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PORVOO 1916, TYÖLÄISEN KIRJAPAINO

Salattu voima.
Vuosikirjaa“ varten kirj. Emil Lindahl.
Tiedän mä voiman
mi teljetä vois
vaikka helvetin — taivaan ukset
mahtavan voiman,
mi vaikenemaan
saisi itkut ja vaikerrukset,
puuttehen köyhiltä poistaisi,
hengen yöhön mi valoa loisi,
uhkeiksi hökkelit muuttaisi.
— Silloin maailma onnela oisi!
Ukkosen lailla se puhtaaksi veisi
mätä, lahonnut uuteen vaihtuis.
— Korskaat riistäjät sortuisi nuo,
kuni akanat ilmaan haihtuis.
Työtön ei tanhuja tälläisi,
oisi heilläkin mieluista työtä,
vahvempi sorra ei heikompaa,
kun on kaikilla kylliksi syödä.
Voima on nukkuva nuoriso tuo,
josta paljon on unelmoitu!
jättiläs, voimaansa tuntematon,
dokmin kahlittu, kammitsoitu.
— Sokkona, sitehet silmillään
jätti tyynesti kahleita kantaa,
nahkalla selkänsä, raipoillaan,
se vain kahlijan leikkiä antaa.
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jolloin nuoriso päänsä nostaa!
Myrskynä katkaisten kahleet, se nuo
tuhatvuotiset tuskat kostaa!
Entisen maailman uudeksi
saapi salatun voimansa taika.
Poistuvi riistäjät.
Kaikille
silloin koittavi onnekas aika!

Pari sanaa aluksi.
Huolimatta jo kohta vuosikymmenen kestä
neestä toiminta-ajastaan ei sos.-dem. nuorisoliike
pääkaupungissa vielä ole saavuttanut sitä laajuutta
ja kantavuutta mikä sillä työläisnuorisonliikkeenä
tällaisessa nuorisosuurkaupungissa pitäisi olla. Ne
muutamat sadat nuorukaiset ja neitoset, jotka kuu
luvat nuoriso-osastoihin, ovat vaan pieni murto-osa
verrattuna niihin tuhansiin, jotka ovat ulkopuolella.
Syyt tähän ovat tietysti monet ja syvät, en aijo, enkä
usko kykenevänikäään, niitä selostamaan. En luule
kuitenkaan aivan harhaan ajautuvani jos yhdeksi
kaikkein tärkeimmäksi vaikutteeksi tähän edellämai
nittuun sangen valitettavaan asiantilaan arvelisin
sitä, että me — nuorisojärjestöissä toimivat — emme
itse anna täyttä arvoa työllemme: Pidämme sitä
useimmiten vaan pienenä joutavanpäiväisenä sivuharrastuksena, johon kannattaa kiinnittää huomiota
vaan niin paljon kuin sitä hauskemmilta puuhilta
joutaa. Tästä johtuu se voimaperäisyyden ja var
man tietoisuuden puute, joka toiminnassamme vähäväliä pistää esiin. Tästä johtuu myöskin meidän
kykenemättömyytemme laajakantoiseen — enempi
aikaansaavaan — valistus- ja herätystyöhön järjes
tymättömän työläisnuorison keskuudessa.
Näin ei saisi olla. Nuorison on tulevaisuus,
sen on se myöskin valmistettava. Eivät tulevai
suutta rakentamaan pysty muutamat harvat, suurten
joukkojen on se tehtävä. Ei saa työmme olla
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meille sivuharrastus, suurin ja tärkein tehtävämme
se olkoon. Jos tahdomme sen onnistuvan on mei
dän yhteisesti kaikilla voimillamme ponnistettava.
Sitä varten:' „Enemmän jQukkoja mukaan, laajem
paa ja syvällisempää tietoisuutta “.
Nykyinen aika — jolloin ies ehkä raskaammin
kuin koskaan tätä ennen painaa työväenluokan,
myöskin sen nuorison, hartioita — on voimakas
akitaattori. Se on osoittanut niille, jotka vielä ovat
olemassaolevalta järjestelmältä jotain toivoneet, hei
dän toiveittensa turhuuden. Tämä se velvoittaa nuo
risoa, nyt jos koskaan toimimaan. Maa on val
miiksi muokattu, vaan kylväjiä tarvitaan. Missä
ovat kylväjät? Nukkuvatko he?
Viimeaikaiset ilmiöt pääkaupungin samoin kuin
koko maankin sos.-dem. nuorisoliikkeessä osoitta
vat, että myöskin kylväjät ovat heränneet. Toiminta
koko linjalla on vilkastunut moninkertaisesti. Työtä
on tehty ja saavutuksiakin saavutettu. Tästä on ol
lut osallisena — ja vielä ainakin toistaiseksi eturin
tamassa — myöskin se nuorisoyhtymä, jonka toi
mintaa seuraavassa lyhyessä selostuksessa kerrotaan.
V— o.

KERTOMUS
H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran 17:lta toiminta
vuodelta 1915.

Johtokunta.
Vuosikokouksessa tammik. 14 p:nä valittiin seu
ran puheenjohtajaksi Väinö Vuorio ja johtokuntaan
seuraavat 12 vakinaista ja 3 varajäsentä:
Vakinaisiksi: Kössi Ahmala, Kalle Kankari, Vih
tori Nieminen, Otto Stark, Anna Kunnas, Mikko
Ranta, Arvo Vuorio, Uuno Vallinheimo, Evert Salo
ranta, Emil Lindahl, Vendla Berghäll ja Eino Laakso.
Varalle: Martta Koskinen, Alma Höglund ja
Rosa Laakso.
Näistä vuoden varrella eri syiden perusteella
erosi: Arvo Vuorio, Uuno Vallinheimo, Mikko Ranta
ja K. Ahmala. Velvollisuuksiensa laiminlyömisen
tähden erotettiin, vakinaisista: Anna Kunnas, Evert
Saloranta ja Eino Laakso, varajäsenistä: Rosa Laakso
ja Martta Koskinen.
Eronneiden ja erotettujen tilalle valittiin useissa
eri kokouksissa, vakinaisiksi: Aino Jussila, Elin Pa
junen, Mimmi Vilenius, Urho Vihonen, Sirkka Jo
kinen ja Hannes Jokelainen sekä kahden viimeksi
mainitun tilalle, heidän vielä ennen vuoden loppua
erottua johtokunnasta, varajäsen Alma Höglund ja
Hannes Räsänen, varajäseniksi: Anna Suonio, Kaarlo
Valjus ja Herman Hiltunen.
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Seuran virkailijoina ovat olleet:
Puheenjohtajana Väinö Vuorio, varapuheenjoh
tajana Uuno Vallinheimo ja hänen erottuaan Han
nes Jokelainen.
Sihteerinä Kössi Ahmala.
Rahastonhoitajana Kalle Kankari.
Jäsenkirjurina Otto Stark.
Pöytäkirjurina Anna Kunnas, hänen erottuaan
Anna Suonio.
Varapöytäkirjurina Martta Koskinen ja hänen
erottuaan Elin Pajunen.
Talouden- ja kirjastonhoitajana Vihtori Nieminen.
Johtokunnan edustajana kirjallisuustoimikun
nassa Arvo Vuorio ja hänen erottuaan Urho Viho
nen.
Johtokunnan edustajana räytelmäosastossa Evert
Saloranta, hänen erottuaan Kössi Ahmala. Johto
kunnan edustajana järjestysvaliokunnassa Otto Stark.
Johtokunnan edustajana Opintopiirissä, kevätluku
kaudella Vihtori Nieminen, syyslukukaudella Anna
Suonio. Johtokunnan edustajana Raittiusosastossa
Hannes Räsänen. Johtokunta on keskuudestaan
valinnut Valmistusvaliokunnan ja Juhlatoimikunnan.
Valmistusvaliokuntaan ovat kuulu
neet Väinö Vuori, Kössi Ahmala ja Kalle Kankari.
Valiokunnan tehtävänä on ollut valmistaa ja antaa
lausuntonsa tärkeimmistä johtokunnalle ja virallisille
kokouksille esitettävistä asioista.
Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet, Kössi
Ahmala kokoonkutsujana, muina jäseninä Alma Hög
lund, Anna Kunnas, Martta Koskinen ja Uuno Val
linheimo. Kolmen jälkimmäisen erottua kesken
vuotta, valittiin heidän tilalleen Eelin Pajunen, Han
nes Räsänen ja Urho Vihonen sekä keskellä vuotta
Hannes Jokelainen. Toimikunta on valmistellut ja
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järjestänyt juhlia, iltamia, kävelyretkiä y. m. sen
tapaisia tilaisuuksia. Kaikki sen tekemät päätökset
on johtokunta kokonaisuudessaan lopullisesti tarkis
tanut.
Johtokunta on vuoden ajalla kokoontunut 33
kertaa ja ovat jäsenet kokouksissa käyneet seuraa
vasti :
12 kert
33 kert. Eelin Pajunen
Väinö Vuorio
Uuno Vallinheimo 11 „
28 „
Kalle Kankari
Mikko Ranta
Otto Stark
26 „
11 „
Kaarlo Valjus
Emil Lindahl
24 „
11 „
Urho Vihonen
Vihtori Nieminen 22 „
H n
Anna Kunnas
10 „
Kössi Ahmala
21 „
Mimmi Vilenius 8 „
Hannes Räsänen 20 „
Martta Koskinen 6 „
Vendla Berghäl 18 „
Eevert Saloranta 4 „
Alma Höglund 16 „
Herman Hiltunen 4 „
Arvo Vuorio
16 „
Sirkka Jokinen
Aino Jussila
15 „
3 „
—
Eino Laakso
Anna Suonio
14 „
—
Rosa Laakso
HannesJokelainenl2 „
Johtokunnan pöytäkirjaan on merkattu 288 py
kälää.

Tilastollisia tietoja jäsenistä v:lta 1915.
Vuoden alussa oli 53 jäs., niistä 20
miestä.
Vuoden aikana liittyi .... 375
52
„
maksoi räst.
»
„
erosi .... 139
lopussa oli............ 341
M

Niistä 119 naista, 222 miestä.
jäseniä 5.

naista, 33
jäs.
„
„
„

Niistä vapaa-
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Ammatillisesti järjest. ja samalla puolueen jä
seniä 107.
Olleet seurassa jäseninä:
Jäsenien ikä vuosissa:
alle 1 v. 285
7
alle 16 v.
16-21 „ 105
1-2 „ 19
3-4 ,, 28
21—25 „ 143
5-9 „
4
25—30 „ 67
5
30- „ 19
10- „
Jakautuen ammatiltaan:
Puuseppiä............................................. 28
Ompelijoita.............................................23
Viilaria..................................................21
Kauppa-apulaisia.............................
19
Sekatyöläisiä..................................
17
Silittäjiä............................................
16
Palvelijattapa..................................
15
Räätäliä............................................
15
Leipuria............................................
11
Konepuuseppiä.............................
8
Kirjansitojia..................................
8
Muita ammattilaisia yht....................... 160
Ammatit eivät ole aivan tarkkoja, siitä syystä,
kun eivät kaikki jäsenet ole täyttäneet kyselykaava
ketta kunnollisesti.
Tässä on otettava huomioon se, (väärin ym
märtämisen välttämiseksi) ettei tähän tilastoon ole
otettu muita kuin ainoastaan jäsenoikeutetut jäsenet.
Kaikki joilla on enemmin rästiä kun kaksi kk. ovat
jääneet pois.
Jäsen.

Maksa jäsenmaksusi, joka vuosineljännekseltä
koko ajalta pysyäksesi yhtämittaa liiton jäsenenä,
sillä liitto- ja piiriverot tilitetään vuosineljänneksittäin.
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Kokoukset.
Paljon merkityksellisen, sekä vaikuttavan kään
teen teki seuralle tammikuun 14 p:nä pidetty
Vuosikokous. Siellä tapahtunut johtokun
nan uudistaminen ja sen vakituisen jäsenluvun li
sääminen 6—12 antoi toiminnan elpymiselle tuntu
van sysäyksen. Yhteistyöhön innostuneet, verekset
voimat, saivat tilaisuuden vaikuttaa toimintaan. En
tiset, monia vuosia uurastelleet sekä noissa tehtä
vissään rasittuneet toimihenkilöt päästettiin lepää
mään.
Muista vuosikokouksessa tapahtuneista uudis
tuksista mainittakoon erikoisen huvitoimikunnan
lakkauttaminen sekä seuran jäsenmaksujen korotus
25 p.—30 p:niin.
Seuran taloudellisista asioista sekä tärkeistä
periaatteellisista kysymyksistä on päätetty kerran
kuussa pidetyissä virallisissa kokouksissa.
Näihin kokouksiin ovat päässeet ainoastaan jäsenet,
täysin maksetulla jäsenkirjalla.
Virallisista kokouksista ovat aina kunkin vuosi
neljänneksen päätyttyä pidetyt muodostuneet erikoi
siksi neljännesvuosikokouksiksi. Näille
kokouksille on johtokunta esittänyt toiminta ja tilikertomukset. Niissä on valittu viikkokokousvirkailijat, järjestysvaliokunta y. m. saman tapaiset toimi
kunnat, sekä yleensä tarkistettu seuran toimintaa
sekä toimihenkilöiden toimeensa sopivaisuutta.
Jäsenien itsekasvatustyön suurena edistäjänä
ovat olleet
Viikkokokoukset. Tavallisissa oloissa
on näitä kokouksia pidetty aina kerran viikossa.
Nykyinen poikkeustilanne häiritsi kumminkin jon
kun verran viime kevätkaudella viikkokokouksien
säännöllistä järjestystä. Ohjelma näissä kokouksissa,
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joihin seuran jäsenien tuttavatkin pääsevät, on ollut
hyvin monipuolista. Paitsi tavallisia ohjelmanume
roita, niinkuin runoja, satuja, sekä seuran lehteä
„ Nuorukaista", on viikkokokouksissa alustettu, sekä
pohdittu keskustelukysymyksiä monilta elämän eri
aloilta.
Kuluneen vuoden ajalla on seuraavat kysymyk
set olleet käsittelyn alaisina. Ensiksi keväällä Väinö
Vuorion alustama „Kieltolakiadressipuuhasta".
Tämän kysymyksen herätti ilmoille se adressianomus. jota porvarillisten raittiusjärjestöjen taholta
puuhattiin hallitukselle kieltolain aikaansaamiseksi.
Että kieltolain saavuttaminen tätä tietä oli mah
dotonta ja siis koko puuha turhaa touhua, kävi sel
ville asiasta keskusteltaessa. Vain silloin, kun koko
kansa vaatii, voidaan viinaporvarit pakoittaa luopu
maan siitä oivallisesta tulolähteestä mikä heillä vii
nan valmistamisesta ja myynnistä on, sekä hyväk
symään kieltolaki. Vain vaatimalla voidaan se saada,
eikä millään pyynnöillä, eikä anomuksilla.
Syyskaudella on keskusteltavina olleet Kössi
Ahmalan laajasti alustama kysymys „Mitä valo
ja varjopuolia on useamman so s.-d e m.
nuoriso-osaston olemassaolosta Hel
singissä"?
Kysymys sai alkunsa siitä, että eräiden henki
löiden taholta oli tuotu esille ajatus, yhdistää „ Sointuosasto" Nuorisoseuran yhteyteen.
Kahdestakin viikkokokouksessa asiasta vilk
kaasti keskusteltiin. Tuossa keskustelussa tuli use
ammalta eri taholta valaistuksi ne hyvät sekä huo
not seuraukset, jotka tuollainen yhdistäminen mah
dollisesti aiheuttaisi. — Kokous piti kysymystä vielä
suurempaa harkintaa ansaitsevana, joten siitä ei
tehty ratkaisevaa päätöstä puoleen eikä toiseen.
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Sensijaan yhtyen keskustelussa usein lausuttuun
mielipiteeseen, että kysymys sietäisi tulla käsittelyn
alaiseksi kaupungin kaikissakin nuoriso-osastoissa,
hyväksyi kokous päätökseksi, että:
..Helsingin sos.-dem. nuorisoseuran viikkokokous
kehoittaa H:gin sos.-dem. nuoriso-osastoja kokouk
sissaan, sekä, jos mahdollista Keskustoimikuntaa
osastojen yhteisessä kokouksessa ottamaan keskus
telun alaiseksi pääkaupungin nuorison uuden ryh
mittymisen."
Eräs toinenkin kysymys on syyskaudella herät
tänyt huomattavampaa mielenkiintoa, nim. Mimm:
Vileniuksen alustama „K i r k o 11 i s e s t a avio
liitosta".
Alustaja toi muutamin valaisevin piirtein esille
sen ajatuksen, että työväenluokkaan kuuluvan nuo
rison olisi jo aika käytännössä luopua vanhoista
kirkollisista dokmeista, sekä uskosta niihin —avio
liittoonkin nähden.
Periaatteellisesti ei ajatusta vastustettu. Käy
tännössä sitävastoin ei muutamain puhevuoronkäyttäjäin mielestä voitu vielä tuota periaatetta noudat
taa asettamatta itseään ..poikkiteloin" yleistä „hyvää“
mielipidettä, sekä maassa vallitsevia säädöksiä vas
taan. Tämä ..poikkiteloin" asettuminen olisi taasen
itsensä tahallaan marttyyriksi tekemistä, josta ei kir
kon vastaiselle aatteelle olisi vähintäkään hyötyä.
Sitäpaitsi vaatisi moinen teko aivan ylivoimaisia
taloudellisia uhrauksia yksilöltä.
Vilkkaasti, melkeinpä kiivaastikin keskusteltiin
asiasta kahdessa eri kokouksessa.
Loppupäätökseksi yhtyi kokous Kotkan liitto
kokouksen asiasta laatiman päätöslauselman viimei
seen kohtaan:
„I.ausun toivomuksena, että sen jäsenet eivät
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alistuisi mihinkään kirkollisiin seremonioihin ellei
vät uskonnolliset tunteet siihen pakota."
Aino Jussilan alustamana on keskusteltu kysy
myksestä : „Minkätähden naiset niin vä
hän ottavat osaa yhteiskunnalliseen
toimintaan?"
Alustaja puolusti naisten välinpitämättömyyttä
sillä, että heillä pienemmässä määrässä kuin mie
hillä on tilaisuutta kehittää itseään kykeneviksi toi
mimaan. Bebelin kirjan »Nainen ja sosialismi" pe
rusteella loi alustaja katsauksen naisen alennustilan
alkuun ja vaiheisiin, pitäen suorastaan siitä johtu
vana sen etfeivät naiset nytkään, vaikka olisivatkin
mukana yhteiskunnallisissa liikkeissä voisi huomat
tavasti vaikuttaa asioiden kulkuun. Tietoisuus tästä,
sekä siitä kaksimielisestä asemasta johon he suku
puolensa perusteella (»heiltä vaadittaisiin, että olisi
vat samalla kertaa enkeleitä, jotka sulostuttaisivat
miehen elämää, sekä kylmästi harkitsevia politikoitsijoita, jotka kykenisivät miehen lailla pitämään puo
lensa joka kysymyksessä") joutuisivat, tekee yhteis
kunnallisen toiminnan suurille naisjoukoille vähem
män houkuttelevaksi. Lisäksi tulevat vielä huonom
mat palkat, pitemmät työajat, puutteellisempi kas
vatus y. m. Alustajan mielestä pitäisi miesten lait
taa ensin olot naisille siedettäviksi ja sitten vasta
vaatia heiltä suurempaa osanottoa yhteiskunnallisessa
toiminnassa.
Keskustelussa miestover.en puolesta myönnet
tiin kyllä oikeaksi suuri määrä alustajan mainitse
mia yhteiskunnallisia syitä, mutta vastoin alustajan
mielipidettä, katsottiin kuitenkin toimettomuus ja
aikaansaamattomuus, nyt jo järjestöissä olevain nais
ten puolesta yhdeksi, ehkä kaikkein suurimmaksi
vaikuttajaksi tilanteeseen. He eivät vaikuta tarpeeksi
paljon toverittariin, vetääkseen nämä mukaan toi
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mintaan. Todistettiin, että naisten asema paranee
ja vaikutusvalta korvaa sitä mukaa kun heidän lu
kunsa järjestöissä lisääntyy. Lausuttiin ettei naisten
periaatteellisestikaan pitäisi odottaa suurempia pa
rannuksia asemaansa, sillä tunnettu asiahan on, että
ne jotka lait säätävät, säätävät ne omaa etuansa
silmällä pitäen. Köyhälistönaisten olisi itse otta
malla miestovereiden rinnalla osaa yhteiskunnalliseen
uudistustyöhön, saneltava lait, jotka olisivat heidän
sukupuolensa ja luokkansa etujen mukaiset. Kes
kustelu pidettiin vastauksena kysymykselle.
Väinö Vuorion alustamana keskusteltiin joulu-,
kuun 2 p:nä pidetyssä kokouksessa kysymyksestä:
Mitä osuustoiminnan avulla voitaisi
pääkaupugissa tehdä työläisnuorison
r u o k a i 1 u o 1 o j e n järjestämiseksi?
Erittäin vilkkaan keskustelun tuloksena oli, että
päätettiin kääntyä osuusliike Elannon puoleen ja
kehoittaa sitä järjestämään kunnollisia ruokaloita
eri puolille kaupunkia.
Vielä on keskusteltu lauluseuran perustamisesta
sekä useita kertoja seuran toiminnan järjestämisestä.
Yhteensä on kokouksia ollut:
Virallisia........................ 12
viikkokokouksia . . .
9
Yhteensä 21
Pöytäkirjoihin on merkitty virallisten kokousten
111 §, viikkokokousten 64 §, yhteensä 175 §.
Osanotto kokouksiin on ollut runsasta — edel
lisiin vuosiin verrattuna. Keskimäärin on kokouk
sissa käynyt noin 90—120 henkeä.
Edustus.

Helsingin sos.-dem. nuoriso-osastojen Keskus
toimikunnasta erosi seura 11/3 erään Keskustoimi-
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kunnan velkomisjutun vuoksi. Sen jälkeen, kun
osastojen yhteinen kokous 3% velkomisen aiheetto
mana kumosi on seura taas ottanut osaa toimikun
nan työskentelyyn. Seuran edustajina Keskustoimi
kunnassa ovat olleet Anna Suonio ja Kalle Kankari.
Osuusliike Elannossa on seuraa edustanut Väinö
Vuorio.
Jokaisen jäsenen velvollisuus on
käydä säännöllisesti seuran kokouksissa, ollaksensa
tietoinen mitä seurassa tapahtuu, ja huomatakseen
mitä seura kaipaa. Samalla tulee hänen vointinsa
mukaan ottaa osaa seurassa löytyviin tehtäviin. Hä
nen tulee ottaa osaa kaikkiin päätöksiin ja vaalei
hin, sillä ei ole yhdentekevää millainen päätös tehtään.

Huvittelutilaisuudet.
Nuorison huvitteluhalua silmälläpitäen on seura
koettanut järjestää jäsenilleen huvitilaisuuksia niin
paljon kuin vain nykyinen tilanne on sallinut.
Joskaan nämä seuran järjestämät huvihetket ei
vät olekaan vetäneet jäseniä puoleensa erikoisilla
ohjelmansa loistonumeroilla, ovat ne silti kyenneet
tarjoamaan melkolailla kaiken sen, mitä yleensä
tuollaisilta tilaisuuksilta voidaan vaatia. Onhan
niissä seuran jäsenet saaneet ennenkaikkea tilai
suutta tutustua toisiinsa, seurustella toistensa kanssa
ja viettää illat yhdessä. Hilpeinä, innostunein mie
lin ovat nuoret palanneet tuollaisista illanvietoista.
Jäsenien keskiset illanvietot.

Perhe- ja v a s t a a n o t toilt a m a t. Jäse
nien virkistykseksi, sekä toisiinsa tutustuttamiseksi,
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kuin myöskin uusien jäsenien hankkimista varten
on järjestetty 5 n.s. „perhe- ja vastaanotto-iltamaa“
Koiton pikkusaleissa. Ohjelma näissä iltamissa on
ollut samanluonteista kuin ohjelmallisissa iltamissa
yleensä sillä eroituksella, että näissä tilaisuuksissa
on leikki ja vapaa seurustelu saanut huomattavan
sijan.
Muita jäsenten keskisiä tilaisuuksia on ollut
seuraavia:
S i m a j u h 1 a, joka vietettiin vapunpäivänä ja
oli se samalla kevätkauden työn lopettajaisjuhla.
Suodakseen tunnustuksen ..Nuorison1* vappujulkaisun „ Kevätmyrskyn11 levittämiskilpailuissa kunnos
tautuneille jäsenillensä, antoi seura kaikille 30 nu
meroa levittäneille vapaan sisäänpääsyn tähän juh
laan. Vielä on seuralla kuluneen vuoden ajalla
ollut:
1 7-v u o t i s j u h 1 a. Marraskuun 9 päivänä
vietti seura „seitsentoista-vuotisjuhlaansa“, joka muo
dostui arvokkaaksi huvitilaisuudeksi. Sen ohjelman
päänumerona mainittakoon Jussi Railon lennokas,
seuran vaiheita käsittelevä puhe. — Kaikinpuolin oli
juhla varsin onnistunut.
Joulun ja uudenvuoden välillä oli seuralla
Vuoden viimeinen juhla. Tämä, sa
moin kuin Simajuhlakin, muodostui työn lopettajaisjuhlaksi. ..Nuorison11 joululehden innokkaat levittäjät
saivat tähän tilaisuuteen vapaan sisäänpääsyn. Juh
lan erikoisohjelmasta mainittakoon sinu-maljojen
juonti, uudenvuodenlahjojen jako toimihenkilöille ytn.
Nuoriso- ja vastaanottojuhlat.

Tällä nimellä on pidetty 3 suurta juhlaa Koi
ton juhlasalissa.
Noiden juhlien tarkoitus, kuten jo nimestäkin
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käy selville, on valmistaa työläisnuorisolle tilaisuutta
tutustua sekä liittyä nuorisojärjestöön. Nämä juh
lat on tahdottu saada mahdollisimman huvittaviksi
ja pirteiksi, niin että huolimatta pienestä pääsy
maksusta, joka juhlijoilta — ei uusilta jäseniltä —
taloudellisista syistä ollaan oltu pakoitetut kanta
maan, pääkaupungin työläisnuoriso niihin saapuisi.
Ohjelmana näissä juhlissa on esitetty runoja,
kertomuksia, esitelmiä, näytelmäkappaleita, yksin
puheluja y.m. Mainittakoon, että seuran runoilijat:
Kössi Ahmala ja Emil Lindahl ovat juhlia varten
sepittäneet ja esittäneet niihin soveltuvia runoja.
Muutakin ohjelmaa ovat enimmäkseen seuran jäse
net suorittaneet. Ulkopuolelta seuraa olevista avus
tajista jotka maksutta ovat noissa tilaisuuksissa avus
taneet: mainittakoon näyttelijä Evert Suonio, sekä
toverit Yrjö Oksanen, Kullervo Manner y.m.
Kokonaisvaikutukseltaan voidaan mainittuja
nuorisojuhlia pitää koko hyvin onnistuneina. Ensimäisessä, huhtik. 15 p:nä pidetyssä juhlassa oli vä
keä yli 400 — uusia jäseniä liittyi 62, toisessa, syysk.
14 p:nä pidetyssä 300 henkeä, — uusia jäseniä 30,
sekä kolmannessa jouluk. 9 p:nä yleisöä 750, —
uusia jäseniä liittyi 76.
Kun ottaa huomioon, mikä merkitys tuollaisilla
tilaisuuksilla on vielä järjestymättömän nuorison kes
kuudessa, täytyy noille seuran yrityksille antaa täysi
tunnustus jo agitatsioniseltakin kannalta katsottuna.
Että tuollainen agiteeraava herätystyö nuorisoon vai
kuttaa, sitä todistaa se lukuisa jäsenmäärä, mikä
juuri noissa tilaisuuksissa on seuraan liittynyt.
Yleisiä iltamia

on seuralla Koiton juhlasalissa ollut 6. Ohjelman
näihin iltamiin ovat muodostaneet näytelmäosaston
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esittämät, moninäytöksiset näytelmät, toisissa lopuksi
ollut vielä nuorisoleikkiä.
Sekä henkisesti että aineellisesti, ovat näytäntöillat onnistuneet keskinkertaisesti.
Vielä on viime vuoden huvipuolesta kävely
matkat mainitsematta. Noita matkoja on tehty
Huopalahden työväentalolle, sekä Drumsön ja Van
hankaupungin Nuorisoseurojen taloille. Kävelymat
koille ovat jäsenet tuttavineen ottaneet runsaslukuisasti osaa. Perillä on leikkien ja tanssien vietetty
päivä hauskasti yhdessä. Myöskin on siellä esitetty
vapaaehtoista ohjelmaa.
Taloudellisesti ovat matkat, joista on kannettu
pieni osanottomaksu, kannattaneet verrattain hyvin.
Kerran viime kevätkaudella tehtiin myöskin retki
R. Y. Koiton mukana Lammassaarelle runsaslukui
sella joukolla.
Yhteensä on vuoden ajalla, mukaanlaskettuina
1 raittiusosaston, sekä 1 opintopiirin iltama, järjes
tetty 24 juhlaa ja iltamaa, niistä perheiltamia 10,
muita 14.
Toveri!

Silloin kun aijot mennä johonkin huveihin niin
katso ensin ja harkitse, mikä on itsellesi hyödyksi
ja mihin tarkoitukseen rahasi joutuvat, jotka pääsy
maksuina maksat.
Katso onko seuralla joitain huveja!

Kirjalliset ja taiteelliset harrastukset.
Huolimatta jokapäiväisen raskaan raadannan
aiheuttamasta ruumiillisesta väsymyksestä, sekä siitä

— 20 —
johtuvasta henkisten voimien herpoutumisesta, on
nuorisolla aina ihanteita. Herkkä, vaikutteita vas
taanottava sielu, siinä on nuorison tunnus — siinä
se vastuksia säikkymätön voima, joka johtaa omis
tajaansa nuorisoa eteen — sekä ylöspäin. Kauneu
den ihailu ja palvominen ovat tulevaisuudelle kel
poisen nuorison parhaimpia ominaisuuksia.
Että meidän Nuorisoseurassammekin olevalla
joukolla on henkisiä pyrkimyksiä — esteettisiä ihan
teita, sekä halua noita" kauneusnäkemyksiään muit
tenkin tajuttavaksi tulkita, sitä todistavat ne kirjalli
set, sekä taiteelliset harrastukset, joita seuran kes
kuudessa viimeksi kuluneenkin vuoden ajalla on
ilmennyt.
Huomattavin seuran taiteellisista harrastuksista
on näytelmäosasto
Nuorten Näyttämö.

Sitä tarkoitusta, minkä Nuorisoseura on näy
telmä-osastollensa omaksunut, valaisee parhaiten
näytelmä-osaston hyväksyttyjen sääntöjen Imen
pykälä:
»Näytelmä-osaston tarkoituksena on olla Nucrasoseuran jäsenten näytelmällisten harrastusten ke
hittäjänä ja kasvattajana, sekä samalla työskennellä
työläisnuorison henkisen tason kohottamiseksi ja
maailmankatsomuksen avartamiseksi.
Tässä tarkoituksessa harjoittaa ja esittää se
kirjallisesti täysin arvokkaita, etupäässä todellista
elämää kuvaavia ja työväenluokan vapaustaistelua
edistäviä näytelmiä, mikäli sellainen ohjelma osas
ton voimia ja kirjallisuutta silmälläpitäen käy mah
dolliseksi".

Aatteellisen kasvatustyön ohellla on näytelmäosastolla myöskin huomattava sija seuran viime-

— 21
vuoden ajalla tapahtuneeseen taloudelliseen kohoutumiseen.
Viime kevätkaudella esitti näytelmäosasto, jonka
johtajana silloin toimi taidemaalari Yrjö Ramstedt,
huonevuorojen puutteen tähden vain yhden ainoan
Kappaleen, nim. Tavaststjernan murhenäyt. „U r am o n torppa".
Suomalaisena kansannäytelmänä on kappale
koko hyvin onnistunut. Ja vaikkakaan ei siinä vä
littömästi kosketella työväen kipeimpiä kysymyksiä,
on näytelmän valintaa pidettävä onnistuneena
siinä kuvatun, helposti tajuttavan maalaiselämän,
sekä eritoten sitä esittävien voimien kannalta kat
sottuna
näytteleminen nimittäin onnistui verrat
tain hyvin.
Tämän esityksen jälkeen tuo näytelmäosasto
hajaantui. Syynä hajaantumiseen oli näytelmä-osas
ton sekä seuran johtokunnan välinen eripuraisuus.
Kevätkaudella ei johtokunta kumminkaan katsonut
olevan mitään syytä näytelmäosastoa uudestaan jär
jestää, kun ei seura sitä enään piakkoin alkavan
kesätoiminnan tähden tarvinnut.
Syksyistä näytäntökautta silmälläpitäen valitsi
seura eräässä kesällä pidetyssä virallisessa kokouk
sessaan kolmehenkisen toimikunnan, jonka tehtä
väksi tuli hankkia johtaja syksyllä toimintansa alka
valle näytelmä-osastolle. Seuraavassa seuran viral
lisessa kokouksessa hyväksyttiin johtajan toimeen
toimikunnan ehdottamana Hra Viktor Kari. Sa
massa kokouksessa valittiin myöskin viisihenkinen
väliaikainen toimikunta, jonka tuli yhdessä johta
jan kanssa järjestää näytelmä-osaston käytännöllisiä
asioita.
Syyskuun 18 p:nä oli uuden näytelmäosaston
ensimäinen perustava kokous. Silloin se seuran
valitsema väliaikainen toimikunta vapautettiin, sekä
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valittiin näytelmäosastolle sääntöjen mukainen näyttämötoimikunta.
Tämän uuden näytelmä-osaston valmistamina
on kuluneen syyskauden ajalla näytelty viisi seuraavaa, koko-illan näytöskappaletta: E. Leinon „K ■ rkon vihollinen", Holmbergin «Talonpoika
satimessa", M. Canthin «Kovan onnen
lapsi a", A. Kisbergin «Tuulten pyörtees
sä", F. Hedbergin «Sukkela keinottelu"
sekä A. Kiven «Karkurit". Näiden lisäksi on
vielä esitetty muutamia pienempiä kappaleita eriiltamissa ohjelmanumeroina. Tämän lisäksi on näy
telmä-osasto ollut näyttelemässä H:gin Kappatyöläisten iltamissa Keravalla
paikkakuntalaisten
pyynnöstä Grankullassa kaksi kertaa
työväen
opiston lopettajaisjuhlassa, sekä Keskustoimikunnan
järjestämissä näyttelykilpailuissa joutuen toiselle
tilalle.
Esitys on ollut yleensä kohtalaista. Ja joskaan
ei usea esitys ole jaksannt kohota sille taiteelliselle
tasolle mihin ehkä esitettävänä olevan kappaleen
sisältö olisi sallinut, tulee meidän muistaa näytelmäosaston työtä arvostellessa, että suurin osa henkilö
kunnasta on vasta-alkavaa. Monet heistä ovat ol
leet aivan ensikertoja näyttämöllä ja siis niin ollen
tottumattomia esiintymään. Helsingin seuranäytäntöjä harrastava yleisö on tajunnut tämän. Se on
antanut tunnustuksen näytelmä-osaston innostusta ja
aikaa kysyvälle työlle, kannattamalla näytäntöjä.
Ymmärtäen on yleisö sivuuttanut ne puutteet, mitä
esityksessä on ehkä useinkin ollut — tietäen, että
seuranäyttämöiltä joiden henkilökunnan muodosta
vat päivät päästään työssä rehkivät työläiset, että
sellaisilta näyttämöiltä ei voi toivoakaan sitä mitä
ammattiteattereilta. — Eihän tahtoa ole puuttunut.
Harras, sekä väsymätön työ voi vielä aikaa myöten
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tasoittaa ja hioa meidänkin näytelmä-osastomme
esityksessä löytyvät puutteet ja hairahdukset.
Syyskaudella toimineen näytelmäosaston toimi
kuntaan ovat kuuluneet: Väinö Kalervo puheenjoht..
Aino Jussila siht., Kalle Kankari rahast. hoit., Emil
Lindahl sekä seuran johtokunnan valitsemana Kössi
Ahmala.
Vielä on näytelmä-osasto toiminut jäseniensä
keskisen kävelyretken Drumsön nuorisoseuran talolle.
Näytelmä-osaston jäsenmäärä on 21 henkeä.
Lausuntopiiri.

Samoja kauneusarvoja ihannoivan voiman pa
kottamana muodostui viime kevätkaudella seuram
me keskuuteen myöskin „lausuntopiiri“. Piirin tar
koituksena oli kehittää järkiperäisesti siihen kuulu
vien jäsenien lausunnollisia taipumuksia. Kesän tul
tua piiri kumminkin hajosi. Piirin koko toimintaajan oli sen opettajana näytt. Evert Suonio.
Käsinkirjoitetut sanomalehdet.

Myöskin on kirjallinen harrastus ollut seuran
itsekasvatus-ohjelmassa runsaasti edustettuna kulu
neen vuoden ajalla. Ennenkaikkea tulkoon sen
näkyvimpänä tuloksena mainituksi jo monivuotinen
Nuorisoseuran käsinkirjoitettu sanomalehti „N u orukainen", joka on menneen vuoden ajalla
ilmestynyt seitsemänä eri numerona.
Käsinkirjoitetuilla lehdillä seurojen keskuudessa
on tarkoituksena olla paitsi jäsenien äänenkannat
tajana, myöskin harjoituskenttänä seuran kynäilyä
harrastaville jäsenille — siis jäsenien henkisten ky
kyjen kehittäjänä. Ja jos me yleensä annamme kä
sinkirjoitetulle seuralehdelle merkitystä itsekasvatus-
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työssä, on «Nuorukaiselle" tunnustus suotava —
kuluneen vuoden ajalla vielä ehkä auliimmin kuin
edellisinä vuosina. Niin kirjallisesti, kuin siistin
ulkoasunsakin puolesta on se kyennyt melkolailla
täyttämään yleensä seuralehdille asetetut vaatimukset.
«Nuorukaisen" toimittajana on kuluneen vuoden
ajalla toiminut Emil Lindahl.
Vielä on kirjallisten pyrintöjen tuomana ilmes
tynyt viimevuoden ajalla seuran opintopiirin kes
kuudessa käsinkirjoitettu viikkolehti «I t s e o p i sk eli jät", sekä raittiusosaston kerran kuukaudessa
ilmestyvä lehti „T u 1 e v a i s u u s“.
Kesäisillä saarimatkoilla on seuralaisten kirjoitteluhalun tyydyttäjänä tilapäisesti ilmestynyt lehti
«Kesäheila" 4:jä eri kertaa. Lehteä on toimit
tanut Alma Höglund.
Seurassa ilmestyneiden käsinkirjoitettujen sano
malehtien yhteinen numeromäärä on 44 kpl.
Kirjallisuuden levitys.

Kirjallisuuden levitys voimakkaammin ja sel
vemmin on osoittanut toimintamahdollisuuksien laa
juuden ja työn tuloksellisuuden silloin, kun suuret
joukot ottavat jonkun asian omakseen. Vuoden
1915 aikana on H:gin sos.-dem. Nuorisoseurassa
kirjallisuuden levityksen alalla saavutettu tuloksia,
joiden kanssa kilpailemaan eivät pysty viiden edel
lisen vuoden saavutukset yhteenlaskettuina. Tämä
tulos on voitu saavuttaa vain siten, että suuressa
määrin koko jäsenistö on ollut työssä mukana. Etu
päässä halu olla osallisena parantamassa seuran
edellisinä vuosina aivan rappiolle joutunutta talou
dellista asemaa, sekä tahtoen kunnialla säilyttää
seuran arvoa liiton ensimäisenä osastona, ovat jä
senet, sekä kirjallisuustoimikunnassa että sen uiko-

— 25 puolella väsymättä, yhä suurenevalla innolla pon
nistelleet. Siksi ansaitsi tämä toiminta oman lu
kunsa, paljon laajemman ja huomattavamman kuin
ne muutamat ylimalkaiset sanat ja kuivat numerot
jotka tämän kertomuksen puitteessa ovat mah
dolliset.
Kirjallisuustoimikunta. Vuoden ajalla
on Kirjallisuustoimikunta kaksi kertaa kokonaan
uudistunut. Ensimäinen toimikunta, joka valittiin
vuosikokouksessa, oli aluksi viisijäseninen, mutta
lisättiin sitä vuoden varrella useita kertoja niin, että
siinä toiminta-aikansa lopussa oli toistakymmentä
nimellistä jäsentä. Vuoden alkupuolella täytti toi
mikunta paikkansa mallikelpoisesti- „ Nuorisoa
jonka levittäminen oli sen päätehtävänä, tilattiin ku
takin numeroa 300—400 kpl. eikä yhtään kpl. jää
nyt myymättä. Syyspuolella kesää alkoi toimin
nassa näkyä epäsäännöllisyyttä. Tämä johtui etu
päässä siitä, että »päivän helle" varsinainen myynti,
oli vaan parin henkilön tehtävänä. Kun asiaintila
ei parantunut vaikka toimikunnan eräitä jäseniä
uusittiin, annettiin toimikunnalle kokonaisuudessaan
ero neljännesvuosikokouksessa 28 p. lokak. Samassa
kokouksessa periaatteellisesti hyväksyttiin »neljännesvuosijärjestelmän" sovelluttaminen myöskin kirjallisuustoimikuutaan. Tämän perusteella valittiin sa
massa kokouksessa uusi 10 henkinen Kirjallisuustoimikunta joka heti alkoi toiminnan sangen ripeästi.
»Nuorison" myyntimäärä, joka vanhan toimikunnan
viimeisinä aikoina oli laskenut 250 kpl., kohosi nyt
450 kpl. Syynä siihen, ettei se noussut korkeam
malle oli suurisuuntainen »Työväen kalenterin" ja
»Työläisnuorison joululehden" joukkolevitys, joka
vuoden viimeisinä kuukausina vaati kaikkien seura
laisten, myöskin Kirjallisuustoimikunnan jäsenten
täyden huomion.
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Ensimäiser. kirjallisuustoimikunnan puheenjoh
tajina olivat: ensin Aaro Huttunen, sitten Väinö
Helenius. Toimivimpana jäsenenä aina loppuun
saakka Alma Höglund. Muina jäseninä Eetu Rei
nikainen, Mimmi Vilenius, Aino Jussila, Hilma Au
vinen, Sirkka Jokinen, Hanna Kitunen, Kusti Suho
nen, Kaarlo Valjus, Kalle Oksanen ja johtokunnan
puolesta Arvo Vuorio.
Lokakuussa valitun toimikunnan puheenjohta
jana on toiminut A. E. Lahti, sihteerinä Sirkka Franssila. Toimikunnan muina jäseninä ovat: Siiri Suo
nio, Hilma Hymynen, Jenny Inkinen, Jenny Luoto,
Emmi Franssila, Jali Virtanen, A. Katajavirta ja V.
Teeriaho, johtokunnasta Urho Vihonen. Kun toi
mikunnan kaikki jäsenet, paitsi Emmi Franssila,
joka ei ole sanottavasti ottanut osaa toimikunnan
työskentelyyn, ovat „Nuorison“, samoin kuin muun
kin kirjallisuuden levittämisessä kunnollisesti ja jok
seenkin tasaväkisesti täyttäneet velvollisuutensa, ei
ole syytä ketään erikoisemmin mainita.
Kevätmyrskyn myynti. Keväällä kun
Kevätmyrskyn tilauslistat saapuivat ja lehden levityskilpailut tulivat tunnetuksi, alkoivat eräät seuran
innokkaimmat jäsenet suunnitella lehden levittämistä
laajemmassa mittakaavassa. Hankkimalla seuralle
ensimäisen palkinnon Smk. 50:— ja melkoiset myyntiprosentit voitaisi tuntuvasti parantaa seuran talou
dellista asemaa. Johtokunta otti myynnin järjestä
misen haltuunsa, mutta tilasi arkaillen ensin vaan
300 sitten 500 kpl. Vasta sitten kun 36 seuran jä
sentä eräässä kokouksessa oli sitoutunut myymään
lehteä yhteensä 900 kpl. kohotettiin tilaus 1010 kpl.
Huolimatta lyhyestä, vajaan viikon kestäneestä
myyntiajasta, myytiin ne kaikki, jopa niin tarkoin
että eräät myyjät saivat hakea itselleen lehden Työ
väen kirjakaupasta. Tehokkaammin osaa lehden
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myyntiin ottivat: Alma Höglund, myynti 160 kpl.,
Sirkka Jokinen 126, Vihtori Nieminen 105 ja Jal
mari Vuorio 100 kpl.
Työläisnuorison Joulehden levityk
seen lähdettiin samoilla perusteilla, mutta jo paljon
suuremmalla luottamuksella kuin edellisen. Ensi
mäinen tilaus oli jo 1010 kpl. ja sitte kun noin 70
seuran jäsentä oli sitoutunut levittämään lehteä noin
1500 kpl. kohotettiin tilaus kahdessa erässä lopulli
seen määrään 1,700 kpJeeseen. Tästä määrästä jäi
myymättä toista sataa kpl., pääasiassa siksi, että
eräät „suurmyyjät“ eivät nyt voineetkaan täyttää si
toumustaan ja osaksi myöskin sentähden, että vii
meinen lähetys myöhästyi. Joululehden myynnin
järjesti kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja A. E.
Lahti. Suuremman määrän lehteä, 70 kpl., levitti
Ester Partanen.
Työväen kalenteria levittämään lähdet
tiin H:gin Sos.-dem. Nuoriso-osastojen Keskustoimi
kunnan määräyksestä. Keskustoimikunta, tahtoen
hankkia itselleen palkinnon kalenterin levittämisestä,
kehoitti osastoja tekemään tilauksensa Keskustoimi
kunnan nimeen, voittoprosentit saavat osastot. Nuo
risoseuran jäsenet ja seuran Kirjallisuustoimikunta,
joka myynnin järjesti, myivät kalenteria ja Työväen
taskukirjaa yhteensä 350 kpl.
Rahallista voittoa noista kolmesta yllämainitusta
yrityksestä tuli seuralle noin puolisen tuhatta mk:aa.
Muuta kirjallisuutta, etupäässä Nuo
risoliiton ja puoluejärjestöjen kustantamaa on Kir
jallisuustoimikunta seuran keskuuteen levittänyt Smk.
205: — arvosta.
Nuorisoa on myyty koko vuonna 12,000 kpl.
Kokonaistulo kirjallisuuden levityksestä vuoden
1915 aikana oli Smk. 2,745: 40.

— 28 —

Seuran huoneusto y. m.
Kuluneen vuoden ajalla on seura toiminut R.Y.
Koiton huoneustossa syyskuun l:seen päivään ilman
vuokrasopimusta, siitä alkaen 60: — mk. kuukausi
maksulla.
Järjestysvaliokunta.

Järjestystä seuran toimeenpanemissa tilaisuuk
sissa valvoo 11 henkinen neljännesvuosittain va
littava järjestysvaliokunta. Viime vuoden ajalla ovat
järjestysvaliokunnan puheenjohtajina olleet: Mikko
Panta, Aaro Huttunen ja Emil Miettinen.

Kesätoiminta.
Kesätoiminta muodostaa edellisinä, kuin nyt
kuluneenakin vuotena aivan erikoisen ajanjakson
seuran historiassa. Silloin se vakava yhteistyösken
tely, mikä kuuluu seuran talvikauden ohjelmistoon,
joko kokonaan pysähtyy, tahi supistuu se mahdolli
simman vähiin. Sensijaan omistetaan kesäkaudelle
kevyempi ja huvittavampi toiminta.
Kesällä tarjoaa seura, talvikaudet innolla uuras
taneille jäsenillensä, virkistäviä saarimatkoja, sekä
muita yhteisiä tilaisuuksia luonnossa, missä leikkien
ja urheillen voidaan nauttia kesän kauneudesta.
Kuluneen vuoden kesäkaudella ei seuran talvi
sesta toiminnasta ollut vireillä muuta kuin joka
kuukauden viralliset kokoukset. Muun toiminnan
tilalla olivat nyt neljä kertaa viikossa tapahtuvat
venhematkat. Kahdella venheellä „Myrskyllä“ ja
„Vihurilla“ viiletettiin aina joka tiistai ja torstai-ilta
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Korkeasaareen, sekä lauvantai-ilta ja sunnuntaina
Tuurholmaan — loppukesästä Lammassaareen.
Laulaen ja iloisesti meuraten ovat kesäiset mai
kat sujuneet. Saarissa vetreän luonnon parmahilla
on jokainen jäsen ollut tilaisuudessa viettämään nuo
„suviset sunnuntainsa11, sekä kuulakkaan ihanat kesäillat niin nopeasti ja hupaisasti, kuin vain itse on
tahtonut.
Myöskin on seuralla ollut pyhäisillä retkillä
mukana oma ravintola. Ravintolasta huolehtimaan
valittiin keväällä saarimatkojen alkaessa 11 hen
kinen ravintolatoimikunta. Ravintolatoimikunnan puheenjohtajana, sekä rahastonhoitajana on
toiminut Urho Vihonen, sekä emännöitsijänä Alma
Joki ja varaemännöitsijänä Anna Lybeck. Heille,
sekä kaikille muillekin kesällä toimineille jäsenille,
niinkuin venheitten perämiehille y. m. tulee antaa
täysi tunnustus siitä vaivaloisesta ja kärsivällisyyttä
kysyvästä työstä, jota he ovat tehneet. Ovathan he
uhranneet huvitteluhetkensä noiden tehtäviensä suo
rittamiseen, kun toiset sitävastoin ovat sillä aikaa
saaneet nauttia kaikesta siitä ihanuudesta mitä suvi
tarjoaa.
Kuten jo alussa mainitsin, tehtiin nuo lauvantai-iltaiset, sekä pyhäiset venhematkat kevätkesästä
Tuurholmaan. Tuolle saarelle pääsy kumminkin
kiellettiin puolikesän paikkeilla viranomaisten taholta.
Syyskesällä on seura tehnyt noita Tuurholman ret
kiä vastaavat matkansa R. Y. Koiton kesäsiirtolaan
Lammassaarelle.
Mikään ilahduttava ei tuo juuri kesän kukkeim
millaan ollessa tapahtunut oleskelupaikan vaihdos
seuralaisille ollut. Suuri osa seuran jäsenistä oli jo
aivan kotiutunut Tuurholman ihmiskäden raivaamat
tomiin viidakoihin. Heistä tuntui haikealta jättää
ne useallekin jo monena kesänä tutuiksi käyneet
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seudut. Oudolta tuntui lähteä haeskelemaan uutta
asuinsijaa ventovieraalta Lammassaarelta — mitään
muuta, niinkään lupaavaa paikkaa ei ollut. Tätä
outouden tunnetta tehosi vielä tieto, että tuolla saa
rella on jo ennestään ehkä tarpeeksi kesä-asukkaita.
Mentiinhän sinne sentään koittolaisten luvalla. Ja
heidän solidaarisuudelleen seuraa kohtaan on suo
tava kiitollinen tunnustus. Saimme saarella käytet
täväksemme erään hiljaisen kolkan. — Tosin ei
oleskelumme Lammassaarella aivan Tuurholman ve
roista ollut. Etenkin urheilua harrastavien seuralai
sien vapautta rajoittivat urheilupaikkojen puute y.m.
seikat. Kuitenkin, kaikista noista varjopuolista huo
limatta, voimme olla Lammassaarella oleskeluumme
varsin tyytyväisiä — verratessamme seuraamme esim.
muihin Tuurholmasta karkotettuihin osastoihin.
Noilla kesäisillä venhematkoilla ollessa on seu
ran keskuudessa ilmestynyt käsinkirjoitettu lehtikin
nimeltä: „Kesäheila“. Tämä lehti, ollen tila
päisesti tyydyttämässä seuran jäsenien kesäistä kirjoittelutarvetta, on ilmestynyt 4:nä numerona. Toi
mittajana on lehdellä ollut Alma Höglund.
Vielä sananen seuran urheiluharrastuksista.
Keväällä, samalla kuin ravintolatoimikuntakin,
valittiin urheilu-innostusta seuran keskuudessa elvyt
tämään: leikki- ja urheilutoimikunta.
Tähän toimikuntaan on kuulunut kuusi henkeä.
Seuran saariretkillä on toimikunta järjestänyt
yhteisiä urheiluharjoituksia, sekä leikin opettajan
kanssa H:gin sos.-dem. nuoriso-os. Keskustoimikun
nan hauskoja leikkejä.
Paitsi noita venhematkojen yhteydessä tapah
tuvia urheiluharjoituksia, järjesti urheilutoimikunta
seuran urheilua harrastaville jäsenille erikoisia harjoitusiltoja kahdesti viikossa. Keskiviikkoisin Kaisaniemessä, sekä perjantaisin Eläintarhan urheiluken-
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tällä on seuralaisilla tilaisuus tyydyttää urheilutarvettansa. Keskustoimikunnan toimeenpanemiin ur
heilukilpailuihin on seura myöskin ottanut osaa. —
Huomattavimpana tuloksena urheiluharrastuksista
seurassa mainittakoon Keskustoimikunnan järjestä
missä kilpailuissa tyttöjen voittama sadan metrin
juoksu. Voittajat: Koko kilpailun 1 p. voitti Anna
Rosenström, Ibsen Alma Höglung ja lisäksi N.-seurasta olivat lähinnä Anna Suonio ja Vendla Berg
häll samalla ajalla. — Kolmen yhteenlaskettu aika
luettiin seuran hyväksi, joka ratkaisi seuralle vuo
deksi kiertopalkinnon. Muissa urheilulajeissa eivät
seuran urheilijat ole niinkään huomattavia tuloksia
saavuttaneet.

Opintopiiri.
Syksyllä 1914 H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran toi
minnan rajoittuessa miltei yksinomaan johtokunnan ko
kouksiin ja muutamiin yleisiin iltamiin, tehtiin johto
kunnan taholta ensimmäinen aloite opintopiirityön aikaan
saamiseksi. Katsoen silloin ajan — sotatila oli juuri
alkanut — vähemmän edulliseksi laajakantoiselle ulos
päin tähtäävälle toiminnalle, tahtoi johtokunta kiinnittää
jäsenistön huomion vakavaan sisäiseen opiskelu- ja itsekasvatustyöhön. Laadittiin suunnitelmat kolmen opinto
piirin: Yhteiskunnallis-taloudellisen. historiallisen ja kauno
kirjallisen järjestelylle, ja valittiin toimikunta niitä perus
tamaan. Puuha kuitenkin silloin, ehkä liiallisen laajuu
tensa tähden raukesi ilman, että yksikään suunnitelluista
piireistä pääsi edes alottamaankaan toimintaansa.
Vuoden vaihteessa tuli kysymys uudestaan esille,
tällä kertaa jäsenistössä, yhä suurenevassa määrässä il
menevän yhdessä-olotilaisuuksien puutteen ja roimintahalun herättämänä. Erään, Töölönlahden jäällä tapahtu-

- 32 —
neen ryhmäkeskustelun Innostamana kutsui seuran ny
kyinen puheenjohtaja, silloisen johtokunnan jäsen Väinö
Vuorio, seuran jäseniä keskustelemaan opintopiirin perus
tamisesta. Kokous pidettiin 6 p. tammikuuta 1915.
Puheenjohtajana kokouksessa toimi Väinö Vuorio ;a
pöytäkirjurina Vendla Berghäll. Puheenjohtajan tekemä
ehdotus opintopiirin perustamisesta sai yksimielisen kan
natuksen. Piiri päätettiin perustaa ja nimeksi sille hy
väksyttiin, H : g i n S o s. -d e m. Nuorisoseuran
Opintopiiri. Opintopiirille työsuunnitelmaa laati
maan valittiin kaksihenkinen toimikunta. Ja viikon ku
luttua kutsui toimikunta opintopiirin koolle esittäen laa
timansa suunnitelman. Kokous hyväksyi tämän.
Opintopiirin kokoukset päätettiin ehdotuksen mu
kaan pitää kerta viikossa ja on niihin kaikille seuran
jäsenille vapaa pääsy. Ohjelmaa näissä kokouksissa esi
tetään luento tai esitelmä, piirin jäsenien valmistama ja
esittämä käsinkirjoitettu sanomalehti, sekä vapaehtoisesti
runonlausuntaa, kertomuksien esittämistä — jos aikaa
riittää. Ohjelma kokouksissa arvostellaan. Tämänlaisesta
järjestettynä jatkoi opintopiiri toimintaansa koko kevät
kauden. Syksyllä toiminta suuresti laajeni piirin yhtey
teen perustettujen n. s. „lukuryhmien“ kautta. Samassa
määrässä kasvoi myöskin sen merkitys, joka alusta alkainkin on ollut sangen huomattava. Vuoden lopussa
kiinnitti opintopiiri jo puolisensataa seuran jäsentä va
kavaan teoreettiseen opiskeluun.
Luennot. Pääosan opintopiirin työstä muodos
tavat luennot, joita yhteensä on pidetty 20. Näistä 10
keväällä pidettyä käsittelivät yleismaailmallisia ja lähinnä
työväen liikettä olevia kirjailijoita. Luennoitsijoina oli
vat seuraavat henkilöt: Arvo Vuorio, Ilmari Kiannosta,
Väinö Vuorio, Jack Londonista ja Fr. Nietzsehestä, Vil
jami Ventola, August Strindberg’istä, Eemil Lindahl, Jo
hannes Linnankoskesta ja Alex Betöfistä, Kössi Ahmala
Heinrich Heinestä, Minna Virtanen .Bertha von Sutine-
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rista", August Malinen »Maksim Gorjkista“, Kalle Kan
kari »Kondrad Lehtimäestä".
Opintopiirin merkitys kevätpuolella ei yksinomaan
ollut suorasanaisessa opiskelussa vaan yhtä paljon seurus
telu- ja huvittelutilaisuutena. Siksi sen ohjelma myös
kin oli kevyempää laatua. Syyskautta aloittaessa kat
sottiin tarpeelliseksi saada muutos ohjelmistoon. Pidet
tiin tärkeämpänä enempi yhteiskunnallisten kysymysten
pohtiminen, kuten ammatillisesta-, valtiollisesta- ja osuus
toimintaliikkeestä. Erikoisemman kannatuksen sai luen
not sosialismin historiasta. Luennoilla sinänsä kuulioihin nähden lienee ollut useinkin toisarvoinen merkitys,
mutta harrastuksen herättäjinä syvemmin tutustumaan
asioihin, niistä epäilemättä on ollut paljonkin hyötyä.
Eritoten esiintymistottumuksen kehittämiseksi — luen
noitsijoita kun on ollut huomattavan paljon — ja pe
rusteellisempien tietojen hankkimiseksi esittämästään ai
neesta, täytynee katsoa tällaisten luentojen olevan pai
kallaan.
Sosialismin historiasta ovat luennoineet: Arvo Vuo
rio 4, Kalle Kankari 3, Anna Suonio 1, Hannes Räsä
nen 1 ja Väinö Vuorio 1, yhteensä 10 kertaa.
„I t s e o p i s k e 1 i j a t“, piirin käsinkirjoitettu sa
nomalehti, muodosti toisen päänumeron opintopiirin ko
kouksien ohjelmasta. Lehden perustaminen antoi kir
jallisille harrastuksille seuralaisten keskuudessa tuntuvan
sysäyksen. Alkuvuonna kun toiminta muuten oli lai
meampaa ja seuran virallinen lehti »Nuorukainen" ilmes
tyi harvoin, tarjosivat sekä aloitelevat, että kehittyneim
mät kyvyt tuotteensa »Itseopiskelut" lehdelle. Nuoruutensa ja lahjakkaisuutensa vuoksi tulivat kaksi tyt
töstä »Maijastiina" ja »Annaliisa" erikoisesti huomatuiksi.
»Aarno Arajärvi" ja »Pikku Kustaa" väittelivät useassa
lehdessä yksilöiden suhtautumisesta joukkoihin — ku
ninkaan aatteesta — jonka yleisnimityksen tämä väittely
on myöhemmin saanut. Seuran sisäisistä ja ulkonaisista
3
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asioista on lehden palstoilla onnistuneesti kosketettu.
Onpa sillä ollut kaksi pitempiaikaista seurapakinoitsijaakin, nimittäin „Reisusälli“ „kronikoillaan" ja »kuudesaisti" »aistimuksillaan". Lehden muista huomattavista
nimimerkeistä, jotka ovat kirjoitelleet mitä moninaisem
milta aloilta, tulkoon mainituksi: »Tohtori Piiters" periaatekirjoituksineen, »Metsän poika“ runoineen, »Annikki"
pessimistisine ajatuksineen, »Augusti" arvostelevine ja
teoreettisine kirjoituksineen, vielä »Kyösti Korvenjärvi",
»R. Hans» y. m.
Lehden toimitus on vaihtuva, joka numerolla uusi
päätoimittaja. Toimitettuaan yhden lehden vapautuu
päätoimittaja toimituksesta, ensimäinen aputoimittaja siir- tyy päätoimittajaksi j. n. e.
Vuoden kuluessa on „Itseopiskelijat“-lehteä ilmes
tynyt kaikkiaan 29 suurikokoista ja sisällykseltään moni
puolista lehteä.
Kokouksia on Opintopiirillä vuoden kuluessa
ollut 30. Kahdessakymmenessä on ollut luento, muut
ovat olleet keskustelukokouksia. Tärkeimpinä keskus
telukysymyksistä tulkoon mainituksi »Toveruudesta" sekä
Aino Jussilan laajasti alustama »Prostitutionista". Muut
kysymykset ovat olleet vähemmän merkityksellisiä. Ko
kouksien järjestelystä sopii mainita, että niiden virkaili
jat valitaan joka kokoukselle erittäin. Jokaisella piirin
kokouksessa käyvällä seuran jäsenellä on tilaisuus siellä
harjoitella puheenjohtajan ja pöytäkirjurin tehtäviin.
Kokouksista ovat useimmat olleet Koiton johtokunnanhuoneessa. Osanottajien lukumäärä vaihdellut 30—40.
Toimikunta. Opintopiirin käytännöllisiä asi
oita hoitaa, sekä luennot järjestää 5 henkinen toimikunta.
Toimikunnan jäsenistä valitaan 4 piirin kokouksessa,
yhden nimittää seuran johtokunta.
Toimikuntaan kuuluivat kevätkaudella: puheenjoh
tajana Emil Lindahl, sihteerinä Vendla Berghäll, talou-

denhoitajana johtokunnan edustaja Vihtori Nieminen,
muina jäseninä Anna Kunnas ja Aino Jussila.
Syyskaudella valittuun toimikuntaan kuuluivat:
Mimmi Vilenius puheenjohtajana, Siiri Suonio sihteerinä,
Lyyli Ahmala taloudenhoitajana, muina jäseninä Arvo
Vuorio ja johtokunnan edustaja Anna Suonio.
Piirin raha-asioita on hoitanut seuran rahastonhoi
taja Kalle Kankari.
Lukuryhmät.

Syvällisemmän ja seikkaperäisemmän tiedon kaipuun
pakoittamana muodostui Opintopiirin yhteyteen syyskau
den alkaissa kolme lukuryhmää, nimittäin :
Historiallinen alkeisryhmä (kokoon
kutsuja Vuorio).
Historiallinen laajempi ryhmä (ko
koonkutsuja Kalle Kankari).
Menettelytaparyhmä (kokoonkutsuja Han
nes Räsänen).
Lukuryhmissä luetaan sekä tutkitaan tärkeitä elä
mässä tarvittavia aineita. Viime vuoden ajalla on luettu
Sosialismin historia ja Sosialidemokratian ohjelmaa. Yh
teensä ovat ryhmät kokoontuneet 10 kertaa. Yhteinen
jäsenmäärä 42 henkeä.
Huvittelutilaisuutta on piirillä ollut 2.
Ensimäinen, kävelyretki Vanhaankaupunkiin 25 p. huhtik.
ja toinen »Toveri-iltama- Koiton yläsalissa 14 p. marrask. Tilaisuuksia voidaan pitää sekä ohjelmallisesti
että taloudellisesti hyvin onnistuneena. Jälkimäisessä
tilaisuudessa m. m. maisteri Karl Viik piti sittemmin
Nuorisossa julkaistun esitelmänsä »Nuorison sivistys
työstä".
Jälkimmäisen iltaman yhteydessä oli myöskin K i rjoituskilpailut, joissa oli 5 osanottajaa. Ensi-
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maisen palkinnon sai Emil Lindahl, toisen Väinö Vuo
rio, kolmannen Aino Jussila.
Kokemattomana ja hapuilevana alkoi Opintopiiri
toimintansa uusilla urilla. Vuoden kuluessa on ehkä
useinkin otettu harha-askeleita, mutta eivät nekään ole
olleet hyödyttömät, vaan ovat lisänneet kokemuksiamme.
Nyt uutta vuotta aloittaessamme meillä myöskin on en
tisistä saavutuksistamme kokemus mukana, varmuus te
kemämme työn välttämättömyydestä ja valoisa, innostu
nut mieli jatkaaksemme aloittamaamme työtä.
Toveri.

Oletko jo ratkaissut miten voit parhaiten käyttää
vapaa-aikasi? Ellet ole, niin tee se pian ja harkitse
eikö hyvän kirjan lukeminen tuottaisi sinulle valaisevia
tietoja.
Käytä H:gin sos.-dem. nuorisoseuran lainakirjastoa,
mikäli se voi lukuhaluasi tyydyttää..

Raittiusosasto.
Raittiusharrastusten historia H:gin sos.-dem.
Nuorisoseurassa on vanha. Sen alku on etsittävä
jo ajalta ennen seuran perustamista. Seuran alkuaan
perustivat joukko eräästä täkäläisestä raittiusyhdis
tyksestä eronneita jäseniä. Siksi sen ensimäisissä
säännöissä — seura perustettiin jonkinlaiseksi radikaliseksi nuorisoyhdistykseksi — on myöskin ehdot
toman raittiuden vaatimus kohdistettuna kaikkiin
jäseniin. Kuinka kauvan tätä käytännössä toteutet
tiin, ei ole tietoa, mutta linee vielä seuran porva
rillisena aikana sen keskuudessa joitakin aikoja toi
minut jonkinlainen raittiusosastokin.
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raittiusharrastus yhä pysynyt vireillä. Lukuisissa
kokouksissa on siitä keskusteltu. Sos.-dem. Raittiusliiton perustamista seura innokkaasti kannatti, m.m.
edustajainsa kautta ottaen osaa sen perustavaan
kokoukseen.
Kevättalvella 1914 eli heti liiton perustamisen
jälkeen oli seuran virallisessa kokouksessa kysymys
raittiusosaston perustamisesta. Sillä kertaa se kui
tenkin raukesi, tai oikeammin lykkäytyi tulevai
suuteen.
Viime kesänä, seuran jäsenmäärän yhä huomat
tavasti lisääntyessä ja toimintahalun kasvaessa, he
räsi kysymys uudestaan esille, eräiden sitä edel
liselläkin kerralla ajaneiden — erikoisesti työväen
raittiusliikkeeseen innostuneiden jäsenten taholta.
Johtokunnan luvalla asiaa valmistettuaan he elok.
27 p:nä pidetylle viralliselle kokoukselle jättivät 40
asiaan innostuneen seuran jäsenen allekirjoittaman
ehdotuksen raittiusosaston perustamisesta Nuoriso
seuran alaosastoksi. Ehdotuksen mukana seurasi
asiaa valmistelleen toimikunnan laatima ja johto
kunnan tarkistama sääntöehdotus.
Kokouksessa
syntyi asiasta vilkas keskustelu, jonka tuloksena oli,
että kokous yksimielisesti hyväksyen ehdotuksen
päätti perustaa seuran keskuuteen raittiusosaston,
joka, jos suhteet saadaan sopivasti järjestettyä, liit
tyy myöskin Sos.-dem. Raittiusliittoon. Samoin hy
väksyi kokous ehdotetut säännöt lisäyksellä:
Raittiusosastolla olkoon itsemäärää
misoikeus omissa sisäisissä asioissa, mutta
sen sijaan päätökset ja aijotut toimen
piteet, jotka kosketelevat sen suhdetta
seuraan, tai joilla on välittömästi ulos
päin kantava merkitys, alistettakoon ensin
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seuran johtokunnan tai virallisen koko
uksen tarkistettavaksi
Toimintansa aloitti osasto jo saman vuoden
syyskuulla. Säännöt osastolle vahvisti Suomen sos.
dem. Raittiusliiton toimikunta 10 p:nä tammik. 1916.
Tärkein säännöissä oleva määräys lienee se, että
kaikkien osaston toimikunnan jäsenten on kuulut
tava sos. dem. puolueeseen.
Raittiusosaston toimikuntaan paitsi pu
heenjohtajaa kuuluu yksi seuran johtokunnan ja
viisi osaston kokouksen valitsemaa jäsentä. Puheen
johtajana on toiminut Olga Rosenström, sihteerinä
Kaarlo Valjus, varapuheenjohtajana Jenny Inkinen;
jäsenkirjurina Kusti Suhonen, taloudenhoitajana
johtokunnan edustaja Hannes Räsänen, toimikun
nan muina jäseninä Liidä Vehmas ja Kusti Lukka
rinen. Osaston raha-asioita on hoitanut seuran ra
hastonhoitaja Kalle Kankari. Paitsi osaston käytän
nöllisten asioiden huoltamista on toimikunnan teh
tävänä ollut myöskin osaston käsinkirjoitetun sano
malehden toimitus.
Kokouksia on osastolla lyhyenä toiminta-aikana
ollut 4. Niiden ohjelmaan, paitsi juoksevien asioi
den ja raittiusliikettä koskevien kysymysten käsitte
lyjä, on kuulunut myöskin lausunto ja kaunolukuesityksiä, sekä niiden arvostelua, toimikunnan toi
mittama „Tulevaisuus“-lehti sekä esitelmiä raittiuskasvatuksen merkityksestä työläisnuorisolle. Osan
ottajia kokouksissa on ollut 20- 30 henkeen. Jäse
niä osastossa on 40.
Juhlia on osastolla ollut yksi nimittäin „Toveriiltama“ lokakuun 30 p:nä Koiton yläsalissa. Iltamaa
voi sekä taloudellisesti, että ohjelmallisesti sanoa
hyvin onnistuneeksi. Osanottajia oli iltamassa yli
200 henkeä.

-
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Opiskeluharrastuksista mainittakoon, että Nuo
risoseuran opintopiiriin alaisista lukuryhmistä suurin
ja vilkkaammin toimiva „menettelytapa lukuryhmä"
on Raittiusosaston alotteesta perustettu ja muodos
taa ryhmän jäsenistön miltei kokonaan Raittiusosas
ton jäsenet.
Kirjallisuutta: „Raittiuskysymys ja työ
väenliike" kirjasta ja „Joulutaru“ lastenjulkaisuja
on osaston toimikunnan taholta levitetty muutamia
kymmeniä kappaleita.
Tuloja on osastolla ollut
153: 45
Menoja „
74: 61
Puhdas voitto 78: 84
Lyhyt on ollut osaston toiminta-aika. Mitään
suurta ja huomattavaa ei sen kuluessa ole tehty.
Siitä huolimatta voi osasto aloittaa uuden toimintavuotensa toivorikkaana. Se vilkkaus ja elämänhaluisuus, joka sen toiminnassa ilmenee sekä terve,
vakava pohja, jolla se toimii takaavat sille tulevai
suuden.
Jokainen nuorisotyön ystävä!

Oletko jo mukana sos.-dem. nuorisoliitossa?
Ellet ole, niin liity heti ja kehoita toveriasikin mu
kaan!
Sihteerin vielä aivan vuoden lopussa erottua
johtokunnasta, valitsi johtokunta kolmihenkisen
toimikunnan valmistamaan vuosikertomusta. Tämä
toimikunta pyytää nyt kiittää kaikkia seuran jäseniä
ja ystäviä kuluneen vuoden toiminnasta ja toivoo
samalla, että myötätuntonne seuraa kohtaan alka
neen vuoden aikana yhä lisääntyisi.
Helsingissä, 16 p. tammik. 1916.
Väinö Vuorio.

Kalle Kankari.

Emil Lindahl.
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Kertomus H:gin Sos.-dem. Nuorisoseuran tileistä
(Tilit ovat päätettävä neljännesvuosittain, mutta tässä emme

Voitto- ja tappiotili
Voittoa:
Huvitili.......................................................................................... 245:79
Sisäänkirjoitusmaksujentili........................................................ 26: 25
Jäsenmaksujentili......................................................................... 88: 65
Smk.

360:69

Voitto- ja tappiotili
Voittoa:
Huvitili..........................................................................................91:43
Onnittelu- ja Kevätmyrskyntili............................................. 118: —
Sisäänkirjoitusmaksujentili........................................................ 69: —
Jäsenmaksujentili......................................................................... 105:45
Kesäravintolantili.........................................................................
8: —
Smk.

391:88

Voitto- ja tappiotili
Voittoa:
= Kevätmyrskyntili (I palkinto)...............................................50: —
Sisäänkirjoitusmaksujentili................................................................70: 35
Jäsenmaksujentili......................................................................... 175:60
Kesäravintolantili.............................................................................. 132: 71
Urheilutolmik. tili....................................................................
4: Kirjallisuuden lev. tili.....................................................................86: 60
Smk.

519: 26

Voitto- ja tappiotili
Voittoa:
Huvitili.......................................................................................... 563:27
Sisäänkirjoitusmaksujentili..............................................................112:50
Jäsenmaksujentili......................................................................... 82: 35
Kirjallisuuden lev. tili.............................................................. 200:50
Kirjastotin (sakkorahoja).........................................................
9: 35
Onnittelutili...............................................................................
2:55
Smk.

970:52
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1 p:stä tammikuuta—joulukuun 31 p:vään 1915.
julkaise tasaustiliä neljännesv. vaan voitto- ja tappiotilin.)

31 p. maaliskuuta 1915.
Tappioita:
Kulunkitili....................................................................................
28:99
Kirjallisuuden lev. tili ....
.................................. 28:95
Vuokratili.................................................................................... 46: —
Puhdas voitto...................................................................
. . 256:75
Smk.

360:69

30 p. kesäkuuta 1915.
Tappioita:
Kulunkitili........................................................
....
29: 40
Kirjallisuuden lev. tili.................................................................
64:85
Vuokratili............................................................................................48:
Veneiden korjaustili...........................................................................62: 45
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Tilintarkastajain lausunto.
Valittuna tarkastamaan Helsingin Sos.-dem.
Nuorisoseuran tilejä kuluneelta tilivuodelta 1 p:stä
tammikuuta 1915 —31 p:ään jouluk. samana vuonna,
olemme tarkastuksen toimittaneet ja olemme ha
vainneet:
että tulo- ja menotodisteiden mukaan ovat tu
lot ja menot oikein kirjoihin viedyt ja neljännes
vuosittain tehdyt tilinpäätökset ovat oikeat: niin
ikään olemme erikseen läpikäyneet jäsenmaksujen
kantokirjan ja huomanneet sen huolellisesti hoide
tuksi,
että tänään laskemamme kassa vastaa tilinpää
tökseen merkittyä kassasaldoa,
sekä että seuran kirjanpitoa — amerikkalaisen
kirjanpitotavan mukaan pidetty — on entistä tyydyttävämmin hoidettu. — Ehdotamme siis kaiken
ylläolevan perusteella johtokunnalle, rahastonhoita
jalle ja jäsenkirjurille täyttä tilivapautta.
Helsinki, 11 p:nä tammik. 1916.
Vilho Oksanen.

Heikki Salmela.

Ehdotus H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran
sisäisten asiain järjestelyksi ja toiminta
ohjeeksi 1916.
Sisäinen rakenne.

1. Seuran sisäinen rakenne säilytetään pää
asiallisesti entisenlaisena. Pysytään 1/4 vuosijärjestelmän ja keskitetyn johdon kannalla. Johtokun
nan vaikutusvaltaa lisätään kaikissa toimikunnissa
ja alaosastoissa sen niihin valitsemien edustajien
kautta, joilla on täydellinen puhe- ja äänestysoikeus.
2. Johtokunta, joka säilytetään entisen
suuruisena, (puheenjohtaja, 12 vakinaista ja 3 vara
jäsentä) sisällyttää itseensä 5 hénkisen juhlatoimi
kunnan.
3. Paitsi edellistä, muodostaa puheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja yhtyneinä valmistusvaliokunnan.
Kokoukset.

Seuran kaikkia jäseniä varten ovat:
1. Viikkokokoukset joka torstai, paitsi
silloin kun on seuran virallisenluontoinen kokous.
2. Viralliset kokoukset kerran kuu
kaudessa, kuun viimeisenä torstaina ja
3. Neljännesvuosikokoukset I—Il
—III ja IV neljänneksen jälkeen.
4. Vuosikokous tammikuulla — sen jäl
keen IV neljänneksen kokous.
5. Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan
jäsenistö milloin asioiden paljous ja kiireellisyys
edellyttävät.
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Ala-osastot.

Vuoden 1915 alaosastot, opintopiiri, näytelmäosasto
ja raittiusosasto säilytetään.
Jäsenistö.

Seuran kokoomuksen muodostavat 1 :ksi henkilöt,
jotka ovat hyväksytyt sen jäseniksi ja suorittavat säädetyt
maksut. 2:ksi vapaajäsenet, joiksi vuosikokous johtokun
nan esityksestä voi hyväksyä ne edellisen ryhmän jäsenet,
iotka yhtämittaisesti ovat 10 vuotta kuuluneet Seuraan.

Toimintaohjeet.
Johtokunta.

1. Paitsi sääntöjen edellyttämää sihteeriä, jonka teh
täviin kuuluvat kirjevaihdon, toimintakertomuksien ja yleis
luontoisten kirjallisten tehtävien hoitaminen, valitsee johto
kunta Seuran kaikkia virallisia kokouksia ja omia kokouk
siaan varten pöytäkirjurin.
2. Juhlatoimikunnan on huolehdittava kai
kista alaansa kuuluvista alotteiden teoista ja ohjelmien
valmistamisesta Seuran juhla- ja huvitilaisuuksiin. Sen
kaikista yritteistä on vastuunalaisena koko johtokunta,
jonka nimissä ja lopullisella päätöksellä vain edellisen
luontoisia tilaisuuksia on järjestettävä.
3. Valmistusvaliokunnan tehtävänä on
tärkeämmän laatuisissa kysymyksissä ryhtyen etukäteiseen
harkintaan voidakseen esittää johtokunnalle mahdollisim
man perinpohjaiset lausunnot kysymyksessä olevista asi
oista. Milloin asioiden kiireellisyys tahi muut seikat teke
vät mahdottomaksi johtokunnan kokoonkutsumisen, olkoon
valmistusvaliokunnalla oikeus ryhtyä itsenäisesti ja Seuran
johtokunnalle myöntämien valtuuksien rajoissa, tarvittaviin
päätöksiin ja toimenpiteisiin. Ollen ne kuitenkin ensimäisessä tilaisuudessa johtokunnan tarkistettaviksi esitettävät.
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Kokoukset.

1. Viikkokokoukset muodostetaan entistä
enemmän varsinaisiksi jäsenten kehittämistilaisuuksiksi.
Keskustelukysymykset, esitelmät, käsinkirjoitetut seuralehdet ja kaunolukemisesitykset, runot ja kertomukset, arvosteluineen edustavat niiden ohjelmaa. Kun kuluneena vuo
tena on useammasta kuin yhdestä syystä täydytty tyytyä
varsin niukkaan esitelmäpuoleen tässä yhteydessä, niin
puutteen korjaamiseksi velvoitetaan Opintopiiriä ensikädes
sä olemaan johtokunnalle avullisena niiden hankkimiseksi.
Viikkokokouksien lopussa sallitaan, jos muulta ohjel
malta aikaa jää, vapaata seurustelua ja leikkiä jäsenten
mielihalun mukaan.
2. Viralliset kokoukset entisenlaisia.
3. Neljännesvuosikokoukset ovat raja
pyykkejä vuoden varrella, joissa tarkastetaan alaosastojen
ja eri toimikuntien sekä yleensä koko Seuran orgaanin tar
koituksenmukaisuus ja toimitetaan mahdolliset parannukset.
I—II—III- -IV neljänneksen viikkokokouksien virkai
lijat, kuten puheenjohtaja ja pöytäkirjuri valitaan, samoin
2 aputoimittajaa ja päätoimittaja »Nuorukaiselle", sekä
kirjallisuus- ja järjestystoimikunnat.
Neljännesvuosikertomusta tiliotteineen ei pidetä aino
astaan johtokunnan tiedonantona kokoukselle, kuluneen
vuoden tapaan, vaan asiakirjana koko vuoden toimintaker
tomuksen tavalla, johon nojaten yllämainittujen asioiden
käsittely suoritetaan.
Neljännesvuosikokoukseen voidaan yhdistää saman
kuukauden virallinen kokous.
4. Vuosikokous, sääntöjen määräämät asiat.
Jäsenistö.

Kun kuluneena vuotena on täydytty kiinnittää johto
kunnan huomio miltei yksinomaan Seuran uudelleen ja
loilleen saattamiseksi taloudellisessa suhteessa sekä sa-
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maila haavaa pyrkiä luomaan toiminnalle nykyistä tilan
netta vastaavia ilmenemismuotoja, on pakostakin täydytty
olla tarkoin seuraamatta Liiton taholta asetettua velvoitusta
21 vuotta täyttäneiden ja vuoden Seurassa olleiden jäsen
ten kuulumisesta sosialidemokraattiseen puolueeseen. Al
kavana vuotena, jolloin edellä olevat tehtävät ovat valmiiksi
suoritetut, on tuota velvoitusta koko laajuudessaan sovellu
tettava Seuran sekä maksaviin että vapaajäseniin. Tehtä
vän suoritus kuuluu jäsenkirjurille jonka samalla on kerät
tävä tilastoa ammatillisen työväenliikkeen mukaan kuulu
vista jäsenistä.
Toimikunnat ja toimihenkilöt.

1. Kirjallisuustoimikunnan on noudatettava toimin
nassaan periaatetta, jonka mukaan uusia ottoja myyntitiliin
elköön tehtäkö ennenkuin edellinen erä on suoritettu joko
ottopaikkaan tahi Seuran rahastonhoitajalle.
Kiinteään tiliin ottoja elköön tehtäkö ilman johtokun
nan suostumusta, sama olkoon sanottu aikakauslehtiin y.m.
^irtonaisien" kappalemäärän säännöllisestä korottamisesta.
2. Työläisnuorison vappu- ja joulujulkaisun levittä
misen järjestää johtokunta, käyttäen apunaan sekä kirjallisuustoimikuntaa että Seuran koko jäsenistöä.
3. Rahastonhoitajan tehtävät ala-osastoissa suorittaa
Seuran rahastonhoitaja, pitäen kustakin oman tilinsä. Ra
hojen karttuessa vähintäin 200: — mk. summaan on ne
sijoitettava Työväen säästöpankissa H:gin sos.-dem. Nuo
risoseuran nimelle asetetulla valtakirjalla.
Rahastonhoitajan on hankittava 1,000: — mk. takaus
luotettavaisuudestaan ja saa lukea siitä hyvityksenään 50/°.
Ehdotus — paitsi viikkokokouksia koskeva asia, joka
päätettiin jättää viikkokokouksen päätettäväksi — käsitetty
alustavasti ja vuosikokoukselle esitettäväksi hyväksytty vi
rallisessa kokouksessa 16 p. joulukuuta 1915.

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Sörnäisten rantatie 25 A
00500 HELSINKI

1290679812

