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(S. H.)

Kulunut vuosi on Suomen työväestölle merkinnyt raskasta 
aikaa. Yhä riehuvan mailmansodan vaikutuksesta on 

kansainvälinen kauppa ollut hyvin rajotettua, mikä seikka 
on antanut kauppiaille ja tuotannollisille liikeyrittäjille tilai
suuden hurjaan keinotteluun ja hintakiskontaan. Varakkai
den käsissä olevain kunnallishallintojen rikollinen leväperäi- 
syys on saattanut useiden tarveaineiden, kuten halkojen, 
ruokatarpeiden y.m. saannin suorastaan uhatuksi. Asunto
pula on aina vaan kärjistynyt; vuokrakiskonta johtanut mo
nessa suhteessa niin haitallisen asukkijärjestelmän laajene
miseen työläisperheiden elämistilan kustannuksella. Palkko
jen lopulta välttämättömäksi käynyt kohoaminen ei ole mi
tenkään vastannut hintojen nousua, joten työväen elintaso 
on yhäkin turmiollisesti laskenut. Erinäisten ammattimies
ten, esim. rakennusalalla olleiden y.m. on täytynyt työsken
nellä huonommin palkatuilla työaloilla tai siirtyä muille 
seuduille, jopa maan rajojen ulkopuolellekin. Työttömyyttä
kin on ilmennyt. Pitkä työaika ja ylityöt lisänneet ruu
miillista rasitusta sekä osaltaan myös rajottaneet henkisiä 
harrastuksia. Kalliista ajasta huolimatta ei työväestön mieli
ala ole kuitenkaan päässyt lamautumaan. Painavat epäkoh
dat ovat olleet niin ilmeisesti yhteiskunnallista laatua, että 
ne ovat yhä laajemmissa työläisjoukoissa nostattaneet halua 
ryhtyä niitä poistamaan. Tämä ilmeni erittäin voimakkaalla 
tavalla viimekesäisissä vaaleissa, joissa sosialistipuolue sai 
suuren lisäyksen äänimääräänsä ja eduskunnan enemmistön. 
Millä tavoin työväen valtiollinen liike on elpynyt Helsin
gissä, se selviää sos.-dem. kunnallisjärjestön vuosikertomuk
sesta. Siitä näkyy myös, millä tavoin järjestynyt työväki 
on koettanut toimia kallista aikaa vastaan.
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Tärkeimpänä turvana ovat sille tässä suhteessa kuitenkin 
olleet omat taloudelliset järjestöt, ammattiyhdistykset. Ku
ten näkyy jälempänä seuraavista toimintaselostuksista, ovat 
useimmat niistä olleet valppaassa toiminnassa, vaikka niiden 
liikkumisalue onkin vallitsevan tilanteen takia ollut hyvin 
rajotettu. Palkkaliikkeet ovat voineet ilmetä vain korotusten 
pyyntöinä, jotka monien mutkain ja vastaanhankaamis- 
ten jälkeen ovat johtaneet vain epämääräisiin ja epä
varmoihin »kalliinajan korotuksiin». Vain aivan erinäisillä 
sotakonjunktuurien suosimilla aloilla on joidenkin ammatti
laisten suurempi kysyntä voinut aiheuttaa toisiin ryhmiin 
verraten jonkun verran parempia palkkoja.

Ammattiosastojen toiminta onkin olojen pakosta etu
päässä kohdistunut sisäisen toiminnan lujittamiseen ja jäsen
määrän lisäämiseen. Ajan olot ja tavallista suurempi työ
väen kokoontuminen paikkakunnalle ovat siinä suhteessa 
olleet apuna. Henkilökohtaisen agitaisionin lisäksi on otettu 
käytäntöön monenlaisia menettelytapoja: on palkattu paikal
lisia valistajia, jäsenmaksuja ruvettu kantamaan työpaikoilla 
ja kotoa, työhuonekuntia järjestetty, erikoisia vastaanotto- 
kokouksia pantu toimeen y.m.

Tuloksena onkin ollut huomattava jäsenmäärän lisäys 
miltei kaikissa osastoissa. Tilien yhteydessä julaistun taimi
kon mukaan oli yhdistykseen kuuluvain osastojen jäsen
määrä 4,718 v. 1915. Kun se viime vuonna on merkitty 
8,004: ksi, olisi lisäys 3,186 eli 67,a pros. Nämä numerot 
eivät kuitenkaan anna oikeata kuvaa osastojen todellisesta 
jäsenmäärästä eikä sen kasvusta. Puolueverojen puolivuo
sittaisen tilityksen johdosta ei näet voida niitä suorittaa ai
van vuoden lopulla liittyneiden puolesta, siitä kun olisi jär
jestölle suoranaista tappiota. Taulukossa näkyy siis vain se • 
jäsenmäärä, jonka puolesta on suoritettu puolueverot. Useim- 
pain osastojen toimintaselostuksissa on mainittu se jäsen
määrä, jonka ne ovat vuoden loppuun mennessä saavutta
neet. Järjestöjen erilaisten tilitystapain ja epätarkkojen tie
donantojen takia ei tästä jäsenmäärästä voida saada täysin 
tarkkaa kuvaa, mutta näyttää osastojen kertomusten ja
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liittohallinnoilta saatujen tietojen mukaan — eri liittoihin 
kuuluvain järjestyneiden jäsenmäärä vuoden vaihteessa ol
leen suunnilleen seuraava (osaston nimen edessä oleva nu
mero osottaa sen järjestystä tilitaulukossa siv. 78—79):

Metallityöntekijäin liitto:

3. Metallityöntek. os. . . 855
4. Lakki-, pelti-ja vaskis.) 99. 

59. Peltiseppien ... .f '
12. Seppien...................... 130
13. Pannu-ja levyseppäin 625
17. Putkityönttkijäin ... 161

28. Valajain os................
31. Sähkötyöntekijäin . . 
39. Metallisorvaajain . .
41. Lämmittäjäin............
48. Metallit, apumiesten 
10 osastoa jäs.

283
309
277

36
303

3,203

Vaatetustyöntekijäin liitto:
15. Ompelijatar os. . . . 53 70.
57. Räätälien.................. 454 72.
63. Kappatyöntekijäin . . 196 6 .
68. Varastotyöntekijäin . 192

Puutyöntekijäin
9. Puuseppäin os. . . . 310 22.

11. Kirvesmiesten . . . . 444 71.
18. Mallinveistäjäin . . . 37 A
21. Verlioilijain................ 63 u?.

jas.

29
54

978

64
20

938Ias

23. Ulkotyöl. naisten os
24. Nuolioojain ....
25. Tupakkatyöntekijäin
26. Silittäjäin...............
27. Pesijättärien ....
29. Asfalttityöntekijäin
30. Sementtityöntekijäin 
33. Tiiienkantajain . . .
36. Kylvettäjäin ....
37. Kunnan työväen ... 94

Tehdas- ja sekatyöväen liitto:
45 44.
13 
34 
24 
20 
41 
99 
53 
20

Yövahtien os............
45. Kipsi- ja riksilevyt. .
46. Sekatyöväen (n:o 16)
54. Ulkotyöväen ylid. . .
55. Ajurien.....................
58. Sokerityöntekijäin . . 
65. Karamellityöntekijäin 
67. Makkaratyöntekijäin . 
18 os. jäs.

4
11

221
125
26n
46
34

927

Kuljetustyöntekijäin liitto:
35.
42.
50.

Satamatyöntek. os. . 300 
Varasto- ja kuljetust. 225 
Liikeapulaisten.... 265

66. Autonkuljettajain os. 
69. Merim. ja lämmitt. . 

5 os. jäs,

6
54

S50
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Leipurintyöntekijäin liitto: S. V. R. Konepajojen t.-y.
1. Leipurien os. ............. 417 52. Helsingin os.............. 407

Kivityöntekijäin liitto :
7. Kiv.hakk. os. (n:o 1) 153 34. Porarien os. (n:o 2) 156
il. Kark.kivft. os. (n:o ö) 75 3 OS. jäs. 385

Nahkatyöntekijäin liitto:
6. Jalkinetyöntek. os. . 317 19. Nahkurien . ............. 44

2 os. jäs. 361
Muurarien liitto :

2. Uunintekijäin os. . . 32 20. Rapparien. . 68
8. Muurarien............. • 244 o ~3 os. jäs. 344

Maalarien liitto:
5. Maalari a.-o............. . 206 43. Maalari oppilas os. . 25

2 os. jäs. 231

Palvelijain liitto:
16. Palvelijatarosasto . . 187 30. Sairashuonepalvelijain 36

2 os. jäs. 223

Kulta ja hopeatyöntekijäin liitto : 
56 Kulta- ja hopeasepp. 36

Lasiteollisuustyöntekijäin liitto:
61 Lasinhiojain................ 12

Kutomateollisuustyöntekij. liitto:
53 Koneellakutojain . . . 10

Muita osastoja:
47. Hattutyöntekijäin . . 47
40. Kadunlaskijain .... 10
62. Koneenkäyttäjäin . . 9
38. Näyttämötyöntekijäin 8
10. Satulaseppien .... 7

Kaikissa yht. 9,413
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Tuontapainen on siis yhdistykseen kuuluvain ammatilli 
sesti järjestyneiden jäsenmäärä. Kun siihen lisätään yhdis
tyksen ulkopuolella toimivain (kirjatyöntekijäin, rautatieläisten, 
palvelijataryhdistyksen, Sörnäisten saha- ja lautat., sos.-dem. 
sanomalehtimiest. 1., Fredriksbergin kirvesmiesten ja seka- 
työväen os., ruots. t. y:n ja sen metallityöv. ja puutyönt. 
os. y.m.) jäsenet, niin nousee ammattiyhdistysväen määrä 
Helsingissä toisellekymmenelle tuhannelle. Toivottavasti voi
daan yhd. seuraavassa vuosikertomuksessa jo esittää täy
dellinen taulukko ammatillisesta järjestäytymisestä Hel
singissä, samoin kuin sen todellisesta kasvamisesta. Nykyis
ten tietojen mukaan on suurin nousu ollut havaittavissa 
metallityönt. liitossa, jonka eräät osastot (os. n:o 2 ja pannu
ja levys.) ovat lisänneet rivejään 3—400:11a. Pariin sataan 
nousee lisäys räätälien, liikeapulaisten ja kirvesmiesten osas
toissa, puoleen kolmatta S.V.R. konepajalaisten os., sadan 
vaiheilla ja ylikin on lisäys kappatyöntek, valajain, metalli- 
sorvaajain, leipurien, sähkötyöntek., jalkinetyöntek., ja puusep
päin os.; yli puolen sadan sekatyöväen, muurarien, satama- 
työväen, palvelijain, kivenhakkaajain, maalarien, seppäin, va
rasto- ja kulj.työv. os. ja ulkotyöväen yhd. Lisäystä osotta- 
vat muutkin, paitsi pesijät, kylvettäjät, kadunlaskijat, kipsi- 
ja riksilevytyönt, konepuusepät, nuohoojat, yövahdil ja auton
kuljettajat, jotka ovat jotenkin ennallaan; makkaratyöläisten 
ja satulaseppäin os. jäsenmäärä näyttää vähenneen. Uusia 
osastoja on perustettu. Yhdistys on hyväksynyt osastoikseen 
seuraavat liittojensa sääntöjen mukaan toimivat osastot: 
lakki- ja turkistyöntekijäin os., liinavaatetyöntekijäin os., 
pianotyöntekijäin os. sekä merimiesten ja lämmittäjäin os. 
Vielä vahvisti yhd. leipurien yhtyneen osaston säännöt. 
Suutarien amm. yhd. muuttui Jalkinetyöntekijäin osastoksi, 
peltiseppäin osasto liittyi vuoden vaihteessa Läkki- pelti- ja 
vaskiseppäin osastoon sekä sen mukana Metallityönt. liit
toon. Kehruu- ja kutomotehtaalaisten osasto lopetti toimin
tansa. Satamatyöntekijäin osaston ja osuuskunnan kesken 
on ollut ikävää riitaisuutta.

Osastojen toimintakertomusten luottava sävy osottaa, että
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tulevaisuudelta voidaan toivoa hyvää. Tosin saattaa olla 
vaikeitakin aikoja edessä eivätkä osastot salaa itseltään sitä, 
että niiden voimat joutuvat ankariin koetuksiin tulevaisuu
den palkkaliikkeissä. Tarmokasta työtä kysyy myös äsken 
järjestyneiden suurten työväenjoukkojen valistaminen luo
tettavaksi amniattiyhdistysväeksi. Toiminnan vahvistamiseksi 
onkin ryhdytty useimpain liittojen eri osastojen kesken yh
teistoimintaan. Metallityöläisillä on ollut yhdyssiteenä pulie- 
miesneuvosto, josta nyttemmin on kehitetty keskusjär
jestö. Tehdas- ja sekatyöväenliiton osastot ovat pitäneet 
yhteisiä kokouksia. Muiden liittojen osastoilla ollut yhtei
siä tariffikomiteoja tai ainakin huvitoimikunta. Tämä yhteis
toiminta näyttää yhä laajenevan. Herää myös kysymys, eikö 
olisi syytä ryhtyä joihinkin toimiin lähemmän yhteistoimin
nan aikaansaamiseksi paikkakunnan ammatillisten järjestöjen 
kesken yleensä. Alote paikallisjärjestön muodostamiseen on 
tietenkin lähtevä ammatillisten järjestöjen omasta keskuu
desta.

Ilahuttava uudistus on se, että on tilitystaulukosta voitu 
jättää pois se sareke, josta selviää, kuinka monen jäsenen 
puolesta ei ole suoritettu puolueveroa. Ne on näet pian 
lueteltu: maalareita 55 (ed. v. 59), rappareita 44 (25), maa- 
larioppilaita 10, kultaseppiä 15, näyttämötyönt. os. 8 sekä 
yksi niistä 4:stä, jotka kuuluvat suorastaan työv. yhd; yht. 133.

Osastojen toimintakertomuksia on nyt saatu enemmän 
kuin ennen nim. 53 niistä 6S:sta varsinaisesta ammattiyh
distyksestä, jotka talolla toimivat. Erilaisia harrastuksia yh
distyksen jäsenten keskuudessa kuvaavat naisosaston, laulu
ja soitannollisen osaston, ->Jyryn» sekä Sörnäisten sos.-dem. 
nuoriso-osaston toiniintaselostukset. R.-y. Koiton talolla 
toimivaan sos.-dem. raittiusliikkeeseen ottaa myös osaa useita 
yhdistyksen jäseniä.

Näytelmäseuran säännöt ou yhdistys vuoden lopulla 
vahvistanut. Seuran tarkotuksena on edistää työväen tai
teellisia harrastuksia.

Osastojen toimintakertomusten selostukset ovat tänä 
vuonna varsin lyhyet. Kun kertomusten laajuudesta saattaa
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olla eri mieliä yhd. jäsenten keskuudessa, on johtokunta 
ehdottanut asian vuosikokoukselle keskusteltavaksi.

Talous. Järjestyneiden määrän nopea lisääntyminen on 
tuntunut yhdistyksen taloudessakin. Jäsenmaksutulo on ko
honnut 16,305 mk 25 p:sta 23,797 mk. 30 p:iin. Tämä 
ilahuttava seikka on kuitenkin pannut tilojen riittämisen ko
valle »koetukselle. Ahtaus on ollut niin suuri, että osastot 
ja niiden toimikunnat eivät ole voineet saada tilaa kokouk
silleen niille varsinaisesti kuuluvissa huoneissa, vaan on 
niiden ollut vahtimestarin osotusten mukaan kokoonnut
tava, missä vapaa nurkka milloinkin on ollut tiedossa. 
Johtokunta onkin määrännyt valmistettavaksi huoneiden käy
tössä ehkä tarpeelliseksi ja mahdolliseksi havaittavia uudis
tuksia ja sitä varten on koottu tilastojakin, mutta ei ehdo
tuksia ole voitu vielä valmistaa. Juhlatilaisuuksia ja iltamia 
varten ovat talon salit olleet käytännössä varsinaisen toimi
kauden miltei joka iltana. Juhlasalin vuokratulon on tämä 
seikka kohottanut 26,695 mk. 75 p:stä 36,921 mk:aan. 
Juhlatoimikunta on myös voinut tilittää yhdistykselle 8,650 
mk. (2,300 mk. v. 1915). Lisääntyneet lämmitysmenot -— 
koivuhalot maksoivat kesällä 60 mk. ja sekahalot 50 mk. 
syli y.m. lisäkulut pakottivat myös kohottamaan talossa 
vuokralla olevien järjestöjen vuokria. Näitä vuokralaisia 
olivat edelleen leipurien, maalarien, metall im iesten, muura
rien, nahkatyöntekijäin, vaatetustyöläisten sekä tehdas- ja seka- 
työväen ammatilliset liitot, sos.-dem. nuorisoliitto, Uuden
maan piiritoimikunta, Sörnäisten sos.-dem. nuoriso-osasto, 
tri Taskisen hieromakurssit sekä S. V'. R. konep. sairas- ja 
hautausapurahasto. Leipurien liiton toimisto siirrettiin huone 
ilo 4:ään pihanpuoleisesta huoneesta, joka otettiin talon 
palveluskunnan käytettäväksi.

Kirjojen ja lehtien kauppakoju ravintolassa on ollut 
vuokrattuna sos.-dem. nuorisoliitolle. Kengänkiillotusta var
ten yhdistyksen pihalle hankitut tuolit ovat myös tuottaneet 
pienen vuokratulon. Vaatteiden säilytys maksu n kohoominen, 
puhelinautomaatit ja käymälämaksu ovat osaltaan olleet lisää
mässä yhdistyksen tuloja. Vuokratulot kohosivatkin 8,910 mk.
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40 p:stä 10,186 mk. 20 p:iin ja automaattitulot 844 mk. 
90 p:stä 7,648 mk. 85 p:iin.

Juhlasalin vuokraamisehtoihin tehtiin myös muutoksia. 
Yhdistys katsoi, että kun varsinkin tanssi-iltamain rahallinen 
tulos pääasiallisesti riippuu sopivasta illasta, ja iltamavuorot 
jaetaan arvalla, niin on kohtuullista, että yhdistys saa kor
vausta suuremmista tuloista; myös on otettava huomioon, 
että iltamain pito on aiheuttanut yhä enemmän lisäkuluja 
yhdistykselle. Salinvuokrat ovat nyt niin järjestetyt, että ne 
kohoavat asteettani bruttotulon mukaan, ja otetaan maksu 
eri perusteilla arki-, pyhä- ja aattoiltani tanssi-iltamista, oh
jelmallisista iltamista sekä vieraiden järjestöjen ja yksityis
ten toimeenpanemista

Vuosijuhlaa varten ovat osastot saaneet juhlasalin mak
sutta, jos niiden jäsenmäärä on väh. 300. Kun saman lii
ton eri osastot ovat ruvenneet toimeenpanemaan yhdessä 
juhlatilaisuuksia, on yhdistys suostunut siihen, että jos sel
laisen ryhmän jäsenluku nousee 300:aan, saa se juhlasalin 
maksutta. Yksinäiset, eri liittoihin kuuluvat osastot voivat 
myös näin ryhmittyä yhd. johtokunnan suostumuksella.

Korjaustyöt supistettiin mahdollisimman vähiin: juhla
salin rappausta paikattiin; alavaatehallista tehtiin E-sali; ylä- 
ravintolaa varten johdettiin vesi-, viemäri- ja kaasuputket 
n:o 3:een, josta avattiin ovi ravintolaan; ravintolassa lasket
tiin joitakin lattioita laatoilla; pienempiä maalaustöitä teh
tiin ja cnt. kirjastohuoneeseen laitettiin väliseinä, niin että 
saatiin eri huone yhd. toimistoa ja johtokunnan sekä toi
mikuntain huonetta varten, mikä oli käynyt aivan välttä
mättömäksi. — Yhä tarpeellisemmaksi alkaa jo osottautua 
kaluston uusiminen.

Yhdistyksen jäsenmäärän suuri kohoaminen ja talon 
huoneiden yhä tarkempi käyttö aiheuttivat sen, että työvoi
maa oli myös lisättävä. Niinpä otettiin vahtimestarille apu
lainen jo heti vuoden alusta. Yhä moninaistuvan talouden 
hoito vaatii myös pidettäväksi varsin taajaan johtokunnan 
ja toimikuntain kokouksia. Näiden käy kuitenkin ajan pit
kään mahdottomaksi tulla yhtämittaa kokoon päättämään
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juoksevista liikeasioista, jotka vaativat vastuunalaista liike- 
miestoimintaa, kuten on halkojen osto, sekä moninaisten 
sopimusten teko y.m.s. Yhdistyksen talousasiat vaativat 
myös asiaan perehtynyttä ja monipuolista valmistusta. Kai
ken tämän takia ehdotti johtokunta syksyllä yhdistykselle, 
että otettaisiin vakinainen taloudenhoitaja. Yhdistys suos
tui tähän. Taloudenhoitajaksi valittiin yhd. monivuotinen 
vahtimestari ja rahastonhoitaja Valter Leino; palkka 250 mk.; 
asuntoa ei hänelle voitu talolle valmistaa. Vahtimestariksi 
valittiin A. Vormula, jonka palkka on 150 mk., asunto, 
lämpö ja valo. Talonmies J. Vatasen apuna on talvisaikaan 
ollut vakinainen henkilö, pääasiassa puitten sahuuta ja siir
tämistä varten

Kallis aika ahdisti yhdistystä pääasiassa polttoainekysy- 
myksen muodossa; niin taloa varten ostetut halot kuin ra
vintolan tarvitsemat hiilet ovat vieneet huikeita summia.

Palkankorotuksia on yhdistyksen palveluksessa oleville 
suoritettu seuraavasti: taloudenhoitaja V. Leinolle päätetty 
maksaa 30 mk. kuussa kalliin ajan korotusta, ravintolan- 
hoitajan rahapalkka korotettu 240 mk:aan, talonmiehen 
175 mk:aan, ravintolan vahtimestarin 150 mk:aan sekä ra- 
vintolapalvelijoille ja siivoojille eri erissä.

Entistä yksityiskohtaisempi tilinpäätös osottaa yhdistyk
sen taloudellisen aseman. Kuluneena vuonna on yhd. 
omaisuus kasvanut 50 tuh. mk. Kun 15 tuh. mk. on saatu 
tupakkatehdas Fennialta ja ravintolan voitto oli 36 tuh., 
niin osottautuu yhdistyksen muu talouskin lähimain kan
nattavaksi, mikä on edistys sekin; viime vuonnahan tuli 
10 tuh. mk. tappiota. Yhdistyksen Suomi-yhtiöltä oleva 
kiinnelaina järjestettiin vuoden lopulla kuoletuslainaksi, 
450,000 mk. Sen loppuosa, 20,000 mk. jäi maksettavaksi 
vuoden säästöstä.

Talousvaliokunta on nyt muodostettu entistä vakinai
semmin toimivaksi, kuten näkyy sen ohjesäännöistä (kts. liite). 
Siihen ovat kuuluneet Sal. Hellstén, H. Markkanen ja alku
vuodesta E. J. Hämäläinen, sitten J. Pietikäinen sekä talou
denhoitaja.
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Ravintolaa on koetettu edelleen kehittää mahdollisim
man hyvin tarkotustaan vastaavaksi, mikäli nykyoloissa on 
ollut mahdollista. Sen liikevaihto onkin kasvanut, yhtä 
paljon kuin edellisenäkin vuonna eli 85 pros., nim. 455 
tuhannesta 842 tuli. markkaan. Tilikertomuksesta näkyy, 
kuinka liike on kuukausittain lisääntynyt. Osa liikevaihtoa 
osottavan summan kasvamisesta johtuu kyllä siitä, että luu
tain alituisen kohoamisen takia on täytynyt jonkun verran 
kohottaa annosten hintojakin, mutta on ravintolan käyttökin 
huomattavasti lisääntynyt, niin että keittiön suorituskyky on 
ollut jännitettävä miltei suurimpaan saavutukseensa. Samalla 
on tilanahtaus ravintolassa osottautunut usein aivan sietä
mättömäksi. — Jotta voitaisiin päivälliskiireiden jälkeen suo
rittaa välttämättömät puhdistukset ja varustautua iltaa varten, 
on ravintola pidetty suljettuna tarjoilijani vuoron muuttuessa 
klo 3 — 4 i.p.

Tungosta alaravintolassa on jonkun verran helpottanut 
ja samalla myös ravintolaliikettä laajentanut yläravintolan 
avaaminen kahvilaksi sunnuntaisin ja arki-iltapäivin. Ylä
ravintolan liikkeen lisääntymiseen on myös osaltaan vaikut
tanut iltamain runsaus.

Ravintolan liikkeen kasvaminen on myös edellyttänyt 
työvoimien lisäämistä. Kun ravintolan johtotehtäviä varsi
naisen toimensa ohella hoitanut J. Pietikäinen toukok. 1 p. 
erosi, valitsi johtokunta ravintolanhoitajaksi E. J. Hämäläisen, 
järjestäen toimen samalla vakinaiseksi. Lukuisani pulien 
aiheuttamat hankintavaikeudet ovatkin kysyneet ravintolan 
johdon puolelta huolekasta tointa. Loppupuolella vuotta 
kävi useiden ruokatavarani saanti niin vaikeaksi, että ravin
tolan liike joutui siitä hetkittäin kärsimään. Hankintoja 
mahdollisuuksien mukaan ajoissa suunnitellen ja niistä so
pimuksia tehden, mikäli se on käynyt päinsä, sekä keittiön 
toimintaa tarkotuksenmukaisilla toimenpiteillä järjestellen on 
kuitenkin voitu pitää ravintola! h ke kannattavana. Liikevoittoa 
on jäänyt 36 tuli. mk., joka tekee noin 4.3 pros. liikevaih
dosta. Jos mieli lisätä ravintolaliikkeen tehokkuutta niin tar
joilun kuin rahallisten saavutustenkin puolesta, on ryhdyttävä
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ajanmukaisten teknillisten uudistusten aikaansaamiseen, niin 
pian kuin olot sen sallivat. Siltä varalta onkin jo valmis
tuksiin ryhdytty.

Ravintolan palvelusväkeä on myös lisätty. Vahtimesta
riksi otettiin K. Niemi, jonka tehtävänä on järjestyksen pi
don ohella tarpeen vaatiessa tehdä ravintolassakin muutakin 
työtä. Tarjoilijoita, lajittelijoita, keittiöväkeä ja pyykinpesi- 
jöitä on nyt yht. 50, joiden lisäksi kiireisinä aikoina täytyy 
käyttää tilapäistä apua.

Palvelijain työehtosopimus astui voimaan vuoden alusta. 
Sen edellyttämillä luottamushenkilöinä ovat olleet palveli- 
jatarosaston puolesta Sandra Lehtinen, palvelijain valitse
mana Saara Helander ja yhdistyksen johtokunnan puolesta 
K. Heinonen. Palvelijatarosaston esityksen, että ravintolan 
tilapäisissäkin töissä käytettäisiin vain järjestyneitä, lähetti 
johtokunta ravintolatoimikunualle huomioon otettavaksi, mi
käli se käy päinsä. Sitä onkin koetettu ravintolassa nou- 
d ottaa.

Ravintolatoimikuntaan ovat kuuluneet O. Murtosalo puh.j., 
A. Sirén kirj. ja G. A. Hellgren. Se on pitänyt 23 varsi
naista kokousta ja käsitellyt 82 asiaa.

Ravintolan tilejä käsiteltäessä viime vuosikokouksessa 
sukeusi kysymys ravintolavarastojen hoidosta ja valmista- 
mattomaiu ruokatavarani myynnistä ravintolasta. Yhdistys 
toiinitutti asiassa tutkimuksen, joka totesi, ettei väärinkäy
töksiä ollut ilmennyt, ja antoi yhdistys asiassa ohjeita vas
taisen varalta.

Kesäsiirtolan hankkimisesta on yhd. jäsenten keskuu
dessa ollut puuhia. Kesällä pidettiin sen harrastajain kes
ken kokous, jossa asetettiin toimikunta asiaa valmistelemaan.

Vapuajäseniksi tulivat viime vuonna v. 1015 vuosiker
tomuksessa mainittujen lisäksi J. Viikari ja J. A. Ylén. Nyt 
ovat osastot ilmoittaneet seuraavat vapaajäsenet: J. Selin, O. 
Hyvönen, A. Stenvall, J. Latvio ja N. Helsten Uuninteki
jäin osastosta; Vilho Seppälä, Sigfrid Nieminen, Johan V. 
Laine ja Anders Th. Helenius Muurarien osastosta; Gabriel 
Niemi (jäs. v:sta 1890) Kivenhakkaajain osastosta; J. W.
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Nylund Seppien osastosta; Salomon Hellstén Kirvesmiesten 
osastosta sekä J. V. Taiminen ja J. Palomäki Rapparien osas
tosta.

Yhdistyksen jäsen sen alkuvuodelta saakka ja monivuo
tinen toimitsija A. Järvenpää kuoli viime kesänä 60-vuotiaana.

Kokoukset. Yhdistys on, paitsi vuosikokoukseen, kut
suttu koolle 9 kertaa, läsnä on ollut keskimäärin parisataa 
jäsentä ja käsittävät pöytäkirjat 134 §. Vuoden kuluessa 
määritteli yhdistys tarkemmin johtokunnan ja sen toimitsi
jain tehtävät. (Kts. liitteitä.)

Johtokunta on pitänyt 36 kokousta (pöytäkirj. 420 §). 
Kokouksissa ovat johtokunnan jäsenet käyneet säännöllisesti, 
ilmoittaen poissa ollessaan esteen. Johtokuntaan kuuluivat 
O. Murtosalo (läsnä 35 kokouksessa), K. Heinonen (34), J. 
Pietikäinen (34), A. Sirén (36), Y. Sirola (34), S. Hellstén 
(33), E. Jalava (31), A. Aalto (29), jonka poismuuton takia 
(24/n) tilalle valittiin T. Bryggari (3), H. Markkanen (23; 
ollut työansioilla toisilla paikkakunnilla), E. J. Hämäläinen 
(16), jonka tilalle, hänen tultua ravintolanhoitajaksi ja yh
distyksen päätettyä, ettei yhd. vakinaisessa palveluksessa ole
vaa ole johtokunnan jäsenenä pidettävä, valittiin 12/ö Emil 
Leino (13). Kokouksissa oli säännöllisesti läsnä rahaston
hoitaja V. Leino ja ravintola-asioita käsiteltäessä ravintolan- 
hoitaja. Puheenjohtajana toimi alkuvuoden E. J. Hämäläi
nen, sitten K. Heinonen; sihteerinä oli Yrjö Sirola ja pöy- 
täkirjurina Eino Jalava. Johtokunnan jäsenille maksettiin 
palkkiota 24 mk., puheenjohtajalle 48 mk. ja sihteereille 
yht. 240 mk. Johtokunnasta ovat eroamisvuorossa Bryg
gari, Hellstén, Jalava, Murtosalo ja Pietikäinen. Johtokun
nan jäsen K. Heinonen on ilmoittanut pyytävänsä vapau
tusta johtokunnan jäsenyydestä muiden töiden takia.

Yhdistystä on Työväen sanomalehti o.y:ssä edustanut 
Sal. Hellstén, Elannossa ja Töölön Työv. kauppayhtiössä J. 
Pietikäinen, Siltasaaren sähköyhtiössä ja Telefooniyhtiössä 
V. Leino ja Työväen Säästöpankissa A. Aalto.

Helsingin kunnallisen työväenopiston johtokuntaan on 
yhdistys valinnut uudelleen T. Uskin ja H. Ryömän; hätä-
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apukomiteaan S. Nieminen ja varalle Miina Sillanpään. Näi
den toimintaselostukset on jälempänä painettuna. Työnvälitys
toimiston johtokunnassa on yhd. ehdottamana ollut T. Uski 
ja varalla K. Heinonen; vakinaiseksi jäseneksi ehdotti yhd. 
kuluneena vuonna E. Leinon, jonka kaupunginvaltuusto valitsi.

Taidetoimikunta, johon on kuulunut S. Hellstén, E. 
Valpas ja Y. Sirola sekä varajäs. O. Tokoi, on ollut kes
kusteluissa freskomaalauksen aikaansaamisesta talon porras
käytävään, mutta on kysymys vielä aivan valmistusasteellaan.

Arkiston järjestäminen pantu alulle hyväksyttyjen hoito- 
ohjeiden mukaan (kts. liite) Sen osastoissa on nyt numeroita 
seuraavasti: 1, 42; 11, 24; III, 33; ja IV, 16. Sääntökokoel- 
massa on 40 salkussa 185 numeroa. Vanhempia julkaisuja 
on lähetetty suurempia työväenyhdistysten arkistoihin ja piiri- 
kokousedustajain kautta Uudenmaan 1. työväenjärjestöille. 
Yhdistysten osastojen ja jäsenten toivotaan toimittavan arkis
toon yhd. toimintaa valaisevia julkaisuja, kuvia ja asiakirjoja.

Kirjastosta on vuoden kuluessa annettu 6,738 lainaa 
(edell. v. 6,679). Uusia lainaajia on käynyt 254. Pientä 
haittaa kirjastoliikkeelle teki huoneuston vaihdos toimiston 
ja kirjaston kesken, jolloin lainausten anti täytyi keskeyttää 
joksikin aikaa. Kirjastoa on lisätty 99 niteellä. Nykyään 
on kirjaston nidosten luku 3,274. l ahjana on kirjasto saa
nut toimittaja E. Aarniolta 125 nidosta.

Kirjastovaliokunta, jonka muodostavat Y. Sirola, J. K. 
Lehtinen ja E. Aarnio, on kokoontunut kolmasti. L ainausta 
on hoitanut Laura Palomäki, jonka palkkio vuoden lopussa 
korotettiin 30:stä 45 mkaan kuukaudessa.

Lukusaliin on tullut 62 sanomalehteä ja aikakauskirjaa. 
Tulo- ja menoarviossa kirjastolle osotettu 1,000 mkn 

määräraha ei tullut kokonaan käytetyksi, kun kirjain osto
ja sidotuslaskuja on siirtynyt tälle vuodelle. Harkittavana 
on ollut lukusalin yhteyteen käsikirjaston järjestäminen, joka
asia on vielä kirjastotoimikunnan valmisteltavana.

Juhlatoimikunnan toiminnan rahallinen tulos on ollut 
runsas edellisiin vuosiin verraten, kuten näkyy tilinpäätök-
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sestä. Vuoden alkupuolella hyväksyi yhdistys jniilatoimi- 
kunnalle uudet ohjesäännöt jo kovin vanhenneiden tilalle 
(kts. liite).

Juhlatoiniikuntaan ovat kuuluneet K. Ahlberg; puheenj., 
A. Vorniula rah.h, V. Leino, Aino Korander, E. J. Salo 
siht., Hj. Koifender, K. Karila ja A. Aalto. Tilintarkastajina 
K. Ahlberg ja K. Karila.

Vuoden kuluessa on toimeenpantu tavanmukaiset vuosi- 
ja kuusijuhlat sekä 18 yleistä iltamaa.

Järjestysvaliokiintaan ovat kuuluneet E. Aalto, A. Eklund, 
J. Eärm, E. Hautala, G. Hellgren puheenj., K. Kouta, K. 
Kivistö, V. Koivisto (eronnut), P. Koivistoinen (er.) K. 
Koskinen, A. Leinonen, F. Lehtinen, V. Loppiuen K. Mäki
nen, A. Nousiainen, G. A. Peltonen, P. Pirskanen, E. Polsa, 
J. G. Salmi, J. A. Salonen, I. E. Salonen, V. Sandgrén J. F. 
Suvanto siht. K. Syrjänen, V. Tuomalla, F. J. Tuomisto, J 
Tervasmäki, V. Vikberg (er.) sekä ravintolan vahtimestari K. 
Niemi.

Valiokunta on pitänyt 26 kokousta, joissa etupäässä on 
keskustellut ja päättänyt järjestystä koskevista asioista (pöytä- 
kirj. merkitty 194 §.) Järjestysvaliokumian tärkeimpänä teh
tävänä on ollut järjestyksenpito yhdistyksen huoneustolla, 
huvi-, iltama- ja konserttitilaisuuksissa, yhdistyksen kokouk
sissa sekä ravintolassa. Valiokunta on myös avustanut juhla- 
toimikuntaa aikuisten ja lasten joulujuhlissa. Järjestyksen 
vakavasta rikkomisesta on valiokunta kieltänyt yhdeltä yh
distykseen kuulumattomalta iltamiin pääsyn toistaiseksi ja 
antanut yhdelle muistutuksen.

Kun järjestysmiehen tehtävissä kuluu vaatteita, kenkiä, 
ravintoa y.m., mikä on hinnoissa tuntuvasti kohonnut, on 
johtokunta hyväksynyt pienen korotuksen järjestyksen pi
dosta tuleviin korvauksiin. Harkittavana on ollut järjestys- 
miesten tapaturman varalta vakuuttaminen, mutta on se 
vielä kesken valmistelun. Sen jälkeen kun ravintolassa otet
tiin vakinainen vahtimestari, on järjestysmieskunnan tehtäviä 
siellä osittain järjestetty uudelleen.
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Torvisoittokunnan toiminnassa on viime vuonna tapah
tunut yhtä ja toista mielenkiintoista. Vuoden alussa tuli 
työv. yhd. johtokunnassa esille soittokunnan taloudellisen 
toiminnan säännöstely niin että yhd. ei enää suorittaisi 
soittok. johtajan palkkaa ja että soittokunnan rahastosta suo
ritettaisiin kaikki sen menot. Laadittiin uudet säännöt, mitkä 
yhdistys on käytäntöön hyväksynyt. (Kts. liite).

Samaan aikaan kuin sääntöjä muovailtiin, tuli soittajain 
taholta esille soittopalkkioitten järjestelykysymys. Soitto- 
palkkioita oli korotettava. Entiseen tapaan alettiin ehdo
tusta soittokunnan toimikunnassa tarkistella ja koetettiin palk
kioiden korotukseen suhtautua sikäli kuin soitoista kertyvät 
tulot sen sallivat. Tuo soittajain palkkioiden järjestely ei 
kuitenkaan onnistunut niinkuin toivottiin. Siinä tuli vähä
pätöisistä seikoista erimielisyyksiä ja soittajat, oppilaita lu
kuunottamatta, ennakolta irtisanoutumatta erkanivat toukok. 
17 p:nä soidokunnasta. Tuo ei kuitenkaan saanut aikaan 
huomadavampaa häiriötä soittotöiminnassa. Kun kesän 
suussa oli soidotilauksia vähän, voitiin ne lupauksen mukaan 
suoridaa oppilaitten ja uusien soittajain kauda. Tämä ta
pahtuma selostettiin yhdistyksen johtokunnalle sekä yhdis
tyksen kokoukselle, joka katsoi soidokunnan toimikunnan 
menetelleen asiassa parhaan harkintansa mukaan sekä jätti 
asian edelleen toimikunnan huostaan. Kun oli huomada- 
vissa, edä soittajain eroasiaan sisältyy muitakin seikkoja eikä 
vain palkkiokysymys, hommasi soittokunnan johtaja soitta
jain sekä soidokunnan toimikunnan yhteisen kokouksen 
kesäk 10 p:ksi ja tuli siinä ilmi yhtä ja toista soittajilla 
»hampaankolossa» ollutta. Tuloksena oli, että eronneet 
soittajat, jotka olivat päättäneet asettaa yhdistyksen soitto
kunnan boikodaustilaan, peruuttivat sen, minkä nojalla myös 
sovittiin, että eronneilla soittajilla on ensisijassa tilaisuus jäl
leen tulla soidokuntaan.

Soittokunnan johtaja Jalmari Ripadi, joka lähes viisi 
vuotta oli yhtäjaksoisesti sanottua tehtäväänsä huolella hoita
nut, erosi elok. 1 p:nä; pääasiallisimpana syynä se, edä hän 
oli ryhtynyt vakinaiseen kapellimestarin toimeen. Pulasta
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selviydyttiin paremmin kuin osattiin alussa aavistaakaan. 
Onnistuttiin näet saamaan myöntävä vastaus hra H. J. Pau- 
linilta, joka jo aikaisemminkin on meikäläisiä torvisoitto
kuntia menestyksellä johtanut. Ja niin hra P. ryhtyi soitto
kuntamme johtoon tarmokkain ottein, minkä parhaiten to
teaa soittokunnan nykyinen toiminta. Soittokuntaan on näet 
entisten lisäksi liittynyt kyvykkäitä soittajia ja nuorista har
joittelijoista on niinikään ahkeran ja kyvykkään johdon no
jalla soittajia kehittynyt. Nykyään toimii soittokunta kah
tena, osittain kolmena seitsikkona. Vuoden lopussa tuli 
soittokunta toimineeksi 10 vuotta. Erikoisen 10-vuotisjuh- 
lan viettoon ei kuitenkaan kuluneena vuotena tullut sove
liasta tilaisuutta.

Koska soittovälineet, samoinkuin kaikki muutkin käyttö
tarpeet, ovat viimeaikoina erikoisesti kalliintuneet, jota paitsi 
soittokunnan toimikunta on pyrkinyt myöskin mahdollisuuk
sien mukaan soittajain soittopalkkioitten kohottamiseen, on 
ollut pakko korottaa myös soittomaksuja entisestään.

Vuoden kuluessa on soittokunta esiintynyt 170 soitto- 
tilaisuudessa. Soittokunnan rahaston hyväksi on toimeen
pantu 10 iltamaa.

Soittokunnan toimikuntaan ovat kuuluneet J. Kandelin 
puheenjoht., A. Siren, K. J. Saxell, Antti Räsänen kirjurina ja 
soittokunnan johtaja. Soittokunnan toimikunnan kokouksia on 
pidetty tarpeen vaatiessa.

Hätäapukomitean
päätti Helsingin kaupunginvaltuusto jouluk. 14 p. 1915 
asetettavaksi sosialilautakunnan ehdotuksesta, kun työttömyyttä, 
varsinkin naistyöntekijäin keskuudessa oli tuntuvammin il
maantunut. Komiteassa oli ohjesääntöjen mukaan valtuus
ton valitsemain lisäksi edustajia sosialilautakunnasta, vaivais- 
hoitohallituksesta, työnvälitystoim. johtokunnasta, Svenska 
abretareföreningistä, Suomalaisesta työväenliitosta ja H:gin- 
Työväenyhdistyksen edustajana allekirjoittanut, varalla neiti 
Miina Sillanpää.

Komitean perustava kokous oli tammik. 27 p:nä. Täi-
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löin todettiin työttömyyden naisten keskuudessa olevan niin 
suuren, että työnvälitystoimiston kirjoissa oli 313 ja H:gin 
Palvelijataiyhd. palvelijatarkodissa 50 naista, joilla ei ollut 
tiedossa ansiotointa. Näin ollen komitea katsoi tarpeelliseksi 
ryhtyä toimiin hätäaputöiden järjestämiseksi ja päätti pyytää 
valtuustolta sitä varten 20,000 mkn määrärahaa.

Allekirjoittanut ehdotti pyydettäväksi 30,000 mk., mutta 
komitean enemmistö hylkäsi sen, asettuen sille kannalle että 
pyydetään myöhemmin lisää, jos tarvitaan. Helmikuun 8 
p:nä valtuusto myönsi 15,000 mk.

Tästä määrärahasta olivat anoneet osuutta H:gin Työ
väenjärjestöjen työttömyyskomitea 8,000, sekä H:gin kau
punkilähetys ja Naisjärjestön hätäapukomitea. Näille kulle
kin päätettiin myöntää 5,000 mk. ehdolla, että ne järjestä
vät hätäaputöitä naisille ja ottavat töihinsä kunnan työnvälitys
toimistoon ilmoittautuneita naisia.

Allekirjoittanut teki ehdotuksen, että ryhdyttäisiin toimen
piteisiin hätäaputöiden varaamisesta myöskin miehille ja että 
suuremmassa puutteessa oleville niin naisille kuin miehille- 
kin annettaisiin myöskin suoranaisia avustuksia. Ensinmai- 
nittu ehdotus ei saanut ensinkään kannatusta, koska muka 
miehillä ei ollut työttömyyttä, ja jälkimäinen ehdotukseni 
hylättiin sillä perusteella, että suoranaisten avustusten anta
minen on vaivaishoidon asiana.

Siitä, minkälaisia palkkoja edellämainittujen työttömyys- 
komiteain olisi maksettava, oli komiteassa keskustelua, sa
moin siitä, olisiko perheellisille maksettava enemmän kuin 
yksinäisille. Pääasiassa käytettävissä oleviin vähiin varoihin 
nähden asettui komitea sille kannalle, ettei palkoista pa
remmin kuin mainituista periaatteistakaan kiinteästi päätetä. 
Lausuttiin vaan työttömyyskomiteoille kehoituksena että ne 
koittaisivat jakaa työtä sellaisen määrän, että perheelliset 
voisivat ansaita 15 ja yksinäiset 10 mk. viikossa.

Hätäapukomitealla oli kaikkiaan 5 kokousta. Sen jäl
keen kuin työttömyyskomiteat olivat saaneet toimintansa 
täyteen käyntiin, ei hätäapukomitean käsiteltävänä ollut mi
tään huomattavampia asioita. S. Nieminen.
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Työväenjärjestöjen työttömyyskomitean 
toiminta v. 1916.

V. 1915 toimineen työttömyyskomitean toimintansa lo
pussa tekemästä ehdotuksesta olivat useat täkäläisistä am
mattiosastoista päättäneet, että työttömien avustamisen vast’- 
edes tulisi tapahtua järjestyneiden työläisten kesken siten, 
että kukin järjestö huolehtisi työttömistä jäsenistään tarpeen 
vaatiessa. Tästä huolimattapa kun työttömyys vuoden alku
puolella oli paisunut tavallista laajemmaksi naisten keskuu
dessa ja kun heistä suurimmalla osalla järjestymättöminä ei 
ollut tilaisuutta vedota järjestöjen avustukseen, kutsuttiin 
osastojen toimikunnat tammikuun 31 p:nä keskustelemaan, 
olisiko työttömien hyväksi toimenpiteisiin ryhdyttävä. Tie
dossa oli tällöin, että kunnan osanotto avustustoimintaan 
voi tapahtua sillä nimenomaisella ehdolla, että järjestöt toi
mittavat avustusta yhtä hyvin järjestymättömille kuin järjesty
neillekin. Toimikunnat eivät katsoneet itseään valtuutetuiksi 
asiasta päättämään vaan jättivät sen osastojen asiaksi.

Helmikuun aikana pitämissään kokouksissa 28 osastoa 
suostui muodostamaan edustajiensa kautta komitean, joka 
sai ryhtyä toimenpiteisiin työttömien avustamiseksi niillä 
edellytyksillä, joita oli tarjolla. Näin kokoonpantu komitea 
suostui toimimaan kunnan hätäapukomitean asettamia ehtoja 
noudattaen. Nämät ehdot olivat: että komitea saa kunnan 
varoista 5,000 mk., joilla varoilla on teetettävä hätäaputöitä 
ja työtä annettava niille, jotka kunnan työnvälitystoimisto 
siihen oikeutetuiksi osottaa.

Komitean työlaitos oli toiminnassa maalisk. 1 p:stä kesä
kuun 6 p:vään. Tällä ajalla oli komitean järjestämissä töissä 
kaikkiaan 87 naistyöntekijää, useimmat pitemmän, mutta 
jotkut lyhyemmän ajan. Työn suoritus oli järjestetty siten, 
että tarjolla oleviin töihin tottumattomat saivat työhuoneella 
ensin opetusta jonkun ajan, jolloin heille maksettiin: per
heellisille 3 mk. ja yksinäisille 2: 50 päivältä. Jonkunverran 
opittuaan saivat he työtä kotiinsa, samoin saivat työtä ko
tiinsa jo alusta alkaen ne, jotka ennakolta pystyivät sitä
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suorittamaan. Kotonaan tekijöille maksettiin urakkapalkka 
sitä varten määrätyn tariffin mukaan. Suurimmalta osaltaan 
valmistettiin miesten ja naisten alusvaatteita, sukkia, peitteitä, 
y.m. sellaisia ja oli valmistettujen vaatekappaleiden yhteinen 
luku 5,070 sekä sukkaparien luku 219.

Varoja komitea sai toimintaansa varten Helsingin kun
nan hätäapukomitealta 5,000 mk., edellisenä vuotena toimi
neelta työttömyyskomitealta 1,963:19, Työttömyyskeskus- 
komitealta 800 mk. sekä myydyistä, teoksistaan 15,758:65. 
Yht. siis oli varoja Smk. 23,521:84. Menoja oli: työaineit- 
ten ostoon 13,404:97, työpalkkoihin 8,570:25, vuokriin, 
kulunkeihin ja suoranaisiin avustuksiin yht. 1,291:70. Me
noja siis yht. Smk. 23,356: 92. Numerot kumminkaan tätä 
kirjotettaessa eivät ole vielä ihan lopulliset, kun komitean 
toiminta ei ole vielä lopullisesti päättynyt. Sen jälkeen kun 
komitean työtoiminta oli päättynyt, on sen ollut jatkettava 
toimintaansa muuttaakseen jälellä olleet tavaransa rahaksi ja 
suoritettava velkansa, kun ei ollut tiedossa että komitealle 
olisi tuleva seuraajaa. Lopullisen kertomuksen toiminnas
taan tulee komitea antamaan niille osastoille jotka ottivat 
osaa sen valitsemiseen.

Komitean toimeenpanevaan toimikuntaan kuuluvat r:vat 
Ida Aalle-Teljo, Olga Lagerstam, Ida Kantanen, Fiina Pieti
käinen, Sofia Lehtonen ja Hilma Salo, sekä allekirjoittanut.

Emil Leino.

Helsingin kaupungin Työväenopiston 
johtokuntaan

on allekirjoittanut yhdessä toveri T. Uskin kanssa edelleen 
kuulunut Helsingin Työväenyhdistyksen valitsemana. Kun 
toveri Uski ei tällä kertaa ole kaupungissa, pyydän tehdä 
selostuksen toiminnastamme yksin.

Työväenopiston toiminta on jatkunut sille suunnitellun 
ohjelman mukaisesti ja on johtaja, tri Castrén, mielestäni 
tehnyt parhaansa saada opiston ohjelman niin monipuoli
seksi kuin mahdollista. Samoin on hän johtokunnan ko
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kouksissa yleensä esiintynyt niiden vaikutteiden mukaan, joita 
hän opiston oppilaiden keskustelutilaisuuksissa on saanut. 
Näin puolusti hän muun muassa opiston oppilaaksi hyväksyt
täville 16 vuotta alimmaksi ikärajaksi ja työväenopistojen 
keskeistä kokousta suunnitellessa puolsi hän opiston oppi
laille myöskin edustusoikeutta. Kummassakin kysymyksessä 
on meidän kantamme ollut sama. Jälkimäinen kysymys on 
vielä ratkaisematta. Edellinen kysymys taas ratkaistiin lo
pullisesti johtokuntien yhteisessä kokouksessa siten, että alim
maksi ikärajaksi määrättiin 18 vuotta. Me pidimme tätä 
työväestön opintovapauden rajotuksena ja puolsimme mah
dollisimman alhaista ikärajaa. Korkeamman ikärajan päätti 
johtokunnan enemmistö sillä eriskummallisella syyllä, ettei 
vastaisessa tapauksessa saataisi herra v. Wrigfin johtamassa 
ammattikoulussa oppilaita pysymään, ja päätös tehtiin vapun
päivänä pidetyssä kokouksessa, johon me emme kumpikaan 
olleet tilaisuudessa saapua, joskin olimme aikaisemmissa 
keskusteluissa selvästi kantamme esittäneet.

Jos lyhyesti esitän mielipiteeni toimintamme hyödystä 
työväenopiston johtokunnassa, niin on tämä hyöty hyvin 
kysymyksenalainen. Sellaisissa tapauksissa, kuten esim. en
nen tapahtuneessa johtajan vaalissa ja sitte opiston paikan 
määräämisessä, saattaa valtuusto ilman muuta sivuuttaa johto
kunnan yksimielisenkin päätöksen. Ja taas sentapaisissa 
asioissa kuin oppilaiden ikärajan määräämisessä, eivät johto
kunnan jäsenet ota huomioonsa opiston oppilaiden ja työ
väestön yleensä mielipidettä, vaikka sitä yritettäisikin läpi- 
ajaa, jos heillä on muita päämääriä mielessä. Katson sen 
vuoksi nykyisten kunnallisten äänioikeusolojen aikana työ
väestölle hyödyttömäksi pitää paria edustajaa tämäntapai
sissa valtuuston alaisissa toimikunnissa ja omasta puoles
tani pyytäisin muiden mielestäni tärkeimpien tehtävien vuoksi 
joka tapauksessa vapautta tästä toimesta.

Helsinki 18 p. helmik. 1917.
Puoluetervehdyksellä 

Hannes Ryömii.
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Naisosasto ei vallitsevien olojen vuoksi ole voinut 
suunnata toimintaansa ulospäin niin huomattavasti kuin aikai
sempina vuosina. Varattomien kansakoulu lasten avustamis- 
asiassa pidettiin osaston toimesta kokous, johon kutsuttiin 
osaston ulkopuolella olevia lasten vanhempia. Kokous kään
tyi vaatimuksella kaupungin valtuuston puoleen, vaan mitään 
tulosta ei tähän päivään asti ole näkynyt. Myös vaalikokouk
sen järjesti osasto kesällä. Toiminta osastossa sitävastoin 
on saatu koko vilkkaaksi. Luku- ja keskusteluillat, joita jo 
edellisen vuoden lopulla kokeiltiin, on saatu toimimaan 
säännöllisesti, alussa harvemmin mutta syksypuolella joka 
toinen torstai. Osanotto on ollut runsas ja niiden kehit
tävän vaikutuksen jäsenistöön voi nyt jo todeta. Jäseniä 
oli vuoden lopussa 100 täysin maksaneita, 15:11a oli rästiä; 
uusia 47.

Vuoden säästö oli 197:52; osaston koko omaisuus 
2,360: 34.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Olga Manner puheenj., Ida 
Aalle-Teljo varap., Fiina Pietikäinen kirj., Alma Luhtala 
var., Anna Aalto rahastonh., Ida Lumivuokko jäsenkirj. ja 
Agda Vatanen.

Laulu- ja Soitannollisen osaston toiminta on 
ollut kokolailla vilkasta. Konsertteja on ollut 3, joista yksi 
H. t. y:n musiikkivoimien yhteinen, josta tulot lankesivat 
sävellysrahastoon. Muiden osastojen iltamissa esiintymisiä 
on ollut runsaasti. Johtajana ollut I. Leino alkuvuoden ja 
hänen sairautensa takia erottuaan K. Kangas.

Osaston uudet säännöt hyväksyi yhdistys joulukuulla 
ja astuivat ne voimaan vuoden vaihteessa. Toimikuntaan 
on kuulunut T. Nieminen puheenj. P. Tuorilainen varap., 
L. Sulkuranta rahastonhoit., H. Lukkarinen taloudenhoito 
jäsenkirjurina ensin I. Tanner ja hänen erottuaan A. Ahti 
ja pöytäkirjurina Saimi Ollikainen, muut jäsenet I. Turu
nen, Kiviluoto var. J. Lampinen, E. Vihonen ja Simonen. 
Toimikunnalla on ollut kokouksia 14 (pöytäkirj. 61 §.)

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä.
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Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 72, nyt 90; omai
suus 2,184:16, viime vuoden voitto 492:05.

Osaston nimissä toiminut orkesteri on vuoden kuluessa 
alkanut keskustelut yhd. johtokunnan kanssa sen siirtämi
sestä yhdistyksen alaiseksi.

Mieskuoron 8:s toimintavuosi on ollut vähän hiljai
sempaa taiteelliseen puoleen katsoen, syystä että Tampereen 
laulu- ja soittojuhla, johon on aiottu ottaa osaa, on vielä
kin siirretty.

Kuoroon kuuluu nykyään 60 jäsentä, jakautuen 25 eri 
ammatin kesken; kaikki kuuluvat johonkin t-y:n alaiseen 
osastoon. Innokkaana johtajana on toiminut edelleen hra 
Väinö Pesola, varajoht. K. Kangas.

Yksi konsertti on annettu sekä otettu osaa sävellysrahas- 
ton hyväksi pidettyyn. Esiinnytty eri tilaisuuksissa. Kuo
ron harjoitukset on pidetty sunnuntaisin ja keskiviikkoisin.

Toveriosaston toiminta on ollut kokonaan seisah
duksissa vallitsevan tilanteen aikana. Toimikunta on huol
tanut vaan juoksevat asiat. Osasto ei kuitenkaan ole pääs
syt menemään rempalleen, vaan on jäsenlukukin lisääntynyt, 
ollen nyt 55, niistä täysinmaksaneita 38, osaksi maksaneita 
17 ja uusia 17.

Toimikuntaan ovat kuuluneet A. Närhi puheenj. sekä 
J. Valvio, J. V. Valo, V. Paasivirta, K. Suominen, J. Tuomi
nen ja Kössi Ahmala.

Vaalivalistustyötä varten antoi osasto Smk. 100:—. Tu
loja os. 1,117:54 ja menoja 1,026:51.

V.- ja u.-seura Jyryn 14:s toimintavuosi on ollut 
menestyksellinen ja vaiherikas. — Ohjelmamme käsittää jo 
miltei kaikki urheilumuodot, kysyen jäseniltä ja toimihenki
löiltä järjestelykykyä ja innostusta. Ilahduttavaa on mer
kitä, että urheilullinen taso seurassamme on yhä kohoamassa, 
Viitattakoon vain valiovoimistelijattarien ja -voimistelijoiden 
antamiin ohjelmallisiin voimistelunäytöksiin. Mainitsematta
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ei sovi jättää poika-osastoamme ensi »debyyttiäi. Yllätyksen 
teki taas vapaaurheilijoistamme Hannes Sula Suomen mes
taruuskilpailuissa Helsingissä elokuulla voittamalla 100 m. 
juoksumestaruuden seuramme nimiin. Pitkän matkan juok
suissa, mitkä ovat olleet seuramme edustajien vahvimpia 
puolia, ovat mainettamme kunnialla puolustaneet L. Halonen, 
V. J. Kämäräinen, A. Böök y.m. Huomatuin saavutuksista 
on L. Halosen voitto marathon-matkalla syyskuulla Turussa, 
missä Riennon kilpailuissa sai 2 t. 33 m. tuloksella kultaseppä 
Gösta Heleniuksen lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. Eturiviin ovat nousemassa sprintterimme viestin- 
viennissä. Huomiota herätti myös nuosukkaamme E. Eriks
son painonheitossa. — Naisurheilijoistamme kunnostautui 
nti Karin Salénius varsinkin 100 m. juoksussa; toinen arvo- 
sija Suomen mestaruudesta 100 m. juoksussa Tampereella 
on hyvä tulos. Samaten nais-sprinteriemme saavuttama toi
nen arvosija samaisissa mestaruuskilpailuissa 4X100 m. 
ansaitsee huomiota, syystä että tulos 56.2 sek. oli huomat
tavasti parempi aikaisempaa ennätystä. Joukkueeseen kuu
lui ndit Elina Jääskeläinen, Hilda Nieminen, Karin Sale- 
nius ja Elina Arenius-Saarto. Tähän Jyryttäriemme mai 
nioon kuntoon on osalti ollut vaikuttamassa jäsenemme 
Uuno Sirolan antama järkiperäinen opastus harjoitustilai- 
suuksissa. — Kaikkiaan ovat vapaaurheilijamme saavuttaneet 
10 SVL'L:n Helsingin piirikunnan mestaruutta, joista tyttä- 
riemme osalle tuli 2. — Hiihtäjistä ovat paikkakuntamme kil
pailussa erikoisesti kunnostautuneet J. V. Heinonen, K. Suo
metsä, V. Salo, nti Leena Hainari. — Painijarykmentin saa
vutuksista mainittakoon Th. Ahlberg’in saavuttama H:gin 
piirikunnan ja Suomen mestaruus toistamiseen sarjassa alle 
67.5 kg., samaiset Aug. Jokisen saavuttamat arvosijat sar
jassa alle 82.5; sekä Osk. Niemelän sarjassa alle 60 ja A. 
Lindforsin sarjassa alle 75 kg. saavuttamat Helsingin piiri
kunnan mestaruudet. A. Pirskanen, A. Malm, Emil Fors
ström, O. Kumpu, O. Henriksson, A. Turunen, O. Oksa
nen, V. Multanen, A. Pietiläinen, M. S. ja Hj. Kokko y.m. 
ovat myös seuramme värejä kunnialla edustaneet. Rykment-
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timme »reservit» näyttivät myöskin kevättalvesta minne ky
kenivät HKV:n järjestämissä alokaspainikisoissa. Tämä 
20:een nouseva joukko Siltasaaren harmaasta linnasta pani 
koetteelle Heimolan voimistelusalin näyttämön lattian kan- 
nattimet. Voittivat liikemies K. Louhimon lahjoittaman 
kiertopalkinnon, arvokkaan taideveistoksen »Jääkarhut» vuo
deksi seuramme haltuun.

Seuran yleisiä kokouksia pidettiin kaikkiaan 8 (pöytäkirj. 
65 §). Asioiden käsittelyyn on ottanut osaa keskimäärin 
noin 70 jäsentä, 13 °/0 jäsenmäärästä. — Käsitellyistä kysy
myksistä mainittakoon: otettu käytäntöön uudet säännöt; 
perustettu 10-vuotisjäsenten merkkirahasto, johon ylim. ve
rona kannetaan 50 p. vuodessa; kielletty sellaisilta henki
löiltä jäsen- ja harjoitusoikeus, jotka 6 kk. kuluttua liitty
misestään eivät halua liittyä edustaviin jäseniimme ollessaan 
edustuskykyisiä, vaan esiintyvät kilpailuissa muiden seurojen 
nimissä; haettu kaupungin rahatoimikamarilta oikeutta saada 
valmistaa pukeutumis- ja urheiluvälineiden suojelushuone 
Eläintarhan urheilukentälle, mikä evättiin; kielletty jäsenil
tämme osanotto-oikeus HAK:n järjestämiin kisoihin toimin
tavuonna, koska ei ole saatu aikaan sopimusta; myönnetty 
urheilutoimikunnalle 250 mk. hieronnan avustamiseksi vapaa- 
urheilijoille; myönnetty hieronta-avustusta edustaville paini
joille ottaessaan osaa vieraan paikkakunnan kisoihin 3 mk. 
kilpailulta; yritetty herättää henkiin jalkapalloilua, mikä kui
tenkaan ei näytä ottavan elpyäkseen; keskusteltu uima-osas
ton perustamisesta; valittu 5 miehinen jaosto valmistamaan 
kysymystä kesä-siirtolasta; ammattipainijaksi antautunut Alex 
Järvinen on kutsuttu vapaajäseneksi; kannatettu perustetta
vaksi työväen v. ja u-seuroille oma äänenkannattaja; sekä 
myönnetty valiovoimistelijoillemme oikeus saada tehdä 
hyökkäysretki Hyvinkäälle ja Lahteen.

Toiminta ulospäin on pääasiassa kohdistunut edustajien 
lähettämiseen ja kilpailujen järjestämiseen. Huomattava oli 
maatakäsittävän työväen v. ja u-seurojen edustajakokouksen 
kokoonkutsuminen !8/n 1916 pohtimaan kysymystä äänen
kannattajan hankkimisesta työväen v.-jau:seuroille. Kiireellises
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tä toiminnasta huolimatta oli kokoontunut parikymmentä tois- 
paikkakunnan edustajaa. Kokous hyväksyi seuramme puolesta 
esitetyn alustuksen, sekä valitsi 7-henkisen toimikunnan asiaa 
eteenpäin ajamaan. — Innokkaasti ovat edustajamme H:gin 
Piirikunnan yleisissä kokouksissa koettaneet valvoa meikä
läisten seurojen etuja. Edustajinamme ovat olleet: V. J. 
Kostiainen, S. Koskinen, Hj. Lintula, Osk, Niemelä ja F. 
Nieminen, sekä siht. J. Lindberg. Näistä on piirikunnan 
puheenjohtajaksi tullut valittua V. J. Kostiainen ja muiksi 
johtokunnan jäseniksi S. Koskinen ja K. Jokinen. SVUL:n 
Keskushallinnon valitsemina taas on jäsenemme valittu toimi- 
tusvaliokuntaan V. J. Kostiainen; painijaosastoon Osk. Niemelä 
vakinaiseksi ja Artturi Lindfors varalle; näiden paikkakunnalta 
siirryttyä ovat sijaisina toimineet A. Malm ja J. A. Salonen; 
urheilujaostoon A. Kosonen ja J. Lindberg; voimistelujaostoon 
O. Paananen var.; luistelu- ja hiihtojaostoon H. Teräsvuori, 
var. K. Jääskeläinen sekä pyöräilyjaostoon K. Jokinen ja O. 
Koskinen. Kuten ylläolevasta luettelosta huomaamme on 
meikäläisillä huomattava sija liiton asioiden käsittelyssä, mutta 
ei kylläkään vielä tarpeeksi suuri, jotta meikäläisten edut 
voisivat päästä täysiin oikeuksiinsa.

Lahjoituksillaan ovat seuraamme muistaneet Työväen 
Sanomalehti o.y. lahjoittamalla 300 mk. voimailun edistämi
seksi työläisnuorison keskuudessa; liikemiehet U. Kosken
ranta, H. Salakari ja E. Ahlström sekä hra F. Viheriäranta, 
sekä Suomen Kultaseppä o.y. antamalla arvokkaat kiertopal
kinnot painiurheilun edistämiseksi sekä jäsenten ja ammatti
kuntain keskisiin kisoihin.

Uusia jäseniä on seuraan liittynyt 383. Näistä huoma- 
tuimmat muista seuroista siirtyneitä A. Grönroos. K. Vuolle, 
Y. Pirhonen, L. Tikkanen, M. Nieminen, S. Sjöberg, E. 
Korhonen, V. Ahlberg, E. Järvinen, A. Hyvärinen, V. Salo, 
K. Suometsä sekä O. ja A. Metsistö y m. Koko jäsenmää
rämme, joka vuoden alussa lähenteli 700, on nykyisin 912. 
Lisäksi poikaosasto, jonka jäsenmäärä on alun toisella sa
dalla. Huomatuimmat seuramme jäsenyydestä eronneet ovat 
K. Anttila ja A. Kallberg, jotka ovat katsoneet itsensä lou-
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kaluiksi kuuluessaan jäsenyyteemme liittymällä täkäläiseen 
HKV:hin. Ammattilaisuuden alttarille olemme myöskin 
saaneet uhrata yhden mainehikkaimmista jäsenistämme, Aug. 
Jokisen.

Työväentalolla on Jyryn käytettävänä ollut tilava voi
mistelusali, painihuone ja suihkuhuoue. Suihkun käytöstä 
kannettu 10 p. kerralta; valvojana K. Pietikäinen. Tuloja 
ollut Smk. 484:91 sekä menoja Smk. 482:91. Toimikun
tien kokouksia varten ollut käytettävänä kodikas kanslia- 
huone. Vuokraa maksettu ainoastaan painihuoneesta Smk. 
900 vuodessa sekä valosta ja vedestä lisäkorvaus. Kulu
neena vuonna tehtiin uusi vuokrasopimus, mikä on voi
massa kaksi vuotta. Sen mukaan suoritetaan painihuoneesta 
vuokraa Smk. 1,080:—, kansliahuoneesta Smk. 120:— sekä 
valosta ja vedestä Smk. 144:—, yht. Smk. 1,344:— ja 
ottaa yhdistys 200 mk. vuokrasta vastaan voimistelijoittemme 
neljänä esiintymisenä. Kun vertaamme aikaisempaa vuokra
suhdetta nykyiseen voimaan astuvaan, niin huomaamme, että 
suhde tulee olemaan miltei sama.

Naisosastolle oli sen 8:s toimintavuosi nousukautta. Par
haana todisteena ovat lukuisat esiintymiset eri tilaisuuksissa. 
Johtajattarena on toiminut nti ylioppilas Ester Salminen. 
Harjoitukset maanantaisin ja torstaisin klo 8—10 i.; niihin 
ottanut osaa 20 a 30 jäsentä. Ikävänä seikkana mainitta
koon, että vuoden loppupuolella ilmotti johtajatar eroavansa.

Poikaosaston kolmas toimivuosi on ollut vilkas; jäsen
määrä n. 125. Harjoituksia järjestetty kesäisin vapaassa 
urheilussa ja leikeissä, sekä talvikautena voimistelussa. Joh
tajina Hj. Saarinen ja A. Grönroos. Harjoituksia nykyisin 
ryhmittäin kolmasti viikossa, nim. 7—8 i. keskiviikkoisin
ja perjantaisin, sekä sunnuntaisin klo 9—10 a.p.

Valio-miesosaston hajoituksia tiistaisin ja perjantaisin klo 
8—10, on edelleen johtanut K. Säde. Osanotto elpymässä. 
Voimistclullinen taso on myöskin kohonnut varsinkin teline
voimistelussa. Osasto on esiintynyt lukuisat kerrat eri juhla
tilaisuuksissa sekä antoi kevättalvesta onnistuneet voimistelu- 
illat Hyvinkäällä ja Högforssissa.
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Harjoitusosastolla on ollut havaittavissa myös nousua. 
Harjoituksia pidetty säännöllisesti keskiviikkoisin klo 8 — 10 i. 
ja sunnuntaisin klo 10—12 a.p. A. Grönroosin johdolla.

Paini-osaston toiminta on ollut vilkkain. Painijoittemme 
tarpeista on huolehtinut erikoinen jaosto, jonka toimikun
nalla on ollut 10 kokousta. Toimikuntaan ovat kuulunut 
S. Koskinen p.j., O. Niemelä siht. ja A. Lindfors, K. Anttila 
ja K. Pietikäinen; Niemelän, Lindforsin ja Anttilan, erot
tua A. Malm, A. Jokinen ja Th. Ahlberg. Edustajamme 
ottaneet osaa 27 toispaikkakunnilla järjestettyihin kisoihin, 
joidenka edustuslukumäärä nousi 63. Harjoituksia ollut 
kaikkina viikon päivinä lukuunottamatta lauvantaita. Joh
tajana ollut Arthur Lindfors, siirryttyä jonka paikkakun
nalta Aug. Jokinen, ja tämän antauduttua ammattipaini- 
jaksi Th. Ahlberg. Gn otettu käytäntöön erikoinen päivä
kirja vuorossa matkalle lähtemään olevista sekä järjestetty 
painijat kahteen osastoon, nim. valio- ja harjoitusosastoon, 
edelliseen kuului ne painijat, jotka yleisissä kilpailuissa 
ovat saavuttaneet vähintäin kolmannen arvosijan; niiden 
harjotukset tiistai- ja perjantai-illoin.

Urheilutoimikuntaan ovat kuuluneet V. Lähteinen, F. 
Nieminen, J. Sunila, K. Hagelberg, V. Lindgren ja Aino 
Ahonen, sekä lisäjäseninä F. Viheriäranta ja Hj. Saarinen. 
Tehtävänä m.m. ollut järjestää vapaaurheilijoillemme jäsenten- 
keskisiä kisoja.

Kilpailuista mainittakoon, että seurallemme oli uskottu 
järjestettäväksi Suomen painimestaruuskilpailut sarjoissa alle 
75 ja 82 kg. 4_5,/3i Niiden yhteydessä järjestettiin myöskin 
piirikunnalliset kilpailut sarjassa alle 07.,-. kg. Toiset paini- 
kilpailut, kansalliset, järjestettiin 1_3/i, joidenka yhteydessä 
Suomen painimestaruuskilpailut sarjassa alle 67.5 kg. On
nistuivat niin taloudellisesti kuin urheilullisessakin suhteessa 
keskinkertaista paremmin. Kolmannet kansainvälisiksi paini- 
kisoiksi aijotut 29-30/g ja >/io muodostuivat vain kansalli
siksi; ne onnistuivat parhaiten. Taloudellinen tuloskin oli 
loistava, n. 1,800 mk. Kesällä järjestettiin vain yhdet ylei
set vapaaurheilukilpailut 29-3o/7 mitkä muodostuivat kansain
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välisiksi; mukana olivat Tallinnan Kalev-seuran edustajat 
J. Villemson, A. Ohaka, I. l.osmann ja J. Martin.

Ammattikuntien keskisille kisoille on pantu suuri huo
mio edelleenkin. Niitä oli neljät: hiihdossa 27/2, painissa 
13/8, sekä vapaaurheilussa ja 6/s. Osanotto tavallista vilk
kaampi sekä yleisön kannatus hyvä. Suurinta mielenkiintoa 
kisoissa herättivät ottelut kiertopalkinnoista. Vielä on järjes
tetty erinäisiä harjoituskilpailuja jäsenille eri urheiluaineissa 
ja voimailussa.

Toimikunta on kokoontunut 55 kertaa (pöytäkirj. 433 §). 
Puheenjoht. toiminut Vihtori Tyllinen, varap. S. Koskinen, 
siht. John Lindberg, var. nti Jenny Soinio, rah.h. A. Koso
nen, kalustonhoit. Hj. Saarinen, jäsenkirj. ja kantomiehenä 
J A. Salonen, jonka erottua S. Koskinen. Johtokunnan 
työhön ottanut osaa varajäs. F. Nieminen.

Juhlatoimikunta on kokoontunut 34 kertaa. Järjestetty 
5 ohjelmallista iltamaa voimistelusalilla, joista kaksi on ollut 
perheiltamaa; ja yksi kävelyretki sekä 16 tanssi-iltamaa. 
Johtokunnan järjestämiä urheilujuhlia on toimikunta avusta
nut. Tuloja on ollut 14,360:75. Seuran rahastonhoitajalle 
tilitetty 4,400 mk

Jyryn tilit osottavat tuloja 7,335: 58, joista jäsenmaksuja 
2,424:50; omaisuuden lisäys Smk. 4,476:19.

Sörnäisten sos.-dem. nuoriso-osasto toimii työ
väenyhdistyksen talolla. Syksyllä kävi C-sali liian ahtaaksi 
ja oli vuokrattava A-sali kokouksia varten. Osanottajain 
keskimääräinen luku kohosi näet 90:sta 115:een. Tämä 
taas johtui jäsenmäärän voimakkaasta noususta. Vuoden 
alussa oli vain 158; uusia liittyi 431; vuoden lopulla 443 
jäsentä, joista ammatillisesti järjestyneitä ja puolueen jäseniä 
193. Vuoden kuluessa liittyneistä oli 205 maaseudulla ja 
66 maaseutukaupungeissa syntyneitä; 89:n syntymäseutu on 
tuntematon ja vain 71 ilmoitti syntyneensä Helsingissä. 
Osaston vuosikertomuksessa lausutaan tämän johdosta, että 
työtä on paljon tehtävä, jotta saataisiin monituhatlukuinen 
pääkaupungissa syntynyt nuorisojoukkokin järjestöihin, sillä
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suurkaupungin turmelukselle alttiina se voi helposti luisua 
asteelle, jossa kehittyy vaaraksi ja vastukseksi työväenliik
keelle. Vanhempien puoluetoverien ja Työmies-lehden puo
lelta on nuorisoliike saanut yhä enemmän kannatusta, mutta 
valitettava on, että useiden järjestyneiden työläisten lapset 
eivät vielä ota nuorisoliikkeeseen osaa.

Paitsi virallisia kokouksia, joissa on käsitelty taloudel
lisia asioita ja hyväksytty ohjeita eri toiminnanhaaroille, on 
pidetty keskustelukokouksia, joissa keskusteltu nuorisosuoje- 
luskomitean perustamisesta, »kadun lapsista» y.m., sekä 
pantu toimeen kirjallisia iltamia, runonlausuntakilpailuja, 
näytelmäesityksiä sekä toimitettu käsinkirjotettua lehteä 
»Nuorten Toivo». Valistustyön tärkeänä osana on opinto- 
piiritoiminnan alkaminen ja kirjaston kartuttaminen.

Kirjallisuuden ja »Nuorison» myynnistä on huolehtinut 
kirjallisuustoimikunta. Liiton äänenkannattajan myyntikil
pailussa saavutettu hyviä tuloksia. Huvitoimikunta on jär
jestänyt ohjelmallisia ja tanssi-iltamia, kävelyretkiä, mämmi- 
ja joulupuurojuhlat y.m.s. LJrheilutoimikunta on järjestänyt 
kilpailuja, edistänyt uintiharrastusta j.n.e. Kesäksi vuokrasi 
osasto Brändö-yhtiöltä Hertonäsin maalla olevan Kivinokan 
virkistyspaikaksi. Se vilkastutti suuresti kesätoimintaa. »Ko
meetan» lisäksi ostettiin toinen vene. Erityinen venetoimi- 
kunta hommaa rahoja uusia veneitä varten.

Sos.-dem. nuoriso-osastojen paikallisen keskustoimikun
nan näytelmäkilpailuihin otettiin osaa 2 kertaa ja saatiin 
3:s palkinto kummallakin kerralla. Kiertopalkinto, jäljennös 
Edelfeltin »Suru »-taulusta menetettiin. Vuoden kuluessa 
pani keskustoimikunta toimeen yhteisjuhlan liiton täyttäessä 
10 vuotta. Osaston toiminnassa oli kulunut vuosi 8:s.

Johtokuntaan kuuluivat puh.i. Hannes Juvonen, siht. 
A. Hellman, var. T. Antikainen, pöytäkirj. Lempi Viheriä, 
rah.h. Martti Lainio, jäsenkirj. Elsa Ahti sekä Onni Perho.

Kuten näkyy on toiminta ollut monipuolista ja mennyt 
hyvää vauhtia eteenpäin. Mutta paljon on työalaa nuori
son keskuudessa, että se voisi kehittyneenä ja tietoisena 
astua ammattiosastoihin ja puoluetoimintaan.
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Metallityönt. a. O:n (liiton os. n:o 2:n) toiminta on 
ollut harvinaisen merkityksellinen saavutusten vuosi jäsen
luvun lisääntymisen puolesta, joka on ollut n. 90 pros. 
Ammatilliseen valistustyöhön on kiinnitetty huomiota ja 
mieskohtaisesti toimittu tarkoituksella saada työläiset järjes
tymään. Hyväksyttiin myös liittotoimikunnan alotteesta pai
kallisen järjestäjän ottaminen H:gin metalli-a.-osastojen kes
kuuteen. Osastossa on herännyt teknillisen kirjaston perus- 
tamiskysymys, joka on saanut H:gin metalli-a.-os. keskuu
dessa kannatusta. Yhdessä on myös järjestetty luento- ja 
opetuskurssit, sekä osaston keskuuteen perustettu puhuja- ja 
keskusteluseura. »Metallityöläisen» on osasto kustantanut 
jäsenilleen. Myöskin järjestänyt vapaa-iltamia. Kokouksia pi
detty 16, niistä 5 ylimääräistä (pöytäkirj. 183 §). Toimikunta 
pitänyt 32 kokousta (178 §). Osasto joutui myös viranomaisten 
huomion esineeksi osastolle aivan tuntemattomasta syystä, mutta 
siitä ei osastolle mitään koitunut. Toimikuntaan ovat kuuluneet 
V. Väänänen puh.j., P. Salo pöytäkirj., I. Tervonen jäsen- 
kirj., O. V. Turakainen rahastonkoit., K. Allén varakirj. ja 
myöhemmin eronneet A. Koskinen ja K. Kokko. Vuoden 
alussa oli osastossa jäseniä 452, liittyi 741, niistä naisia 16. 
Jäsenluku vuoden lopussa 855. Työttömyysapua on annettu 
19 jäsenelle yht. Smk. 290:70, sairausapua 24 jäsenelle 
Smk. 777:—, hautausapua 2 jäs. jälk. Smk. 180:—, sa
tunnaista avustusta on annettu yhdelle puutteeseen joutu
neelle vaimolle Smk. 100: —. Vaalirahastoon annettu 
Smk. 100:—. Osastolla oli tuloja yht. Smk. 21,293:96 
ja menoja Smk. 19,905:40; omaisuus 7,028:43.

Seppien a.o:n (S. Metallit, t. liito nos. n:o 1) 21:nnen 
vuoden toiminnasta ei ole pitkiä sanomisia. Kulunut vuosi 
on ollut jotakuinkin samallainen kuin vuosi 1915, sillä sa
manlaista poikkeustilannetta on yhä vaan jatkunut ja työ
läisten toimeentulo sitä mukaa huonontunut. Mainitsemisen 
arvoinen on 55 uuden jäs. liittyminen. Jäseniä kuluneen 
vuoden alussa 79 ja vuoden lopussa 130.
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Kokouksia on osastolla ollut 10 (pöytäkirj. 81 §). Jä
senmäärä kokouksissa on keskimäärin ollut 30.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet A. Luoma-aho 
puheenj., syyskuusta asti O. Pylkkänen, J. V. Nylund rah. hoit. 
E. J. Miettinen pöytäkirj. sekä O. Nurmi J. K. Kallio, M. 
Mäkinen ja A. Vuorisalo, varalta N. Heinonen ja V. Wik
lund. Toimikunta on kokoontunut 13 kertaa (pöytäkirj. 
69 §). Tilintarkastajat J. Vilenius ja J. Dahl.

Metallityöntekijäin yhteisessä huvitoimikunnassa on osas
tolla ollut edustajansa. Osaston hautausapurenkaissa on 
ollut edustajina n:o 1 V. Pantsar ja n:o 2 O. Lappi. Osaston 
taloudenhoitajana on toiminut K. Myrsky.

Kaksikymmenvuotisjuhlassa 4 p. toukok. annettiin seppä 
J. V. Nylundille kultainen muistomerkki, sekä julistettiin osas
tomme kunniajäseneksi. Toveri N. oli tässä juhlassa ainoa 
niistä, jotka Helsingin seppien ammattiosastoa ovat olleet pe
rustamassa, ja yhtämittaa sen mukana 20 vuotta toiminut.

Osaston omaisuus on Smk. 1,992:20.

Pannu- ja Levyseppäin am. o:n toimintaan on 
edelleen vaikuttanut poikkeuksellinen tila. Uusien jäsenien 
kerääminen on ollut tärkeimpänä tehtävänä, sekä näiden 
valistaminen ja kasvattaminen ammattiyhdistysliikkeelle kun
nollisiksi jäseniksi. Suotuisat työolot ovat helpoittaneet 
työskentelyä, sillä ammattilaisten kysyntä on ollut jatkuvasti 
suuri. Sunnuntai-, yli ja vuorotyöt ovat osaltaan vaikeutta
neet jäsenten kokouksissa käyntiä ja toimintaa. Tästä huoli
matta on onnistuttu saamaan 405 uutta jäsentä, joilta sisään- 
kirjoitusmaksuina saadut varat on pääasiassa käytetty jäsen
ten valistamiseen, s Metallityöläisen» jakamiseen jäsenille y.m.

Kuukausikokouksia on pidetty säännöllisesti kerran kuussa 
sekä vuosikokous ja on näissä juoksevain asiain ohella käsi
telty keskustelukysymyksiä ja esityksiä liittotoimikunnalta, 
kuten palkkainkorotusasiaa, urakkatyö-hinnoittelun laadintaa 
sekä ammattivaaralain valvomista.

Toimikuntaan, joka on kokoontunut 15 kertaa, ovat kuu
luneet Aug. Airaksinen puheenj., V. Jokivirta varapuheenj.,
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Hugo Salila rahastonh., Kyösti Tamminen kirj., H. Ruusu- 
rinne varakirj., Paavo Järvinen jäsenkirj. ja hänen erottuaan 
K. Elo sekä jäs. Frans Hyrsky ja P. Saikkonen.

Tilit on tarkastettu neljännesvuosittain ja esitetty osaston 
kokoukselle.

Osasto on ollut edustettuna H:gin Metallityöntekijäin 
yhteisessä huvitoimikunnassa, H:gin työväenjärj. työttömyys- 
komiteassa, eri osuuskunta- sekä yhtiökokouksissa.

Urheilutoimikunta on järjestänyt urheiluharjoituksia kesän 
ajalla ja ovat jäsenet ottaneet osaa eri järjestöjen toimeen
panemiin urheilukilpailuihin.

Osaston luottamusmiehillä ja jäsenmaksujen kantajina 
ovat toimineet Aug. Väänänen, Joh. Salin, Lauri Korhonen 
ja K. Virtanen Kone- ja Siltarak. tehtailla, K. Elo, Alf. 
Pihkamäki ja Viljani Anttonen Hietalahden laivatokalla, V. 
Tiitinen, V. Lindgren ja Poutanen Katajanokalla, Bärqvist 
H:gin laivatelakalla ja Saari, Erki ja K. Oksa Sokolilla.

Avustuksina on osasto luovuttanut vaalirahastoon 100 
mk., urheilutoimikunnalle 75 mk., työttömyysavustusta 139 
mk. 30 p., sairausavustusta 280 mk. 20 p. sekä hautaus
avustusta 90 mk.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 364, uusia liittyi 
405, toisista liiton osastoista tuli 96, siirtyi muualle ja erosi 
kolmatta sataa, niin että vuoden lopussa oli jäs. 625; lisäys 
74 pros. Vilhelm Uhkola ja Emil Lind kuolivat.

Putkityöntekijäin a.o:n toiminta on ollut hiljaista 
poikkeustilanteen ja huonojen työmarkkinain takia ammatti
alalla. Siitä huolimatta on osastomme jäsenluku osoittanut 
nousua. Koko vuoden maksaneita jäseniä oli 119 (118). 
Yhteensä on vuoden varrella liittynyt 53 (22), toisia siirtynyt 
ja eronnut, 1 kuollut; jäsenluku vuoden vaihteella 158 (127).

Työttömyysavustusta on maksettu jäsenille yht. Smk. 
19: 20, sairausavustusta Smk. 139: 20, hautausavustusta Smk. 
54:—. Osastolla on ollut 10 kokousta (82 §). Toimikun
nalla ollut 16 kokousta (95 §). Puheenjohtajana on toi
minut J. K. Vuorinen, var. A. Rinne, pöytäkirj. J. Hintikka,
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var. E. Sandgren, rah.h. W. Eerola, jäsenkirj. E. Mäkinen, 
tal.h. K. J. Walin.

Urheilutoimikunta on samalla toiminut osaston huvitoi- 
mikuntana, toimeenpannen perhe-ittaman sekä kesällä saari- 
matkan.

Osaston nimellä toiminut liautausapurengas on vielä 
kunnossa. Kuluneena vuotena on sattunut yksi kuoleman
tapaus.

Valaja-ammattiyhdistyksen toiminnankin on täy
tynyt olojen vuoksi olla rajoitettua. Kuitenkin on huoleh
dittu jäsenmäärän kohottamisesta. Vuoden alussa päätettiin 
koota tilasto ammattialalla työskentelevistä. Se osottaa että 
Helsingin valimoissa työskentelevistä valajista 79,8 0 o kuu
lui järjestöön ja siis 20,2 % oli järjestön ulkopuolella. Jär
jestöön kuului keernamiehistä 28,s °/0, aputyöläisistä 33,7 °/0. 
Tilastoon nojautuva jäsenten hankinta on vilkkaitten työ- 
markkinain avustamana kohottanut yhdistyksen jäsenlukua 
tuntuvasti. Se oli vuoden alussa yht. 186. Uusia jäseniä 
liittyi A-luokkaan 70, B haan 16 ja C-haan 11, yht. 97. 
Toisiin osastoihin siirtyi 109, lisäksi eronneita ja maksunsa 
laimiinlyöneitä, niin että jäsenluku oli vuoden lopussa: A- 
luokassa 228, B-l:ssa 34 ja C-hssa 11, yht. 273; lisäys 87.

Jäsenmaksuja on kannettu A-l. 65 p., B-l. 55 p. ja C-l. 
35 p. viikossa. Ilmoitettujen työttömäin luku oli vuoden 
ajalla yht. 261 ja menetettyjen työpäivien luku työttömyy
den tähden 1,154. Sairaitten luku vuoden ajalla oli 16, 
menetettyjen työpäivien luku 410. Työttömyysavustusta on 
maksettu Smk. 309:10, sairasavustusta Smk. 91:80, vapaa
ehtoista avustusta kerätty 3:lle jäsenelle sairauden tähden 
Smk. 638:10.

Kokouksia ollut 13 (pöytäkirj. 103 §). Johtokunnan 
kokouksia on pidetty 17 (93 §). Johtokuntaan ovat kuulu
neet N. Ahlqvist puh.j., K. Lahtinen kirj., O. Saari rah.h. 
sekä J. K. Lehtinen, A. Nissinen, O. Koivu, E. Poikolai
nen, M. Lumme, E. Junnikkala, W. Mehtonen ja K. Yrjölä. 
Huvitoimikunta, johon on kuulunut 12 jäsentä, on toimi
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nut 12 maksullista ja 2 perhe-iltamaa. Puhdas voitto Smk. 
953: 31; osaston omaisuus Smk. 3,639: 53.

Sähkötyöntekijäin a.o:n toiminnassa on kulunut 
vuosi osoittanut laimentumisen merkkejä kokouksissa käyn
tiin nähden. Mutta onpa saavutettu tuloksiakin. Jäsenmäärä 
on nimittäin huomattavasti lisääntynyt, joka lienee johtunut 
verrattain suotuisasta työajasta ja työpaikoilla huomattavasti 
käytetystä agitatsionista. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 236, 
lopussa 309, lisäys siis 73.

Sähkötyöntekijäin taloudellista asemaa on osasto myös 
koettanut parantaa, järjestämällä palkankorotuspyy nti listoja, 
mutta näihin on muutamissa liikkeissä työntekijät suhtautu
neet varsin epäkiitollisesti, joten tulokset ovat olleet saman
laiset.

Puheenjohtajana toimi M. Kärkkäinen, var. T. Mutikai
nen ja hänen erottuaan A. Laaksonen, sihteerinä Aug. Kek
konen, var. A. Heikkinen, rah.h. T. Mutikainen ja hänen 
erottuaan E. Vaskunen, jäsenkirjurina H. Lindholm.

Metallisorvaajien osaston toiminta on kuluneena 
vuonna ollut pääasiallisesti samanlaista kuin aikaisempina 
vuosina. Työnpuutetta ei ole ollut, päinvastoin on sorva
reista ajottain ollut puutetta. Ainoastaan Smk. 19:50 onkin 
osasto jakanut työttömyysavustusta koko vuotena, joka on 
harvinaisen vähän.

Osaston jäsenmäärä on jatkuvasti lisääntynyt, ollen vuo
den lopussa 277. Jäsenmäärän lisääntyminen onkin ollut 
koko sota-ajan yhtämittaista: v. 1914 26, v. 1915 65 ja v. 
1916 122.

Osaston kokouksia pidettiin 10, osanottajia oli keski
määrin 22,8, siis osanotto kovin laimeata. Tosin sitä on jos
sain määrin haitannut yli- ja vuorotyö, mutta kun kokoukset 
pidetään sunnuntaisin, niin pitäisi niihin jokaisen saapua. 
Tätä seikkaa sil Tiälläpitäen johtokunta ehdotti perustetta
vaksi keskustelupiirin, jossa jäsenet voisivat kehittää itseään. 
Valittiin komitea laatimaan sääntöjä, jotka sitten hyväksyt
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tiin vuosikokouksessa. Muita tärkeämpiä asioita oli metalli- 
työntekijäin yht. huvitoimikuntaan liittyminen, täkäl. liiton 
osastojen Keskusjärjestön sääntöjen hyväksyminen ja osas
ton 10-vuotisjuhlan vietto tammikuussa.

Liiton lehti »Metallityöläinen» on tilattu osaston varoilla 
kaikille jäsenille. Kesällä on toimittu jäsenille pari saari- 
matkaa sekä urheilukilpailut.

Puheenjohtajana toimi T. Mj. Långström, rah.h. J. Tu
runen, siht K. Rovio, jäsenkirjureina Hj. Blomqvist ja T. 
Långström. Kokouksia piti johtokunta 9. Tuloja oli 11,825: 
—, puhdas omaisuus 1,995:42, ollen lisäys 433: 88.

Lämmittäjäin amm.-osaston (S. Metalliteollisuus- 
työntekijäin os. n:o 81) toiminta, joka alkupuolella vuotta 
oli kovin hiljaista, alkoi kuitenkin vuoden jälkimäisellä puo
liskolla vilkastua. Jäseniä oli vuoden alussa 10, vuoden 
loppupuoliskolla liittyi 26, joten vuoden lopussa oli 36 
täysin maksanutta jäsentä. Osaston puheenjohtajana on ollut 
Otto Järvinen ja siht. V. Aho.

Metallityöntekijäin apumiesosaston (1. os.
n:o 66) toiminta-alueella on kuluneena vuotena ollut työ
voiman kysyntä verrattain runsasta, joten osaston jäsenmää
räkin on tuntuvasti lisääntynyt. Puheenjohtajana on toimi
nut Yrjö Oksanen ja J. E. Auranen, siht. Otto Niemi, johto
kuntaan kuulunut 8 jäsentä. Osastossa oli jäseniä vuoden 
alussa 238, vuoden kuluessa liittyi 160, poistui 95 ja vuo
den lopussa yht. 303, kokomaksavia miehiä 282, naisia 3, 
puolimaksavia miehiä 17 ja 1 nainen.

Työttömyysavustusta annettu 6 jäsenelle yht. Smk. 57: 15 
ja sairausavustusta 10 jäs. yht. Smk. 237:80. Osaston koko 
omaisuus yht. Smk. 2,236: 35.

Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin osastolle (liiton 
os. n:o 1) oli kulunut vuosi nousuaikaa, vaikkakin työsuh
teet vuoden kuluessa huononivat huomattavasti, pakottaen 
osaston jäseniä siirtymään keisarikuntaan työansiolle. Paitsi
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vuosikokousta kokoontui osasto 10 kertaa (93 §). Tärkeim
mistä päätöksistä mainittakoon se, että osasto päätti liittom
me edustajakokoukselle ehdottaa, että S. I.äkki-, pelti- ja 
vaskiseppäin liitto lakkauttaisi toimintansa ja yhtyisi S. Me- 
talliteollisuustyöntekijäin liittoon osastoineen v:n 1917 alusta. 
Tämä osastomme alustus tulikin liiton edustajakokouksessa 
päätökseksi, joten osastomme nyt muuttaa nimensä, ollen 
Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin a.o., S. Metallityönt. liiton os. 
n:o 40.

Osaston toimikuntaan on kuulunut Viljo Virtanen puh.j., 
A. Janhunen var., J. Toivonen rah.h., V. Valpas jäsenkirj., 
A. Veijola kirj., sekä O. Vuoristo, S. Lahtinen, M. Pelto
nen, A. Härkönen ja J. V. Lehto. Kokouksia on toimi
kunnalla ollut 15 (104 §).

Osaston jäsenmäärä oli vuoden alussa 118, vuoden var
rella liittyi 72, erosi 50, jäsenmäärä vuoden päättyessä 169.

Lakki-, pelti- ja vaskiseppäin liiton osaston
n:o 17 toiminta on ollut laimeata. Kokouksia on pidetty 
4 (pöytäkirj. 28 §). Toimikunta on kokoontunut 7 krt. 
(32 §). Puheenjohtajana on toiminut O. Jalava, pöytäkirj. 
LJ. Laukko, rah.h. A. Auvinen, kantomiehenä K. Kaislan 
paikkakunnalta poistuttua Hj. Lindfors sekä toimikunnan 
muina jäseninä J. Leino, 1. Roinila, N. Erkkilä, A Ahti, A. 
Hakkarainen ja K. Järvinen. Osaston jäsenluku oli vuoden 
alussa 34, joista täysinmaksaneita 22, vuoden lopulla 55, 
joista täysinmaksaneita 53, joten osaston jäsenluku nyt on 
suurempi kuin milloinkaan ennen. Kuten edellisenäkin vuo
tena on osasto kuulunut Metallit, yht. huvitoimikuntaan.

Kulunut vuosi oli osaston toiminnassa 6:s ja samalla 
viimeinen, sillä tämän vuoden alussa osasto yhtyy Läkki-, 
pelti- ja vaskiseppäin osastoon.
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O m pel i jata rosaston (Vaatet. 1. os. n:o 3) toimi
kuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet puheenj. Olga 
Lagerstam, var. Emmi Huttunen, rahastonh. Edla Sinisalo, 
jäsenkirj. Eevi Helminen, siht. Ellen Lampén, var. Hanna 
Raja-aho, taloudenhoit. Ida Kantanen. Toimikunta kokoon
tunut 11 kertaa (pöytäkirj. 44 §).

Varsinaisia kokouksia on pidetty 12 sekä yksi yleinen 
ja yksi ylimääräinen (pöytäkirj. 89 §). Järjestäjän palkkaa
miseen otettu osaa.

Palkankorotusta on pyydetty kirjelmäin kautta työnanta
jilta kaksikin kertaa, vaan ei niistäkään ole ollut suuria tu
loksia, ainoastaan neljästä liikkeestä saatiin vastaukset.

Jäsenluku vuoden alussa 37, uusia 30; vuoden lopussa 53.

Räätälien osaston (Vaatetustyönt. liiton os. n:o 1) 
toiminta on olojen pakotuksesta kohdistunut enimmäkseen 
sisäisiä asioita käsittäväksi ja jäsenmäärän kohottamiseksi, 
jossa on onnistuttukin; osaston jäsenmäärä on kasvanut sa
dottani. Tärkeimpinä kysymyksinä on ollut palkankorotus- 
pyynnöt, joita on tehty kaksi kertaa. Ensimäisellä kerralla 
pyydettiin 15 pros., tästä mestarit pikkumaisuudessaan su
vaitsivat maksaa 5 pros. ainoastaan niille perheenhuoltajille, 
joilla on lapsia Toisen kerran tehtiin kalliinajan palkan- 
korotuspyyntö 35 pros. kaikissa luokissa kappaleen koko 
hinnasta. Tämän johdosta toiset työnantajat korottivat liik
keitänsä kolmannesta luokasta ensimäiseen ja suostuipa toi
set sopimuksen mukaan maksamaan tämän pyydetyn koro
tuksen, kun sitä vastoin työnantajain liiton jäsenet suostui
vat 8 viikon perästä maksamaan seuraavasti: 35 pros. I 
luokassa, 30 pros. II luokassa ja 25 pros. III luokassa kap
paleen pohjahinnasta. Mainita sopii myöskin Th. Studen 
työehtosopimuksen rikkomus ja siitä johtunut sovinto-oikeus
juttu, jossa täydellisesti voitimme; sovinto-oikeuden jäseninä 
toimivat Einari Laaksovirta ja Emil Peltonen. On myös 
alustettu kysymyksiä tulevalle liittokokoukselle, joka aijotaan 
pitää helmikuussa. Mainita myöskin sopii, että osastomme 
toimi jäsenten väliset urheilukilpailut, ensimäiset jotka osas
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tomme on aikaansaanut. Vuoden loppuvaiheella otettiin 
toisten S. V. t. liiton Helsingin osastojen kanssa vakituinen 
järjestäjä, joka on toiminut tarmolla. Vuoden alussa oli 
jäseniä 261, tullut toisista osastoista 55, liittynyt uusia 203, 
joista viime neljänneksellä 119. Vuoden kuluessa kuollut 2, 
ruvennut leikkaajaksi tahi mestariksi 6. Vuoden lopussa oli 
jäseniä kokomaksavia 435, puolimaksavia 19, yht. 454, 
joista miehiä 398, naisia 58, vanhuuden tähden vapaajäse- 
niä 14. — Osaston sihteeri on A. Lahikainen.

Kappatyöntekijäin osaston puheenjohtajana on toi
minut Aino Jussila, var. Anni Korhonen, siht. Tilda Valliin, 
var. Fiina Hytönen, taloudenhöit. Hilma Stenbacka sekä 
hänen poisjäätyä Fiina Hytönen, rahastonh. Emmi Väli, jä
senmaksujen kantajana Anni Kvick, lokakuuhun asti, jolloin 
saimme yhteisen järjestäjän liiton os. kanssa. Johtokuntaan 
on vielä kuulunut A. Kaski sekä var. Helli Karppinen ja 
Emmi Kuusinen. Myöskin on osastossa toiminut 7-henki- 
nen huvi- ja lipputoimikunta; tilintarkastajina olleet A. 
Kokkola ja Fanny Sydänmaa.

Kokouksia on vuoden kuluessa ollut johtokunnalla 12 
ja osastolla 9. Jäsenmäärä vuoden alussa 52 ja lisääntyi 
loppuvuodella niin, että nyt on 195 jäsentä. 10-vuotisjuh- 
lassamme oli os. kymmenvuotisjäsen Fiina Hytönen.

Myöskin on toiminut toimikunta työhuonekuntain perus
tamista varten ja onkin sillä ollut menestystä. Kalliinajan 
palkankorotusta on pyydetty vuoden varrella kaksi eri kertaa; 
korotusta onkin saatu 25 pros. nykyiseen pohjapalkkaan.

Varastotyöntekijäin osaston (Vaatetustyönt. liiton 
os. n:o 30) puheenjoht. on toiminut M. Jämsen sekä toimi
kunnan jäs. M. Wiik, Hilma Viljakainen siht., H. Rauhala, 
V. Purho, A. Saarinen ja V. Virtanen.

Vuoden alussa oli osaston jäsenmäärä 127, niistä 71 koko
ja 56 puolimaksavaa, vuoden varrella liittyi 93; vuoden 
lopussa 102 jäs., joista 92 puolimaksavaa.
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Osastolla oli tuloja Smk. 4,122:87, varoja vuoden lo
pussa Smk. 3,141:15.

Osaston jäsenmaksujen kanto oli viimeiselle neljännek
selle asti järjestetty sivutoimena pientä palkkiota vastaan 
M. Wiikin tehtäväksi; viimeisellä neljänneksellä on se ollut 
vaatetustyöntekijäin osastojen yhteisesti palkkaaman vakitui
sen järjestäjän tehtävänä.

Kalliinajan palkankorotuksia on osaston jäsenet saaneet 
etupäässä työhuonekunnittain järjestäytymisen avulla keskim. 
25 —30 pros.

Palkka- ja työehtosopimuskomitean on osasto valinnut 
jo vuoden alkupuolella ja toivottavasti valmistunee palkka- 
ja työehtosopimus siksi kun tilanne myöntää sen työnanta
jille esittämisen.

Lakki-ja turkistyöntekijäin os. (S. Vaatetustyön- 
tek. I. os. n:o 42) on kuluneen vuoden lapsi. Helmik. 14 
p. kutsui Vaatetustyöntekijäin liittotoimikunta ja Ompelijatar- 
osasto sanomalehti-ilmotuksella lakki- ja turkistyöntekijöitä 
kokoukseen Työväentalolle. Kutsua oli seurannut kolmisen
kymmentä henkeä. Kun liiton järjestäjä M. Väisänen oli 
selostanut ammatillisen liikkeen merkitystä, keskusteltiin osas
ton perustamisesta. Yksimielisenä päätti kokous perustaa 
osaston ja koekirjoituksessa ilmoittautui heti 24 jäsentä. Va
littiin väliaikainen toimikunta. Kahden viikon perästä pidet
tiin osaston varsinainen kokous, jossa valittiin vakituinen 
puheenjohtaja ja täydennettiin toimikuntaa parilla jäsenellä. 
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet Hannes Matikainen 
puheenjoht., Hilja Lindfors varap., Anni Lybeck jäsenmak- 
sujenkantajana, Helmi Linnanen rahast.h., Elmi Peltolehto 
sihteerinä, Hilma Auvinen varalta sekä muina jäseninä Olga 
Palve, jonka tilalle siirtyi Anni Niukkanen, sekä varalta 
Sandra Saario.

Kokouksia oli väliaikaisella toimikunnalla kaksi ja varsi
naisella 8. Kuukausikokouksia on osastolla ollut 8.

Palkka- ja työehtosopimuskysymystä käsiteltiin tarpeen- 
vaatimana jo heti maaliskuun kokouksessa; valittiinpa ko
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miteakin sitä valmistelemaan, mutta se ei ole vielä ryhtynyt 
toimiin.

Kalliinajan palkankorotuskysymys on ollut esillä liitto- 
toimikunnan kellotuksesta Oltiin liittotoimikunnan kannalla, 
että koska elintarpeet ovat moninkertaisesti kallistuneet, olisi 
palkat myöskin saatava vähintään 35 - 40 °/0 kohoamaan. 
Kun ammattikunnastamme on ainoastaan pieni prosentti jär
jestyneitä, ei katsottu voitavan osastona kääntyä työnantajain 
puoleen, vaan päätettiin ryhtyä perustamaan työhuonekuntia 
ja niiden kautta esittämään kalliinajan palkankorotuspyyntöjä 
isännistölle.

Liittotoimikuunan tiedusteluun, onko pyydetty ja minkä- 
verran on saatu kalliinajan palkankorotusta, oli niitä esitet
tävänä ainoastaan 4 liikkeestä. Korotukset ovat tapahtuneet 
sesongin alussa yksityispyynnöistä ja vaihtelevat ne 25 p. — 
1 mk. päivää kohden. Ainoastaan yhdessä liikkeessä on tehty 
yhteinen pyyntö kesäkuulla ja tuloksena oli 15 °/0 korotus.

Järjestämis- ja valistustyötä on osastomme harrastanut 
toimimalla 2 valistus- ja vastaanottokokousta yhdessä tois
ten Vaatetustyöntekijäin 1. osastojen kanssa; samaten otta
malla osaa yhteisen järjestäjän palkkaamiseen. Liittotoimi
kunnan järjestämillä opastuskursseilla olivat mukana useat 
toimikunnan jäsenet

Huvitoimikunta on 8 henkinen, kokoontunut 5 kertaa. 
Huoneiden saanti huvitilaisuuksia varten on ollut vaikeaa, 
joten on voitu pitää ainoastaan 1 iltama.

Osaston tilintarkastajina olivat A. Kokkola ja M. Väisä
nen. Osastoon on vuoden kuluessa liittynyt 35 jäsentä ja 
eronnut 6, joten vuoden lopussa 29.

Liinavaatetyöntekijäin osasto (Vaatetustyönt. l.os.) 
on kuluneen vuoden lapsi. Sen synnystä mainittakoon 
seuraavaa: Helmikuun alussa järjestivät vaatetustyöntekijäin 
liittotoimikunta ja Helsingin ompelijatarosasto pari kokousta 
liinavaatetyöntekijäin järjestämiseksi. Näihin kokouksiin 
saapuneet harvalukuiset työntekijättäret kertoivat huonoista 
olosuhteista täkäläisissä paitatehtaissa; mainittiin siellä ansait
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tavan Smk. 1- 1:50 päiväpalkkoja. Malisen paitatehtaan 
työntekijättäret kertoivat, että tällä tehtaalla on maksettu 50 
p:nin päiväpalkkoja. Tarvittiin siis kipeästi parannuksia. 
Helmik. 9 p:nä oli kokous, jossa saapuvilla yli 30 työn
tekijätärtä ja päättivät he, että osasto on perustettava. Pe
rustava kokous oli helmik. 20 p., johon oli saapunut eri 
liikkeistä neljänäkymmentä työntekijätärtä. Kokouksessa se
lostivat liiton luottamusmies Kokkola ja järjestäjä Väisänen 
osaston tarkoitusta. Päätettiin perustaa osasto ja liittyä S. 
Vaatetustyöntekijäin liittoon ja H:gin Työväenyhdistykseen. 
Osastoon liittyi heti alussa lähes 60 jäsentä, mutta pian 
hupeni luku lähes puoleen, mutta on vuoden lopulla ko
honnut jälleen, ollen nykyään 54.

Puheenjohtajaksi valittiin Heta Ahokas ja muiksi jäseniksi 
toimikuntaan Helenius, Jääskeläinen, Kivistö, Vilberg, Tu
kiainen sekä H. Vallius, joka on toiminut sihteerinä.

Puuseppäin amm. yhd. on kokoontunut 28:11a toi
mintavuodellaan 8 kertaa käsitellen osaksi omia sisäisiä, 
sekä liittoa koskevia kysymyksiä, mitkä aiheutti liittokokous 
syyskuulla Helsingissä. Työnantajain palkanylennyssjarru- 
tukset ovat antaneet osastolle tehtävää.

Liiton yhteyteen perustetun työttömyys- ja matka-apura- 
haston tähden korotettiin jäsenmaksut 75 p:iin viikolta. 
Sääntöjen mukaisia jäseniä oli vuoden viimeisellä neljän
neksellä 310.

A -y:n johtokunta on kokoontunnt 13 kertaa. Puheen
johtajana on toiminut H. Nieminen.

Htgin kirvesmiesten osasto (Puutyöntek. liiton os.) 
on toiminut, sikäli kuin nykyinen tilanne on myöten anta
nut, etupäässä jäsenten osastossa pysyttämiseksi, kuin myös
kin uusien hankkimiseksi. Ja onkin sitä työtä tehty verrat
tain hyvällä onnella, ollen jäsenluku, joka vuoden alussa oli
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273 (täysinmaksaneita 215, vanhoja 16) nyt yht. 444, joista 
täysinmaksaneita 418 ja vanhoja 13. Jäsenmäärämme lisään
tymiseen on sekin seikka ollut suurena tekijänä, että osasto 
isommille työmaille valitsi kantomiehiä. Näiden lisäksi on 
osaston jäsen K. Soisalo toiminut lokak. 1 pistä osaston 
paikallisena luottamusmiehenä. Kuoleman kautta on riveis
tämme poistunut 3 jäsentä; hautausavustusta annettu yht. 
Smk. 425:—.

Toimikuntaan ovat kuuluneet K. N. Holm puh.j., M. 
Mild var., V. A. Koivunen siht, A. Vainio var., J. J. Rei- 
honen jäsenkirj., J. Järvinen rah. ja tai.hoitajana, muina jäse
ninä K. Soisalo, jonka tultua luottamusmieheksi T Heinonen.

Kokouksia on toimikunta pitänyt 25 (pöytäkirj. 141 §). 
Osaston kokouksia on ollut 14 (78 §).

Sairausavustusta on osasto puoltanut 27 erässä 546 päi
västä yht. 1,207:80. Kirvesmiesten sairaus-, tapaturma- ja 
hautausapurenkaan toimikunta on päättänyt renkaan toimin
nan lopettaa toistaiseksi jäsenten vähyyden tähden ja luo
vuttaa kirjat ja rahat osaston johtokunnan hoidettavaksi.

Osasto on vuoden kuluessa ollut pakotettu jäsenyydes
tään erottamaan A. Vuorisen, J. A. Pensaan ja K. Packa- 
Iénin, syystä koska ovat oman tunnustuksensa mukaan työs
kennelleet Iakonalaisilla työmailla viime rakennustyöväen 
lakon aikana v. 1912.

Osastolla on ollut huvitoimikunta, joka on huolehtinut 
huvien, urheilutilaisuuksien ja iltamien toimeenpanosta. 
Osasto on ollut edustettuna liiton V:ssä edustajakokouksessa.

Vapaajäseneksi tulee Salomon Hellstén.

Mallinveistäjäin os. puheenjohtajana toimi T. J. 
Kuuhkanen, rahastonhoit. F. F. Westerlund, kirj. Hannes 
l.iljeqvist; johtokuntaan lisäksi kuuluneet J. Palenius, K. Ol
likainen, var. S. Heino ja E Valenius. Osastolla on ollut 
11 kokousta (78 §). Johtokunta on kokoontunut 7 kertaa 
(34 §).

Osaston komitea on laatinut ehdotuksen työehtosopi
mukseksi, mutta nykyisen tilanteen tähden ei sitä ole voitu
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esittää työnantajille. Vaaliagitatsionin hyväksi myönnettiin 
Smk. 25: —. Liittokokouksessa osasto edustajansa kautta 
vastusti työttömyys- ja matka-avustuskassan perustamista 
tällä kertaa, mutta ehdotti, että alettaisiin kartuttaa pohjara
hastoa vakituisella viikkomaksulla. Liittotoimikuntaan ehdotti 
osasto valittavaksi myöskin malliveistäjäin ammatissa työs
kentelevän. Liittokokouksen päätöksen mukaan on paikka
kunnalla toimivain liiton osastojen kanssa muodostettu työ- 
väensuojeluslakien noudattamista valvova komitea.

Jäsenilleen on osasto järjestänyt pyöräilykilpailut. Vapaa- 
iltama kaikille mallinveistäjille on myöskin pidetty. Muita 
huveja varten on osasto ollut edustettuna Metallityöntekijäin 
yhteisessä huvitoimikunnassa.

Verhoilijain os. (S. Puutyöntekijäin 1. os. n:o 101) 
johtokuntaan ovat kuuluneet puh.j. J. Kivekäs, v.p.j. V. Le- 
hokas, kirj. E. Väisänen, var. J. Railo, rah.h. A. Leimu, 
kantomiehenä A. Jokimies ja J. Numme sekä var. O. Kaup
pinen ja J. T. Forsman. Tilintarkastajina J. Lumivuokko ja 
A. Hög. Agitatsionikomiteaan ovat kuuluneet O. Kauppi
nen, V. Lähteinen, H. Hakkarainen ja Oabrielsson. Kir
jallisuuden levittäjänä on toiminut O. Antikainen.

Toimikunnista mainittakoon 10-henkinen huvitoimikunta, 
joka on toiminut 3 iltamaa, joista on puhtaaksi voitoksi 
jäänyt Smk. 830: 96; 5-henkinen urheilutoimikunta, joka on 
osaston jäsenten keskuudessa järjestänyt kahdet hiihtokilpai
lut sekä syyskesällä kilpailut kuusiottelussa. Osasto on jäse
nilleen tilannut »Lastu»-lehden. Osaston toimesta järjestet
tiin helmikuulla n.s. koristekurssit, joihin osanotto oli run
sas ja se oppi, mikä niistä saatiin, vastasi täydellisesti sitä, 
mitä niiltä toivottiinkin.

Työolot on ammattialalla olleet kohtalaiset verrattuna 
edelliseen vuoteen, vaikkakaan palkkoja ei ole saatu nouse
maan siinä määrässä kuin nykyisten elantokustannusten kal
leus vaatisi. Osasto on kehoittanut jäseniään vaatimaan 
työhuoneittain palkkojen ylennystä, sekä myöskin kääntyi 
vuoden lopulla kirjelmällä kaikkien työnantajien puoleen.
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Jäsenmaksut ovat olleet 35 p. täysinmaksavilta ja 20 p. 
puoleksimaksavilta viikossa. Osasto on kokoontunut 10 ja 
johtokunta 8 kertaa. Osastossa oli vuoden lopussa jäseniä 
kokomaksavia 49 ja puoleksimaksavia 11, yht. 60. Kuole
man kautta on osastosta siirtynyt pois jäsen Johansson.

Vuoden lopussa oli osastolla varoja Smk. 1,510:41 ja 
Työttömyysrahastossa Smk. 2,284: 83.

Konepuuseppäin a,-o:n kuudestoista toimintavuosi 
ei kelpaa esimerkiksi tuleville vuosille. Kokouksia on pi
detty ainoastaan 4, paitsi vuosikokousta. Johtokunta on ko
koontunut 11 kertaa. Puheenjohtajana on toiminut U. Jokela, 
jäsenkirj. ja rah.h. U. Hytönen, pöytäkirj. K. Nummelin 
sekä jäs. A. Lahtinen, D. Marin, J. Leino ja W. Tuominen. 
Huvitoimikunta, johon on kuulunut 10 jäsentä, on toimi
nut 1 yleisen. 1 perheiltaman ja 1 kävelyretken. Tilintar
kastajina olleet W. Virta ja K. Mäki. Osasto kuuluu S. 
Puutyöntekijäin liittoon ja on osastoa edustanut liittotoimi- 
kunnassa R. Lahti. Osasto on tilannut kaikille jäsenilleen 
Lastu-Iehden.

Tärkeimmät asiat vuoden kuluessa ovat olleet liitto- 
kokousasiat ja työnantajille kalliinajan palkankoroituspyyntö 
sekä kirjelmä Työnantajain Liitolle, työsopimusrikkomisesta, 
joka tulikin korjatuksi.

Osasto on antanut kahdelle jäsenelle ylim. avustusta, 
Liiton avustusta lukuunottamatta.

Osastolla on työnantajain hyväksymä työsopimus voi
massa, joka kuitenkaan ei vastaa tarkoitustaan nykyisen tilan
teen aikana.

Osastoomme on vuoden kuluessa liittynyt neljänäkym
mentä uutta jäsentä.
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Tehdas- ja Sekatyöväen 1. H:gin osasto n:olö.
Kun paikkakunnalle on kerääntynyt runsaasti sekatöissä työs
kenteleviä, on osasto 7:n muun liiton osaston kanssa perus
tanut erikoisen agitatsioonitoimikunnan uusien jäsenten vär- 
väämiseksi. Hankkeella on ollut melkoista menestystä. Osas
ton jäsenten valistustason kohottamiseksi sekä mielipiteiden 
vaihdon vilkastuttamiseksi on osaston kokouksissa juokse
vain asiain ohella ollut yleisempää laatua olevista kysymyk
sistä keskusteluja. Jotta jäsenet saataisiin pysyvämmiksi, on 
päätetty jäsenmaksujen kotoa kanto ottaa osittaisesti käytän
töön. Työväen palkkojen kohottamiseksi on kehotettu 1.-toi
mikuntaa tekemään asiasta esityksiä työnantajille ja jäsen
ten toimesta tehty sellaisia esityksiä. Jäseniä oli vuoden 
alussa 156, lopussa 221. (Edellisen vuoden vastaavat luvut 
120 ja 127.) Omistaen osuuden Osuusliike Elannosta on 
osaston puolesta siellä edustettu kantaa, että liikkeen joh
dossa olevat sosialistit eivät saisi harjoittaa porvarien kanssa 
työväelle vahingollista kompromissipolitiikkaa. Vaaleissa on 
vaadittu »puhdasta työväen listaa» käytettäväksi. — Osas
tolla on ollut kokouksia 12, johtokunnalla 11. Puheenjoh
tajana N. Kiiskinen, varap. E. Luja, muina johtokunnan 
jäseninä F. Vainio, P. Koivistoinen, E. Nurmi, H. Nevan- 
der ja kiri. K. Manner, rah.h. A. Aalto ja hänen muutet
tuaan paikkakunnalta J. O. Arjanne. — Osaston talous on 
vuoden varrella edistynyt. Puhdas omaisuus, joka lisääntyi 
Smk. 625:08, oli vuoden lopussa Smk. 2,989:25.

Ulkotyöläisnaisosaston (Suomen T.- ja Sekatyö
väen liiton os. n:o 4) toiminta kuluneena vuotena on ollut 
kovin laimeata. Jäsenlukukin näyttää vähentyneen. Osas
tolla on ollut 52 jäsentä, joista vuoden loppuun on mak
sanut 44. Kuukausikokouksia on pidetty 9 sekä vuosi
kokous (54 §), kokouksissa ollut saapuvilla n. 15 jäs. Toi
mikunta on pitänyt 5 kokousta (18 §). Osaston toimikun
taan ovat kuuluneet puh.j. Mimmi Syrjäharju, var. Ida Laine, 
rah.h. Aliina Sillanpää, jäsenkirj. Olga Lindevall, pöytäkirj. 
Hilma Salo, var. Ida Orre sekä Friitta Nuutinen. Tilintar
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kastajana olleet A. Aalto ja K. Heinonen. Huvitoiinikuntaan 
kuului 5 jäsentä. Näytelinäseura »Kasvattajan» johtokuntaan 
kuuluivat Friitta Nuutinen, Olga Lindevall, Ida Laine.

Tupakkatehtaalaisten osaston toimikunnassa on 
toiminut puh.j. Linda Jalava, varap.j. Hanna Lindqvist, ra
haston- ja tai.hoit. Alina Sinisalo, jäsenkirj. Heddi Haapa
nen sekä Ida Rinne, Mimmi Forsman ja Anni Koskinen. 
Osastolla on ollut 9 kokousta (42 §). Johtokunta on ko
koontunut 8 kertaa (pöytäkirj. 22 §). Jäseniä oli vuoden 
alussa 14, vuoden kuluessa liittyi 29, joista 3 miestä ja 26 
naista; jäseniä kaikk. 29.

Hautausapurengasta ei osastolla ole enää ja sen vähät 
varat on luovutettu osastolle.

Silittäjäin OS. toimintaan ovat kuluneena vuotena 
vaikuttaneet samanlaiset syyt kuin kahtena edellisenä vuote
nakin, jonka vuoksi toiminta on ollut rajoitettua. Mutta 
siitä huolimatta on koetettu tehdä työtä sikäli kuin tilanne 
on sallinut.

Osastomme tänä vuonna tärkeimmistä kohdista mainitta
koon sen liittyminen Tehdas ja Sekatyöväen liittoon. Toimi
kuntaan ovat kuuluneet Fiina Pietikäinen puheenj., Katri Ket
tunen kirj., Anna Hurmevaara rahastonh., Jenny Piirainen 
jäsenkirj. sekä Aino Tuomikoski, Riika Hytönen, Riika Taski
nen, Hilja Blomqvist ja Amanda Auer.

Paitsi vuosikokousta on kokouksia pidetty 6, joissa on 
keskusteltu osaston sisäisistä asioista ja yhteiskunnallisista ky
symyksistä sekä hoidettu pesulaitoksen juoksevia asioista. 
Johtokunnan kokouksia 6.

Huvitoimikunta on pitänyt kaksi iltamaa, sekä vuosi
juhlan.

Osastolla on oma pesu-ja silitysliike Bulevardinkatu 17, 
jossa on johtajana Aino Tuomikoski ja kauppaletyöntekijänä 
Jenny Piirainen. Talven aikana on ollut kolmaskin työn
tekijä.
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Osaston jäsenluku on ollut 24, joista täysinmaksavia 16, 
uusia liittynyt 7. Osaston omaisuus Smk. 840:53; pesu- 
laitoksen Smk. 484: 46.

Pesijätär os. (Tehdas- ja sekat. 1. os. n:o 14) jäsen
luku oli vuoden alussa 16 täysinmaksanutta, uusia liittyi 4. 
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Kustaava Koski, var. 
Riikka Hiltunen, pöytäkirj. Anna Mantere, var. Maria Karlsson, 
rah.h. Hilda Vallin, jäsenkirj. Riikka Hiltunen, sekä Eva 
Koskelainen, 1. Koski ja var. Ida Tamminen sekä F. Ojanen. 
Tilintarkastajina V. Eloranta ja E. Sandgrén.

Paitsi vuosikokousta on pidetty 8 kuukausikokousta, 5 
johtokunnan kokousta ja 3 ylimääräistä kokousta. Osasto 
liittyi toimintavuoden alusta Tehdas-ja sekatyöväen liittoon.

Asfalttityöläisten osaston (S. Tehdas- ja Sekatyö
väen liiton os. n:o 70) toimintaan on suuresti vaikuttanut 
se seisaus, mikä sillä työalalla vallitsee. Kumminkin on osas
toon liittynyt 12 uutta jäsentä, ollen jäsenluku nyt 41, niistä 
täysin maksaneita 29.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet A. Vekter puh.j., O. 
Mäkinen siht., J. Kanerva rah.h., K. Niemi jäsenkirj., K. Tuo
minen tal.h., K. Oksanen varapuh.j. sekä V. Peltonen ja J. 
Lahtinen. Osaston pöytäkirjoissa on 43 §. Huvitoimikun- 
nalla on ollut puhdasta tuloa Smk. 225: 54. Osaston tulot 
ovat olleet Smk. 620: 28 ja menot Smk. 522: 76; omai
suus Smk. 2,167:26.

Sementtityöntekijäin a. o:lle oli kulunut vuosi 
tavallaan merkkivuosi, sillä tuli kuluneeksi 10 vuotta osas
ton perustamisesta itsenäiseksi osastoksi. Osaston jäsen
määrä kasvoi runsaalla kolmanneksella ja osaston varat li
sääntyivät n. 58:11a prosentilla. - Jäseniä osastossa oli vuo
den alussa 73, uusia liittyi 38 ja vanhoja erosi 12, joten 
jäsenmäärä vuoden lopulla teki 99. — Osaston tilit taas 
osoittavat tuloja Smk. 2,919:05 ja menoja 1,579: 50 jääden 
siis säästöksi 1,339:55. — Tähän suotuisaan rahalliseen tu
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lokseen on suurena tekijänä ollut osaston huvitoimikunta, 
joka puhtaina tuloina iltamista tilitti Smk. 1,154:33. Osas
ton puhdas omaisuus vuoden lopussa oli 3,664: 08 mk.

Osaston kokouksia on kaikkiaan pidetty 10, joihin keski
määrin on osaa ottanut 28 jäsentä; pöytäkirj. sis. 60 §. 
Johtokunta on kokoontunut 13 kertaa (82 §). Johtokun
taan kuuluivat Kaarlo Leino puheenjoht., K. V. Blomberg 
siht., E. Jyrkilä jäsenkirj., V. Lehto rahastonhoit., A. Aho 
taloudenhoit. ja M. Orre, H. Arola ja J. Oksanen sekä var. 
K. Louhivuori, N. Anttila, A. Järvelä ja T. Kinnunen. Tilin- 
tarkast. P. Nevalainen, E. Ekholm ja A. P. Laitinen.

Tiilenkantajain osasto (S. Tehdas- ja Sekatyöväen 
liiton os. n:o 1). Muuttuneiden työsuhteiden takia ei osas
tomme ole voinut suuria toimia jäsenmääränsä kartuttami
seksi, mutta kuitenkin on se osoittanut hiljaista nousua, 
lisääntyen 13 jäsenellä ja ollen vuoden vaihteessa 53.

Toimintaan nähden ei ole mitään erityistä aikaansaatu. 
Kokouksia ollut 12 (57 §), toimikunnalla 2 (6 §). Osas
tomme yhtyi syksyllä S. Tehdas- ja Sekatyöväen liiton Hgin 
osastojen yhteiseen agitatsionitoimikuntaan.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Valo puheenj. ja rah.h., 
K. Wikman siht., J. Lahtinen kantomiehenä, A. Saarinen v. 
puheenj., J. Wilén v.siht. sekä E. Helén, S. Savinen ja E. 
Tuure.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä, puheenj. W. 
Viherkoski. Tilintarkastajina toimineet K. Heinonen ja W. 
Viherkoski.

IJIkotyöläisnaisosaston ja Tiilenkantajain omistama N. S. 
Kasvattaja on toiminut vointinsa mukaan ripeästi, toimeen
pannen vastaanottokokouksia sekä useita iltamia.

Kipsi- ja riksilevytyöntekijäin osaston toiminta 
on kohdistunut ainoastaan sisäisiin asioihin liittotoimikun- 
nan ja Ammattijärjestön kirjelmien johdosta. Huomatuim- 
pia tapahtumia oli oikeusjuttu, joka päättyi 13 p. jouluk., 
osaston ja Riksilevyt. o.y:n välillä. Osastolla on ollut vuosi
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kokous, sen jatkokokous ja 5 kuukausikokousta (pöytäkirj. 
38 §). Toimikunta on kokoontunut yhden kerran ja on 
siihen kuuluneet L. Boman puh.j., A. Valtonen kirj., A. 
Aarresalo jäsenkirj., K. Salmi rah.h. sekä A. Laitinen ja E. 
Vekter. Osastossa oli vuoden alussa 16 jäsentä ja vuoden 
lopussa 15, kaikki täysi n maksavia. A. Laitinen ja E. Vekter 
ovat olleet osastossa 10 vuotta. Tuloja oli Smk. 847:96, 
menoja Smk. 265:10, omaisuus Smk. 885:97. Huvitoimi- 
kunnalla ollut 8 kokousta ja on se toiminut 2 yleistä ilta
maa ja yhden perhe-iltaman.

Helsingin Uikotyöväenyhdistyksen 22:na toi
mintavuotena on johtokuntaan kuuluneet puheenjoht. K. E. 
Ruusuvuori ja varapuheenj. K. Niininen, kirjurina J. H. 
Talvitie, varalta H. Rantanen, rahastonhoit. J. N. Koskinen, 
jäsenkirj. J. A. Lampi sekä jäs. T. Itkonen, E. V. Lehtonen, 
A. Rönnbeck, M. O. Mäenpää, O. A. Laine ja varalta E. E. 
Nieminen, K. R. Niemi, J. H. Hurmekoski, P. Torniainen, 
K. Stenberg ja K. Mannninen. Tilintarkastajina O. Murtosalo, 
A. Siren ja A. Rautio.

Huvitoimikunta on pitänyt 2 perhe-iltamaa ja 3 yleistä 
iltamaa.

Paitsi vuosikokousta on kokouksia pidetty viisi (pöytäk. 
59 §); Johtokunnan kokouksia kolme (25 §).

Yhdistykseen on kuulunut 125 täysinmaksanutta jäsentä 
ja osittain maksaneita n. 100. Varoja 1,200 mk.

Sokerityöntekijäin osaston toiminta on ollut 
keskinkertaista, osaston pienuudesta huolimatta. Kokouksia 
on pidetty kerta kuussa, johtokunta kok. tuntia ennen. Ko
kouksissa on käsitelty sisäisiä ja yhteiskunnallisia asioita. Joh
tokuntaan kuuluneet Väinö Rantanen puheenj., V. Oksanen 
kirj., Otto Ukkonen rah.h., K. Laurikainen varap.j. ja O. 
Hurme varakirjurina. Johtokunta on toiminut samalla huvi- 
toimikuntana.

Osaston rahavarat ovat Smk. 2,740: 28. Jäseniä vuoden 
alussa 13, lopussa 17. Kokouksia on ollut 12, toimikun
nalla 3.
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Satamatyöntekijäin os. (S. Kuljetus 1.1.1. os. n:o 
18) alkoi 11 :n toimintavuotensa tänne perustetun ja vuosi
kausia toimineen Satamatyöniiesten Osuuskunta r.l. sorron 
ja riiston alaisena. Vuoden ensimäisenä kuukautena os. teki 
työnantaja Alexandroffin kanssa työsopimuksen. Tätä sopi
musta vastaan nousi sanottuun Osuuskuntaan kuuluvat osas
ton jäsenet sotajalalle ja menivät polkemaan sopimuksessa 
määrättyjä työpalkkoja. Tässä mainitusta syystä osasto erotti 
ne jäsenet tammik. 22 p:nä osaston jäsenyydestä ja samalla 
haastoi Osuuskunnan sovinto-oikeuteen, velkoen siltä työ
sopimuksen mukaista ylityöprosenttia, jonka sovinto-oikeus 
tuomitsikin maksamaan ynnä kulut, joita kuitenkaan ei vielä 
ole saatu, syystä kun Osuuskunta rettelöi sanotun oikeuden 
päätöstä vastaan.

Maaliskuussa sanoi osasto Osuuskunnan välisen vanhet
tuneen työsopimuksen irti ja esitti tilalle uuden, joka ei 
ollut sille mieluinen, koska se olisi vienyt osaston nylke
misen mahdollisuudet sanotulta koplalta. Neuvotteluja pi
dettiin joista oli tulos, että kumpikin järjestö valtuutti kolme 
jäsentä yhteiseen sovittelulautakuntaan ja S. Ammattijärjestö 
määräsi puheenjohtajan. Tämä sovittelulautakunta tuomit
sikin Osuuskunnan avonaiseksi osaston jäsenille, samoin 
osaston Osuuskunnan jäsenille. Tätä päätöstä ei Osuuskunta 
kuitenkaan osastoamme kohtaan ole noudattanut, vaan sen 
sijaan erottanut 173 osaston jäsentä Osuuskunnasta ja kai
kin keinoin koettanut sortaa osaston toimintaa, jossa se 
kuitenkin on epäonnistunut.

Osaston johtokunnassa on toiminut puh joht. K. Suu
ronen, var. R. Kopra, kirj. O. Kallioniemi, var. L. Andelin, 
jonka paikkakunnalta muuttaessa tilalle valittiin H. Öster, 
sekä hänen siirryttyään eri alalle A. Niemi; kantomiehenä 
toimi O. Kauppinen ja rah.h. vuoden alussa K. E. Laine 
ja sitten A. Lindroos, tal.hoit. K. Suuronen ja muina johto
kunnan jäseninä F. Vainio ja D. Sumpp.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt 20 kokousta (pöytä
kirj. 120 §), osanotto keskim. 72. Johtokunnan kokouksia 
oli 26 (125 §). Tilintarkastajina olleet E. N. Jokela ja A.
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R. Kinnunen. Osastoa on edustanut liiton Helsingin osas
tojen paikallistoimikunnassa E. N. Jokela ja O. Kauppinen.

Osastomme toiminta on ollut edellisiin vuosiin verraten 
ripeää; jäseniä on 100 enemmän kuin viime tammikuussa; 
vuoden lopussa täysinmaksaneita 300. Varat ovatkin myös 
melkoisesti lisääntyneet. Pääoma vuodelle 1917 on Smk. 
1,369:70. Työpalkoista nostetuista prosenteista tuli Smk. 
4,229:40, josta osastolle tilitettiin Smk. 1,414:75 ja saldoa 
jäi Smk. 2,785: —.

Varasto- ja Kuljetustyönt. osaston (S. Kuljetust. 
liiton os. n:o 16) kymmenes toimintavuosi ei suuriakaan 
poikennut edellisistään. Tasaista kehitystä, jota jo kauan on 
jatkunut osaston voimistumisessa, voidaan kuluneen vuoden 
aikanakin todeta. Työttömyyttä ei osaston jäsenien keskuu
dessa ole ollut. Taloudellisesti raskasta on tämä vuosi ollut 
niistä pienistä palkankorotuksista huolimatta, joita työnanta
jat n.k. kalliinajan korotuksen nimellä ovat antaneet. Vuo
den ajalla on kuitenkin osaston ensimmäinen työehtosopi
mus, Osuusliike Elanto r.l. kanssa, saatu voimaan; eikä 
muita palkkaliikkeitä ole ollutkaan.

Osaston puheenjohtajana on toiminut A. Raatikainen ja 
siht. F. Toivonen, toimikuntaan lisäksi kuuluneet V. Jok: 
nen, J. Pakalén, A. Lindroos, N. Laakso, K. Sutinen, V. Simo
lin ja K. Koskinen. Toimikunta on kokoontunut 23 kertaa 
(105 §).

Jäseniä on vuoden ajalla ollut 261. Uusia on liittynyt 
102, eronnut 36, nykyinen jäsenmäärä on 225; näistä koko 
vuoden täysinmaksaneita 124 ja puoleksimaksaneita 10, yht. 
134; osittain maksaneita 127. Vero on ollut 1: 25 p. kuu
kaudessa.

Kokouksia on pidetty 14 ja käsitelty 100 asiaa.
Tulot ovat olleet Smk. 4,344: 96, menot Smk. 4,469:28, 

omaisuus Smk. 2,963: 13.

Liikeapulaisosaston (S. Kulj. työnt. liiton os. n:o 
19) toiminnassa on ollut havaittavissa vilkastumisen merk
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kejä; nykyinen tilanne on pakoittanut liikeapulaisetkin jal
keille, hinnat kun yhä kohoovat ja palkat ovat alhaiset siitä 
huolimatta, että liikeapulaisten kysyntä kasvaa.

Osaston puheenjoht. on toiminut J. E. Järvisalo, johto
kunnan jäs. Aino Pesonen varap.joht., Saima Kiviranta ra
hastonh., Maria Sinisalo jäsenkirj., Fanny Sydänmaa pöytä
kirj. alkuvuoden ja Lydia Pukander loppuvuoden sekä O. N. 
Rantanen.

Kokouksia on osasto pitänyt 12, johtokunta 18, jota- 
paitsi pidetty keskustelu-ja agitatsionikokouksia useita Läsnä 
20 — 50 jäsentä. On keskusteltu agitatsionikysymyksestä liike
apulaisten keskuudessa, palkkauskysymyksestä, jonka joh
dosta tehty anomuksia palkkojen korottamiseksi, liikeapul. 
saavutuksista ja oloista muissa maissa, liikeapulaislakiehdo- 
tuksesta, työttömyysavustuksen järjestämismuodoista nykyi
sissä oloissa y.m. Ehdotuksista mainittakoon Kuljetustyön
tekijäin liittokokouksen kokoonkutsuminen, Elannolle työ
sopimuksen laatiminen myymälä-, kahvila- ja ruokala-hen
kilökuntaa varten.

Agitatsionityötä on osasto harjoittanut kautta vuoden 
verrattain menestyksellisesti. Osasto on edustettuna paikallis- 
toimikunnassa, yht. Kuljetustyöntekijäin I. os. huvitoimikun- 
nassa ja kirjallisuustoimikunnassa.

Sisäisessä toiminnassaan on osasto tehnyt muutoksia 
jäsenmaksujen kantotavassa y.m., sikäli kuin on nähty tar
peelliseksi. Tilikertomus osoitti tuloja 2,013:73, menoja 
1,840:24; varat 833:27.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 62 ja lopussa 265 
täysinmaksanutta, joista naisia 203 ja miehiä 62; kaikki 
kuuluvat puolueeseen. Jäsenmäärä on siis kasvanut 203:11a.

Autonkuljettajain os. (Kuljetustyönt. 1. os. n:o 48) 
piti vuoden kuluessa 5 kokousta ja johtokunta lisäksi yhden. 
Jäsenluku oli vuoden alussa 14, vuoden kuluessa liittyi 4; 
pois jäi 7, joten vuoden lopussa oli 11 täysinmaksavaa 
jäsentä. Jäsenluvun pienuuden takia on osaston toiminta 
ollut laimeata; kokouksiin ei tulla.
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Merimies- ja lämmittäjäin yhdistys (S. Kul- 
jetustyöntek. liiton os.). Suomen Kuljetustyöntekijäin liitto 
oli marraskuun 19 p. kutsunut merimiehiä ja lämmittäjiä 
kokoukseen Työväentalolle, jossa V. Perttilä suomen- ja 
ruotsinkielisessä esitelmässä selosti järjestäytymisen merki
tystä, erityisesti painostaen merimiesten huonoja työ- sekä 
järjestäytymisoloja. Koesisäänkirjoituksessa noin 40 henkeä 
ilmoittautui jäseneksi. Yhdistyksen toimintaa järjestämään 
ja sääntöehdotelmaa laatimaan valittiin väliaikainen toimi 
kunta: Hjelmman, Holm, Söderlund, Kytö, Malmberg, Lill- 
berg, Nevalainen sekä O. Jansson. Jouluk. 3 p:nä päätet
tiin perustaa merimiesten ja lämmittäjäin yhdistys, jolloin 
myös valittiin 7-henkinen johtokunta: K. Holm puheenj., 
G. Jansson kirj., J. F. Johansson rah.h., sekä Ahonen, Stolt 
ja Eriksson.

Vuoden vaihteessa oli yhdistyksellä 54 jäs., joista 52 
uusia ja 1 metalliteollisuusliitosta ja 1 Norjan merimiesten 
ja Iämm. liitosta. Yhdistyksen omaisuus oli Smk. 92: 05.

Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa (35 §).
Yhdistys on kokoontunut 3 kertaa (pöytäkirj. 24 §).

S.V. R. Konepajojen t.y:n H:gin osaston ll.s 
toimintavuosi on ollut vilkasta. Jäseniä oli vuoden lopussa 
täysin maksaneita 407. Monta työväelle tärkeätä esitystä on 
esitetty rautatiehallitukselle, jossa odottavat ratkaisua vielä. 
Palkkainkorotusanomuksia on vuoden aikana tehty kaksi 
kertaa; kumpaankin on saatu osittaiset myönnytykset. Sai- 
rasavustusta on suoritettu 20:lle jäsenelle, yht. 352 päivästä 
ä 1:—. — Ammattikuntain ja Koskenrannan kiertopokaa- 
lista on saavutettu ensi palkinnot. Myös jäsenten välisiä 
urheilukilpailuja on pidetty. Kuukausikokouksia on pidetty 
10 ja ylimääräisiä 3 (pöytäkirj. 110 §). Johtokunnankokouk- 
sia 12 (78 §). Johtokuntaan ovat kuuluneet T. Jokinen 
puh.j. ja J. E. Tuominen, A. Haapala, J. Koivisto, J. Rinne ja
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J. E. Unhola. Huvitoimikunta on toiminut 4 yleistä ja 
yhden perheiltaman, joista puhdas voitto on Smk. 563:10.

Leipurityöntekijäin liiton Helsingin osaston
n:o 1 toiminta on ollut ehkä jonkunverran vilkkaampaa 
kuin edellisenä vuotena. Poikkeuksellisiin oloihin on vähi
tellen opittu ja otettu käytäntöön niihin sopivat toiminta
muodot. Elinkustannusten suunnattoman kohoamisen vuoksi 
on osasto palkankoroitusanomuksella kääntynyt paikkakun
nan leipomonomistajien puoleen. Myöskin työhuonekunnat 
yksityisesti ovat kirjeellisiä palkankorotusanomuksia tehneet. 
Palkankoroitukset ovat jääneet riittämättömän pieniksi. Työ
ehtosopimuksen teki osasto alkupuolella vuotta Osuusliike 
Elannon kanssa; palkkaehdot eivät kuitenkaan tulleet riittä
vän korkeiksi nopeaan nouseviin elinkustannuksiin nähden.

Agitatsionia on osasto harjoittanut, palkaten marras- ja 
joulukuuksi järjestäjän, joksi valittiin E. Sara 175 mk. kuu
kausipalkalla. Järjestäjän toiminta kohdistui pääasiassa työ
huonekuntien muodostamiseen. Niitä perustettiin 24, käsit
täen 58 liikettä ja 548 työntekijää. Työhuonekuntiin kuu
lumattomien liikkeiden lukumäärä on suunnilleen 58 ja 
niissä työskentelee n. 335 työntekijää.

Lainvalvonta on tällä toimikaudella erikoisista nykyiselle 
tilanteelle ominaisista syistä kokonaan jäänyt, eikä ilmian
toja rikkomuksista niin ollen tämän vuoden laskuun voida 
merkitä ensinkään.

Uusia jäseniä liittyi vuoden varrella 193, näistä huo
mattava määrä joulukuun lopulla. Eronneita on 147. Jä
senmäärä vuoden alussa, ent. Naisleipuri a.o. mukaan las
kettuna, nousi 369, vuoden lopulla se oli 325 miestä ja 
180 naista, yht. 415. Jäsenmäärän lisäys 46 on siis tapah
tunut melkein yksinomaan naispuolisten leipojain taholta.

Osaston kokouksissa huvipuolta ylläpitämässä on ollut 
käsinkirjoitettu lehti »Nyrkki», joka vuoden alussa perus
tettiin. Lehteä on ilmestynyt 6 numeroa käsittäen 123 
arkin kokoista sivua.
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Kokouksia on osastolla ollut 13 (pöytäkirj. 81 §), osan
otto keskim. 68 jäsentä. Toimikunnan kokouksia on pidetty 
24 (118 §). Toimikuntaan kuuluneet B. Limnell, O. Kolin, 
E. Silvo, Ida Reijonen, H. Gröndahl, F. Heinonen, K. Ter
vonen, Liisi Pirskanen, V. Haaparanta, H. Joki, H. Juvonen, 
Hilda Hänninen sekä I. Stenman ja Fanny Lehtonen. Puheen
johtajana J. T. Viitasaari, varapuheenjohtajana H. Joki, näi
den erottua paikkakunnalta poismuuton tähden B. Limnell 
ja O. Kolin, siht. E. Silvo, lopulla vuotta H. Gröndahl, 
rahastonh. F. V. Heinonen. Tilintarkastajina J. E. Niskala ja 
J. E. Koivistoinen. Kantomiehenä I. Stenman, sitten H. 
Gröndahl, Elannossa vuoden lopulla V. Koskinen.

Huvitoimikunta on toiminut erittäin ripeästi, toimeen
pannen kaikkiaan 16 iltamaa ja kävelyretkeä. Rahallinen 
tulos on Smk. 1,891: - .

LJrheilutoimikunta on myös ollut toimessa. Ammatti
kuntain välisiin hiihtokilpailuihin otti osasto osaa kahdella 
joukkueella, saavuttaen ensimäisen sijan, joten osasto sai 
haltuunsa toiseksi vuodeksi kiertopalkintona olevan maise- 
mataulun. Osaston jäsenten keskisen kiertosarven voitti E. 
Fagerholm K. Jääskeläiseltä. Kesällä toimeenpannuissa am
mattikuntain välisissä 5 mailin viestinjuoksussa saavuttivat 
osaston edustajat tällä kertaa toisen tilan samoinkuin 10,000 
metrin viestinjuoksussakin.

Kivenhakkaajain os. (S. Kivityöntekijäin liit. os. 
n:o 1) jäsenluku on vaikeista toimioloista huolimatta nous
sut 50:llä, vaikkakin os. jäsenet ovat saaneet hyvin pienessä 
määrässä työskennellä omalla ammattialallaan.

Osaston toiminta on ollut pääasiassa sisäistä. Sovittelu
komitea, joka on liittomme osastojen 12 ja 8 yhteinen, on 
pitänyt huolta työsopimuksemme noudattamisesta, sikäli kuin 
se on ollut tarpeellista.

Osaston jäsenmäärä oli vuoden alussa 97 kokomaksavaa, 
1 puoleksimaksava ja 5 vapaajäsentä, yht. 103. Vuoden 
lopussa 144, 2 ja 7, yht. 153.
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Osastolla on ollut vuosikokouksen lisäksi 13 kokousta 
(93 §), keskim. osanotto 25 jäsentä.

Toimikuntaan on kuulunut T. Pietikäinen puheenj., V. 
Rissanen var., J. I. Suvanto kirj., E. Huttunen kantomiehenä 
ja taloudenhoit., K. E. Majanen rahastonh. sekä V. Saarelma, 
F. H. Koski ja O. Antikainen. Toimikunta on pitänyt 16 
kokousta (74 §).

Huvitoimikunta, joka on liittomme osastojen 1, 2 ja 8 
yhteinen, on osastollemme tilittänyt 400 mk. Liittomme 
sairasapukassasta on 7 jäsentä saanut sairausavustusta yht. 
532 mk. Osaston omaisuus oli vuoden lopussa Smk. 5,195:49.

Suomen Kivityönt. liiton os. n:o 8 toimikun
taan ovat kuuluneet puheenjoht., varapuheenj. ja 7 jäsentä 
sekä 3 varajäs., kirjurina toimi E. Nurmi. Kokouksia on 
osasto pitänyt, paitsi vuosikokouksen, 9 kuukausikokousta 
ja toimikunta 12 kokousta. Huvitoimikunta on toiminut 
yhdessä Kivityönt. os. n:o 1 ja 2 kanssa.

Jäseniä oli osastossa vuoden lopussa täysinmaksaneita 
46, osittainmaks. 12, puolimaks. 2, vapaajäseniä 12, yht. 
75. Osaston jäsenluku lisääntynyt vuoden kuluessa 10:llä.

Liiton sairauskassasta ovat saaneet osaston eri jäsenet 
avustusta yht. Smk. 663:25.

Osaston varallisuus vuoden lopussa oli Smk. 2,897:63.

Kivityöntekijäin liiton OS. n:o 2 18:s toimintavuosi 
on osoittanut vilkastumista v:n lopulla. Jäsenluku kasvoi 
1 l:llä. Työmaat ovat olleet erittäin vaarallisia. Monet osas
ton jäsenet ovat loukkaantuneet, niinkin pahoin, että on 
ollut kuolemantapauksia.

Kuukausikokouksia oli 10 (77 §). Toimikunnalla oli 
12 kokousta (65 §). Toimikuntaan kuuluivat: V. Silvonen 
puheenj., O. Nuutinen varap. ja siht., J. Pitkänen var., A. V. 
Laukkanen rah.h., H. Viljamaa jäsenmaksujen kantomiehenä, 
O. Salonen, A. Jokinen, A. Salo, K. l ähteenmäki, var. T. 
Meriluoto ja Messuliin. Toimikunnasta erosi vuoden alussa 
K. Lähteenmäki, tilalle kutsuttiin A. V. Laukkanen ja A.
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Salon kuoleman jälkeen T. Meriluoto. Tilintarkastajina J. 
Pietikäinen ja H. Laukkanen. Huvitoimikunta ja sovittelu
komitea on osastojen 1 ja 8 kanssa yhteinen.

Sairausapua sai osaston 16 jäsentä yht. 878 mk. 50 p. 
liiton varoista, hautausapua 4 jäsentä yht. 150 mk. osaston 
varoista. Sairaiden ja kuolleiden perheitten avustamiseksi 
on kerätty avustusta 254 mk. Jäseniä: täysinmaksaneita 
156; puolinmaksavia 1, osiksi maksavia 11. Vuoden kuluessa 
kuollut 5.

Osaston omaisuus Smk. 6,023:96.

Jalkinetyönt. am. os. toimialalta mainittakoon, että 
vaikka ei mitään erinäistä muutosta ammattikuntamme 
oloissa olekaan ilmestynyt, on kumminkin saatu merkille 
pantavia parannuksia, vaikka vaan poikkeuksellisia. Huoli
matta siitä, että työt täkäläisissä jalkineliikkeissä ovat tuntu
vasti vähentyneet, onpa useita liikkeitä tykkänään lopettanut
kin toimintansa, on osaston jäsenmäärä kumminkin tuntu
vasti kasvanut vuoden kuluessa ollen sen alussa 124 ja lo
pussa 317.

lohtokuntaan ovat kuuluneet Lindroos, ja Venhola pu
heenjohtajina, sihteerinä O. A. Pesonen sekä jäs. Haimi, 
Jokinen, Tikkanen, Sassi (var.), Laakso, Kuusela, Aromaa, 
Nikander ja Miettinen.

Nahkuriammattiosasto. Paikkakunnan nahkateol- 
lisuusalalla ovat työmarkkinat olleet jotenkin hyvät; etenkin 
vuoden alkupuolella oli töitä runsaasti saatavissa. Se teki 
mahdolliseksi osaston toiminnan vilkastumisen. Niinpä 
päätettiin jo vuoden alussa muodostaa Munkkisaaren tehtaa
laisille työhuonekunta, joka ryhtyi heti tositoimessa tehtaan 
työläisiä järjestämään. Osaston jäsenluku saatiin näin nouse
maan 19:sta 44:ään ja on paikkakunnan nahkurit saatu 
miltei viimeistä miestä myöten järjestöön.
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Kun työläiset oli näin saatu järjestymään, ryhtyi työ
huonekunta ja ammattiosasto toimenpiteisiin työ- ja palkka
ehtojen parantamiseksi. Siinä onnistuttiin niin, että tuntipalkat 
saatiin nousemaan 15 — 20 pennillä tunnilta, sekä munkki- 
saarelaisille yhden viikon kesäloma täydellä palkalla. Vuo
den loppupuolella muodostettiin myöskin pikkuliikkeissä 
työskenteleviä työläisiä varten työhuonekunta, mutta ei se 
ole mainittavampaa aikaan saanut, kun työt ovat paikkakun
nalta vuoden loppupuolella vähentyneet, niin että muuta
mien työntekiäin on täytynyt muuttaa pois koko paikka 
kunnalta, sekä muutamien muuttaa kokonaan toisille työ
aloille.

Osastolla on vuoden kuluessa ollut 9 kokousta (50 §). 
Työhuonekunnat ovat myöskin pitäneet useita kokouksia.

Osaston johtokuntaan on kuulunut 5 vakinaista ja 3 
varajäsentä, kokouksia pidetty 5 (28 §). Sihteerinä toimi 
V. Vikström.

Uunin tekijäin os. (Muurarien I. os. n:o 41) puheen
joht. on ollut K. Järvinen, var. A. Kaiponen, rah.h. ja jäsen
kirj. K. Kivisalo ja pöytäkirj. J. Sirén sekä lisäksi toimi
kuntaan kuulunut K. Laine, var. J. V. Lehmussaari ja J. B. 
Halme.

Osaston kokouksia on pidetty 7 (pöytäkirj. 43 §). Jäse
niä oli vuoden lopussa kaikkiaan 32, niistä täysinmaksaneita 
21; uusia jäseniä tuli 7. Vapaajäseniksi tuli vuoden alussa 
J. Selin, O. Hyvönen, A. Stenvall, J. Latvio ja N. Hellstén, 
Toimikunta kokoontui 7 kertaa (45 §).

Huvitoimikunta on pannut toimeen yhden iltaman.
Hiunotteluehdotuksen laatijatoimikunta on kokoontunut 

8 kertaa ja käsitellyt 200 uunin ylöspanohinnat

S. Muurarien liiton os. n:o 1 tuli viime huhtik. 
19 pmä toimineeksi 25 vuotta. Alkuaikoina olivat osastossa
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myös työnantajatkin mukana, mutta ovat lie eronneet yksi 
toisensa jälkeen jo toiminnan ensi vuosina. Työaika on sii
hen aikaan ollut 12 1/2 tuntia ja palkka niin pitkästä päi
västä 2. 60—3: 20.

Kaikissa osaston vaiheissa mukana olleena voimme mai
nita muurari K. A. Pastellin. Kiitollisuutemme hänelle pit
kästä päivätyöstä. Tuona aikana on työaikaan ja palkkoihin 
saatu korjauksia tuntuvasti.

Kuluneena vuotena oli rakennusteollisuus vallitsevan 
tilanteen vuoksi melkein seisauksissa. Palkkaliikkeitä ei voitu 
toimia. Elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi ja työ- 
palkkojerl korottamiseksi on yhteisesti neuvoteltu rapparien 
ja uunintekijäin osastojen kanssa. Rak.-mestarit pitivät nyky
aikaa kokonaan sopimattomana palkkojen järjestelyihin, 
mutta kohosivat ne sittenkin syksyllä jonkun verran eri työ
paikoilla tehdyistä esityksistä. Yhteistoimintaa elvytettiin 
rapparien ja uunintekijäin kanssa siten, että muodostettiin 
yht. huvitoimikunta ja pidettiin yht. joulujuhla. Urheiluhar
rastustakin pidettiin vireillä; osastojen kilpailtavana olevan- 
pokaalin voittivat muurarien osaston painijat. Jäsenmaksu
jen kotoakanto on edelleen säilytetty, täten kannettu jäsen
maksuja osastolle yli 2,200 mk.

Puheenjohtajan tointa hoitivat Hj. Lintula ja O. Saari
nen, kirj. oli K. E. Jaakkola, rah.h. A. Sirén, jäsenkirj. J. 
A. Salonen ja tai.hoit. O. A. Hellgren, toimik. Kallio, Kai
vola ja Maljavaara. Huvitoimikunta oli myös. Osasto ko
koontui 8 kertaa ja toimikunta 15 kertaa.

Monet osaston jäsenet ovat olleet töissä muilla paikka
kunnilla sekä muilla aloilla, kun omaan työalaan kuuluvia 
töitä ei ole ollut riittävästi saatavana. Enimmän työtä on 
antanut erinäiset lisäys- ja korjaustyöt sekä yleiset tilapäiset 
työt, joten huomattavaa työttömyyttä ei ole ollut. Jäsenluku 
on pysynyt jokseenkin ennallaan, vuoden loppuun mennessä 
osottaen pientä nousua.

Rapparien osaston (Muurarien 1. os. n:o 34) toiminta 
on ollut hyvin vähäistä nykyisenä aikana; syynä jäsenien
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muutto muille paikkakunnille Helsingissä nykyään vallitse
van huonon rakennusteollisuuden takia. Osaston täytyi jät
tää pitämättä useita kuukausikokouksia.

Osastoomme on kuluneella vuodella liittynyt uusia jäse
niä 12, vanhoja rästiään on maksanut 13, jäsenluku lisään
tynyt 21:llä, ollen nyt 68, joista 3 on puolimaksavaa, s.o. 
oppilasta. Vuoden aikana tulivat vapaajäseniksi J. V. Taimi
nen ja J. Palomäki, joista viimeksimainittu on ikänsä perus
teella myös liiton vapaajäsen.

Kokouksia oli vuosikokous, 4 kuukausikokousta sekä 8 
toimikunnan kokousta (pöytäkirj. 74 §).

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. Niemi puheenj. ja rah.h., 
varap. ja jäsenkirj. L. Saario, pöytäkirj. L. Saarinen, var. 
J. O. Jokinen, tai.hoit. J. Kymäläinen sekä muina jäseninä 
O. Lehto ja A. Lainio. Yhteinen huvitoimikunta on pe
rustettu liiton osastojen kesken. Tuloja oli Smk. 2,229: 50, 
menoja Smk. 2,217: 71.

S. Maalarityöntekijäin liiton osasto n:o 1. Kulu
neen vuoden aikana on työväen toimeentulo käynyt yhä 
vaikeammaksi, elintarpeiden hintojen suunnattomasti koho
tessa. Työpalkkoja ei ole voitu tehokkain toimenpitein ryh
tyä kohottamaan, on vain täydytty tyytyä tekemään palkan- 
korotuspyyntöjä, joista tulokset ovat olleet verrattain niukat.

Ulospäin ei siis ole voitu sanottavasti toimia, mutta si
säistä toimintaa on koetettu ylläpitää, ja siinä onkin jossain 
määrin onnistuttu, koska osaston jäsenluku sekä taloudelli
nen asema ovat kohonneet. Tämä on riippunut siitä että 
työmarkkinat maalarinammatinalalla Helsingissä olivat kulu
neen vuoden ajalla jonkunverran paremmat kuin edellisenä 
vuotena. Touko- ja kesäkuulla oli työvoiman kysyntä tar
jontaa suurempi, mikä ei kuitenkaan johtunut yksinomaan 
töiden runsaudesta vaan osaksi myös siitä, että työntekijöitä 
oli siirtynyt muille aloille, missä ansiomahdollisuudet olivat 
jonkunverran paremmat.
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Osaston jäsenluku, jokav. 1915 lopussa oli 188, oli kulu
neen vuoden lopussa 206, siis 18 enempi. Uusia jäseniä 
liittyi 54, edell. vuotena noin 26. Valitettavasti on osa van
hoja jäseniä taaskin jättäytynyt pois osastosta. Liiton sääntöjen 
mukaisia vapaajäseniä on 4 ja muuten maksuista vapau
tettuja 4. Täysinmaksaneiden luku, joka v. 1915 lopussa 
oli 127, oli kuluneen vuoden lopussa 172, siis lisäys 45. 
Puolueeseen kuuluu 118. V. 1915 kannettiin 1,012 kuu
kausimaksua eli 2,540 mk., mutta kuluneena vuonna 1,230 
maksua, 3,070:50 mk. Tulosta voidaan näissä oloissa pitää 
tyydyttävänä ja on se saavutettu pääasiassa persoonallisella 
kehoitustyöllä eli työhuoneluottamusmiesten kautta.

Kokouksia on osasto vuoden ajalla pitänyt 8 ja johto
kunta 9. Johtokuntaan ovat kuuluneet Jalmari Nikula puh. 
joht., J. Naukkarinen kirj. ja Anton Caselius rahastonh. sekä 
V, Selin, A. Lindfors, O. Särö ja K. Salminen. Osaston 
jäsenkirjurina ja kantomiehenä on toiminut S. Lehtonen. 
Työhuoneluottamusmiehinä ovat toimineet: Vuorion liik
keessä V. Selin ja K. Salminen, Kone- ja Siltatehtaalla Jal
mari Nikula, Elannossa O. Mäkipää ja Slotten liikkeessä A. 
Lindfors.

Huhtikuulla päätti osasto esittää liikkeenharjoittajille pal- 
kankorotuspyynnön, vaan liikkeenharjoittajani liiton osasto, 
jolle asia esitettiin, vastasi ettei se muka voi velvoittaa jäse
niään maksamaan korotusta, kun suuri osa liikkeenharjoit
tajia on järjestön ulkopuolella Oli vain lausuttu »toivomus» 
että palkkoja korotettaisiin. Osasto teki pyynnön kullekin 
liikkeenharjoittajalle erikseen. Tähän vastasi ainoastaan Vuo
rion liike, selittäen, että pyydetty 20 °/0 korotus maksetaan 
»jos työntekijäin osasto vastaa siitä, että jokainen liikkeen
harjoittaja maksaa saman korotuksen ja ettei kukaan työs
kentele halvemmalla». Osasto katsoi tällaiset ehdot mah
dottomiksi ja palkankorotusyritys siis raukesi sillä kertaa. 
Syksyllä Vuorion työhuonekunta kuitenkin saavutti 25 °/0 
palkankorotuksen, kun asia taaskin liikkeelle esitettiin työ
huonekunnan omasta alotteesta. Onnistuminen vaikutti, että 
eräässä toisessakin liikkeessä vaadittiin korotusta, ja siitä taas
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johtui että työnantajain osasto otti asian esille ja tällä ker
taa se jo katsoi voivansa päättää maksettavaksi 20 °/0 koro
tuksen. Toiminta siis johti lopultakin tuloksiin vaikka myö
hään ja tulos oli niukka.

Toukokuulla ryhtyi osasto laatimaan työehtosopimusta 
Osuusliike Elannon kanssa, koska Elannon taholta oli sii
hen ilmoitettu myös oltavan halullisia. Sopimuksen laati
minen kuitenkin viivästyi, joten se allekirjoitettiin vasta mar- 
rask. 25 p:nä. Siinä määriteltiin 9-tuntinen työpäivä, 95 
p:nin alin tuntipalkka ja 200 mkan alin kuukausipalkka 
sekä ylityöstä 50 °/0 ja pyhätyöstä 100 °/0 korotus. Sopi
mus kestää toukok. 1 p:ään 1918 ja sen jälkeen vuoden 
kerrallaan.

Sairausavustusta on osasto maksanut 5:lle jäsenelle yht. 
163 mk. ja hautausavustusta yhden kuolemantapauksen joh
dosta Sm. 31:50.

Tuloja oli osastolla vuoden ajalla Smk. 5,253: 14 ja 
menoja Smk. 3,723:33; varat Smk. 4,321:62.

S. Maalarintyönt. 1. os. n:o l:n oppilasosas-
ton toiminta kuluneena vuoden aikana on mennyt tyydyttä
västi eteenpäin, huolimatta siitä vaikka useammat osaston 
jäseneet pysyttäytyvät ulkopuolella toimintaa. Vallitseva ti
lanne on nyt epäedullisesti vaikuttanut työalallamme, lamaut
taen osastonkin toimintaa.

Johtokuntaan kuuluivat O. Nieminen p.joht, var. V. 
Virtanen, A. Virtanen kirj., V. Mönkkönen var., T. Halme 
rahastonh. sekä F. Luoto ja U. Nurminen, viimemainitun 
poistuttua paikkakunnalta valittiin tilalle P. Luoto; 1 os. 
edustaja on J. Selin.

Osaston kokouksia on pidetty 9 (85 §). Kokouksissa 
ovat käyneet vain johtokunnan jäsenet, jonka tähden ei johto
kunnan kokouksia ole pidetty kuin 1 koko vuoden aikana.

Jäsenluku oli osastossa vuoden alussa 24 ja on se kas
vanut 25:een, uusia jäseniä liittynyt 10. Puolueveron on 
maksanut 12 jäsentä.

Huvitoimikuntaan on kuulunut miltei samat jäsenet kuin
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johtokuntaankin ja on se toiminut hyvällä menestyksellä. 
Alkuvuodesta toimi se 3 yleistä iltamaa, sen jälkeen liityttiin 
1 os. huvitoimikuntaan. Tällä ajalla järjestettiin 1 hiihto
kilpailu, pitempien ja lyhempien matkain sarjajuoksukil- 
pailu, viisiottelu jäsenten kesken, vuosijuhla sekä yl. ilta
mia 9. Puhdas voitto on Smk. 1,265:02 ja varoja Smk. 
3,392: 24.

Palvelijatar a.o. Nykyinen tilanne on vaikuttanut 
suuresti ammattikuntamme palkkaetuihin, senpävuoksi on
kin osastossamme ollut keskustelun alaisena palvelijain pal
kan korotus. Osasto on pitänyt, paitsi vuosikokousta, 9 
kuukausikokousta (pöytäk. 61 §).

Palvelijataryhdistyksen kanssa on osasto järjestänyt ra- 
vintolapalvelijain yleisen kokouksen, tarkoituksena oli saada 
osasto perustettua, mutta ei se tällä kertaa onnistunut. Näistä 
kumminkin liittyi osastoomme jokunen määrä. Osaston 
koko jäsenluku on nyt 187; sääntöjen mukaisia 158 Koko 
vuoden maksaneita 96; osaksi maksaneita 33; uusia liittynyt 82.

Sairaus- ja työttömyyskassasta, joka on 2,700 mk. on 
maksettu avustusta yhdelle henkilölle yhteensä 32 mk. Huvi- 
toimikunta on toiminut 9 huvitilaisuutta, näistä on puhdas 
tulo ollut Smk. 869:04. Osaston omaisuus Smk. 5,105:64.

Sairashuonepalvelijain osaston viime vuoden 
toiminnasta ei ole juuri paljon mainittavaa. Osanotto ko
kouksiin on ollut hyvin laimeata. Kokouksia ollut 7 (52 §). 
Jäseniä oli täysi n maksaneita 32, vuoden lopulla liittyneitä 
4; 7 erosi. Toimikuntaan kuului puh.joht V. Hirvonen ja 
rah.h. A. Rinne sekä J. Taisto, K. Kanerva, D. Kukka, O. 
Lipponen, O. Hänninen ja Mandi Puisto. Osastolla oli 
tuloja Smk. 2,058:73 ja menoja Smk. 1,323:96.

Koneellakutojain os. (Kutomateollisuustyöntekijäin 
1. os. n:o 12) toiminta on ollut virkeämpää verrattuna
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edell. vuoteen jolloin liittomme oli lakkauttanut sääntömää
räisen veroituksen.

Osastossa on 10 jäsentä, vuoden lopulla liittyi 2 uutta. 
Tilikertomus osottaa varojan. 500 mk. Vaalirahastoa avusti 
osasto 25 mk:lla.

Palkkasuhteisiin ei osaston välityksellä suoranaisesti ole 
voitu vaikuttaa, paitsi selostamalla sanomalehdissä huonoja 
palkka- ja työoloja sekä mainitsemalla liikkeitten nimet. 
Vuoden lopulla on huomattu pienempiä kalliinajan koro
tuksia. Osasto on myöskin toimittanut Helsingissä työs
kentelevien ammattilaisten palkka- ja työsuhteista tutkimuk
sen. Kokouksia on pidetty 8. Puheenjohtajana Olga Lei
nonen.

Helsingin lasinhiojain a. o;n toiminta oli alku
puolella vuotta jotenkin laimeaa; juoksevia asioita hoitivat 
puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Vuosikokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi R. A. Aarnio, siht. Y. Peltonen 
ja rah.h. K. Valve. Tilintarkast. valittu V. Kalervo ja I. 
Saarinen, jonka erottua A. Alanne.

Vuoden kuluessa on ollut 6 kokousta (pöytäkirj. 38 §). 
Päätettiin kehottaa Iiittotoimikuntaa tekemään alotteen liiton 
edustajakokouksen pitämisestä ja liiton sääntöjen muuttami
sesta siten, että liittoon jäseniksi pääsee kaikki Suomessa 
lasiteollisuuden alalla työskentelevät työntekijät. Keskusteltu 
kysymyksestä, onko suotavaa, että peililasihiomoissa suosi
taan urakkatyöjärjestelmää. Palkkojen korotuskysymyksestä 
on osasto keskustellut ja vaikuttanut hiojien palkkojen nou
suun. Iltamia toimittu Grankullan työväentalolla ja R.Y. 
Koiton Yksimielisyyspiirin kanssa Huopalahdessa. Puolue- 
lehtiä on tilattu 20 vuosikertaa.

Osaston toiminta on huomattavasti virkistymään päin. 
Jäsenluku on 5:stä I9:ään. Osastolla on ollut tuloja 383: 17, 
menoja 217:60; omaisuus Smk. 189:70.
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H:gin Työväenyhdistyksen tulot ja

Kassatilin mukaan v. 1916.

Tulot:
Kassajäännös v. 1915.......................................

Jäsenverojen tili:
Saatu jäsenveroa eri osastoilta . . . .

Piiri- ja kunnallisverojen tili:
Saatu osastoilta piiri- ja kunnallisveroja . 

Juhlatoimikunnan tili:
Saatu iltamavoittoa......................................

Ravintolan voittovarojen tili:
Saatu ravintolan voittoa...........................

Juhlasalin tili:
172 tanssi- ja ohjelmailtaniaa . 25,800: —
66 konserttia........................... 5,280: —
80 luentotilais. Työv. opisto 4,830: —

7 kertaa eriluont. tilais. . . 1,011: —
Kokous- ja toimistohuon. vuokr. y.m. tili:

Vakin. vuokr. toimist. y.m. . 5,854:20
Vaatesäiliön vuokraa . . . 1,750: —
Kengänpuhd. tuolien vuokraa 141:25
Sekalais. tuloja, tilapäis. vuokr. 2,440:75

Ravintolan vuokratili:
Saatu ravintolalta vuokraa...........................

Automaattien tili:
Tuloja automaateista.................................

Korko tili:
Saatu osinkoja ja säästökorkoja . . . . 

Kirjastotin.-
Saatu lainasakkoja y.m. tuloja . . . .

Siirto

menot.

4,117: 18

23,797:30

8,683: 70

8,650: —

20,000: —

36,921: —

10,186: 20

13,830: -

7,648:85

1,620:23

322: 60 
158,279: 86
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Siirto 158,279:86
Rakennusrahaston tili:

Tupakkatehd. Fennian lahjoitus. . . . 15,000: —
Kirjaltnja V. F. Vihriän (Grönroos) tili:

Lyhentänyt velkaansa................................. 110: —
Työväen Säästöpankin tili:

Nostettu säästöstä...................................... 25,000: —
Työväen Sanomat. O.-y:n tili:

Velan suoritusta saatu................................. 20,000: —
Sos.-dem. Puolueen velkatili:

Saatu velan suoritusta................................. 9,500: —
Kulunkitili:

Työv. Sanomat O.-y. haloista 3,037: 50
Ravintolalta » 4,431:25 7,468:75

Korjausten tili:
Saatu ravintolalta korv. eril. korjauksista . 375:

Smk. 213,230:81

Menot:
Jäsenverojen tili:

Maksettu H:gin Kunnallistoimik. puoluev. 
Piiri- ja kunnallisverojen tili:

Suorit. H:gin Sos.-dem. Kunnallisjärj. ver. 
Kulunkitili:

5,906: 50

8,683: 70

44,034: 34

27,472:50
40,565:97

Lämmityskuluja . . . . 22,250:65
Valaistus » ... . 9,048:85
Puhdistus » ... . 1,153:65
Vesimaksuja .... . 1,593:44
Verot........................... . 1,067:51
Vakuutusmaks. . . . . 846:55
Sekalaisia kuluja . . . . 8,073:69

Korkolili:
Maksettu kiinityslainan korkoa . . . .

Siirto
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Siirto 40,565:97
Palkkatili:

Maksettu palkkoja .... 9,412: 50
Kirjastotili:

Kirjastonhoitajan palkkaa . . 360: —
Ostettu uusia kirjoja y.m. . . 369: 15 729: 15

Lukutupatili:
Tilattu lukusaliin eri lehtiä y.m. ... 361:47

Soittok. johtajan palkkatili:
Palkkaa maksettu 5 kk. a 75: — • • • 375: —

Automaattien tili:
Vartijan palkkaa, paperia y.m. 1,635:80

Juhlasalin vuokratili:
Maksettu järjestysmiehille . . 1,560:70

Korjaustöiden tili:
Märav. keit. vesi, kaasu y.m. . 1,214:34
Puutavaraa................................. 995: 38
Sementtiä ja lattiaplattoja . . 513: -
Kipsiseinä ja asfalttityöt . . 366:55
Palkkoja...................................... 1,892: 90
Maalaustyöt........................... 1,348:94
Säh' ötyöt................................. 304: 68
Sekal. pikkukorj. ja tarpeita . 1,513:73 8.149:52

Kalusto tili :
Ostettu erilaista............................................ 652:05

Arvopaperien ja osakkeitten tili:
Ostettu 1 kpl. Telefooniyht. osakkeita . 150: —

Työväen Säästöpankin tili:
Pantu säästöön............................................61,128:28

Työväen Sanomat. O.-y:n tili:
Lainattu yhtiölle............................................ 20,000: —

Sos.-dem. Puolueen velkatili:
Lainattu puolueelle...................................... 9,500: —

Suomalaisen Säästöpankin tili:
liitetty kasvanut korko pääomaan ... 139:40

Siirto 191,838:41
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O.-y. Systeman tili: Siirto 191,838:41
Maksettu laskukoneen velka...................... 1,500: —

Kymmenenmarkan lainatili:
Lunastettu 1 kpl. velkakirj........................... 10: —

Kassajäännös v. 1917 ...................................... 11,829:90
Smk. 213,230:81

H:gin Työväenyhdistyksen tilikertomus v. 1916. 
Voitto- ja tappiotili.

Tappioksi:
Soittokunnan joht. palkkatili . . 375: —
Lukutupatili................................. . 361:47
Korkotili...................................... . 25,852:27
kirjastotin................................. . 406:55
Kulunkitili................................. . 41,665:59
Korjaustentili........................... . 7,774:52
Palkkatili....................................... . 9,412:50
Kalustotili, poistetaan 50°/0 . . 8,917: — 94,764: 90
Pääoman tili, vuoden voitto . 35,035:70

Smk. 129,800: 60

Voitoksi:
Automaattien tili........................... 6,013:05
Juhlatoimikunnan tili...................... 8,650: —
Juhlasalin vuokratili...................... 35,360: 30
Jäsenverojen tili........................... 17,890: 80
Kokous, toiinist. y m. vuokr. tili . 10,186:20
Raviritolan vuokratili...................... 13,830: —
Ravintolan voittovarojen tili . . 20,000: —
Ravintolan omaisuustili . . . . 16,328:89
Soittokunnan omaisuustili . . . 1,541:36 129,800: 60

Smk. 129,800: 60
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Tasaustili.

Varat:

Kassatili, saldo v. 1917 . . .
Työv. Säästöp. tili......................
Suomal. Säästöpankin tili . . .

11,829:90 
49,362: 94

3,558:89 64,751:73
Kiinteimistötili, talo ja tontti Sirkusk. 5 . . 970,381:42
Osakkeitten ja arvopaperien tili . 8,030: 65
Hermannin t.y. II tili . . . . 2,630: —
Evijärven Inonkylän t.y. tili . . 25: - 10,685:65
Kirjastotin...................................... 6,000: —
Kalustotili...................................... 8,917:05
Ravintolan omaisuustili . . . 35,574:79
Soittokunnan omaisuustili . . . 11,272:01 61,763:85
Filharmonisen seuran tili . . . 1,140: —
Kirjaltaja V. F. Vihriän (Orön-

roos) tili................................. 80: —
Entinen talonmies F. E. Johans-

sonin tili................................. 228:25
Ajuripalvelijain a.o. rahastonhoi-

tajan Aug. Hämäläisen tili . 180: 50 1,628:75
Smk. 1,109,211:40

Velat:

H:gin kaup. tili tontista . . . 113,048:63
Henkivakuutusyht. Suomen tili . 470,000: —
10 markan velkatili...................... 160: —
R.y. Valon » ...................... 2,950: —
Venäläisen os. » ...................... 1,000: — 474,110:
Ajuripalvelij. a.o. omaisuustili . 286: 89
Olut- ja virvotust.t. a.o. omais.tili 120:84
Valaistust. a.o. omaisuustili . . 86: 08 493:81

Siirto 587,652:44
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Rahasto kert. ant. työväenasioista
Siirto 587,652:44

valtiopäiville........................... 59:64
Opetuskomitean rahasto . . . 329: 89
Tilastotiet, hankkimisrahasto . . 285:53
Kansakoul. suvilomarahasto . . 247:62
J. Th. Lagerbomin rahasto . . 121:73
Soittokunnan torvirahasto . . . 183: 28
Juhlasalin Freskomaalausrahasto . 3,041:30
Rakennusrahaston tili . . . . 326,793:22 331,062:21
Pääoman tili................................. 190,496:75

Smk. 1,109,211:40

Yhdistyksen omat varat tekivät

31 p. jouluk. 1915 ............................................ 472,017:07
lisäys tilivuonna 1916 ...................................... 50,035:70
Koko puhdas omaisuus 31 p. jouluk. 1916 522,052:77

Helsingissä 3 p. helmik. 1917.

Walter Leino.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Soittokunnan
tilikertomus v. 1916.

Varat:
Kassatiti............................................
Kalustotili...................................... . 6,941:20

681:01

10 °/0 poisto............................ . 694:12 6,247:08
Pankkitili....................................... 2,649: 92
J. Lehtinen...................................... 1,694: -

Smk. 11,272:01

Velat:
Pääomatili...................................... 9,730: 65
Lisäys, tämän vuoden voitto . . 1,541:36

Smk. 11,272:01

Voitto- ja tappiotili.
Menot;

Kalustotili: ylimääräinen poisto . 
Palkkatili: Maksettuja palkkoja . . 15,251:15

176:47

Sisääntullut soitosta . . 15,157:30 93:85
Kulunkitili...................................... 944: 80
Pääomatili (vuoden voitto) . . 1,541:36

Smk. 2,756: 48

Tulot:
lltamatili...................................... 2,664: 95
Korkotili....................................... 91: 53

Smk. 2,756:48

Helsingissä, 20 p. tammik. 1917.

Toimikunnan puolesta:
K. V. Saxell.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Juhlatoimi
kunnan tilikertomus 31 p. jouluk. 1916.

Tulot:
Säästö vuodelta 1015 . .... 21:03
Tuloja iltamista . . . .... 14,250:25

» kuusijuhlista . .... 495: —
» vuosijuhlasta . .... 522:35

Smk. 15,288:63

Menot:
Menot iltamista............................ . 5,276:89

» kuusijuhlista...................... . 392:50
» vuosijuhlasta...................... . 467:36

Tilitetty Työväenyhdistykselle . . 8,650: —
Kulunkeja...................................... . 20: -
Toimikunnan palkat .... . 347: —
Säästö vuodelle 1917 . . . . . 134:88 15,288:63

Smk. 15,288:63

Juhlatoimikunnan puolesta: 

A. Vormula.
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Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan
kokonaistulot kuukausittain v. 1916.

Tulot ala
ravintolasta

Tulot ylä- 
ravintolasta

Sekalaisia
tuloja

Tuloja
yhteensä

Tammikuu 49,671 25 9,113 67 81394 59,598 86
Helmikuu 47,727 20 3,474 94 315 25 51,517 39
Maaliskuu 56,062 90 2,810 45 8,419 90 67,302 25
Huhtikuu 58,692 25 3,301 40 606 49 62,600 14
Toukokuu 54,998 90 1,668 20 741 90 57,409 —
Kesäkuu 57,955 50 722 45 1,261 55 59,939 50
Heinäkuu 69,944 70 640 70 343 55 70,928 95
Elokuu 74,152 95 3,786 20 1,008 48 78,947 03
Syyskuu 66,842 50 6,568 90 1,508 05 74,919 45
Lokakuu 73,251 75 8,193 35 549 — 81,994 10
Marraskuu 75,550 20 8,489 45 564 05 84,603 70
Joulukuu 78,514 30 10,247 95 4,121 04 92,883 29

Smk. 763,364|40 59,026 66 20,253 20 842,644 26

H:gin Työväenyhdistyksen ravintolan tiliasema 
31 p. joulukuuta 1916.

Voitto- ja tappiotili.
Tappioksi:

Palkkojen tili...........................
Kulujen tili:

Polttoaineisiin......................
Lasi- ja posliinitavaraa . .
Erilaisiin korjauksiin . .
Sekalaisia kuluja ....

Kalustotili: poistetaan . . .
Riikka Roivaisen tili: poistetaan

. . . . 31,220:61

27,890: 50
10,944:37 
2,873: 29

15,116:65 56,824:81
. . . . 15,100:31 
, , , . 414:94

Siirto 103,560:67
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Siirto 103,560:67
Vuokratili............................ ...................... 13,830: —
Voittovarojen tili: yhd. tilitetty ravint. voittoa 20,000: — 
Pääomatili, tilittämätöntä voittoa .... 16,328:89

Smk, 153,719:56

Voitoksi:
Taloustili...................................... ..... . , , 153,719:56

Smk. 153,719:56

' Tasaustili:

Varat:
Kassatili: rahaa kassassa................................. 315:36
Pankkitili: Juoksevalla tilillä .... . 10,000: —
Taloustili: ruokatavaraa varastossa .... 29,031: —
Kalustotili ... ................................... 1: —

Smk. 39,347:36

Velat:
Velkojain tili: tavaravelka Elannolle . . . 3,772:57
Pääomatili: omaisuus.............. 35,574:79

Smk. 39,347:36

Helsingissä 3 p. helmik. 1917.

Walter Leino.
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Tilintarkastajain lausunto:

Valittuina tarkastamaan H.T.-y:n tilejä vuodelta 1916, 
olemme tehtävämme suorittaneet ja tarkastaneet yhdistyksen, 
ravintolan, juhla- ja soittotoimikunnan sekä järjestysvalio- 
kunnan tilit ja toimitetussa tarkastuksessa havainneet:

1) että tulot olivat kaikissa tileissä meille esitettyjen to
disteiden mukaan oikein kirjoihin merkityt ja menoista 
löytyy hyväksyttävät kuitit;

2) että kaikki asianomaiset kassat, jotka tänään laskimme, 
vastasivat kassakirjan tänä päivänä osoittamaa jäännöstä;

3) että pankin vastakirjat sisälsivät säästöä asianomaisten 
tilien osoittaman määrän; ja

4) että tilien päätös on oikein tehty.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme asianomaisille 

tilivelvollisille tilivapautta vuodelta 1916.

Helsingissä 8 p. helmik. 1917.

Einari Laaksovirta. A. Halme.
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H:gin Työväenylidist. kuuluvien amm. osast. jäsenluku ja suoritetut 
maksut yhdistykselle, piiri- ja kunnallisjärjestölle vuodelta 1916.

H:gin Työväen
yhdistyksen 

osastojen jäsenluku

ä
7?=r
BK

zp
»■

1Yhteensä
1

1 2 3 4 5
Yhdist. kuul. jäsenei 3 — 3

1 Leipuri a.-o. . . . 202 124 326
2 1 unint. t. a.-o. . . 21 — 21
3 Metallit.t. a.-o. . . 685 — 685
4 Läkki-, p.- ja v. a.-o. 151 — 151
5 Maalarien a.-o. . . 173 — 173
6 Jalkinet.t. a.-o. . . 224 — 224
7 Kivit.t. 1. os. I. . • 137 — 137
8 Muurari a.-o.. . . 244 — 244
y Puuseppäin a.-o. . 271 — 271

lo Satulaseppäin a.-o. . 7 — 7
il Kirvesmies a.-o.. . 381 — 381
12 Seppäin a.-o. . . . 108 - 108
13 Pannu- ja levys. a.-o. 548 - 548
14 Naisosasto. . . . — 80 80
15 Ompelijatar a.-o. . — 25 25
16 Palvelijatar a.-o.. . 2 152 154
17 Putkit.t. a.-o. . . . 139 — 139
18 Malliveist. a.-o . . 31 — 31
19 Nahkuri a.-o . . . 40 — 40
20 Rappari a-o. . . . 64 — 64
21 Verhoilijain a.-o. . 57 5 6„
22 Konepuusepp. a.-o.. 49 — 49
23 Ulkotyöt naisosto . — 45 45
24 Nuohoojain a.-o.. . 10 — 1(1
25 Tupakkat.t. a.-o. . . — 34 34
26 Silittäjäin a.-o. . . — 21 21
27 Pesijätär a.-o. . . — 16 16
28 Valajain a.-o. . . . 266 — 266
29 Asfalttit.t. a.-o. . . 35 - 35
30 Sementit.t. a.-o. . . 96 96
31 Sähköt.t. a.-o.. . . 235 — 235
32 Sairashuonep. a.-o. . 12 24 36
33 Tiilenkantajain a.-o. 44 — 44

Helsing'n
Työv. yhd. 
suoritetut 

jäsenmaks
Piirivero

Kunnal
lisvero

Yhteensä
tilitetty

Mk. p Mk. p- Mk. p Mk. p-

6 7 8 9 10 11 12 13
18 - 2 40 — 60 21 —

919 75 257 60 77 80 1,255 15
134 10 25 20 6 (0 165 60

1,893 60 593 — 143 25 2,629 85
491 10 147 60 36 90 675 60
560 40 141 60 35 40 737 40
455 20 159 — 39 75 653 95
436 20 144 — 36 — 616 20
890 70 268 80 67 20 1,220 70
895 50 282 70 50 1,248 —

30 90 8 40 2 10 41 40
1,126 20 306 82 10 1,514 30

34/ 40 107 40 26 85 481 65
1,538 40 501 60 125 40 2,165 40

160 30 40 20 20 10 220 60
91 80 15 - 7 50 114 30

266 40 76 50 37 65 380 □5
461 40 154 80 38 70 654 90
126 60 39 9 75 175 35
11/ 60 30 60 7 65 155 85
269 75 28 80 7 20 305 75
199 20 59 40 15 60 274 20
173 20 20 40 7 35 209 95
118 — 27 — 13 50 158 50
37 80 12 — 3 52 80
73 40 14 10 7 05 94 55
41 40 9 90 4 80 56 10
33 15 9 60 4 80 47 55

697 80 260 70 69 90 1,028 40
120 25 37 fcO 9 45 16/ 50
337 50 103 80 25 y5 467 25
778 03 235 20 58 80 1,072 05

81 — 27 90 10 35 119 25
149 40 49 20 12 30 210 90
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1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 
05 
66
67
68
69
70
71
72

2
Kivit.t. liit. os. 8 . .
Kulj. liit. os. n:o 18 . 
Kylvettäjäin a.-o. .
Kunnantyöväen a.-o. 
Näyttämöt.t. a.-o. .
Metall. Sorvaaj. a.-o. 
Kadunlaskijain a.-o. 
Lämmittäjäin a.-o. . 
Var. ja Kuljet.t. a.-o. 
Maalar. Oppilasos . 
Yövahtien a.-o. . .
Kipsi ja riksil.tt. a.-o. 
Sekatyöv. liit. os. 16 
Hattut.t. a.-o. . . . 
Metalli-apum. a.-o. . 
Laulu- ja soit. os. . 
Liikeapulais a.-o. .
Kivit.t. 1. os. n:o 2 . 
a.v.r. Kon.p.t.y. H.o. 
Konekutojain a.-o. . 
Ulkotyöväen yhdist. 
Ajuri a.-o. 1 . . . 
Kulta- ja hop.s. a.-o. 
Räätäli a.-o. . . . 
Sokerit.t. a.-o.. . .
Läkkiseppäliit.os.17. 
Kehr.-ja kut.t.t.a.-o.2 
Lasinhijojam a.o-, . 
Koneenkäyttäj. a.-o. 
Kappatyontekij. a.-o. 
Toveriosasto . . . 
Karamelluyönt. a.-o. 
Autonkuljettaj.a.-o.3 
Makkaratyönt. a.-o.. 
Vaatetust.l.os.mo 30 
Merim. ja läm. a.-o.4 
Lakki jaiurk.t.t. a.-o.5 
Pianotyöntek. a.-o. 6 
Limavaatet.t. a.-o. 7

3
50

250

94
2

160
10
26

174
24

4
11

214
17

202
6

61
148
407

63
23
36

309
17
47

12
9

38

6
31
79
54

16

20

6

10

11

9
201

10

63

147
1

41

60

28

36

5
50

250
20
94

8
160

10
26

184
24

4
11

214
28

202
15

262
148
407

10
63
23
36

372
17
47

12
9

147
39
41

6
31

139
54
28
16 
36

a 7
164 40 
815 40

53 80 
308i 10

19 — 
58L40

36190
54 70 

653 20
63 -
14 40
53 10 

65i) 20
87 60 

788 10
53 90 

315 95 
514 50 

1,620 60
20 - 

275 70 
156 - 
120 60 
741 80
53 10 

163 50 
4 20

32 10
13 50 

260 80 
162 30
61 80
96

138 90 
445 90

16 20
46 60
14 40
54j20

8
51

223 
12 
87

146
12
17

201
16
4

13
202

27
224 

12 
83

152
431

4
60
51
25

199
17
48

11
5

63
42
15

7
37

106

8

10

g

20

40

10
60
80
80
20
20

40
60
40
40
40
8o

60
20
80
40
60

20
40
30
60
30
20
20
50

40

80

10
12
65

6
21

36
3
3

52
4 
1
3

50
8

55
4

30 
38

107
2

15
9
6

55
4 

12

2
1

31 
10

7
1
9

35

5

5

li
75
80

75

60

10
20
20
20
>0
55
40
10
50

10
8j
40

45
30
20
35
15

<0
35
65
80
65
80
30
25

70

40

12
228

1,104
71

416
19

764
51
77

907
84
20 
69

902
123

1,067
71

42y
705

2,159
27

350
217
152
990

74
224

4
46
20

355
215
84

105
185
587

16
60
14

j 70

13
15
40
80
85

40
90
20

40
60
95

60

35

S5
20
70
05
10
80
85
25
20

25
75
70
75

40
□5
20
70
40
40

Yhteensä 6,815 1,16918,004 23,797 30 6,839 15 1,844 55 32,481 -

1 vuoden 1Q15 verot ovat samassa summassa. 2 lopettanut toimintansa ai/s 1916. 4 Perus
tettu i/u 16. 5 Perustettu J/j 16. 6 Perustettu */u 16. 7 Perustettu */8 16. a Maks. 1915 rästit"



 

 

 
 

 
 

 
 

 

LIITTEITÄ.

Helsingin Työväenyhdistyksen toimikuntain ja 
toimitsijain ohjesääntöjä.

Johtokunta
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta ollen vastuunalainen 

sen tarkotuksenmukaisuudesta;
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sihteerin, 

varasihteerin ja rahastonhoitajan sekä mitä muita toimitsijoita 
yhdistyksen säännöt tai sen hyväksymät ohjesäännöt tai yhdistyk
sen päätökset johtokunnan valittaviksi määräävät tai mitä johto
kunta itse tarpeellisina pitää;

3) valvoo yhdistyksen sääntöjen, sen hyväksymäin ohjesään
töjen ja päätösten noudattamista, antaa ohjeita yhdistyksen toi
mitsijain ja toimikuntain tehtäväin täyttämiseksi ja pitää silmällä, 
että valitut toimitsijat täyttävät tehtävänsä;

4) määrää yhdistyksen ja sen toimikuntien ja laitosten kirjan
pidon, toimituttaa vuosittain yhdistyksen talouden tarkan arvioimi
sen, esityttää itselleen tilit puolivuosittain ja jättää ne tilintarkas
tajille, huolehtii siitä, että rahastonhoitajan esittämä takaus on 
pätevä, ja huolellisesti talletettu, sekä valvoo tilinpitoa jäseniensä 
kaksittain vuoron mukaan kuukausittain suorittamain tarkkailujen 
kautta;

5) pitää huolta siitä, että yhdistyksen edut tulevat valvotuiksi 
niissä yhtiöissä ja osuuskunnissa, joissa yhdistyksellä on osakkeita 
ja osuuksia, sekä missä muualla yhdistyksen taloudellisia etuja 
on valvottavana;

6) kokoontuu vähintäin kerran kuukaudessa ja tarpeen mukaan 
useammin;

7) valmistaa yhdistyksen kokouksia varten asiat asettaen tär
keimmät ehdotuksensa yhdistyksen jäsenten nähtäväksi ilmoitta- 
tamallaan tavalla sekä esittää yhdistykselle tärkeimmät päätöksensä;

8) tutkii yhdistyksen talon vuokrausolot ja sen palvelijain palk-



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

kaussuhteet sekä harkitsee keinoja yhdistyksen talouden kehittä
miseksi; ja

9) valmistuttaa vuosittain toiminta- ja tilikertomukset sekä 
toimittaa ne ajoissa ennen vuosikokousta yhdistyksen jäsenten 
nähtäväksi.

Johtokunnan jäsenet saavat toimestaan yhdistyksen hyväksy
män palkkion. — Jos johtokunnan jäsen on vakinaisesti pitem
män ajan estettynä tehtäviään täyttämästä, pyytäköön vapautusta 
johtokunnan jäsenyydestä; jos johtokunnan käsityksen mukaan 
sen toiminta kärsii jonkun jäsenen laimiinlyömisten tähden, ilmoit
takoon asian yhdistykselle.

Pnheenjohtaja
1) ilmoittaa yhdistyksen ja johtokunnan kokoukset sekä joh

taa niissä puhetta, milloin ei ole jäävi, tai milloin ei toista siihen 
tilapäisesti valita;

2) esittää johtokunnalle ja yhdistykselle sääntömääräiset asiat 
ajallaan;

3) valvoo yhdistyksen sääntöjen ja sen sekä johtokunnan 
päätösten noudattamista ja yhdistyksen toimikuntain ja toimitsi
jain tehtäväin täyttämistä;

4) on ilmoittamallaan ajalla yhdistyksen jäsenten tavattavana 
yhdistyksen toimistossa; ja

5) saa toimestaan yhdistyksen hyväksymän palkkion.
Milloin puheenjohtaja on estetty tointaan täyttämästä, ilmoit

taa hän siitä varapuheenjohtajalle, joka astuu hänen tilalleen. Jos 
varapuheenjohtaja jonkun aikaa vakinaisesti hoitaa puheenjohta
jan tehtäviä, siirtyy puheenjohtajan palkkio hänelle siltä ajalta.

Sihteeri
1) pitää pöytäkirjaa johtokunnan ja yhdistyksen kokouksista, 

toimittaa kantakirjaan kirjoitettuina pöytäkirjat niiden tarkastajille 
viimeistään kolme päivää kokouksen jälkeen;

2) toimittaa viipymättä otteet ja lähetekirjelmät asianomai
sille merkiten asiakirjoihin, milloin ne ovat lähetetyt;

3) säilyttää järjestyksessä, numeroituina pöytäkirjan liitteet 
sekä kopiot lähetekirjeistä;

4) merkitsee tehdyt päätökset ennen seuraavaa kokousta pää- 
tösrekisteriin ja pitää sitä asianmukaisesti;

5) antaa yhdistyksen toimikunnille ja toimitsijoille tiedon heille 
määrätyistä tehtävistä;

6) tarkastaa neljännesvuosittain johtokunnan määräämisvallan 
alaisten toimikuntain ja toimitsijain pitämät kirjat sekä antaa selos
tuksen johtokunnalle;
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7) pitää yhdistyksen paperit kunnossa ja yhdistyksen sekä 
johtokunnan kokouksissa saatavina;

8) hoitaa yhdistyksen arkistoa sitä varten hyväksyttyjen ohjei
den mukaan;

9) on ilmoittamallaan ajalla yhdistyksen toimistossa tavat
tavana ;

10) täyttää johtokunnan hänelle määräämät tehtävät; ja
11) saa korvausta yhdistyksen päätöksen mukaan.
Jos sihteeri on estetty hoitamasta tehtäviään, astuu varasih- 

teeri hänen tilalleen saaden, milloin vakinaisesti hoitaa sihteerin 
tehtäviä, tämän palkkion.

Jos johtokunta valitsee kaksi sihteeriä, jakavat nämä tehtävät 
sekä sihteerin palkkion keskenään johtokunnan hyväksymällä tavalla.

Talousvaliokuntaan
valitsee johtokunta 3 jäsentä. Valiokunta

1) antaa johtokunnalle lausuntoja ja tekee esityksiä yhdistyk
sen taloudenhoitoa koskevista asioista;

2) tutkii talon vuokrasuhteet ja tekee niistä esityksiä johto
kunnalle;

3) valmistaa ehdotukset vuotuisia korjaustöitä varten;
4) harkitsee suurempia menoeriä kysyväin tarpeiden, kuten 

lämmitysaineiden y.m.s. hankintaa;
5) hankkii kustannusarvioita lisärakennuksia ja tuottavia lai

toksia varten, joita johtokunta tai yhdistys ovat päättäneet val
misteltaviksi tai joita valiokunta pitää tarpeellisina;

6) jos yhdistyksen osasto tai vuokralaiset tai yhdistyksen 
talossa asuvat palvelijat tekevät valituksia huoneustoja, niiden 
kuntoa tai siivoa vastaan tai haluavat muutoksia vuokramääriin 
tai nauttimiinsa etuihin, ovat ne esitykset esitettävät ensin talous- 
valiokunnalle, joka niistä ilmoittaa oman lausuntonsa ohella johto
kunnalle.

7) Talousvaliokunnan on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, 
joka kantakirjaan kirjotettuna on pidettävä johtokunnan kokouk
sissa esillä.

8) Milloin johtokunta antaa talousvaliokunnalle tehtäviä, joi
den suoritus vaatii erikoista työtä ja varsinaisen työajan käyttä
mistä, suoritetaan siitä palkkiota johtokunnan hyväksymän laskun 
mukaan sen palkkion lisäksi, joka talousvaliokunnan jäsenille on 
kokouksilta määrätty.

Ylläolevat ohjeet on Helsingin Työväenyhdistys nouda
tettaviksi hyväksynyt 15 p. maaliskuuta 1916.

Taloudenhoitaja
1) pitää yhdistyksen ja ravintolan sekä muiden johtokunnan
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hänen hoidettavikseen määräämään laitosten tilikirjat johtokunnan 
hyväksymällä tavalla;

2) antaa ne milloin tahansa yhdistyksen tilintarkastajain ja 
johtokunnan tilintarkkailijain nähtäviksi;

3) hoitaa yhdistyksen hänen hoidettavikseen annetut rahastot 
ja säilyttää yhdistyksen varat johtokunnan päättämällä tavalla;

4) esittää johtokunnan hyväksymän takauksen;
5) suorittaa hyväksytyt maksuerät ja ottaa vastaan tulot sekä 

valvoo, että laskut ja saatavat tulevat perityiksi;
6) tekee puolivuosittain tilinpäätöksen ja esittää samalla johto

kunnalle yhdistyksen taloudellisen aseman;
7) laatii vuosittain tilikertomuksen vuosikokoukselle esitettä

väksi;
8) on määräaikoina yhdistyksen toimistossa tavattavana;
9) valvoo yhdistyksen vahtimestarin, talonmiehen ja muiden 

yhdistyksen palveluksessa olevain tehtävien täyttämistä johtokun
nan määräysten mukaan;

10) pitää huolta siitä että yhdistyksen taloutta hoidetaan mah
dollisimman tarkoituksenmukaisella ja tuottavalla tavalla;

11) valmistaa yhdistyksen talouden vaurastuttamista tarkotta- 
via ehdotuksia talousvaliokunnalle ja johtokunnalle; ja

12) yleensä täyttää johtokunnan hänelle antamat, hänen toimi
alaansa kuuluvat tehtävät.

Taloudenhoitajan tehtäväin täyttämisestä väliaikaisesti hänen 
kesälomansa aikana tai hänen ollessaan estettynä tointaan hoita
masta päättää johtokunta.

Taloudenhoitajan valitsee johtokunta ja määrää hänen palk
kionsa ilmoittaen siitä yhdistykselle.

Vahtimestari
1) pitää johtokunnan päätösten ja taloudenhoitajan osotusten 

mukaan huolta siitä, että yhdistyksen talo on asianmukaisessa 
kunnossa;

2) taloudenhoitajan apuna järjestää yhdistyksen, sen osasto
jen ja toimikuntain sekä talon huoneiden vuokraajain kokous-, 
iltama- ja juhlavuoroja, kantaa vuokria ja tilittää ne säädetyllä 
tavalla;

3) valvoo järjestyksen pitoa talossa yksissä neuvoin järjestys- 
valiokunnan kanssa;

4) täyttää muut johtokunnan ja taloudenhoitajan hänelle 
määräämät tehtävät.

Vahtimestarin valitsee ja hänelle palkan sekä kesäloman y.m. 
työehdot määrää johtokunta.

Vahtimestari on tapaturmavakuutettu yhdistyksen kustan
nuksella.
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Ravintolatoimikuntaan
kuuluu kolme jäsentä, jotka johtokunta vuosittain valitsee. 

Sen kokouksiin ottaa ravintolanhoitaja osaa, paitsi milloin toimi
kunta toisin päättää.

Ravintolatoimikunta
1) valvoo ravintolan hoitoa pitäen silmällä sen kannattavai- 

suutta;
2) tekee johtokunnalle esityksiä ravintolaa koskevista asioista;
3) tarkkailee ravintolan tilien ja talouden pitoa antaen siitä 

neljännesvuosittain kirjallisen selostuksen ja suullisia selostuksia 
haluttaessa;

4) tekee johtokunnalle ehdotuksen ravintolanhoitajan toimen 
täyttämisestä;

5) tutkii palvelijain työ- ja palkkasuhteet sekä asumisolot; 
valvoen työehtosopimuksen noudattamista;

6) tutkii ravintolan tarjoilua vastaan tehdyt muistutukset ja 
ilmoittaa, jos asianhaarat sitä vaativat, ne sekä tutkimuksensa tu
lokset seuraavalle johtokunnan kokoukselle;

7) valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja pitää kirjaa päätök
sistään ja toimistaan;

8) saa toimestaan palkkion johtokunnan määräämällä tavalla;
9) antaa vuosikertomusta varten selostuksen toimistaan ja 

ravintolan tilasta sekä kannattavaisuudesta.

Ravintolanhoitaja
1) johtaa ravintolaliikettä yleisöä tyydyttävällä ja taloudelli

sesti kannattavalla tavalla;
2) pitää huolta siitä, että ravintolaostokset suoritetaan ajoissa 

ja mahdollisimman edullisesti;
3) valvoo ravintolavarastojen tarkoituksenmukaista säilyttä

mistä ja käyttöä;
4) huolehtii ravintolakaluston hoidosta ja täydentämisestä;
5) ottaa ravintolapalvelijat ja osottaa kullekin tehtävät ravin- 

tolatoimikunnan hyväksymällä tavalla;
6) valvoo työn suorittamista ja johtoa;
7) erikoisesti pitää huolta terveydellisten seikkain huomioon

ottamisesta ravintolan huoneustossa ja työssä;
8) panee toimeen työn tarkoituksenmukaisuutta ja palvelijain 

hyvinvointia edistäviä uudistuksia;
9) tekee ravintolatoimikunnalle ravintolan kehittämistä tarkoit

tavia ehdotuksia.

Nämä ohjesäännöt on Helsingin työväenyhdistys hy
väksynyt 31 p. joulukuuta 1916.
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Julilatoimikuntaan
I. kuuluu 8 jäsentä, joista puolet vuosittain eroaa. Juhla- 

toimikunta ilmoittaa vuosittain johtokunnalle, kutka sen jäsenistä 
ovat eroamisvuorossa; näiden tilalle valitsee johtokunta kaksi, 
jotka yhdessä toimikuntaan jääneiden neljän kanssa valitsevat 
vielä kaksi.

II. Juhlatoimikunta
1) valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja ilmoittaa ne johtokun

nalle;
2) pitää kirjaa päätöksistään ja toimenpiteistään sekä esittää 

ne vaadittaessa johtokunnalle;
3) pitää tarkkaa huolta juhlatoimikunnan kalustosta sekä näy

telmä- y.m. kirjallisuudesta;
4) panee toimeen yhdistyksen vuosi-, joulu-, kesä- y.m. juh

lat sekä niin monta yleistä iltamaa kuin pitää yhdistykselle edul
lisena;

5) esittää johtokunnalle hyväksyttäväksi uuden kalenterin 
ilmestyttyä merkitsemänsä iltamavuorot;

6) panee toimeen huvimatkoja, joihin kullakin kerralla hank
kii johtokunnan suostumuksen;

7) tilittää kertyneet varat yhdistyksen rahastoon;
8) saa korvausta toimestaan tavalla, jonka johtokunta juhla

toimikunnan esityksen perusteella on hyväksynyt;
9) antaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan; ja
10) yleensä noudattaa johtokunnan antamia ohjeita ja mää

räyksiä.
Nämä säännöt on Helsingin Työväenyhdistys hyväksy

nyt kokouksessaan 12 p. toukokuuta 1916.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Arkiston 
hoito-ohjeet.

1 §•
Arkisto käsittää seuraavat osastot:
I. Helsingin Työväenyhdistyksen vuosikertomuksia, historiik

keja ja julkaisuja, edustajakokousten pöytäkirjoja y.m.s.
II. Helsingin työväenyhdistyksen ja sen johtokunnan pöytä- 

ja asiakirjat, yhdistyksen teettämät mietinnöt, tutkimukset y.m.s.
III. Helsingin Työväenyhdistyksen ja sen toimikuntain tili

kirjat sekä yhdistyksen jäsenluettelona.
IV. Yhdistyksen ja sen toimikuntain tilitodisteet.
V. Yhdistyksen toimikuntien, kurssien, osastojen y.m.s. asia

kirjoja sekä arkistoon jätettyjä muita julkaisuja ja asiakirjoja.
VI. Arkiston varasto.

. 2 §.
Arkistoa hoitaa yhdistyksen sihteeri tai johtokunnan siihen 

valitsema.
3 §•

Arkistosta on pidettävä luetteloa ja on johtokunnan se tar
kastutettava vuosittain.

4 §■
Arkistossa säilytettäviä asiakirjoja annetaan yhdistyksen jäsen

ten nähtäväksi pyydettäessä; sivullisille vain puheenjohtajan luvalla. 
Niitä lainataan vain poikkeustapauksissa ja täysiä takaisinsaamis- 
takeita vastaan.

5 §■
Arkiston varastosta on arkiston hoitaja oikeutettu antamaan 

julkaisuja työväenjärjestöille, yleisille laitoksille ja asianharrasta
jille sekä pyydettävä näiltä julkaisuja arkistoa varten. Niitä yhdis
tyksen arkiston varastossa olevia julkaisuja, joita on vain harva
lukuisia, on annettava vain tähdellisiin arkistotarkoituksiin. Arkis
ton varastosta siirrot ja vaihdot on ilmoitettava johtokunnalle.

Nämä hoito-ohjeet on Helsingin Työväenyhdistys hy
väksynyt 15 p. maaliskuuta 1916.
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Helsingin Työväenyhdistyksen soittokunnan 
säännöt.

1 §•
Helsingin Työväenyhdistyksen soittokunnan tarkotuksena on 

etupäässä tyydyttää yhdistyksen ja sen osastojen soitannolliset 
tarpeet sekä toimia soitannollisen harrastuksen edistämiseksi työ
väen keskuudessa.

2 §•
Soittokuntaan otetaan henkilöitä, jotka kuuluvat tai jotka ilmoit

tavat aikovansa kuukauden kuluessa liittyä johonkin Helsingin 
Työväenyhdistykseen, Sos-dem. puolueeseen, Suomen Ammatti
järjestöön tai Sos.-dem. nuorisoliittoon kuuluvaan osastoon, hyväk
syvät soittokunnan säännöt ja tekevät vaaditun sopimuksen, sekä 
jotka soittokunnan toimikunta hyväksyy. Mikäli soittokunnan jäse
net eivät osastonsa kautta suorita asianomaisia maksuja Työväen
yhdistykselle, on heidän soittokunnan rahastonhoitajan kautta mak
settava yhdistyksen hyväksymät ilmoitus-, sisäänkirjoitus- ja jäsen
maksut.

3 §•
Soittokunnan asioita hoitaa viisihenkinen toimikunta, jonka 

Työväenyhdistyksen johtokunta valitsee.

4 §•
Soittokunnan johtajan valitsee Työväenyhdistyksen johtokunta 

soittokunnan toimikunnan annettua hakijoista lausuntonsa, ja tekee 
hänen kanssaan kirjallisen sopimuksen, jossa hänen velvollisuu
tensa ja etunsa määritellään. Johtaja on velvollinen olemaan 
läsnä soittokunnan toimikunnan kokouksissa.

Jos johtaja on estetty väliaikaisesti tointaan hoitamasta tai 
jos hän jättää tehtävänsä suorittamatta, pitää toimikunta huolta 
johtajan toimen väliaikaisesta hoitamisesta.

5 §•
Soittajain ottamisesta ja niiden tehtäväin määrittelystä päät

tää soittokunnan toimikunta kuultuaan johtajan lausunnon.
Soittokunnan toimikunta tekee soittajain kanssa sopimukset, 

joissa on määriteltävä soittajain oikeudet ja velvollisuudet, yhdis
tyksen johtokunnan hyväksymillä perusteilla.

6 §•
Soittokunnan toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohta

jan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan ja kalustonhoitajan
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sekä muut tarpeelliset toimitsijat ilmoittaen vaalinsa tuloksen 
yhdistyksen johtokunnalle ja tehden johtokunnalle ehdotuksen 
näiden palkkioiksi. Satunnaisista tehtävistä määrää toimikunta 
palkkiot.

1 §•
Puheenjohtaja kutsuu kokoon soittokunnan ja sen toimikun

nan, johtaa puhetta näissä kokouksissa ja edustaa soittokuntaa 
ulospäin.

8 §■
Sihteeri pitää pöytäkirjaa soittokunnan ja sen toimikunnan 

kokouksissa, antaa pöytäkirjan otteet ja lähettää kirjelmät, sekä 
säilyttää soittokunnan paperit ja kirjat, siirtäen ne, joita ei enää 
käytännössä tarvita, Työväenyhdistyksen arkistoon.

9 §•
Soittokunnan rahastonhoitaja hoitaa soittokunnan rahaston 

ja tilit johtokunnan hyväksymillä perusteilla, soittokunnan toimi
kunnan määräysten mukaan kokoaa soitoista maksut, ottaa vas
taan soittokunnan tulot, maksaa toimitsijain, soittokunnan johta
jan ja soittajain palkkiot sekä tekee rahaston hoidosta puolivuo
sittain tilit, jotka toimikunta sitten esittää yhdistyksen johtokun
nalle.

Soittokunnan tilikirjat ja kassa ovat yhdistyksen tilintarkasta
jain ja soittokunnan toimikunnan tilintarkastajain tarkastettavina 
vaadittaessa ja on tarkkailu toimitettava kuukausittain.

JO §.
Kalustonhoitaja pitää luetteloa yhdistyksen soittokunnan käy

tettäväksi jättämästä kalustosta, merkitsee luetteloihin viipymättä 
soittokunnan toimikunnan päätöksellä hankitut soittovälineet, hoi
taa kalustoa soittokunnan toimikunnan ohjeiden mukaan ja vas
taa tälle siitä, että se on asianmukaisessa kunnossa. Soittokun
nan toimikunta toimituttaa puolivuosittain inventaarion soittokun
nan hallussa olevasta yhdistyksen omaisuudesta.

U §■
Jos soittokunnan kalustosta joku esine rikkoutuu tai katoaa 

on se tai ne, jotka syyllisiksi havaitaan, velvolliset korvaamaan 
vahingon soittokunnan toimikunnan arvion mukaan. Jos asian
omainen ei tyydy arvioon voi hän vedota asian sovinto-oikeuteen, 
johon itse valitsee yhden ja johon soittokunnan toimikunta valit
see yhden jäsenen ja jonka puheenjohtajan, jos nämät eivät siitä 
sovi, valitsee sos.-dem. kunnallistoimikunta.
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12 §.
Soittokunnan rahastosta suoritetaan Työväenyhdistykselle soit- 

tokaluston ja huoneen vuokraa yhdistyksen johtokunnan päätök
sen mukaan. Vuokran maksuksi ottaa yhdistys vastaan maksu- 
osotuksia, joita soittokunnalle soitoista suorittavat yhdistyksen 
omain juhlatilaisuuksien toimeenpanijat, joille yhdistyksen johto
kunta on siihen luvan antanut.

13 §.
Taksan soitoista määrää soittokunnan toimikunta ilmoittaen 

yhdistyksen johtokunnalle siihen tehdyt muutokset.

14 §.
Suurempia soittokaluston tilauksia harkitessaan on toimikun

nan tiedusteltava sen suhteen yhdistyksen johtokunnan mielipidettä. 
Jos soittokunnan rahastoon jää ylijäämää, päättää yhdistyksen johto
kunta. soittokunnan toimikunnan ehdotuksen perusteella, kuinka 
suuri osuus siitä on käytettävä soittokunnan kaluston ja nuottien 
y.m. soitttotarpeiden ostamiseen, kuinka paljon varattava sävellys- 
y.m. kilpailuihin tai muuhun työväen soitannollisen tarkotuksen 
edistämiseen, ja onko siitä mitään siirrettävä yhdistyksen rahas
toon. Jos soittokunnan talous ei tilivuonna ole kannattanut, päät
tää yhdistyksen johtokunta, millä tavoin syntynyt vajaus on pei
tettävä. Työväenyhdistys hyväksyy vuosittain määräsumman ta
kaukseksi soittokunnan ylläpitämiseksi. Jos soittokunnan toimi
kunta havaitsee, että sen talous ei kannata ja että yhdistyksen 
kannatus näyttää tulevan kysymykseen, on sen ilmoitettava asiasta 
yhdistyksen johtokunnalle.

15 §.
Soittokunnan johtaja jakaa soittokunnan jaostoihin toimikun

nan hyväksymillä perusteilla, määrittelee niiden tehtävät, hyväk
syy niille esimiehet ja yleensä ohjaa niiden toimintaa.

16 §.
Soittokunnan toimikunnan on kutsuttava soittokunta kokoon 

vähintään kaksi kertaa toimivuoden kuluessa. Näissä kokouksissa 
keskustellaan toimikunnan ja soittajien alotteesta soittokunnan 
kehittämistä koskevista kysymyksistä ja ovat sellaisten kokousten 
päätökset lausuntoja ja esityksiä soittokunnan toimikunnalle ja 
yhdistyksen johtokunnalle. Viiden soittajan kirjallisesti vaatiessa 
on soittokunnan toimikunnan kutsuttava soittokunta kokoon kes
kustelemaan näiden kokouksen vaatijain esittämästä asiasta.
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17 §.
•los soittajat haluavat kokoontua neuvottelemaan keskinäisistä 

asioistaan, osottaa yhdistyksen vahtimestari heille sitävarten huo
neen. Jos näissä kokouksissa tehdään päätöksiä, jotka esitetään 
soittokunnan toimikunnalle, yhdistyksen johtokunnalle tai yhdis
tykselle, on kokouksen pöytäkirjassa mainittava, miten kokous on 
kokoon kutsuttu, kutka ovat siihen osaa ottaneet ja miten päätös 
on syntynyt.

18 §.
Ohjesääntöjä soittajia varten, mikäli ne eivät sisälly sopimuk

siin, antaa soittokunnan toimikunta ilmoittaen tällaiset päätöksensä 
johtokunnalle, sekä liittäen samalla mukaan soittajien niistä anta
man lausunnon.

19 §■
Jos yksityisen soittajan tai soittajien ryhmän ja soiton johta

jan kesken syntyy erimielisyyttä, on soittokunnan toimikunnan 
tutkittava asia. Jos erimielisyys syntyy soittokunnan toimikunnan 
ja soittajain kesken sopimuksen tai sääntöjen tulkinnasta tai palk
kauskysymyksestä tai muusta, on asia esitettävä yhdistyksen johto
kunnalle kirjallisesti ja tämän vaatiessa suullisestikin kummankin 
puolen edustajain kautta. Jos johtokunnan asiassa antama pää
tös ei tyydytä, voidaan siitä vedota yhdistyksen kokoukseen.

20 §.
Soittokunnan toimikunnalla on oikeus toimeenpanna iltamia 

soittokunnan rahaston hyväksi.

21 §.
Muutosehdotuksia näihin sääntöihin voidaan tehdä soittokun

nan, soittokunnan toimikunnan, yhdistyksen johtokunnan tai yhdis
tyksen kokouksissa ja astuvat ne voimaan, kun yhdistys asian
omaisten lausunnot saatuaan on ne hyväksynyt.

Nämä säännöt on Helsingin Työväenyhdistys hyväksy
nyt kokouksessaan kesäkuun 9 p. 1916.
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Vuosikokouksen (4/3 17) kokousjärjestys.
1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokousvirkailijat.
3. Pöytäkirjantarkastajat.
4. Ääntenlaskijain valitseminen.
5. Toimintakertomukset.
6. Tilikertomukset ja tilintarkastajain lausunto.
7. Johtokunnan jäsenten vaali.
8. Johtokunnan jäsenten ja toimitsijain palkkiot.
9. Tulo- ja menoarvio.

10. Toimintakertomusten painatus.
11. Tilintarkastajain vaali.
12. Muita asioita.

H:gin Työväenyhdistyksen tulo- ja menoarvio v. 1917.
(Johtokunnan ehdotus)

Tuloja: Menoja:
Juhlasalista vuokria . 35,000 Lämmitys.................... 29,000
Muut vuokrat . . . 13,500 Valaistus.................... 11,000
Ravintolan vuokra. . 15,200 Puhdistusmenoja . . 3,200

» voitto . . 20,000 Vesi.......................... 1,800
Jäsenveroja .... 14,000 Verot.......................... 1,200
Automaattituloja . . 5,000 Korkoja..................... 25,500
Juhlatoimikunnalta . 5,000 Palkkoja ja palkkioita 12,500

Korjauksiin .... 11,500
Kirjastolle .... 1,000
Taiderahastoon . . . 1.000
Sekalaisia kuluja . . 10,000

Yht. Smk. 107,700 Yht. Smk. 107,700

Toimintakertomusten painatus.
Johtokunta ehdottaa: Yhdistyksen osastojen ja toimikuntain 

sekä talolla toimivien työväen järjestöjen on tammikuun aikana 
annettava niille lähetetyn, johtokunnan hyväksymän kiertokirjeen 
ja kyselykaavakkeen edellyttämät tiedot kuluneen vuoden toimin
nastaan ja painetaan niistä selostus yhdistyksen vuosikertomuk
sen yhteyteyteen.

Näillä järjestöillä on oikeus saada koko toiminta- ja tilikerto- 
muksensa yhdistyksen vuosikertomuksen yhteydessä painetuksi 
yhdistyksen hyväksymää korvausta vastaan,
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