ja keskusteluja. Helsingin ompelijatar a.o. alotteesta kutsu
tussa kokouksessa, jossa suunniteltiin toimenpiteistä »Työ
läisnaisen» tukemiseksi, on osastoa edustanut Anna Aalto. 
Maaliskuun 8 p:nä järjestettiin n.k. »naisten päivä». Tämän 

3
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järjestämiseksi oli meidän osasto huomattavana tekijänä. 
Sunnuntaikoulu luovutettiin Työväenyhdistykselle. Luovutus 
johtui siitä kun ei katsottu mahdolliseksi osaston taholta 
tehdä niin suuria aineellisia uhrauksia kuin sen kunnollinen 
ylläpitäminen olisi vaatinut.

Avustusrahoja on osasto jakanut työttömäni naisten ra
hastosta 2 osaston jäsenelle kumpaisellekin 10 mk. Samasta 
rahastosta on avustettu useain jäsenten jäsenmaksujen mak
samista. Osaston varoilla tilattiin 10 kpl. »Työläisnaista» 
jaettavaksi varattomille osaston jäsenille. Hermannin Työ
väenyhdistyksen rakennusrahastoon lahjoitettiin 25 mk.

Osaston osuuksia eri yhtiöissä ovat edustaneet: Sandra 
Lehtinen Työväen Sanomalehti O.-y:ssä, Augusta Nyberg 
Työläisnaisen Osuuskunnassa, Anna Aalto H:gin Työväen 
Osuuskaupassa. Emmi Huttunen Osuusliike Elannossa, Alma 
Luhtala Kansan Näyttämö O.-yhtiössä ja Anna Lehtonen 
Laurila o.-y:ssä.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 5. Jäsenten osan
otto kokouksiin on ollut 35—40 jäsentä.

Jäseniä oli osastossa vuoden lopussa 38 täysi n maksavaa 
ja 92 osaksimaksanutta.

Johtokunnan kokouksia on pidetty 8.
Johtokuntaan ovat kuuluneet Olga Manner puheenjoh

tajana, Augusta Nyberg, Ida Lumivuokko kirjurina, Alma 
Luhtala, Anna Aalto rahastonhoitajana, Hilja Pohjola jäsen- 
kirjurina ja taloudenhoitajana. Mimmi Kanerva ei ottanut 
osaa johtokunnan tehtäviin. Hänen tilallaan on ollut Olga 
Leinonen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Ida Leimu, Sofia Leh
tonen, Anna Lehtonen, Saima Stenberg, Elvi Laine, Ida 
Reijonen, Mimmi Vinqvist, Klaara Kuukkonen, Amanda Va
tanen ja Kaisa Hietavuori. Huvitoimikunta on toiminut 
vuosijuhlan, kävelyretken ja yhden tanssi-iltaman.

Johtokunnan puolesta: Ida Lumivuokko.
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Suomen Puutyöntekijäin liiton Helsingin 
kirvesmiesten a.o.

Ammattiosaston johtokuntaan on kuulunut Juho Järvinen 
puheenjohtaja, K. Soisalo jäsenkirjuri, H. Saarinen rahas
tonhoitaja, K. Holm kirjuri, V. Siimelä varakirjuri, S. Eskola 
varapuheenjohtaja sekä O. Kanerva. Taloudenhoitajana on 
toiminut J. Järvinen.

Johtokunnalla on ollut 17 kokousta ja pöytäkirjaan on 
merkitty 110 §.

Osastolla on ollut 12 kokousta ja pöytäkirjaan on mer
kitty 64 §.

Piirejä on osastolla 1.
Jäseniä on kuluneen vuoden ajalla ollut kaikkiaan 289, 

joista täysinmaksaneita 164. Vanhoja vapaajäseniä 10, uu
sia liittynyt 20, sekä 44 sellaista joilla on rästiä eri tavalla.

Työttömyyttä on leimauttanut 173 jäsentä, ollen työttö- 
mäin viikkojen luku 1,826. Sairautta on ilmoittanut 16, 
joista on merkitty 108 viikkoa.

Osaston puolesta: K. N. Holm.

K.t.t. Liiton H:gin Kehruu- ja Kutoma a.o. 
N:o 14.

Osastomme toiminnasta ei ole loistavia tuloksia näky
vissä, vaikkakin alussa vuoden kyllä näytti hyvin lupaavalta 
kun liittyi osastoon paljon uusia jäseniä. Nykyisen tilan
teen vallitessa on toiminta kuitenkin taasen laimentunut.

Johtokunnan jäseninä ovat kuluneena vuonna olleet, pu
heenjohtaja Maria Salin, rahastonhoitaja Fanni Tammi, kir
juri Hulda Pettersson, jäsenkirjuri Siiri Ekman. Muina 
johtokunnan jäseninä ovat olleet Alli Karlsson, Sanni Pah- 
tio, Hilja Munter ja Tekla Sten.

Osasto on pitänyt paitsi vuosikokousta 7 kuukausiko
kousta, ja on niistä merkitty pöytäkirjaan 48 §:lää. Johto
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kunta on pitänyt kokouksia 11, joista on merkitty pöytäkir
jaan 75 §:lää.

Vuoden varrella päätettiin perustaa lääkerahasto, johon 
pyydettiin tehtaan isännistöltä työläisten monta vuotta maksa
mia sakkorahoja. Isännistä lupasi luovuttaa työntekijäin 
vaatimaan lääkerahastoon 300 mk. vuodessa ja valittiin 4- 
henkinen komitea asiaa huolehtimaan.

Tilintarkastajiksi valittiin Edit Parkkinen ja Aina Ros
lund.

Osastomme lippu vihittiin toimeensa 1 päivä maalisk. 
ja liehui se ensi kerran Vapunpäivänä yht. mielenosotuskul- 
kueessa.

Vuoden alussa oli 114 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 4, 
täysi n maksavia on 24, eronnut 87.

13-jäseninen huvitoimikunta on myös ollut, josta mai
nittakoon että on pidetty vuosijuhla ja lipunvihkiäiset, 1 
tanssi-iltama ja 1 toveri-iltama sekä 3 kävelyretkeä.

Huvitoimikunnalla oli tuloja vuoden kuluessa 660 mk. 
35 p:iä. Menoja 501 mk. 74 p:iä. Jäännös 158 mk. 61 p:iä.

Osaston puolesta: Hulda Pettersson.

S. T. ja Sekatyöv. 1. H:gin asfalttityöl. a.o. 
N:o 70.

Osaston toiminta kuluneena vuotena on ollut verrattain 
hiljaista. Jäsenmaksujen kanto on ollut keskeytetty elokuusta 
alkaen vuoden loppuun nykyään vallitsevan poikkeustilan 
johdosta. Ainoastaan Helsingin työväenyhdistykselle menevä 
vero on kannettu jäseniltä. Osaston jäsenet eivät ole toimi
neet kyllin ripeästi käymällä kokouksissa päättämässä yhtei
sistä asioista. Ompa muutamat eronneetkin, jättäen jäsen
maksunsa suorittamatta.

Toimikuntaan ovat kuuluneet A. Vekter puheenjohtajana, 
J. Kanerna varapuheenjohtajana, J. Lahtinen rahastonhoita
jana, K. Kari jäsenkirjurina vuoden alusta, ja hänen muu-
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tettuaan pois paikkakunnalta K. Niemi, pöytäkirjurina O. 
Mäkinen, taloudenhoitajana A. Tuominen. Muina jäseninä 
V. Peltonen ja V. Vahlström.

Kokouksia on toimikunnalla vuoden kuluessa ollut 10, 
pöytäkirjoissa 52 §. Osastolla on ollut kokouksia 9, pöytä
kirjoissa 59 §.

Toimikunnan kokouksissa ovat käyneet J. Lahtinen ja 
J. Kanerva 10, A. Vekter, O. Mäkinen 9, K. Niemi ja V. 
Peltonen 7, K. Kari 5, V. Vahlström 3 ja A. Tuominen 
2 kertaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet K. Niemi, K. Kari, A. 
Tuominen, V. Vahlström, E. Mannermaa, K. Söderholm ja 
V. Lehtonen. Huvitoimikunta on toiminut 1 perheiltaman 
sekä 1 tanssi-iltaman, joista on jäänyt voittoa 74 mk. 44 p:iä.

Järjestysvaliokunta, airueet ja lipunkantajat on myös ollut.
Osaston osakkeita ovat edustaneet Työv. Sanomalehti O.Y. 

A. Vekter, O.Y. Laurilassa O. Mäkinen, O.Y. Kansannäyt- 
tämö J. Kanerva ja Helsingin työväen osuuskauppa E. Kivi
salo.

Tilintarkastajina ovat olleet J. Arola ja K. Söderholm, 
varalta K. Väänänen ja V. Viijanen.

Osaston puolesta: O. Mäkinen.

S. V. R. Konep. T. Y. H:gin osasto.
Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: T. Joki

nen puh.j., J. E. Tuominen varap.j. ja taloudenhoit., Aku 
Haapala rahastonhoit., A. Muhonen pöytäkirj. ja hänen 
Ioukkaannuttuaan A. Saario sekä A. Salminen.

Johtokunta piti 6 kokousta, joista merkittiin pöytäkirjaan 
30 §. Osastolla oli 7 kokousta, joista merkittiin pöytäkir
jaan 47 §. Jäseniä on käynyt kokouksissa keskimäärin 21 
ja oli osastossa vuoden vaihteessa täysin maksaneita jäseniä 
121, lisäys vuoden ajalla 16.
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Osasto on ollut edustettuna kaikissa niissä osakeyhtiöissä 
ja osuuskunnissa mistä on osastolla osakkeita.

Huvitoimikunta toimi vuosijuhlan ja 3 yleistä iltamaa ja 
yhden huvimatkan H:gin saaristoon, joista huvitoimikunta 
kärsi tappiota 205 mk. 37 p:iä.

Tuloja oli 2,535 mk. 25 p:iä ja menoja 2,438 mk. 12 p:iä. 
Koko omaisuus 4,979 mk. 47 p:iä.

Osaston puolesta: A. Saario.

Suomen Vaatetustyöntekijäin liiton Helsingin 
Räätälintyöntekijäin osasto n:o 1.

Vuosikokous valitsi osaston puheenjohtajaksi Emil Pel
tosen, sekä toimikuntaan J. Hasusen, A. Terhon, J. P. Hal
likaisen, H. Forströmin, A. Aalton ja Alma Luhtalan. Vara
jäseniksi R. Sulkurannan, Niemisen ja A. Nurmen. Näistä 
toimikunta valitsi virkailijoikseen: varapuheenjohtajaksi A. 
Terhon, rahaston- ja taloudenhoitajaksi A. Aalton ja sihtee
riksi Alma Luhtalan, varalta H. Forströmin.

Seuraavassa kuukausikokouksessa oli kuitenkin toimikun
taan valittava lisäjäseniä, koska valituista kieltäytyivät Halli
kainen ja Forström sekä varajäsenet. Uudessa vaalissa tu
livat vakinaisiksi Kanninen ja Koskinen sekä varalta Jämsén, 
Sivén ja Lahikainen.

Kokouksia on pidetty joka kuukauden toinen keskiviikko 
ja toimikunnan kokouksia joka kuukauden ensimäinen maa
nantai H:gin työväenyhdistyksen talolla.

Osaston toimikunta on kokoontunut 12 kertaa neuvot
telemaan ja päättämään asioista, jotka ovat osaston sekä 
henkiselle että taloudelliselle toiminnalle käsittelyn arvoisia; 
pannut käytäntöön osaston päätöksien mukaiset toimenpiteet, 
sekä yleensä pitänyt huolta asiain kulusta. Toimikunnan 
pöytäkirjaan on merkitty 35 §:lää.

Osaston kokouksia on pidetty 9, joissa on käsitelty, 
paitsi juoksevia asioita, myöskin edustajakokoukselle mene



39

viä asioita, joka kokous sodan puhjettua elokuun alussa täy
tyi jättää pitämättä.

Kunnallistoimikunnan kehotuksesta valitsi osasto 10 jä
sentä kortteliluottamushenkilöiksi, joiden tehtävänä oli kir
jallisuuden ja sanomalehtien levittäminen. Muihin yhteisiin 
toimikuntiin on osasto valinnut jäseniä, kuten Työnjuhla- ja 
työttömyyskomiteaan sekä osaston sopimuksen valvontatoimi- 
kuntaan, joka on saanutkin olla uutterassa toiminnassa. Osas
ton järjestäjänä oli syyskuun 1 päivään saakka K. Kataja- 
mäki ja sen jälkeen jäsenmaksujen kantajana A. Aalto. Osasto 
vapautti 8 viikolta jäsenensä maksuista ja sen jälkeen ovat 
työttömät jäsenet olleet maksuista vapaat. Vuoden alku 
näytti lupaavalta, mutta loppu sekotti toiminnan ja vähensi 
jäsenlukua aika tuntuvasti. Toivomme kuitenkin että rau
hallisen ajan tultua osastomme elpyy entisiin voimiinsa ja 
kykenee taas oikeuksiaan valvomaan.

Alma Luhtala. 
Sihteeri.

H:gin Metallisorvaajain a.-o.
Kulunut vuosi on ollut yhdeksäs osaston toimintavuosi. 

Mainittu vuosi on ollut aimo eteenpäinaskel osaston his
toriassa, jäsenmääräkin kun on vuoden varrella kohonnut 
64:stä 84:ään.

Osasto on pitänyt vuoden aikana 9 vakinaista ja 2 yli
määräistä kokousta, joista pöytäkirjoihin on kertynyt 91 §:lää. 
Vuoden varrella on myös käsitelty monta tärkeätä kysy
mystä, joista mainittakoon alustusten pohdinta S. Metallit.t. 
liiton VILlle edustajakokoukselle, sekä sääntöjen uudistamis- 
kysymys.

Osaston johtokuntaan on kuulunut 7 jäsentä, joista Hj. 
Blomqvist puheenjohtajana, Kustaa Ranta sihteerinä ja A. J. 
Turunen rahastonhoitajana. Johtokunta on kokoontunut 8 
kertaa.

Osastomme, joka on S. Metallit.t. liiton ja nyt edesmen
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neenä vuonna Suomen Metalliteollisuustyöväen liitoksi ni
mensä muuttaneen liiton 78 osasto, on siis edellisenä vuo
tena osoittanut verrattain ripeää toimintaa ja vaurastumista, 
joka vaurastuminen ei näytä olevan hetkellistä, vaan on se 
monivuotisen taistelun ja toiminnan tulos.

Osaston puolesta: 7~. Hj. Långström.

Sähkötyöntekijäin a.-o.
Kulunut vuosi ensin alkupuolella näytti paljon lupaa- 

valta. Uusia jäseniä liittyi hyvin huomattavasti. Kokouk
set muodostuivat vilkkaiksi, kokouksissa kävijöiden luku 
oli suhteellisesti suurempi kuin ennen.

Uskottiin jo että sähkötyöntekijöistä ainakin suurin osa 
saataisiin kuluvalla vuodella järjestymään, mutta siinä us
kossa petyttiin.

Tuli murroskausi, kylmä syksy, joka turmeli toivon kuk
kaset, uskot petti, mielet lamautti. Ei liittynyt uusia jäse
niä. Ei pidetty kokouksia, koko osaston toiminta näytti 
kuolleelta.

Vähitellen sentään alettiin uudelleen toimia, mutta se 
toiminta on kovin ontuvaa.

Alkupuolella vuotta osastomme kokouksissa käsiteltiin 
liiton uusia sääntöjen muutosehdotuksia ja yleensä edustaja- 
kokousasioita, sillä edustajakokous oli kesäkuulla.

Vuoden lopulla oli keskustelunalaisena m.m. millä ta
valla voitaisiin nykyoloissa estää työnantajia alentamasta 
sähkötyöläisten työpalkkoja. Nykyisessä murroskaudessa 
eläen kun lakon teko ei voi tulla kysymykseenkään, niin 
on soveliainta itse kunkin työntekijän kieltäytyä työstä alen
netuilla palkoilla, kun työnantajilla ei ole mitään pätevää 
syytä työpalkkojen alentamiseen.

Osaston jäsenmäärä viime vuoden alussa oli 91, joista
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puolimaksavia 9. Vuoden ajalla on osastoon liittynyt 92 
uutta jäsentä, joista puolimaksavia 19. Pois on jäänyt 39. 
Osaston jäsenmäärä vuoden lopussa oli 144, joista puoli- 
maksavia 22.

Toveruuteen otettuja ehdoilla seuraavat: V. Aalto, Karl 
Lindström ja Heikki Ahola.

Viime lakon aikana annettuja lainoja on osasto perinyt 
uloshaun kautta 106: —. Osa lainoista on vielä saamatta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: A. Toivonen, T. Mutikai
nen, M. Kärkkäinen, A. Heikkinen, T. Uramo, V. V. Koi
visto ja D. J. Vesala.

Näistä ovat toimineet A. Toivonen puheenjohtajana, D. 
J. Vesala sihteerinä, V. V. Koivisto jäsenkirjurina, T. Muti
kainen rahastonhoitajana ja A. Toivonen taloudenhoitajana.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä.
Osastomme on myöskin kuulunut metallityöntekijäin yht.

huvitoimikuntaan.
Osastollamme on ollut urheilukomitea, joka on toimi

nut jäsenille kilpailuja talvella hiihdossa ja kesällä 5-ottelussa.
Yhteisen huvitoimikunnan järjestämiin kilpailuihin ke

sällä otti osastomme osaa, josta se voitti jo toisen kerran 
vuodeksi haltuunsa komean kiertomaljan.

Osaston tilintarkastajina ovat olleet Vilhard Oksanen ja 
A. Uski.

Osaston omistamien osakkeitten valvojana on ollut A. 
Toivonen. Lisäksi on osastollamme ollut: lipunkantajat, 
järjestysmiehet, airueet ja jäsenmaksujen kantajat kaikissa eri 
liikkeissä y.m.

Osaston kokouksia on ollut 9 ja pöytäkirjaan merkitty
jen pykäläin luku on 74. Keskimääräinen osanotto ko
kouksiin on ollut 33 henkeä.

Sähkötyöntekijäin yleisiä kokouksia on osaston toimesta 
pidetty 2 ja 1 yleinen puhelintyöläisten kokous.

Johtokunta on kokoontunut 10 kertaa, joista pöytäkir
joihin on merkitty 52 §.

Tuloja oli 2,966:86, menoja 2,677: 66, jäännös 289: 20.
Kuten edelläolevasta näkyy on osaston jäsenmäärä kulu



42

neella vuodella kasvanut. Muutenkin on toiminta ollut vil
kastumaan päin. Uskotaan, että nykyinen lamaus on pois
tettavissa mitä pikemmin sitä parempi.

D. J. Vesala. 
Sihteeri.

Suomen Leipurityöntekijäin liiton Helsingin 
osasto n:o 1.

Luodessamme katsauksen kuluneen vuoden toimintaan, 
huomaamme kaikki edistyspyrinnöt kokolailla lupaaviksi. 
Vuoden loppupuolella haittasi kuitenkin toimintaamme 
ulkoapäin ilmaantuneet odottamattomat tapahtumat. Tär
keimpiä toiminnan muotoja ovat olleet valistus- ja lain
valvontatyö. Osasto on auttanut asiaa, myöntämällä määrä
rahan jonka johtokunta on palkintojen muodossa jakanut 
kantomiehille toimikunnan asettamien ehtojen mukaan. Kanto- 
miehet ovatkin tehneet väsymätöntä työtä, josta tuloksena 
nähdään jäsenluvun ilahduttava kasvaminen. Agitatsioni- 
toimikunta järjesti keväällä, yhdessä naisleipurien osaston 
toimikunnan kanssa yhteisiä ohjelmallisia illanviettoja etu
päässä järjestymättömiä työntekijöitä varten. Näihin oli kai
killa vapaa pääsy. Kaikkien näiden yritysten tuloksena on
kin ollut jäsenmäärän huomattava nousu, mikä jatkukoon 
siksi kunnes kaikki omistavat osaston jäsenkirjan.

Liiton päätöksen mukaisesti hyväksyi osasto siirtymisen 
kuusausimaksusta viikkomaksun kannalle, jonka ohella jäsen
maksu täytyi korottaa 1:40 koko- ja 20 p. puoleksi maksa
vilta. Ylimääräistä veroa on maksettu liiton lainvalvonta- 
apurahastoon neljä viikkoa ja Suomen Ammattijärjestölle 
Kotkan sahatyöläisten työtaistelun avustamiseksi kolme 
viikkoa.

Kokouksia on ollut kahdeksan, joista pöytäkirjaan on 
merkitty 73 §. Osanottajia keskimäärin 46 henkeä. Johto
kunta on pitänyt 15 kokousta, joista pöytäkirjaan on mer
kitty 85 §.
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Osaston virkailijoina ovat toimineet: puheenjohtajana 
J. T. Viitasaari, sihteerinä M. Härkönen, rahastonhoitajana 
V. Salomaa ja taloudenhoitajana B. Liljeroos. Tilintarkas
tajina J. E. Niskala ja K. Lindroos, varalta K. Emanuelson 
ja J. Koivistoinen. — Osaston osuuksia ovat edustaneet: 
Elannossa B. Liljeroos, Työväen Sanomalehti O.-Y. A. 
Heiskanen, Hels. Työv. Osuusk. E. Rimpiläinen, O.-Y. 
Laurilassa O. Kolin. — Agitatsionitoimikuntaan ovat kuulu
neet J. Laitinen, E. Rimpiläinen, B. Liljeroos, K. Kahila ja 
B. Limnel. Huvitoimikunnan toiminta oli keväällä vilk
kaampaa ja järjesti toimikunta silloin useampia iltamia ja 
kävelyretkiä, syyskaudella sitävastoin on vaikeiden aikojen 
vuoksi voitu toimia ainoastaan kaksi iltamaa, joista oli puh
dasta tuloa 69:70.

Lainvalvonta ei kuluneena vuotena ole ollut niin tarmo
kasta kuin olisi ollut suotavaa ja ovat rikkomukset sen- 
vuoksi päässeet aivan päiväjärjestykseen. Ammattientarkas 
tajien alotteesta ei rikkomuksia ole saatettu syytteeseen. Vuo
den kuluessa on lainvalvontatoimikunta tehnyt liiton toimis
toon kaikkiaan 16 ilmotusta, joista kaksi kohdistui samaan 
liikkeeseen. Ilmoitusten johdosta tehtiin ammattientarkas
tajalle 8 kantelua, joista ainoastaan yksi on oikeudessa käsi
telty. Neljässä tapauksessa oli yötyölupa, kahdessa on asia 
ilmotettu terveystoimistoon ja yhdessä tapauksessa antoi 
toimikunta kirjallisen varoituksen. Kuusi juttua siirtyi seu- 
raavaan vuoteen. Toimikunta sai osastolta käytettäväkseen 
150 mk.

Urheilutoimikunta on myös ollut, joka on toiminut 
kaksi iltamaa. Kilpailuja on ollut: kolme hiihtokilpailua, 
yhdet juoksu- ja yhdet urheilukilpailut kymmenottelussa. 
Osaston kiertosarven n eli-ottelussa voitti V. Haaparanta 
vuodeksi. Osaston mestaruuden kymmenottelussa voitti K. 
Jääskeläinen. Kilpailuihin otti osaa keskimäärin 13 miestä 
kuhunkin. Jyryn järjestämiin ammattikuntain välisiin kil
pailuihin otettiin lukuisasti osaa. Hiihtokilpailuissa oli kaksi 
joukkuetta saavuttaen ensimäisen ja neljännen sijan. Jyryn 
asettama kiertokilpi voitettiin kolmannen kerran joten se jäi
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osaston omaisuudeksi. Kesäurheiluihin oli osanotto yhtä 
runsas. 10 km pyöräilyssä sai O. Lampinen ensimäisen 
palkinnon. Neliottelussa tuli osasto toiseksi. Viiden mai
lin viestinjuoksussa tuli osasto neljänneksi. Ikämiesten 1,500 
mtr. juoksussa oli osasto myös edustettuna ja tuli V. Lind
holm kolmanneksi.

Osastossa oli vuoden alussa jäseniä 126 ja lopussa 204, 
joista kaksi vapaajäsentä.

Osaston puolesta: M. Härkönen.
Sihteeri.

Palvelijatar amm. os.
Huolimatta siitä suuresta vastuksesta, jota alinomainen 

ajan puute tuo, on palvelijatar os. toiminta ollut jotenkin 
ripeää. Ei mikään ammattilainen ole niin täydellisesti toisen 
mielivallan alainen kun juuri palvelijatar, jota leipähuolensa 
ei juuri koskaan laske kotikynnyksen yli. Kevät-talvella 
v. 1914 oli toimintamme hyvässä vauhdissa, järjestettiin 
useampia vastaanotto- ja agitatsionitilaisuuksia joissa osas
toon liittyi suuri määrä uusia jäseniä. Kesän ajalla, jolloin 
palvelijataret ovat pakotetut isäntäväkensä kanssa matkusta
maan maalle, on os. toiminta pakostakin lamassa, josta joh
tuu useasti toiminnalle suuria ikävyyksiä ja vastuksia. Syk
syllä maalta palattua oli aikomus alkaa toiminta uudella 
innolla, vaan nykyisen tilanteen tähden täytyi se toivo raueta.

Osaston puheenjohtajana on ollut Paula Saari, sekä 
hänen erottuaan syyskuulla Ida Eloranta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Sandra Lehtinen rahaston
hoitajana, Aino Kokkonen jäsenkirjurina sekä hänen muu
tettuaan paikkakunnalta Rosa Laine, Kaarlo Saari työttö- 
myysrahastonhoitajana ja hänen erottuaan Sandra Lehtinen, 
kirjurina Helmi Lindelöf, varalta Maria Laitinen, Elina Helan
der, Riikka Paakkulainen, varajäseninä Maria Luukkonen ja 
Elin Långström jotka ovat siirretyt vuoden kuluessa vaki
naisiksi.
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Osaston rahastonhoitajilta on vaadittu 500 mk. takuu 
heille uskotusta omaisuudesta.

Kokouksia on pidetty: 1 vuosikokous ja 8 kuukausi- 
kokousta.

Tilintarkastajina ovat olleet: A. Halme ja M. Ampuja, 
varalta J. Pietikäinen ja J. Vatanen.

Osaston työttömyyskassasta ovat pyytäneet ja saaneet avus
tusta kaksi jäsentä yhteensä 64 mk.

Huvitoimikunta on ollut kymmenhenkinen ja ovat he 
järjestäneet yhden vuosijuhlan, kaksi perheiltamaa ja yhden 
kävelyretken.

Sääntöjen mukaisia jäseniä on osastossa 106.
Osaston puolesta: Helmi Lindelöf.

Kirjuri.

S. L. P. ja Vaskiseppäin liiton osasto n:o 1.
Alkupuolella vuotta oli innostus ammattilaisten keskuu

dessa hyvin lupaava, uusia jäseniä liittyi osastoon runsaasti, 
työhuonekokouksia pidettiin toimikunnan toimesta. Perus
tettiin käsin kirjoitettu lehti nimeltä »Levy» ammattilaisten 
äänenkannattajaksi ja virkeyden säilyttämiseksi jäsenien kes
ken. Lehteä ehti ilmestyä ainoastaan yksi numero, kun 
toiminta keskeytyi nykyisen tilanteen johdosta.

Virkailijoina ovat vuoden kuluessa toimineet seuraavat: 
A. Janhunen puheenjohtajana, K. Virtamo rahastonhoitajana, 
N. Eskola jäsenkirjurina, A. Järvi taloudenhoitajana, V. Styck 
sihteerinä. Osaston kokouksia on ollut 7.

Osastoa on edustaneet: Osakeyhtiö Laurilassa V. Valve, 
Työväen Sanomalehti O.-Y:ssä A. Taivola, Työnjuhlakomi- 
teassa V. Styck, Työttömäin komiteassa Mäkelä ja Styck. 
Jäsenmäärä vuoden lopussa 90.

Toimikunnan puolesta: A. Veijola.
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Toveriosasto.
Kuluneen vuoden toiminta on ollut kokonaan seisah

duksissa maassa vallinneen sotatilan takia. Syyskausi, joka 
on edullisin keskustelukokouksien pitoon normaalioloissa, 
on nyt tuonut täydellisen toimettomuuden — samoin jat
kuu talvi. Niinpä vuosikokouskin jäi, ainakin toistaiseksi, 
pitämättä syystä, että toimikunta ei ole lainkaan voinut ko
koontua, ja viranomaisten luvalla ja valvonnan alla lienee 
se vähemmän haluttua myös os. jäsenille.

Toimikunta tulee siis näinollen olemaan edelleenkin 
sama kuin viimekuluneena vuonna. Aikomamme 5-vuotinen 
juhla jää myös, edellämainituista syistä pitämättä.

Kokouksia on ollut 7, joista viisi keskustelukokousta. 
Viimemainituissa oli osanottajia yht. noin 200. Alustajina 
olivat tov. Y. Oksanen, Eri. Aarnio ja Yrjö Sirola.

Jäsenluku vuoden lopulla oli yht. 47. Niistä täysin- 
maksaneita 26, ja osittain maksaneita 21. Vuoden 1914 
ajalla tulleita 13. Yksi vanhoja osaston jäseniä, Otto Tiuppa 
kuoli.

Tiliasema on rahastonhoitajalta saaman tilintarkastajain 
hyväksymän — lyhennysotteen mukaan seuraava:

Tuloja....................................................................... 769:69
Säästö vuodelta 1913............................................ 27:78

Smk. 797:47

Menoja.......................................................................
Säästö vuodelle 1915............................................

755:79
41:68

Smk. 797:47

Osaston puolesta: Juho Valvio.
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S. Tehdas- ja Sekatyöväen liiton H:gin Tiilen- 
kantajain a.-o. n:o 1.

Osastolla on 10:s toimintavuosi ja on toiminta kuluneella 
vuodella ollut rauhallista.

Kokouksia on osastolla ollut 9 ja toimikunnalla 12.
Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana H. Nurmi 

(alkuvuodella), varapuheenjohtajana V. Valo (loppuvuodella 
vakinaisena), sihteerinä K. Vikman, v.-sihteerinä E. Auranen, 
rahastonhoitajana V. Valo, kantomiehenä J. Lahtinen, muina 
jäseninä A. Saarinen, I. Leppänen ja A. Sirén. H. Nur
men ja E. Sirénin erottua kutsuttiin varajäsenet E. Helén 
ja F. Hahto tilalle.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä, pu
heenjohtajana V. Viherkoski, muina jäseninä K. Vikman, A. 
Saarinen, J. Savander, T. Koivumäki, A. Virtanen, J. Lahti
nen ja F. Hahto. Huvitoimikunta on toimeenpannut ilta
mia ja kävelyretkiä.

Osaston osakkeita on ollut edustamassa Työväen Sano
malehti O.-y. V. Viherkoski, Helsingin Työväen Osuuskau
passa r.l. K. Salonen, Elannossa J. Lahtinen, Laurila O.-y. 
V. Valo.

Osasto on lahjoittanut Hermannin T.-y:n rakennusrahas
toon 50 mk.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet K. Heinonen ja 
Aug. Lehto.

Osastoon kuului vuoden vaihteessa 43 jäsentä.
Toimikunnan puolesta: K- O. Vikman.



H:gin Työväenyhdistyksen tiliselostus 
tain mi k. 1 p. 1914—31 p. jouluk. 1914.

Tulot ja menot kassatilin mukaan v. 1914.
Tuloja:

Kassasaldo v. 1913............................................
Työv. Säästöpankin tili

Nostettu rahoja säästöstä. . . 31,800: —
Kirjastotin

Saatu lainasakkoja y.m. . . . 217:70
Juhlasalin vuokratili

Juhlasalin vuokria...................... 27,565: —
Kokous- ja toimistohuon. vuokr. tili

Erilaisia tuloja............................8,315:20
Ravintolan vuokratili

Ravintolan vuokra...................... 12,540: —
Juhlatoimikunnan tili

Iltama-voittoa ...... 2,000: —
Korkotili

3,231:01

103,071:62

Saatu korkoja ja voitto-osinkoja 1,858:52 
Jäsenmaksujen tili

Jäsenmaksuja eri osastoilta . . 13,484:90
Piiri- ja kunnallisverojen tili

Saatu eri osastoilta...................... 4,695: 55
Ilmoitusmaksujen tili

Saatu eri osastoilta...................... 81:55
Sisäänkirjoitusmaksujen tili

Saatu eri osastoilta...................... 163:20
Juhlasalin freskomaalaustili

Saatu Työväentalon kurssilaisilta 350: —

Smk. 106,302:63
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Menoja:
Työv. Säästöpankin tili

Viety säästöön........................... 22,944: 53
Kirjastotin

Ostettu uusia kirjoja, palk. y.m. 824:04
Juhlasalin vuokratili

Iltamakuluja y.m........................... 1,563: 96
Kulunkitili

Valo, lämpö, y.m. kuluja . . . 18,634:38
Korjausten tili

Maalaus- y.m. kustannuksia . . 7,789:55
Palkkatili

Henkilökunnan palkkoja . . . 6,155: —
Korkotili

Maksettu korkoja Suomelle y.m. 30,197:50
Jäsenmaksujen tili

Suoritettu puolueveroa. . . . 3,323:50
Kalustotili

Ostettu kalustoa........................... 46: —
H:gin Rahatoimikamarin tili 

Maksettu Sirkuskadun kiveäm. . 5,536:39
Piiri- ja kunnallisverojen tili 

Suoritettu H:gin kunnallisjärjest. 4.695:55
Lukutupatili

Eri sanomalehdistä...................... 496: 17
Suomalaisen Säästöpankin tili 

Siirretty korko pääomaan . . 203: 18 102,409:75
Saldo v. 1915................................. 3,892: 88

Smk. 106,302: 63

4
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Voitto- ja tappiotili.
Menot:

Lukutupatili......................................
Kirjastotin......................................
Kulunkitili......................................
Korjausten tili................................
Palkkatili............................................
Korkotili............................................
Kalustotili poisto 10°/0. . . .

496: 17 
606: 34

18,634:38 
7,789: 55 
6,155: —

28,338: 98 
1,810:45 63,830: 87

Smk. 63,830:87

Tulot:
Sisäänkirjoitusmaksujen tili . . .
Ilmoitusmaksujen tili......................
Juhlasalin vuokratili......................
Kokoushuone-vuokratili ....
Ravintolan vuokratili......................
Juhlatoimikunnan tili . . . ' .
Jäsenmaksujen tili...........................

163: 20 
81:55

27,141:04
8,315: 20

12,540: —
2,000: -

10,161:40 60,402: 39
Pääomatili, tappio........................... 3,428: 48

Smk. 63,830: 87

Tasaustili.
Vastaavaa :

Kassatili...................................... 3,892:88
Kiinteimistö Sirkusk. 5 tili . . 970,381:42
Arvopaperien ja osakkeiden tili 7,854: 65
W. F. Grönroosin tili . . . 225: —
F. E. Johanssonin tili . . . 228: 25
Hermannin t.y. Il kalustotili . 2,630: —
Evijärven Inon kylän t.y. tili . 25: — 985,237: 20

Siirto 985,237:20
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Suomalaisen Säästöpankin tili . 
Työväen Säästöpankin tili . .
Kirjastotin.................................
Filharmonisen seuran tili
Kalustotili.................................
Soittokunnan omaisuustili 
Ravintolan omaisuustili . . .

Siirto 
4,223: —

1 1,287:86 
6,600: —
1,140: —

18.682:52 
9,517:91 

14,194:70

Smk. 1,050,883:19

985,237: 20

65,645: 99

H:gin kaupungin tili
Vastattavaa : 
tontista

n:o 5 Sirkuskadun varrella . 1 13,048:63
Henkivakuutusyhtiö Suomen tili 500,000: —
Kymmenmarkan lainatili . . . 180: —
Venäläisen osaston tili . 1,000: —
R.y. Valon lainatili .... 2,950: — 617,178: 63
Rakennusrahaston tili .... 281,783:22
Opetuskomitean tili .... 329: 89
Rahasto kertom. ant. varten tvöv.

asiain käsit. valtiopäiv. . . 59: 64
Rahasto til. tiet hank. työv. oloista 285:53
Rahasto kansakoulul. suvilom. 247:62
Lagerbomin rahast. köyhäin kou-

lulaisten vaatetusavuksi . . 121:73
Soittokunnan torvirahasto . . 183: 28
Juhl. sai. Freskomaalausrahasto 3,041:30
Olut- ja virvoit, juom. t. a.o. tili 120: 84
Valaistus a.o. tili...................... 86:08
Pääomatili................................. 147,445:43 433,704:56

Smk. 1,050,883: 19

Helsinki, 31 p. jouluk 1914.
Valter Leino.
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H:gin Työväenyhdistyksen Torvisoittokunnan 
tilikertomus vuodelta 1914.

Balanssitili.
Varat:

Kassatili................................................. 212:32
Kalustotili............................................ 5,722:65
Pankkitili............................................ 1,438:94 7,373:91
Jafet Lehtinen...................................... 1,694: —
J. Rae, käyttövaroja........................... 50: -
K. G. Fazer...................................... 400: — 2,144:

Smk. 9,517:91
Velat:

Pääomatili............................................ 9,009: 49
Voitto- ja tappiotili

Vuoden voitto................................ 508:42
Smk. 9,517:91

Voitto- ja tappiotili.
Menot:

Palkkatili............................................ 425:80
Kulunkitili............................................ 543:90 969:70
Balanssitili

Vuoden voitto................................. 508:42
Smk. 1,478: 12

Tulot:
Balanssitili

V. 1913 saldo........................... 601:42
Iltamatili............................................ 655:83
Korkotili............................................ 76: 64
Kalustotili............................................ 144:23 876:70

Smk. 1,478: 12
Helsingissä 28 p. tammik. 1915.

Toimikunnan puolesta: K- V. Saxell.



H:gin Työväenyhdistyksen Ravintolan tiliselostus vi

Rahatili Palkkatili Taloustili Kulutustili Kalustotili Velkojain tili

saanut j antanut saanut antanut saanut antanut saanut 1 antanut saanut antanut saanut I antanut

Tiliasema tammik. 1 p:nä
1914 . . 107 73 3,071 96 12,869 80 9.138 05

Tammikuun liikevaihto 23,326 15 19,158 82 1,441 50 8,412 52 23,326 15 514 65 7,790 15, 160 65
Helmikuun » 21,656 90 23,429 58 1,432 40 18,701 73 21,656 90 823 85 237 20 1,395 05
Maaliskuun 25,649 80 28,097 88 1,522 50 27,579 06 25,649 SO 1,628 55 516 45 4,148 68
Huhtikuun > 24,121 65 17,154 36 1,514 10 10,11779 24,121 65 744 05 488 72 3,583 70 294
Toukokuun > 23,890 36 24.630 90 1,469 50 20,995 04 23,890 36 863 28 205 65 97 43
Kesäkuun > 8,579 25 14,697 37 1,125 50 15,531 34 8.579 25 1,396 70 115 75 360 55'1 4,832 47
Heinäkuun » 19,786 — 15,863 94 1,148 60 7,524 47 19,786 - 733 65 4,957 22
Elokuun » 19,699 38 21,690 39 1,245 55 18,760 79 19,699 38 621 75 184 29 90 7511 1,212 74
Syyskuun » 18,744 60 20,551 24 1,065 50 18,583 60 18,719 10 2,282 20 643 29 3,023 35
Lokakuun » 19,326 15 17,728 24 1,112 50 11,569 60 19,326 15 603 77| 53 02 3,889 35
Marraskuun > 19,838 -- 18,825 77 1,108 — 15,685 67 19,838 — 386 90; 107 75 2 55
Joulukuun » 23,021 77 25,115 29 1,244 40 23,612l74 23,021 77 2,045 75j 239 11 2,026 60

247,747 74 246,943 78 15,430 05 200,146 31 247,614 51 12,645 loi 15,017 63 22,807 49)24,839 09

Voittoa. . 52,058 35
Tappiota . 15,430 05 12,645 10 4,600 38
Pääomatili
Tasaustili . 803196 4,590 15 10,417 25 2,031 60; |

247,747 74 247,74774 15,430 05 15,430 05 252,204(66 252,204166 12,645 10 12,645 10 15,017(63 15,017 63 24,839 09((24,839 09

Helsingissä 13 p. tammik. 1915.



todelta 1914

Velallisten tili Vuokratili Pankkitili Pääomatili Voittotili

saanut antanut saanut antanut saanut antanut saanut antanut saanut antanut

414 94
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
2,000
1,000

500
1,540

1 
1 

> 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

I 
,

25 50

25 50

7,351 88

414 94 12,540 — 25 50 25 50 7,351 88

414 94

12,540 —

14,194 70
6,842 82

45,215
6,842

53
82

52,058 35

414i94 414)94 12,540 — 12,540 25 50 25 50 14,194 70 14,194 70 52,058 35 52,058 35

Valter Leino.
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Juhlatoimikunnan tilikertomus
31 p. joulukuuta v. 1914.

Tulot

Säästö vuodelta 1913 . 235:80
Tuloja lastenjuhlista........................... 2,784:70

» iltamista................................. 4,076: 60
» kuusijuhlista........................... 525: —
» vuosijuhlasta........................... 521:50 8,143: 60

Smk. 8,143: 60

Menot:
Menot lastenjuhlista........................... 2,722:

» iltamista........................... 2,602:95
kuusijuhlista........................... 300: —
vuosijuhlasta........................... 349:55

Kustannuksia...................................... 87:25
Tilitetty Työväenyhdistykselle. . . 2,000: —
Säästö vuodelle 1915...................... 81:85 8,143: 60

Smk. 8,143: 60

Juhlatoimikunnan puolesta: A. Vormula.
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Tilintarkastuskertomus.
Tänään päätettyämme Helsingin Työväenyhdistyksen, 

Työväenyhdistyksen Ravintolan, Juhlatoimikunnan ja Soitto
kunnan toimikunnan tilien tarkastuksen vuodelta 1914, 
saamme tämän tehtävämme tuloksena lausua:

että niin kassa- kuin muihinkin tileihin viedyt erät ovat 
merkityt esitettyjen todisteiden mukaisesti;

että niin meno- kuin tuloerätkin ovat riittävillä todisteilla 
selvitetyt;

että kirjanpito on oikein ja huolella toimitettu ja kirjan- 
päätökset oikeat;

että pankkikirjat ovat asianmukaisessa kunnossa;
että laskemamme kassat vastasivat tämän päivän kassa-

saldoja ja
että vuosikertomukseen otetut, korjausvedoksina meille 

esitetyt tilikertomukset ovat yhtäpitävät kirjainpäätösten kanssa.
Kun lisäksi luetuista pöytäkirjoista käy selville, että asioi

den hoitoon on pyritty kiinnittämään tarpeellista huomiota, 
voimme kaiken tämän perusteella ehdottaa, että kysymyksen- 
alaisille johto- ja toimikunnille sekä asianomaisille toimi
henkilöille myönnettäisiin täydellinen tili- ja vastuuvapaus 
kuluneelta vuodelta.

Helsingissä helmikuun 19 p:nä 1915.

Artt. Aalto. K- Heinonen.
Einari Laaksovirta.
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