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Painettu 1918
Tampereen Työväen Kirjapainossa

Rivit kuntoon!
Rivit kantoon! Jo kannian rintamaan
joka työläisnuori. Me emme
toki jälkijoukkona samoamaan
käy, kaikuu kun taistelun hemme.
Vala nuoruuden
yks on ja se tää:
Sinä lippusi nää
eessä ryntääjien. Sitä nostattain
veli, sisko me kamppailemme.
Rivit kuntoon! Me uskoen kultaisiin
suvipäiviin, nousemme alta
elon taakkain. Yhtyen taisteleviin
työn joukkoin, me varttuva valta.
— Kuka viereen sun,
se veljesi uus.
Mitä kansallisuus!
sama kutsumus kun
sotarintaan saa
osakumppanit maailmalta.
Rivit kuntoon! Me kun miten taistellaan,
siten saadaan se tulos, josta
koko huomen riippuvi meidän ja maan,
ylös saammeko ahdingosta.
— Mekö emmittäis?
Niin, hetkeä ees.
joka silmä on sees!
Kukin käypä on päis,
jo kutsu kun soi:
Kevät valtas, nuoriso, nosta!
Kössi Ahmala..

Vuoden varrelta
Vuosi 1917 alkoi itäisen taantumuksen, järjestö
toimintaa rajoittavien kuristusmääräysten alaisena.
Mikään ei ollut kuitenkaan outoa, sillä kaikkeen oli
totuttu. Ja ihmeellistä kyllä, oli seuramme jonkun
laisessa poikkeusasemassa muihin osastoihin verraten,
joiden toimintavapaudet olivat vieläkin rajotetummat.
Vaikka toiminta ulospäin olikin hyvin rajoitettua,
alkoi seura 19:sta toimintavuotensa paremmilla toi
veilla kun ehkä milloinkaan ennen. Nousukausi, jota
koko edellisen vuoden oli jatkunut, ei vielä ollut koh
dannut seisomapistettä. Olihan vasta hiljakkoin saatu
edes osapuilleen tyydyttävä huoneusto ja edellisen
vuoden loppupuolella liittynyt suurilukuinen nuori jä
senistö oli parhaiksi päässyt toimintaan syventymään.
Mutta tuskin oli vuosi päästy kunnolleen alkamaan
kaan, kun saatiin tietää vajauksista ja tappioista Ra
vintolan kassassa. Se, että tappio jo oli yli 2000 mk.,
ja joka päivä uhkasi tulla lisää, karkoitti jo vakiintumattomampaa jäsenistöä, joka ilmenee ensimäisen
neljänneksen jäsenluvun vähenemisellä. Lisääntyvien
tappioiden vaara tuli vältetyksi vaihtamalla seuran
palveluksessa oleva henkilökunta. Tarmokkaalla toi
minnalla saatiin tappiot pian peitetyksi ja seuran ta
loudellinenkin nousukausi alkoi.
Maaliskuun vallankumous avasi vihdoin järjestö
toiminnalle rajattomat edellytykset. Venäläisen hirmu
vallan kukistuttua laukesi järjestötoiminnan esteeksi
asetetut salvat. Ensikertaa oli työväellä tilaisuus
käydä avointa taistelua omavoimaista porvaristoa vas
taan, jolla ei enään ollut tukenaan vierasta virkaval
taa eikä sen pistimiä.

5

Viides Liittokokouksemme Tampereella määritteli
lähimmät vaatimuksemme ja menettelytavat joilla ne
toteutetaan. Sitä ennen olimme jo useita kertoja tois
tanut vaatimuksen äänioikeusikärajan alentamiseksi
20 vuoteen. Sotalaitoksen ja asevelvollisuuden vas
tustamiseksi, jota porvaristo muuttuneissa olosuhteissa
alkoi vaatimaan, on myöskin esitetty vastalauseita.
Työläisnuoriso, jolla ei ole minkäänlaisia oikeuk
sia, velvollisuudet sensijaan rajattomat, on yhä sel
vemmin tullut tajuamaan yhteiskunnallisen merkityk
sensä ja vaatimaan senmukaisia oikeuksia. Työn ja
pääoman välisessä taistelussa on työläisnuoriso löy
tänyt oikean paikkansa ja sen myöskin säilyttänyt.
Innokkaammin on työläisnuoriso vallankumouksen
lippua liehuttanut.
Ankara työttömyys on pakottanut työläisnuorison
kulkemaan paikasta toiseen, mistään kuitenkaan va
kinaista olinpaikkaa löytämättä. Silmäys seuran toi
mintakertomukseen osoittaa, että ei työttömyyskään,
eikä siitä johtuva runsas jäsenten paikkakunnalta
poismuutto ole suurta vaikuttanut seuran toimintaan.
Nuoriso on valveillaan. Pystypäisnä uhmaa se yhteis
kunnan kiroja, nälkää ja työttömyyttä. Tietoisena —
hetken menettelytavat tuntien uskaltaa astua uusiin
taistoihin ja uusiin uskalluksiin.

Kertomus
H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran 19:sta toiminta
vuodelta 1917.

Johtokunta.
Vuosikokouksessa 28 p:nä tammik. valittiin seuran
puheenjohtajaksi Otto Elg; ja toisiksi johtokunnan
jäseniksi, vakinaisiksi: Kusti Saarnijärvi, Matti Lappi,
Airi Alanen, Karl Vialén, Martta Böök, Lennard Berg
häll, Vihtori Nieminen, Jalmari Lehtonen, Urho Viho
nen, Taavi Korpi, Maiju Lehti ja Aug. Niemistö.
Varalta: Pekka Niskanen, Fanny Särkkä ja Martta
Lehto.
Vuoden kuluessa on johtokunnasta eronnut ja ti
lalle valittu seuraavat jäsenet:
eronnut:

M. Lappi
T. Korpi
U. Vihonen
P. Niskanen
Martta Lehto
V. Ithimaeus
K. Saarnijärvi
M. Lappi
Airi Alanen
K. Vialén
Martta Böök
Maiju Lehti
A. Niemistö

tilalle valittu:

Arvo Vuorio
Villiäni Ithimaeus
Aug. Riekkinen
Vilho Harinen
Jenny Inkinen
Matti Lappi
Anni Romppainen
Jalmari Havela
Hilma Aitasalo
Sulo Uski
Edv. Karjalainen
Aug. Jäntti
A. Nurhonen
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eronnut:

Fanny Särkkä
A. Vuorio
A. Riekkinen
V. Harinen
Jenny Inkinen
Mimmi Vilenius
Jalmari Lehtonen
Y. Palonen
I. Vartiainen
A. Jäntti
E. Karjalainen
O. Elg
J. Havela
V. Nieminen
A. Nurhonen
J. Timonen
Aino Jussila
E. Saarinen

tilalle valittu:

Mimmi Vilenius
Ilmari Vartiainen
J. Timonen
Vilho Ylander
Anni Lybeck
Elida Loikkanen
Yrjö Palonen
Emil Pääläinen
Frans Lehtonen
Hjalmar Ollberg
Väinö Heikkinen
Fanny Lukkarinen
Aino Jussila
Pekka Niskanen
Evald Snellman
Niilo Saarinen
Evert Peltolehto
P. Santanen

Puheenjohtajakin on vuoden kuluessa vaihtunut.
Otto Elg’in, joka vuosikokouksessa valittiin puheen
johtajaksi, oli jo keväällä pakko erota vaikeiden asun
to-olojen tähden; hän kun asui maalla Helsingin lä
histöllä. Johtokunnan jäseneksi jäi hän vielä joksi
kin aikaa. Puheenjohtajaksi valittiin Lennart Berg
häll. Lokakuussa valittiin hänet seuran toimitsijaksi,
joka myös käsittää sihteerin tehtävät. Puheenjohta
jaksi loppuvuodeksi valittiin Vilho Harinen.
Seuran muina virkailijoina ovat olleet:
varapuheenjohtajana
Matti Lappi
Arvo Vuorio
hänen erottuaan
Vilho Ylander
J»
M
Kusti Saarnijärvi
sihteerinä
hänen erottuaan
Jalmari Havela
Hjalmar Ollberg
«
M
Lennard Berghäll
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rahastonhoitajana
hänen erottuaan
jäsenkirjurina
hänen erottuaan
»
»
pöytäkirjurina
hänen erottuaan
varapöytäkirjurina
hänen erottuaan
taloudenhoitajana
hänen erottuaan
kirjastonhoitajana
hänen erottuaan

Kalle Kankari
Villiam Ithimaeus
Jalmari Lehtonen
Edv. Karjalainen
Juho Timonen
Emil Pääläinen
Martta Böök
Anni Romppainen
Airi Alanen
Hilma Aitasalo
Vihtori Nieminen
Frans Lehtonen
Urho Vihonen
Karl Vialén
Vilho Ylander

Johtokunnan edustajina eri
alaosastoissa ovat olleet:
kirjallisuustoimikunnassa
hänen erottuaan
opintopiirissä
hänen erottuaan
n

»

raittiusosastossa
hänen erottuaan
näytelmäosastossa
hänen erottuaan
»
n
v.- ja u-osastossa
hänen erottuaan
n

-»

laulukuorossa
hänen erottuaan
n
n
agitatsioonitoimikunnassa
hänen erottuaan

toimikunnissa, sekä
Martta Böök
Emil Pääläinen
Kusti Saarnijärvi
Jalmari Havela
Elida Loikkanen
Lennard Berghäll
Anni Lybeck
Matti Lappi
V. Ithimaeus
Hilma Aitasalo
Pekka Niskanen
Aug. Jäntti
Väinö Heikkinen
Urho Vihonen
Matti Lappi
Anni Romppainen
Matti Lappi
Arvo Vuorio
Ilmari Vartiainen
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Otto Elg
Sulo Uski
Jalmari Lehtonen
Edv. Karjalainen
J. Timonen
Evald Snellman
ravinlolahallinnossa
Vihtori Nieminen
Emil Pääläinen
hänen erottuaan
järjestönuorten toimikunn. Lennard Berghäll
Elida Loikkanen
hänen erottuaan
järjestysvaliokunnassa
U. Vihonen
Aug. Niemistö
hänen erottuaan
Sulo Uski
n
n
J. Timonen
poliittisessa piirissä
hänen erottuaan
kansantanssiosastossa
E. Snellman
hänen erottuaan
n
Töölön piirissä
hänen erottuaan
W
T,

Johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
sihteeri ovat yhtyneinä muodostaneet valmistusvaliokutinan, joka on antanut lausuntonsa tärkeimmistä
johtokunnalle sekä viralliselle kokoukselle esitettävistä
asioista.
Vielä on johtokunnan jäsenistä muodostuneena toi
minut 5-henkinen juhlatoimikunta, joka on järjestä
nyt seuran juhla- ja muut huvitilaisuudet. Juhlatoimikuntaan ovat vuoden ajalla kuuluneet:
eronnut:

K- Vialén
Martta Lehto
Fanny Särkkä
Airi Alanen
Aug. Niemistö
V. Ithimaeus
V. Harinen
Maiju Lehti
A. Nurhonen
Hilma Aitasalo

tilalle valittu:

Villiam Ithimaeus
Maiju Lehti
Vilho Ylander
Anni Romppainen
Hilma Aitasalo
Vilho Harinen
A. Nurhonen
Anni Lybeck
Frans Lehtonen
Evald Snellman
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Juhlatoimikunnan kokoonkutsujana toimi Aug. Nie
mistö; hänen erottuaan Vilho Ylander.
Vuoden ajalla on johtokunta kokoontunut 51 ker
taa ja ovat jäsenet kokouksissa käyneet seuraavasti:
Lennard Berghäll
Vilho Ylander
Anni Romppainen
Emil Pääläinen
Elida Loikkanen
Kusti Saarnijärvi
Vihtori Nieminen
Anni Lybeck
Airi Alanen
Otto Elg
Maiju Lehti
Hilma Aitasalo
Frans Lehtonen
Jalmari Lehtonen
Pekka Niskanen
Väinö Heikkinen
Aug. Niemistö
Vilho Harinen
Juho Timonen
Evald Snellman
Matti Lappi
Martta Böök

51 kert.
31 n
26
24
22 n
20 »
20
20 n
19 »
19
18
18 n
18 j»
17 «
16 »
16 »
15
15 n
15
15
13 >»
13 n

12
Sulo Uski
11
Urho Vihonen
11
Arvo Vuorio
10
V. Ithimaeus
Jalmari Havela 10
9
Aug. Jäntti
Evert Peltolehto 9
Hjalmar Ollberg 9
Karl Vialén
8
Fanny Särkkä
8
Fanny Lukkarineni 8
A. Nurhonen
7
Edv. Karjalainen 7
Taavi Korpi
6
Martta Lehto
4
Ilmari Vartiainen 4
E. Saarinen
4
Paavo Santanen
4
Aug. Riekkinen
3
Jenny Inkinen
3
Yrjö Palonen
3

Johtokunnan pöytäkirjaan on vuoden kuluessa mer
kitty 559 pykälää.
Toimitsija.

Käytännöllisissä tehtävissä ja seuran asiain järjes
telyssä on johtokuntaa avustanut palkkaa nauttiva toi
mitsija. Ensin olivat seuran toimitsijan ja ravintolan
isännöitsijän toimet yhdistettyinä, mutta myöhemmin
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ravintolan liikkeen yhä laajennuttua, ei ravintolan
isännöitsijä ehtinyt enään varsinaisista seuran asioista
huolehtimaan. Oli otettava toinen henkilö sitä varten.
Vuoden alusta toukokuun 1 p:ään oli toimitsijana
ja ravintolan isännöitsijänä Kalle Kankari. Siitä loka
kuun puoliväliin saakka hoiti yhdistettyjä toimia Villiam Ithimaeus. Senjälkeen on hän hoitanut ainoas
taan ravintolaa; ja Lennard Berghäll toimitsijan teh
täviä.

Kokoukset.
Viralliset kokoukset.

u/i. Keskusteltiin seuran ravintolassa tapahtunei
den väärinkäytöksien johdosta. Valittiin 3-henkinen
toimikunta niitä tutkimaan. — Päätettiin merkitä 5
osaketta Työväen Urheilulehti O. Y:ssä. Päätöstä vas
taan jätettiin perusteltu, kirjallinen vastalause.
191. Edellisessä kokouksessa ravintolan väärin
käytöksiä tutkimaan valittu toimikunta esitti havain
neensa tarjoilija Elsa Vaaran tilillä 1,006:90 pennin
kassavajauksen. — Ravintolan emännöitsijäksi valit
tiin neiti Olga Lyra ja seuran toimitsijaksi Kalle Kan
kari. — Seuran jäsenille, jotka myyvät vähintäin 40
kpl. „Työläisnuorisoa“ viikottain, päätettiin antaa va
paaliput seuran huvitilaisuuksiin.
'28/i. Vuosikokous. Sääntöjen määräämät asiat. —
Keskusteltiin „Työläisnuorison“ levikin suurentamismahdollisuuksista maaseudulle. Päätettiin lähettää
asiaa koskeva kokouksen hyväksymä kirjelmä Liittotoimikunnalle ja „Työläisnuorison“ johtokunnalle.
V2. Neljännesvuosikokous. Työsuunnitelmanmukaiset neljännesvuosikokousasiat. — Valittiin edustajat
Keskusjärjestön perustavaan kokoukseen.
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22/-2. Valittiin 2 jäsentä johtokuntaan, 1 jäsen „Nuorukaisen" toimitukseen, 2 jäsentä Agitatsioonitoimikuntaan ja 7 jäsentä Kirjallisuustoimikuntaan. - Pää
tetään uuden veneen hankkimisesta.
2l/3. Kokous vallankumouksen synnyttämän tilan
teen johdosta. Valittiin 5 jäsentä H:gin Työväenjär
jestöjen Eduskuntaan.
i!i.
Valittiin 2 jäsentä Agitatsioonitoimikuntaan ja
Järjestysvaliokuntaan.
Päätettiin järjestää kirjalli
suuden myyntikilpailut
- 1 ja Agitatsiooniviikko
22 - 28 p. huhtik.
Valittiin edustaja „Työläisnuorison“ yhtiökokoukseen. — Liittokokousasioita valmis
telemaan valittiin 3-henkinen toimikunta.
22.T. Kokous silloisen valtiollisen tilanteen johdosta.
Keskusteltiin Suomen valtiopäiväjärjestys uudistuk
sesta, Perustuslakimuutos mahdollisuuksista ja tule
vasta Suomen hallitusmuodosta.
39/d. Seuran toimitsijaksi valittiin Villiam lthimaeus.
- Ravintolahenkilökunnan työaika lyhennettiin 8 tun
tiin. — Valittiin 3 jäsentä johtokuntaan.
3/ä. Neljännesvuosikokous, työsuunnitelmanmukaiset asiat. — Korotettiin ravintolahenkilökunnan palk
koja.
9/ä.
Valittiin edustajat Keskusjärjestön kokoukseen
ja 20 jäsentä kirjallisuustoimikuntaan.
24 A>. Korotettiin ravintolahenkilökunnan palkkoja.
- Valittiin 14-henkinen kesäravintolatoimikunta.
2’/s. Hyväksyttiin ehdotus veneiden lähtöajaksi. —
Valittiin johtokuntaan 9 vakinaista ja 3 varajäsentä.
Valittiin 5-henkinen „Järjestönuorten aluetoimikunta“. - Uuden veneen nimeksi annettiin „Vapaus“.
29/s. Keskusteltiin Liittokokoukselle esitettävien
Nuorisoseuran alustuksien johdosta.
31/s. Keskusteltiin: voiko Nuorisoseuran jäsenet ja
varsinkin seuran johtoasemassa olevat mennä kirkol
liseen avioliittoon? Pidemmän kiivaan keskustelun
jälkeen päätettiin pienellä äänten enemmistöllä edel
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leen tyytyä Kotkan Liittokokouksen toivovaan pää
tökseen. — Seuran puheenjohtajaksi valittiin Lennard
Berghäll.
Valittiin johtokuntaan 1 vakinainen ja 3
varajäsentä.
28/6. Työväen Järjestönuorten H:gin piirin toimi
kunnalle lahjotettiin 50 mk. - Valittiin 3-henkinen
toimikunta tekemään ehdotusta seuran 20-vuotis Juhlaalbumiksi. — Korotettiin toimitsijan palkka 350 mk. kk.
3/7. Keskusteltiin sen johdosta, kun osa seuran
jäseniä oli jäänyt saareen siksi ajaksi, kun työväki
oli mielenosotuksilla sotaa vastaan. Annettiin pahek
suminen saareen jääneille ja tehtiin erinäisiä päätök
siä vastaisen varalta.
e/7. Liittokokousasioita. Sotilaskysymyksessä pää
tettiin, että Nuorisoliittolaisten on kaikilla käytettä
vissä olevilla keinoilla vastustettava jokaista yritystä
palauttaa militarismi Suomeen. - Uskontokysymyksessä hyväksyttiin Liittokokoukselle esitettäväksi pää
töslauselma, jonka mukaan liiton jäsenten on ehdot
tomasti kieltäydyttävä kaikista kirkollisista seremoonioista.
10/7. Erinäisiä Liittokokousasioita.
18/7. Liittokokousasioita. Keskusteltavina Liiton
periaatteellinen ohjelma ja säännöt.
10,7. Liittokokousedustajain vaali. - Keskusteltiin
valtiollisesta tilanteesta; hyväksyttiin päätöslauselma,
jossa vaaditaan perustavaa kansalliskokousta, jonka
vaaliin olisi oikeutettu jokainen 20-vuotias kansalai
nen.
28 7. Valittiin 2 jäsentä ravintolahallintoon. — Myön
nettiin 1,200 mk. ravintolan ja keittiön korjauksiin.
— Päätettiin että seuran jäsenet ei saa kuulua jäsene
nä, eikä muutenkaan avustaa mitään ei-sosialistista
järjestöä.
8/s. Valittiin Keskusjärjestön edustajat.
8/s. Neljännesvuosikokotis. Sihteerin, J. Havelan
poissaolon tähden ei neljännesvuosikertomusta voitu
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esittää; tilikertomus esitettiin. Samoin käsiteltiin muut
neljännesvuosikokousasiat. — Päätettiin kannattaa
R. Y. Koiton ehdotusta, H:gin Työväenjärjestöjen yh
teisen opintolaitoksen perustamisesta, jolle, jos sel
lainen päätetään perustaa, luovutetaan seuran varoja
aluksi 200 mk. — Seuran ravintola päätettiin pitää
avoinna k:lo 8 ap.— Väli ip.
30/s. Valittiin 1 vakinainen ja 3 varajäsentä johto
kuntaan ja samoin jäseniä erinäisiin muihin toimi
kuntiin ja 4 jäsentä Työväenjärjestöjen Eduskuntaan.
31/s. Selostus Liittokokouspäätöksistä ja koko illan
kestänyt keskustelu niiden johdosta.
10/8. Valittiin 3 varajäsentä johtokuntaan; samoin
muihin toimikuntiin.
l,/9. Keskusjärjestön vuosikokousasioita.
20/s>. Periaatteellinen keskustelu Työväen Järjestyskaarteista ja Nuorisoseuran suhde siihen. Päätettiin,
että seura ei missään muodossa kannata sanotun
kaartin perustamista.
28/9. Keskusteltiin — ja keskustelun perusteella
laadittiin vastalauseponnet Senaatin vallankaappauk
sen johdosta. — Päätettiin eroittaa seuran toimitsijan
ja ravintolan isännöitsijän toimet kahdelle henkilölle.
— Hyväksyttiin seuran alaosastoksi «Kansantanssiosasto".
®/io. Hyväksyttiin toimitsijan ohjesääntö. - Valit
tiin toimitsijaksi seuran puheenjohtaja Lennard Berg
häll. Puheenjohtajaksi valittiin Vilho Harinen.
lx/io. Keskusteltiin Keskusjärjestön sääntöjen muu
tosehdotuksien johdosta. - Valittiin edustajat piiri
järjestön kokoukseen. — Päätettiin järjestää jäsenten
keskiset jatkuvat henkiset kilpailut.
26/io. Neljännesvuosikokotis.
Työsuunitelmanmukaiset neljännesvuosikokousasiat. - Piirikokousasioita.
Ä? Päätettiin järjestää jäsentenkeskiset kirjallisuudenmyyntikilpailut 1/n 17-Va 18.
t,2/n. Valittiin edustajat Keskusjärjestön kokouk-
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seen ja keskusteltiin siellä esille tulevista asioista. —
Käsiteltiin kysymystä Nuorisoseuran suhtautumisesta
Työväen Järjestyskaarttiin. Pidemmän keskustelun
jälkeen hyväksyttiin ponnet, jonka mukaan Nuoriso
seura antaa kannatuksensa Työväen Järjestyskaartille
ja yleensä asettuu aseellisen toiminnan kannalle, vaan
siinä tapauksessa, että sos.-dem. puolue julkisesti
ryhtyy taisteluun yhteiskunnallisen vallankumouksen
pikaisen toteuttamisen puolesta, keinoilla millä ta
hansa. - Valittiin edustajat H:gin Työväenjärjestöjen
Opintorenkaan kokoukseen.
20/i2. Päätettiin edellisen vuoden tapaan kustantaa
„Vuosikirja“, josta otetaan 1,200 kpl. painos. Kes
kusteltiin alustavasti ensi vuoden työsuunnitelmasta,
sekä asetettiin puheenjohtajan ja johtokunnanjäsenehdokkaat. — Toimitettiin liittoäänestys ylimääräisestä
verosta asevelvollisuusvastustusrahastoon.
Kaikki
äänet, yhtä lukuunottamatta annettiin ylimääräisen
veron puolesta. — Johtokunnalle annettiin oikeus os
taa kassaregisterikone ravintolaan, jos sellainen on
kohtuninnalla saatavissa. — Seuran huoneuston vuok
raoikeuden osto, jota seuralle on tarjottu jätettiin
myös johtokunnalle. — Hyväksyttiin »Ohjelma osasto11
seuran alaosastoksi. - H:gin Työväenjärjestöjen Edus
kunnalle myönnettiin seuran varoista Smk. 100: - .
Vuoden kuluessa on seuralla ollut virallisia ko
kouksia kaikkiaan 35, joista pöytäkirjaan on merkitty
387 pykälää. Puheenjohtajana on kokouksissa toi
minut Lennard Berghäll 16, Otto Elg 7, Vilho Hari
nen 4, Matti Lappi 3, Arvo Vuorio 3, J. Eklund 1 ja
H. Räsänen l:den kerran. Osannottajia kokouksissa
on ollut keskimäärin 100 henkeä.
Viikkokokoukset.

' B. Ohjelmassa runoja, kertomuksia sekä keskus
telukysymys: „Onko työläisnuorison tuhlattava ai

16

kaansa kaunokirjallisuuden lukemiseen?" Keskuste
lussa lausuttiin, että hyvän kaunokirjallisuuden luke
minen kyllä on kehittävää, joten on luettava valikoi
tua kaunokirjallisuutta. Kuitenkin lausuttiin toivo
muksia, että tietopuolisen kirjallisuuden lukemiseen
pantaisiin suurempi merkitys.
24/i. Luettiin seuran sanomalehti ..Nuorukainen"
sekä useampia kaunolukuesityksiä.
8/2. Sanomalehti »Nuorukainen" sekä keskustelukysymys 8-tunnin työpäivästä. Kysymys siirrettiin
ajan vähyyden tähden seuraavaan kokoukseen.
15 2. »Nuorukainen" y. m. esityksiä, sekä keskus
telukysymys 8-tunnin työpäivästä. Keskustelussa il
meni, että esim. metalliteollisuudessa tehdään sään
nöllisesti 12—13 tuntisia työpäiviä. Tämän vuoksi
lausuttiin toivomuksena, että nuorisoseuralaiset kukin
kohdastaan toimisivat, esim. kieltäytymällä ylityöstä,
8-tunnin työpäivän käytännössä toteuttamisen hyväksi.
8/3. Luettiin »Nuorukainen". — K- Kankari alusti
Sosialidemokratisen puolueohjelman yleiskäsitteen,
ehdottaen että se jaettaisi 4:ään ryhmään; L.nen ryhmä
Työväen suojeluslainsäädäntö, Ih.nen Yleinen ohjelma,
Jll:s Kunnallinen ohjelma, IV:äs Maatalousohjelma.
Vielä ehdotti alustaja, että eri ryhmät jaettaisi useam
piin eri osiin, joten niiden käsittely tulisi helpom
maksi ja asiallisemmaksi. Ehdotus hyväksyttiin.
16'W' Keskustelukysymys sos.-dem. puolueohjelman
3:nesta momentista, johon kuuluu äänioikeuskysymys.
Lainsäädäntötyö. Yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto
ja painovapaus. Kysymykset siirrettiin seuraavaan
viikkokokoukseen.
12/4. Kaunolukuesityksiä ja vapaata ohjelmaa. —
Edellisestä kokouksesta pöydälle jääneestä keskusteluaiheesta: sos.-dem. puolueohjelman 3:nesta momen
tista alusti keskustelun Jussi Railo. Etenkin äänioikeuskysymyksestä syntyi vilkas keskustelu.
19/r. Runoja, kertomuksia, vapaata ohjelmaa. —
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Keskusteltiin: »saako seuran huoneuston seinälle aset
taa Suomen vaakunan?" Aiheesta, jossa upeilee
kruunupäinen ja miekkaa kantava leijona, syntyi vil
kas keskustelu. Päätökseksi tuli, että kannattaissamme
kansainvälistä työväenliikettä emme ihaile asestettuja
kruunupäitä, vaan pidämme puhtaan punavärin lipus
samme.
6». Seuralehti «Nuorukainen11 ja keskustelukysy
mys: «Työläisnuoriso ja alkava vaalitaistelu". Kes
kustelun jälkeen hyväksyttiin päätöslauselma, josta
selviää, että nyt käytävä vaalitaistelu on voimien
mittelyä, jossa lasketaan yhteiskunnallista vallanku
mousta vaativat ja sitä vastustavat voimat. Köyhälistönuoriso, joka itse ei pääse äänestämään, tulee ulko
puolella äänestyspaikkojen tekemään kaikkensa vai
kuttaakseen vaalin tulokseen, herättämällä ja nosta
malla liikkeelle ne köyhälistön vanhempien ikäluok
kien suuret joukot, jotka välinpitämättömyydellään
jarruttavat yhteiskunnallista kehitystä.
lä/«. Lausunto- ja kaunolukuesityksiä sekä «Nuo
rukainen".
18/io. Esitelmä ja lausuntoa sekä «Nuorukainen".
— Keskustelukysymys: „Kirkon ja valtion erosta".
Yhdyttiin viimeisen liittokokouksemme hyväksymään
päätökseen, sekä erikoisesti terotettiin jäsenten mie
liin päätöslauselman sitä kohtaa,' jossa liittokokous
asettaa jäsenten siveelliseksi velvollisuudeksi kieltäy
tyä kirkollisista seremoonioista.
8/ii. Lausuntoa ja kaunolukuesityksiä. — Keskus
telukysymys: koulukysymyksestä; keskustelu jäi vas
taukseksi kysymykselle.
Yhteensä on vuoden kuluessa pidetty 12 viikkokokousta, joissa osanottajia on ollut keskimäärin
125.

9
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Yleisiä kokouksia.

Agitatsioonitarkoituksessa, ja muulloinkin kun kau
pungin työläisnuorison yleinen mielipide jostakin
asiasta on tahdottu saada tietää, on kutsuttu yleisiä
työläisnuorisokokouksia.
Venäjän silloisen väliaikaisen hallituksen kuristustoimenpiteet Suomen itsenäisyyspyrkimyksien tukah
duttamiseksi, herätti ansaittua suuttumusta seuran
jäsenistön keskuudessa. Usein seuran kokouksissa,
kulloinkin vallinneesta valtiollisesta tilanteesta kes
kusteltua kutsuttiin vihdoin „Kerenskihallituksen“ hajoitettua Suonien eduskunnan, yleinen työläisnuorisokokous asiasta keskustelemaan. Kokous pidettiin 4
p:nä elok. Viekottelevan kauniista kesäisestä lauvantai-illasta huolimatta oli seuran juhlasali täynnä
innostunutta nuorisoa. Väinö Vuorion esittämän alus
tuksen johdosta syntyi vilkas keskustelu. Kaikki pu
heenvuorojen käyttäjät jyrkästi tuomitsivat Venäjän
„väliaikaisen hallituksen11 Suomi politiikan ja koti
maisen suurporvariston vehkeilyt Suomen itsenäisyyspyrkimyksien tuhoamiseksi. Vaadittiin perustuslakia
säätävää kansalliskokousta ja äänioikeutta 20-vuotisille. Valittiin toimikunta keskustelun perusteella
ponsia laatimaan.
Kirkollisvastainen nuorisokokous 27 p:nä jouluk.
Juhlasali ja osa eteistäkin oli tungokseen asti valtio
kirkon holhoukseen kyllästynyttä nuorisoa. Arvo
Vuorio alusti keskustelun ki ;on ja valtion erottami
sesta. Alustuksen johdosta syntyi kiivas periaatteel
linen keskustelu uskonnonvapaudesta. Alustajan eh
dottamia ponsilauselmia kokouskeskustelun mukai
siksi muokkaamaan valittiin toimikunta.
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Tilastollisia tietoja jäsenistä v:lta 1917.
Vuoden alussa oli jäseniä 989.
ja miehiä 603.

Niistä naisia 386

Vuoden aikana liittyi . . .
„
, maksoi räst. .
,__
erosi.
. . ■
Vuoden lopussa oli

1,060 jäs.
19 „
1,057 ,,
1,007 jäs.

Niistä 405 naista ja 602 miestä. Vapaajäseniä 5.
Jäsenien ikä vuosissa
16 vuotta

Ollut seurassa jäseninä:

Alle

1 vuoden 609
Alle
1-2 vuoteen 274
106
2-4
w
13
4-9
n
vuotta
5
10
yli

yli

16 21
21 25
25-30
30

»
n
n

n

27
320
312
269
79

Jäsenistä on Helsingissä syntyneitä 119 ja muualla
Suomessa 760 sekä ulkomaalla syntyneitä 9. Syntymäseutu tietämätön 119 jäseneltä.
Ammatillisesti järjestyneitä ja samalla sos.-dem.
puolueen jäseniä on ammatittani lueteltuina seuraa
vasti :
järjestyneitä:

metallityöläisiä ....
tehdas- ja sekatyöläisiä .
räätäleitä........................
kauppa- ja liiketyöläisiä .
puuseppiä........................
palvelijataria...................
ompelijataria...................
nahka- ja jalkinetyöläisiä .
kirjatyöläisiä...................
posti- ja kuljetustyöläisiä .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

152
105
58
38
36
31
30
27
19
19

järjestymättömiä;

35
96
10
59
70
37
6
24
6

20
järjestyneitä:

maalareita...................
rakennustyöläisiä. . .
leipureita...................
silittäjiä........................
koululaisia...................
ammatti tietämätön . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

17
15
14
Id
2

järjestymättömiä:

5
7
5
16
20
35

Yhteensä jäsenistä 576 järjestyneitä ja 431 järjestymättömiä.
Tilasto ammatillisesti järjestyneistä ei ole aivan
tarkka, sillä useat vaikka kuuluvatkin ammattiosastoon,
eivät ole tilastokaavakkeeseen vastaavaan kohtaan
mitään merkanneet. Todennäköistä on että järjesty
neiden luku on jonkunverran tilastossa mainittua
määrää suurempi.

Toveri!
Muista ensimäinen velvollisuutesi, pysyäksesi yhtä
mittaisena jäsenenä sos.-dem. nuorison liitossa? Se
on: maksa jäsenmaksusi säännöllisesti! Liiton sään
töjen mukaan olet menettänyt kaikki oikeutesi liitossa,
jos jäsenmaksurästiä on yli 2 kuukautta.

Edustus.
Seuraa ovat edustaneet „Työläisnuoriso O. Y:ssä“
Kalle Kankari; Työv. Sanoin. O. Y:ssä Matti Lappi;
Osuusliike Elannossa Kalle Kankari, hänen erottuaan
Villiam Ithimaeus.
Sos.-dem. Nuorisoliiton viidennessä liittokokouk
sessa: Väinö Vuorio, Matti Lappi, Emil Lindahl,
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Leonard Berghäll, Arvo Vuorio, Hannes Räsänen, Hj.
Eklund, Karl Vialén, Kusti Saarnijärvi, Aug. Niemistö
ja Mimmi Vilenius. Näistä L. Berghäll ei työsuhtei
den vuoksi voinut lähteä kokoukseen, hänen tilallaan
oli varaedustaja Vilho Harinen.
H:gin työväenjärjestöjen eduskunnassa on seuraa
edustaneet: Kössi Ahmala, Hj. Eklund, Arvo Vuorio,
Matti Lappi ja Otto Elg. Heidät kaikki tultua sieltä
er tetuksi, valittiin tilalle: Aug. Riekkinen, Hj. 011berg, Heikki Salmela, Hannes Räsänen ja Väinö
Vuorio. Myöhemmin valittiin A. Riekkisen tilalle
Maiju Lehti.
H:gin työväenjärjestöjen Opintorenkaan kokouk
sissa: Lennard Berghäll, Karl Vialén, Taavi Korpi ja
Vilho Harinen.
Uudenmaan sos.-dem. nuoriso piirijärjestöjen vuosi
kokouksessa on seuraa edustanut 19 henkilöä ja H:gin
sos.-dem. nuoriso-osastojen „keskusjärjestön“ kokouk
sissa kaikkiaan noin 70 eri henkilöä.

Huvit.
Enemmän kun ehkä milloinkaan ennen, seuran 19
v. toiminta-aikana on viime kuluneena vuonna seura
ja sen alaosastot erilaisia huvitilaisuuksia järjestäneet.
Pitkän päivätyön jälkeen tehtaan koneiden kolinasta
tai liike-elämän epämääräisestä sorinasta vapautunut
nuoriso kaipaa, sen ja „kuivien“ kokouskeskustelujen
lomassa huviakin. Eihän voida vaatia, että nuori
somme aina pitäisi päivätyönsä raadettuaan istua ko
kouksissa, tai lukea, kirjoittaa tai myydä kirjallisuutta
ja agiteerata. Sille pitää antaa annos kevyempää
välillä, niin sitä innokkaammin se taas alkaa vaka
vaan järjestötoimintaan. „Sentähden tulee meidän ve-
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tääksemme luoksemme nuorisoa, sekoittaa naurua,
soittoa ja laulua, sekä tanssia aatteisiimme, kirjoihin
ja luentoihin. Täytyy oppia voittamaan nuoriso hei
dän huvitteluvaistojensa avulla.“
Jäsenten keskiset huvit.

Periaatteellisista syistä — mahdollisimman paljon
välttyäkseen sotaverojen suorituksesta — on, varsinkin
keväällä toimeensa valittu juhlatoimikunta järjestänyt
huvitilaisuudet jäsenten keskisiksi. Huomattavat sum
mat on siten säästetty jäseniltämme joutumasta sota
laitoksen murhakoneistoja tukemaan.
„ Toveri- ja vastaanottojuhlat" kuukausien ensi
mäisenä torstaina ovat olleet jäsenien tervehdysjuhlia
uusille jäsenille. Agitatsiooniviikkojen aikana on näi
den lisäksi vielä pidetty joukko vastaanottotilaisuuksia, jotka myöskin suurimmaksi osaksi ovat olleet
jäsentenkeskisiä. Paitsi vastaanottotilaisuuksia, on
useita muita erinimisiä jäsentenkeskisiä tilaisuuksia
ollut, joista erikoisesti mainittakoon 19-vuotisjuh.la
11 p:nä marrask. ja joulu-illallinen ja jouluyönvalvojaiset jouluyönä, sekä uudenvuodenyönvalvojaiset.
Taloudellisista syistä on kaikki edellämainitut tilai
suudet pitänyt järjestää maksullisiksi.
Vapaitakin jäsentenkeskisiä tilaisuuksia on ollut
useita. Maaliskuun lopulla pidettiin perheiltamia 4
päivää perätysten, joissa kaikissa oli sama ohjelma.
Jäsentenkeskisiä, tilapäisesti järjestettyjä illatsuja on
ollut useita. Niitä on kuitenkin vaikea alkaa luette
lemaan, sillä tarkalleen ei voi määritellä rajaa ohjel
mallisen viikkokouksen ja vapaan seurusteluiltaman
välillä. Miellyttäviksi jäsenten seurustelutilaisuuksiksi
ovat ne muodostuneet, joilla sellaisenaan on oma
erikoinen merkityksensä.
Kaikkiaan on maksullisia jäsenten huvitilaisuuksia
ollut 34 ja vapaita 16.
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Yleiset iltamat.

Sen sijaan, että jäsentenkeskiset iltamat ovat olleet
ohjelmallisia, on yleiset iltamat tarvinnut useammin
järjestää tanssi-iltamiksi. Ohjelmallisien iltamien oh
jelma tulee siksi kalliiksi, ettei työläisnuorisolla työt
tömänä aikana ole varoja maksaa sellaisia sisään
pääsymaksuja kun olisi tarvis iltamien kannattavaisuuden kannalta.
Suurin osa iltamista on ollut pakko järjestää omalle
ahtaalle huoneustolle, syystä kun huoneiden suuren
kysynnän tähden niitä ei ole muualta ollut saatavissa.
Ainoankin juhlasalivuoron joka seuralla oli työväen
talolla ryösti Kunnallistoimikunta sen 200 Smk:an
hyvityksestä — Kerenskin esiintymistä varten. — Koi
ton talolla on pidetty 3 vastaanottojuhlaa ja 4 tanssiiltamaa, sekä talvitoiminnan lopettajaiset Päivölän
juhlasalissa. Ohjelma, varsinkin talvitoiminnan lopettajaisjuhlassa oli keskinkertaista parempi. Erikoisesti
mainittakoon 2-kuvaelmainen näytelmä, „Nuoriso-elämää“, joka on todellisuuteen perustuva kuvaus seu
ran toiminnasta; kirjoitti tilaisuutta varten seuran jä
sen Emil Lindahl. Liiton „Asevelvollisnasvastustasrahaston“ hyväksi on toimittu 1 iltama, jonka voitto
45 Smk. on luovutettu mainittuun rahastoon.
Kaikkiaan on yleisiä huvitilaisuuksia seuralla ollut
vuoden kuluessa 30.

Kesätoiminta.
Kun uusi suuri vene »Vapaus11 saatiin käyttökun
toon, oli seuralla neljä venettä, joilla kesäisinä iltoina
ja sunnuntai-aamusin viileteltiin »Turholmaan11. Toi
sinaan, kun oli vähemmän aikaa, tyydyttiin »Korkeasaareen11. »Turholman11 villissä viidakossa voi ras
kaan päivätyön raatajakin hetkeksi heittää jokapäiväi
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set 'arkihuolet. Hetkeksi unohtuivat tehtaiden rem
mien rakse ja katujen liike-elämän melu.
Mitään määrättyä ohjelmaa ei saarella ollessa ole
ollut. Toveriseurassa, kisaillen ja leikkien ovat illat
ja pyhäpäivät hupaisesti kuluneet. Toiset ovat pot
kineet palloa, tai »leikkineet leskistä11. Toiset taas,
löydettyään mielitiettynsä painuneet syvemmälle vii
dakon helmaan. Monta muistorikasta iltaa ja yötä
olemmekin „Turholman“ satavuotisten kuusien juu
rella viettäneet. Lukemattomat ovat ne muistot, jotka
kesäajalta mielissä säilyy.
Toimivalle jäsenistölle ei kesäaika kuitenkaan ole
paljoakaan lepoa suonut. Liittokokousvalmisteluihin
on tarvittu virallisia kokouksia joka viikko. Virallis
ten kokousten ajaksi ovat veneretket peruutetut.
Myöskin ovat veneretket peruutetut silloin, kun työ
väen keskusjärjestöjen taholta on työväkeä kokoonkutsuttu.
Heinäkuun 1 p:nä, lähdettäessä mielenosotuksille
sotaa ja vastavallankumousta vastaan, ei osa jäsenistä
lähtenyt saaresta. Seuran kaikki veneet tuotiin siitä
huolimatta pois saaresta. Tämä herätti paheksumista
saareen jääneissä, ja uhkasivat he ottaa asian esille
virallisessa kokouksessa. Asia tulikin esille viralli
sessa kokouksessa toiselta taholta ja annettiin siellä
syvä paheksuminen saareen jääneille, jotka sillä teol
laan osoittivat edelleen kannattavansa sotaa.
Siitä huolimatta, vaikka onkin jäseniä, joita ei edes
kesäinen luonto kykene kouluttamaan ja rauhaa sekä
parempia elämisehtoja vaatimaan, on jäsenistön suuri
enemmistö varmaan saanut kuluneen kesän aikana
uutta voimaa, voimakkaammin iskeäkseen sellaisen
yhteiskunnan tukipylväisiin, jossa ei kaikilla ole sa
manlainen kesä. Uutta voimaa taistellakseen sellaisen
yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella on osuutensa
luontoon ja sen antimiin, ei kenellekään enempää,
eikä vähempää.
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Kirjalliset ja taiteelliset harrastukset.
Sanomalehdet.

Tärkeimpinä kirjallisten harrastusten kuvastimena
seurassamme ovat olleet käsinkirjoitetut sanomaleh
det. Ensimäisenä mainittakoon vanhin niistä, seuran
pää-äänenkannattaja „Nuorukainen". Vuoden kuluessa
on lehti ilmestynyt 12 kertaa. Päätoimittajana on
ollut Alma Höglund; hänen erottuaan Maiju Lehti.
Pirteän toimitustapansa puolesta — jotka ominaisuu
det ovat olleet kummallakin päätoimittajalla — on
..Nuorukainen11 ollut paljon pidetty ohjelmanlisä seu
ran kokouksissa.
Toiseksi kunniakkaan paikkansa säilyttää edelleen
Opintopiirin pirteä viikkolehti, Jtseopiskelijat"’. Joka
lehdessä vaihtuvan toimittajiston tähden ei sitä ulko
asultaan voi rinnastaa „Nuorukaisen“ kanssa, mutta
sisällöltään se usein on arvosteltu jopa kiitettäväksi
kin. „ltseopiskelijalla“ onkin suurempi avustajapiiri
kun seuran muilla lehdillä. Vuoden kuluessa on
lehti ilmestynyt 27 kertaa.
Vielä on mainittava Raittiusosaston „ Tulevaisuus",
joka on ilmestynyt 5 kertaa. Toimittajana Raittiusosaston toimikunta. Nuorinpana lehtenä seurassam
me ei „Tulevaisuus“ ole vielä ehtinyt kohota samalle
tasolle kahden edellämainitun kanssa.
N äy te 1 m ä-o sasto.

Siitä saakka kun „Nuorten näyttämö11 hajosi, ei
näytelmällisistä harrastuksista seurassamme voi pal
jon puhua. Vaikkakin Näytelmäosasto on virallisesti
ollut olemassa, ei se, sitte kun keväällä, ole itsestään
elonmerkkiä näyttänyt. Keväällä muutamassa vastaanottojuhlassa esiintyi näytelmäosasto joltisellakin me
nestyksellä. keskusjärjestön11 näytelmäkilpailuissa

<6
seuramme näytelmäosasto esiintyi huononpuoleisesti,
jääden arvostelussa neljännelle tilalle. Kesällä ei näytelmäseurat yleensäkään ole toiminnassa ja syksyllä,
kun näytelmäkausi piti alkaa, ei ollut tiedossa min
käänlaista näyttämöllä varustettua huoneustoa, jossa
voisi antaa näytäntöjä. Huoneustopulan tähden ja kun vielä seurankin huoneustolla oli harjotushuonevuorojen saanti rajotettu — täytyi tyytyä olemaan
virallisesti olemassa, mutta - toimettomana. Aivan
vuoden lopulla on näytelmäosasto aloittanut taas
harjoituksensa, tarkoituksella ottaa osaa „keskusjärjestön“ näytelmäkilpailuihin.
Laulukuoro.

Paremmin kun näytelmä-osasto, on toinen taiteel
listen harrastusten haara, Laulukuoro, täyttänyt siihen
asetettuja toivomuksia. Harjotuksia on laulukuorolla
kevät- ja syyskaudella ollut säännöllisesti 2 kertaa
viikossa. Kevätkaudella — huolimatta siitä, vaikka
kuoro jo edellisen syyskauden oli harjotellut samoja
lauluja — ei sittekään tahtonut tulla valmista. Oliko
vika johtajassa, vaiko missä, sitä ei näin sivullinen
voi mennä sanomaan, sen paremmin kuin sitäkään:
miksi ei kuoro harjotellut yhtään työväenlaulua, lu
kuunottamatta kansallismielisten Marjeljeesia. Muuta
man kerran kuoro esiintyi seuran ja eräiden muitten
kin järjestöjen tilaisuuksissa keväällä, mutta kesällä
ei sitä enään saatu edes seuran kansanjuhlaan.
Syksyllä alkoi kuoro taas harjoitukset, uuden joh
tajan V. Pesolan johdolla. Jäsenet olivat jo niin paljo
harjaantuneet ja luultavasti herra Pesolan johto siksi
etevä, että muutamaviikkoisen harjoituksen jälkeen
kuoro jo seuran 19-vuotisjuhlassa voi esiintyä. Yh
tään työväenlaulua ei kuoro syyskaudenkaan kuluessa
ole harjotellut. Seuran muussa jäsenistössä, joka
odottaa kuorolta jotain, jota raskaan päivätyön raata-
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jakin voi sanoa omakseen, on se herättänyt oikeutet
tua suuttumusta. Onpa osasta kuoron jäseniäkin kuu
lunut sellaisia ääniä. Huomioonottaen, että kuoron
kuukautiset menot tulevat seuralle verrattain kalliiksi,
on sentään oikeus vaatia omat taidelaitoksemme omia
tarkoitusperiämme palvelemaan.
Lausuntopiiri.

Yhtämittainen kykenevien ohjelmansuorittajien puute
pakotti suunnittelemaan keinoja millä sitä pulaa voisi
lieventää tai kokonaan poistaa. Opintopiirin kokouk
sessa kevättalvella asiasta keskusteltiin ja myönnettiin
varoja kaunolukuluentojen järjestämiseksi. Luennoit
sijaksi saatiin Koiton Näyttämön johtaja Viktor Auer.
Hän piti muutamia yleisiä luentoja. Senjälkeen al
koivat kurssilaiset omalla kustannuksellaan ottamaan
käytännöllistä opastusta, jossa opastajana edelleen
toimi herra Auer. Kesällä ja syyskaudella ei piiri ole
ollut toiminnassa.
Henkiset kilpailut.

Herättääkseen jäsenissä enempi innostusta kirjallilisiin ja taiteellisiin harrastuksiin, on seuran jäsenille
järjestetty jatkuvia kilpailuja niillä aloilla. Kilpailut
on järjestetty pääasiassa edellisen vuoden tapaan,
tälläkertaa kahdessa luokassa: ennemmin palkituille
ja palkitsemattomille. Kilpailualueet olivat: Puhe,
Lausunto, Sadunkerronta, sekä kirjoituksessa: Artik
keli, Tunnelmakuvaus ja Runous. Piirustuksessa:
seuran leimasinluonnos ja 20-vuotis Albumin kansi
lehti.
Osanotto kilpailuihin ei ollut läheskään niin runsas
kun olisi toivottavaa Ainoastaan lausunnossa oli
huomattavampi määrä kilpailijoita.

■
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Agitatsionityö.
Agitatsionityö on ollut seuran toiminnassa yksi tärkeinpiä toimialoja. Silloin kun seuran jäsenmäärä
saavutti tuhatluvun, oli myös agit. toiminta erittäin
ripeää. Viime kevännä kun tuli vallankumous ja sen
mukana seuran toiminta laajeni, niin samalla oli huo
mattavissa se ilmiö, että seuramme suuremman työn
tekijät (henkisen työn harrastajat) löivät jonkunverran laimin sen toiminta-alan, joka oli silloin muka
toisarvoista. Myöskin on ollut suurena tekijänä se,
että seuran jäsenet enimmäkseen ovat suhtautuneet
kylmästi siihen työhön, josta eivät näe itselleen suu
rempaa huvia olevan. Tällainen kylmä koneellinen
työ vaatii paljon hyvää tahtoa ja itsetietoisuutta, jota
seuran — ainakaan nuoremmat jäsenet eivät omaa.
Kaikesta tästä huolimatta ei seuran agitatsioninen
työ ole ollut sentään aivan nollan arvoinen, sen osoit
tanevat allaolevat numerot:
Toimikunnalla on kuluneena vuonna ollut 27 ko
kousta, joissa on tehty 158 pöytäkirjaan merkittyä
pykälää, samoin on toimikunta järjestänyt 4 »agitatsiooniviikkoa", joista 2 on pantu alulle seuran ja 1
Liittotoimikunnan sekä 1 »keskusjärjestön11 alotteesta.
Myöskin joulun välipäivinä ollut kirkollisvastainen
viikko ansainnee tulla mainituksi kirjallisuuden levi
tyksen puolesta.
Vaaliagitatsioonia harjoitettiin hyvin innokkaasti ja
onnistuneestikin. Vaalikirjallisuutta levitettiin 760
kpl., joista ruotsinkielisiä oli 269 kpl. Muuta kirjal
lisuutta on levitetty jotenkin tuntuvasti, samoin »Työ
läisnuorisoa11. Niinpä järjestettiin huhtik. 1 p:stä 3
kk. kestänyt kirjallisuuden myyntikilpailu, josta jaet
tiin 3 palkintoa.
Piirijako, joka vuosi sitten saatiin lopullisesti suun
niteltua, ei ole tuonut sitä tulosta jota siltä odotet
tiin. Kuitenkin voidaan mainita siitä olleen sen hyö-
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dyn, että samaan aikaan kun tämä työ oli innok
kaammin käynnissä, niin monta toimivaa jäsentä nousi
siinä kahakassa pinnalle, jotka mahdollisesti muuten
olisivat pysyneet salassa.
Tässä on lyhykäisyydessään toimikunnan vuotinen
työn tulos. Toivottavasti uusi vuosi kun on alkanut
niin ei sen toiminta tule heikentymään vaan päin
vastoin jäsenet tajuaisivat, että tätäkin työtä on jat
kettava ja se saatava onnistuneeksi.
Vuoden kuluessa on toimikunnan puheenjohtajana
toiminut Taavi Korpi, hänen matkustettuaan pois
paikkakunnalta Emil Pääläinen, I. Vartiainen ja Matti
Lappi, sekä vuoden loppupuolella taas T. Korpi. Sih
teerinä: Jenny Inkinen, Lennard Berghäll, Vilho Ha
rinen ja Evert Peltolehto. Jäsenet toimikunnassa ovat
useasti vaihtuneet senvuoksi että heidät on valittu
muihin toimiin, tai että ovat olleet pakoitetut paikka
kunnalta pois matkustamaan ja senvuoksi eroamaan.

Jäsen!
Onko sinulla toveria, joka ei kuulu sos.-dem. nuo
risoliittoon? — Jos niin on, on ensimäinen velvolli
suutesi saada hänet jäseneksi.

Kirjallisuuden levitys.
Kirjallisuustoimikunta melkein nukkuu. Ei ole siellä
sellaista henkilöä, joka voisi kirjoittaa tarkan selos
tuksen toimikunnan toiminnasta. Kirjallisuustoimi
kunnan puheenjohtajaltakaan ei sitä voi vaatia syystä,
että hän on samaan aikaan melkein lukemattomissa
muissa toimikunnissa ja hallinnoissa. Siihen verraten
mitä edellisenä vuonna kirjallisuuden levityksessä
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tehtiin, ei viimeksi kuluneena vuonna ole päästy lä
heskään samoihin tuloksiin. On kyllä koetettu jär
jestää kilpailuja ja agitatsiooniviikkoja, mutta niilläkään ei ole saatu suurempia jäsenjoukkoja innostu
maan kirjallisuuden levitykseen. Vallankumoustapahtumat ovat kiinnittäneet jäsenistön huomion muuanne.
Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajana toimi ensija toisen neljänneksen ajan Aug. Riekkinen. Senjälkeen kieltäytyi hän tehtävistään ja kirjallisuustoimikunta jäi noin kuukauden ajaksi ilman puheenjohta
jaa. Kun virallisessa kokouksessa ensin oli riidelty
kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajan valinnasta, va
litsi johtokunta 17 p:nä elok. kirjallisuustoimikunnan
asioista huolehtimaan jäsenensä Emil Pääläisen, jonka
virallinen kokous sitte hyväksyi kirjallisuustoimikun
nan puheenjohtajaksi.
Yhteensä on kirjallisuustoimikunnan välityksellä
vuoden ajalla levitetty puoluekirjallisuutta ja tilapäisjulkaisuja seuraavasti:
Työläisnuorisoa....................................... 25,650 kpl.
2,000 „
Kevätmyrskyä............................................
1,200 „
Työläisnuorison Joululehteä...................
603 „
Työväen kalenteria ja taskukirjaa . . .
Kirjallisuutta...........................................
300 „
210 „
Vapaa ajatusta.......................................
Nuorisoliiton Agitatsioonikirjasia . . .
220 „
210 „
Kevättervehdystä.......................................
50 „
Till Storms................................................
Näiden lisäksi on kirjallisuustoimikunta myynyt
vappumerkkiä, työnjuhlamerkkiä ja vallankuinousy. m. merkkiä yht. 700 kpl. ja Liittomerkkiä 300 kpl.
Vuoden kuluessa on kirjallisuustoimikunta levittä
nyt kirjallisuutta 7,583:35 Smk. arvosta. Tässä ei ole
otettu huomioon Työmiehen tilauksia, joita on kerätty
muutamien satojen markkojen arvosta.
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Kirjasto.
Varjoon kaupungin suurien kirjastojen rinnalla jää
seuramme pieni kirjasto, joka käsittää ainoastaan 85
nidettä. Kaikki seuran jäsenet tuskin tietävätkään
seuralla sellaista laitosta olevan. Kirjaston käyttö on
ollut senmukainen. Vuoden kuluessa on kirjalainauksia tehty 120.
Kirjaston kartuttamiseksi toimi seuran juhlatoimikunta iltaman, joilla varoilla voidaan kirjavarastoa
lisätä noin 30 niteellä.
Kirjaston hoitajana on toiminut Karl Vialén ja hä
nen erottuaan Vilho Ylander.

Opintopiiri.
Toimikuntaan valittiin vuosikokouksessa Fanny
Särkkä, Lennard Berghäll, Matti Lappi ja A. Huumosenkangas. Näiden erottua on tilalle valittu Airi Ala
nen, K- Vialén, Hj. Ollberg ja K. Saarnijärvi. Hj. 011berg’in erottua valittiin tilalle A. Riekkinen ja hänen
kin erottuaan H. Karlsson. Toimikunnan puheenjoh
tajana on toiminut L. Berghäll, hänen erottuaan Aug.
Riekkinen ja H. Karlsson. Sihteerinä: K. Saarnijärvi,
hänen erottuaan A. Riekkinen ja Riekkisen erottua
Airi Alanen. — Opintopiirin rahavaroja on hoitanut
seuran rahastonhoitaja.
Luennot y. m. valistustyö. Opintopiiri on ku
luneen vuoden aikana, noudattaen vuosikokouksessa
hyväksyttyä työsuunnitelmaa, erinäisiä poikkeuksia
lukuunottamatta toiminut seuran jäsenten henkisten
harrastusten ylläpitäjänä. Missä määrin se tässä on
onnistunut voimme seuraavan selostuksen perusteella
jossain määrin arvioida.
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Luentoja ja esitelmiä on vuoden kuluessa pidetty
yht. 23, joista kevätkaudella 13 ja syyskaudella 10.
— Kevätkaudella ovat eri luennoitsijat luennoineet
seuraavista aineista: Kasperi Tanttu 7 luentoa Kirjal
lisuuden historiasta, käsitellen näissä Renesanssiajan
ja uudemman ajan kirjallisuuden historiaa ja vallan
kumouksellista kirjallisuutta.
Taavi Korpi, 1 luento
Kansainvälisestä työväenliikkeestä ja 1 luento Yhteis
kuntakin]uudesta. - Jussi Railo, Sosialismista 2 luen
toa. - V. lthimaeus 1 luento Matti Kurikasta. Ja
Matti Lappi 1 luento Suomen työväenliikkeen his
toriasta.
Syyskaudella ovat luennoineet: Kalle Kankari Kan
santaloustieteestä 5 luentoa. - Kasperi Tanttu Länsi
maisesta sos.-dem. kaunokirjallisuudesta 1 luento,
Venäjän sos.-dem. kaunokirjallisuudesta 1 luento,
Materialistisesta filosofiasta 1 luento, sekä miehen
ja naisen välisistä suhteista 1 luento. - Väinö Vuo
rio, Joukkosielun ilmaisuja vallankumousvuonna 1917
1 luento. Vielä on Taavi Korpi alustanut keskustelukysymyksen: „Onko työväen pidettävä joulua py
hänä?"
Kokouksia on opintopiirillä ollut vuoden ajalla 28,
joista 2 virallista. Kokouksiin osanottoon nähden
olisi paljon toivomisen varaa, sillä ainoastaan n. 50
henkeä on keskimäärin käynyt niissä.
Itseopiskelijat, piirin käsinkirjoitettu lehti on ilmes
tynyt säännöllisesti joka kokoukseen. Yleisesti kat
soen voidaan lehti pitää kohtalaisen arvokkaana ja
varsin huomattava on sen kehittävä vaikutus seuran
jäsenten kirjallisiin harrastuksiin nähden.
Esitystaidon kehittämiseksi seuran jäsenten kes
kuudessa järjesti Opintopiiri viime kevättalvena kurs
sit kaunoluvussa (Katso ^Kirjalliset ja tieteelliset har
rastukset"). Myöskin oli päätetty järjestää luento
kurssit puhetaidossa, vaan täytyi ne silloisen tilanteen
aiheuttamista syistä peruuttaa.
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Opintopiirin yhteydessä toimivista luku- ja opis
keluryhmistä mainittakoon »menettelytaparyhmä" sekä
„kirjallinen piiri“. Menettelytaparyhmä, joka muo
dostui viime kevättalvella toimi lyhyen aikansa erit
täin vilkkaasti. Kokouksia oli kaikkiaan 7, joissa
keskusteltiin useista päivän politiikkaa lähellä olevista
kysymyksistä. Niistä mainittakoon: „Sotilaskysymys“,
„ Suomen valtiopäiväjärjestyksen epäkohdat", „ Puolue
ohjelma" ja puoluekokoukset y. m. valtiollista tilan
netta koskevista kysymyksistä. Merkillepantava on
myöskin, että ryhmän kokouksista pidettiin keskus
telupöytäkirjaa, mikä historian tutkimisen kannalta
on suuriarvoinen. Ryhmän kokoukset pidettiin seu
ran toimistossa; osanottajia keskimäärin noin 30. Opintotyön keväällä päätyttyä päätettiin säilyttää me
nettelytaparyhmä koko kesän toimivana. Myöhemmin
kuitenkin hajosi menettelytaparyhmä syystä, että siinä
toimineet henkilöt alkoivat puuhailla «Poliittista pii
riä**, mikä sittemmin perustettiin seuran alaosastoksi.
„Kirjallinen piiri“, joka perustettiin syksyllä, tar
koituksella koota ympärilleen kaikki seuran kynäili
jät, jotka täten keskinäisen arvostelun ja esitelmien
avulla voisivat kehittää itseään, sekä herättää mielen
kiintoa kirjallisiin harrastuksiin. Piiri on kokoontu
nut 2 kertaa.
Epäilemättä on se valistustyö, mitä Opintopiirissä
on vuoden kuluessa suoritettu suuriarvoinen, mutta
mitä se seuran suureen jäsenmäärään, kun myöskin
vapaampien olojen, työpäivälyhennykseen y. m. seik
koihin katsoen olisi voinut olla, sitä se ei ole ollut.
Viime keväänä, vallankumouksen tapahduttua Ve
näjällä ja jolloin vallankumouksen mainingit huuhtelivat vapauttavasti myös Suomenkin oloja, näytti siltä
että se voimakas nousu, mikä oli tapahtunut työväen
liikkeessä järjestäytymiseen katsoen, olisi myöskin
ollut nousua henkisiin harrastuksiin nähden. Tällaista
3
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ei kuitenkaan ole, ainakaan Opintopiirissä havaitta
vissa. Ja suurin piirtein näyttää siltä kuin ei koko
Suomen työväenluokan suurissa joukoissa olisi viime
aikoina täysin tajuttu, että työväenluokan tietoisuus,
sen sivistyspääoma ja lakkaamaton tiedonhalu ovat
voimakkain ase kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää
vastaan.
Voi myöskin olla Opintopiirityön laimeuteen syynä
Op. p. toimikunnan moninkertainen muuttuminen
vuoden aikana, kuin myöskin seuran johdon osittain
välinpitämätön suhtautuminen piirin toimintaan. Sitä
paitsi on poliittinen elämä ollut siksi vilkasta ja mieliä
jännittävää, että se jossain määrin on häirinnyt rau
hallista opiskelutyötä. Tätä viimeksi mainittua seik
kaa ei kuitenkaan ole syytä millään mielenapeudella
merkitä. Me voimme olla vakuutettuja siitä, että tu
levaisuudessa, menneiden suurten tapausten ja koke-.
muksien perusteella tulee, pienemmistä opiskeluryh
mistä alkaen aina suurempiin joukkoihin saakka ole
maan voimakkaana tekijänä se ajatus, se tietoisuus,
että henkinen vallankumous suurissa joukoissa on
nopeasti johdattava yhteiskunnalliseen vallankumouk
seen.
Tähän henkiseen vallankumoustyöhön on opinto
piirin tulevana vuotena otettava moninkerroin voimakkammin osaa.

Raittiusosasto.
Kulunut vuosi on merkkivuosi raittiusliikkeen his
toriassa. Onhan kauvan odotettu ja toivottu kielto
laki nyt lopultakin päätetty voimaan saattaa. Tämä
kieltolain vahvistaminen ei kuitenkaan merkitse sitä,
että raittiustyö jäisi vähempiarvoiseksi, ei edes sen
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kään jälkeen kun kieltolaki astuu voimaan, joka sekin
tapahtuu vasta 1 pistä kesäk. 1919. Sos.-dem rait
tiusliiton ohjelman mukainen raittiusvalvonta- ja raittiuskasvatustyö tarjoaa edelleenkin hyvin laajan työ
alan työväen ja meille eritoten työläisnuorison kesr
kuudessa.
Suuret yhteiskunnalliset ja valtiolliset tapahtumat
kuluneella vuodella, joihin järjestynyt työläisnuoriso
kin on innolla ottanut osaa, ovat kiinnittäneet osas
tomme jäsenten huomion monenlaisille eri toimintaaloille. Osastomme työ on ollut pienenlaista, mutta ei
silti suinkaan merkityksetöntä. Onpa vuoden loppu
puoliskolla tapahtunut ilahduttavan runsas jäsenmää
rän lisääntyminenkin.
Kokoukset. Vuosikokous pidettiin 9 p:nä tammik.,
jossa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat,
sekä hyväksyttiin työsuunnitelma alkavalle vuodelle.
Muita kokouksia on pidetty 10. Paitsi virallisten
asiain käsittelyä, on niissä suoritettu ohjelmana esi
telmiä, runoja, kertomuksia ja useimmissa keskustelukysymys. Osaston lehti „Tulevaisuus“ on ilmestynyt
5:ssä kokouksessa. Kokouksissa pidetyistä esitelmistä
mainittakoon Kössi Ahmalan pitämä »Taide luonnon
tieteellisen mailmankatsomuksen valossa", sekä Emil
LindahVin »raittiuskysymys ja nuorisoliike", joka esi
tettiin alustukseksi keskustelukysymykselle.
Osanottajia kokouksissa on ollut noin 30 — 40 hen
keä.
Osastomme toimesta pidettiin myöskin yleinen
Raittiusväen kokous 15 p:nä kesäk., jossa Väinö Vuo
rion alustamana käsiteltiin kysymystä »Olisiko valtion
lunastettava maassamme löytyvät väkijuomavarastot?"
Osanotto kokoukseen oli laimeanpuoleinen. Hyväk
syttiin laajahko päätöslauselma, jossa vastattiin esitet
tyyn kysymykseen kielteisesti. Päätöslauselma jul
kaistiin »Työmiehessä", »Työläisnuorisossa" ja »Kyl
väjässä".
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Puheenjohtajana on vuosikokouksen valitsemana
toiminut Jenny Inkinen heinäkuun loppuun, jolloin
hän paikkakunnalta muuttamisen tähden erosi. Hä
nen tilalleen valittiin Hjalmar Eklund, joka kuitenkin
toimensa vuoksi on harvoin ollut tilaisuudessa ole
maan saapuvilla kokouksissa. Varapuheenjohtaja
E. Pääläinen on silloin hoitanut puheenjohtajan teh
täviä.
Juhlia ja iltamia on pidetty yhteensä 8, joista 4
yleistä iltamaa, 2 perhe- ja vastaanottojuhlaa, 1 vuosi
juhla ja 1 kävelyretki Vanhankaupungin nuorisoseu
ran talolle.
Edustajakokouksiin osanotto: Uudenmaan sos.-dem.
raittiuspiirijärjestön perustavaan kokoukseen elokuus
sa otti osastomme osaa 4 edustajan kautta. Kokouk
sessa käsitellyistä asioista mainittakoon erikoisesti
väliaikaista kieltolakia koskeva päätöslauselma, joka
osastomme puolesta kokoukselle esitettiin ja siellä
sellaisenaan hyväksyttiin kokouksen päätökseksi. —
Sos.-dem. raittiusliiton toiseen edustajakokoukseen
7 8 p:nä lokak. otti osastomme osaa kahden edus
tajan kautta. Edustajina olivat Emil Lindahl ja Matti
Lappi, viimemainittu ollen m. m. kokouksen toisena
puheenjohtajana. Kokouksessa tehtiin edustajaimme
taholta alote yhä lisääntyvän salaisen viinankeiton
vastustamiseen ryhtymisestä, jonka kokous otti käsi
telläkseen ja teki päätöksen (Katso saman edustaja
kokouksen pöytäkirj. sivut 58 59).
Sos.-dem. nuorisoliiton 5:lle edustajakokoukselle
alusti kysymyksen: „Vieläkö raittiuskysymyksellä on
tilaa sos.-dem. nuorisoliikkeen ohjelmassa?" osastom
me jäsen Arvo Vuorio. Hänen, sekä useiden toisten
nuorisoseuran edustajain ja osastomme jäsenten vai
kutuksessa tekikin kokous tunnetun myönteisen pää
töksensä tässä kysymyksessä.
Kirjallisuuden levitys. Raittiuskirjallisuutta on sään
nöllisesti levitetty. »Kokkotulia" levitti osastomme
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280 kpl., saaden ensi palkinnon Smk. 50: —. »Työ
väen kuvalehden" Joulujulkaisua levitettiin 205 kpl.,
josta osastomme sai 3:nen palkinnon Smk. 25:-.
Jäsenmäärä osastossamme oli vuoden alussa 99 ja
vuoden lopussa 158 jäsentä.

Voimistelu ja urheilu.
Liikuntokasvatuksesta seuran jäsenistön keskuu
dessa on huolehtinut edellisen vuoden lopulla perus
tettu V.- & U-osasto „Toive“. Voimisteluharjoituksia
varten on vuokrattu Hospitsin voimistelusali Vuorik.
17, jossa - paitsi kesällä — on pidetty voimisteluharjoituksia joka keskiviikko-ilta k:lo 7 — 10. Seuran
huoneustolla on voimisteluharjoituksia pidetty sun
nuntaisin k:lo 11-1. — Painiharjoituksia on myös
koetettu saada käyntiin, ja oli sitävarten jo vuokrattu
huonekin. Osanottajien vähälukuisuuden tähden on
tämä yritys kuollut alkuunsa.
Kilpailuja on järjestetty muutamia. Jäsentenväliset
hiihtokilpailut oli kevättalvella, jotka muodostuivat
karsintaotteluksi »keskusjärjestön" järjestämiin osas
tojen välisiin kilpailuihin, jossa seuramme hiihtojouk
kue tuli ensimäisenä perille. Niinikään järjestettiin
kevätkesällä jäsentenväliset murtomaajuoksukilpailut.
Taloudellisesti tukeakseen toimintaansa on toimittu
muutamia iltamia ja 1 kansanjuhla Hakasalmen puis
tossa.

Käsityöseura.
Nuorisoseuran saatua vakinaisen toimintahuoneuston, voitiin ryhtyä laajentamaan toimintaa useimmilla
niistä aloista, joissa eri jäsenryhmillä oli innostusta
toimia. Näiden toimenpiteiden tuloksena on 1916
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vuoden lopussa henkiinherätetty Käsityöseura. Suuri
tilanahtaus seuran huoneustolla ja siitä johtuvat har
valukuiset huonevuorot käsityöseuralle — ovat vai
kuttaneet sen, että käsityöseuran toiminta ei ole voi
nut olla varsin vilkasta.
Kevätkaudella kokoontui käsityöseura kaksi kertaa
viikossa. Syyskaudella, kun seuran muu toiminta
alkoi vilkastua, ei käsityöseuralle riittänyt kun yksi
huonevuoro viikossa. Usein on sekin huonevuoro
käytetty muihin tarkoituksiin; seikka, joka on lamaut
tavasti vaikuttanut käsityöseuran toimeliampiinkin
jäseniin.
Vaikka toiminta huonepulan tähden on ollut rajotettua ja epäsäännöllistä, on sensijaan ne tilaisuudet
joissa on voitu kokoontua, olleet sitä miellyttävimmät. Melkoisen joukon arvokkaita käsitöitä on käsi
työseura vuoden kuluessa valmistanut ja uusia on
tulossa.

Tytöt ja pojat.
Hyödyllisempää kun kahvilassa istuminen tai ka
duilla kuljeskeleminen on oppia tekemään hyödyllisiä
käsitöitä. Ottakaa osaa seuran käsityöiltoihin.

Uusia alaosastoja.
Vuoden ajalla on perustettu 3 uutta alaosastoa,
nim. „Poliittinen piiri", „Kansantanssiosasasto“ ja
»Ohjelmaosasta11.
Poliittinen piiri.

Kuten on tunnettua antoi Venäjän vallankumous
voimakkaan sysäyksen poliittiselle elämälle, etenkin
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Suomessa. Tsarismin vuosisataisesta ikeestä vapautu
neena voitiin vapaasti hengittää, tuntematta raakalaisvallan likaisten sormien puristusta. Yhdellä lyönnillä
temmattiin Suomen työväenjärjestötkin varsin likeisesti valtiopolitiikan pariin. Ensikerran esiintyi Suo
men työtätekevä luokka itsenäisenä, omavoimaisena
porvariston kammoamana yhteiskunnallisena tekijänä.
Samaa mukaa kun työväenjärjestöt työntyivät teki
jöiksi poliittisessa elämässä, kasvoi järjestöjen jäsenten
harrastus poliittisiin kysymyksiin.
Innokkaasti seurattiin myöskin Nuoriseuran taholta
poliittisten tapausten kulkua. Nopeasti toisiaan seuraavien tapausten vuoksi pidettiin kokous toisensa
jälkeen. Tapausten kulku oli kuitenkin siksi nopea,
että niiden seuraaminen koko seurana tuotti haitallisia
vaikeuksia. Sitäpaitsi ei suurin osa jäsenistä ollut
tietoisesti kypsää, eikä liioin halukastakaan poliittisia
kysymyksiä käsittelemään. Heräsi ajatus erikoisen
alaosaston perustamisesta tämän epäkohdan poista
mista varten.
Ensikerran asiasta keskusteltiin Menettelytaparyhmän kokouksessa 8. 6. 17. Ajatus sai kannatuksen
ja valittiin kokouksessa toimikunta asiaa eteenpäin
viemään. Toimikunta laati alaosastolle sääntöehdo
tuksen ja kutsui koolle perustavan kokouksen 18. 7.
Kokouksessa alaosasto päätettiin perustaa ja nimeksi
hyväksyttiin Helsingin sos.-dem. Nuorisoseuran poliit
tinen piiri. Hyväksyttiin säännöt ja valittiin piirin
puheenjohtajaksi Matti Lappi, sekä seitsemän (7) jä
seninen toimikunta.
Seuran virallisessa kokouksessa 26. 7. hyväksyttiin
periaatteessa Poliittinen piiri seuran alaosastoksi sekä
8.8. virallisessa kokouksessa lopullisesti piirin säännöt.
Toimikuntaan piirin perustavassa kokouksessa 26.
7. valittiin Arvo Vuorio, Emil Lindahl, Airi Alanen,
Vilho Harinen, August Niemistö, V. Kymlander ja
August Riekkinen. Näistä E. Lindahl ei ole ottanut
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osaa toimikunnan työskentelyyn. Hänen tilalleen on
valittu Hj. Ollberg.
Toimikunta on valinnut keskuudestaan varapuheen
johtajaksi A. Riekkisen, sihteeriksi A. Vuorion, pöytäkirjuriksi Airi Alasen ja jäsenkirjuriksi V. Kymlanderin. A. Vuorion tilapäisen paikkakunnalta muuton
takia valittiin sihteeriksi Hj. Ollberg ja hänen pois
muutettuaan uudestaan A. Vuorio. Toimikunta on
valinnut keskuudestaan erikoisen „suunnittelujaoston“
johon kuuluvat puheenj., varapuheenj. ja sihteeri.
Toimikunta on kokoontunut kuusi (6) kertaa.
Kokouksia piirillä on ollut 3. Perustava kokous
18. 7. Kokous 13. 9. jossa m. m. hyväksyttiin piirin
työsuunnitelma. Työsuunnitelmasta mainittakoon luen
tokurssien järjestäminen piirin jäsenten kesken. Ko
kouksessa 10. 10. keskusteltiin A. Vuorion alustaman
kysymyksen »Uhkaava elintarvepula, miten se olisi
järjestettävä11, johdosta.
Juhlatilaisuuden järjesti piiri 22. 9. Tilaisuuden
henkinen puoli onnistui verrattain hyvin, jotavastoin
juhla taloudellisesti tuotti jonkunverran tappiota.
Poliittisen piirin toiminnasta ja tulevaisuudesta ei
varmuudella voi vielä paljon sanoa. Varsinkin vii
meisen vuosineljänneksen aikana on piirin toiminta
ollut peräti lamassa. Siihen on osaltaan vaikuttanut
toimivien jäsenten paikkakunnalta poismuutto, mutta
suurimmalta osalta jäsenten haluttomuus työskente
lyyn. Piirin toiminta on uutta ja vaatii aikaa kypsyäkseen. Toivottavasti alkava vuosi tuo parempia
tuloksia!
Kansantanssiosasto.

Yhä enenevää „tanssitautia“ vastustamaan hyväksyt
tiin virallisessa kokouksessa 27 p:nä syysk. „Kansantanssiosasto“ seuran alaosastoksi. Siitä alkaen on osasto
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vilkkaasti toiminut, pitäen harjoituksia niin usein kun
huonevuoroja vaan on ollut saatavissa. Kokouksia
on pidetty 6 ja toimikunnan kokouksia 7. Iltamissa
on osasto ehtinyt esiintyä 3 kertaa. - Jäseninä on
tyttöjä 18 ja poikia 11, - Osaston puheenjohtajana
on toiminut Torsti Kivikoski ja sihteerinä Hilma
Hynynen.
Ohjelmaosasto.

Osasto perustettiin 20 p:nä joulukuuta, eikä sen
toiminnasta voi sanoa sitä, eikä tätä. „Ohjelmaosaston“ tarkoituksena on avustaa iltamien ja juhlien toi
meenpanijoita ohjelmansuorituksessa.

Huoneusto ja järjestyksenpito.
Huoneusto.

Koko vuoden on seuralla ollut käytettävänä Heikinkadun 24:ssä sijaitsevan kadunpuoleisen puuraken
nuksen toinen kerros kokonaisuudessaan. Vuokraa
on tästä mennyt 350 mk. kuukaudessa. Tämä huo
neusto — joka käsittää juhlasalin noin 150 hengelle,
toimiston, toimikuntahuoneen ja ravintolan keittiöllä
ja kahdella tarjoiluhuoneella — on ollut riittämätön
tyydyttämään seuran laajentunutta toimintaa. Suurem
paa huoneustoakaan ei ole ollut saatavissa, paitsi
tilapäisesti Koiton Juhlasali, jossa - silloin kun se
on ollut käytettävänämme, on toimittu muutamia
vastaanottojuhlia ja tanssi-iltamia.
Toimintahuoneuston pienuuden tähden valitsi johto
kunta keväällä toimikunnan tiedustelemaan ja suun
nittelemaan huoneuston laajennusmahdollisuuksia.

42

Silloin selvisikin, että saman talon kivirakennuksessa
olisi saatavana 5 huoneen lisähuoneusto, jos vuokra
laiset siitä suostuvat pois muuttamaan. Silloin ei
siinä kuitenkaan onnistuttu ja asia jäi lepäämään.
Vuoden lähetessä loppua tarjottiin seuran ostetta
vaksi vuokraoikeus nykyiseen huoneustoon ja tuohon
5 huoneen lisähuoneustoon. Virallinen kokous jätti
asian johtokunnalle, joka ryhtyi sen johdosta toimen
piteisiin.
Järjestyksenpito.

Järjestyksestä seuran huoneustolla ja muuallakin
pidetyissä seuran tilaisuuksissa on huolehtinut Järjestysvaliokunta, johon kuului ensin 13 miestä, mutta
puolivälissä vuotta lisättiin järjestysmiesten luku
15:sta. — Virallisessa kokouksessa 20 p:nä jouluk.
1917 häväksyttiin järjestysvaliokunnalle ohjesäännöt.

Ravintola.
Vuosikokouksessa - jossa ravintolahallinto päätet
tiin perustaa, ravintolan hoidosta huolehtimaan - va
littiin siihen Otto Stark, H. Salmela, E. Salama ja E.
Koponen. Johtokunnan edustajana on toiminut V.
Nieminen. Vuoden kuluessa on ravintolahallinnon
jäsenet kokonaan vaihtuneet, kuuluen siihen vuoden
lopussa, uudelleen paikkakunnalle saapunut E. Kopo
nen, sekä Hj. Lehtonen, V. Ylander, E. Immonen ja
johtokunnan edustajana E. Pääläinen. Puheenjohta
jana on toiminut O. Stark; hänen erottuaan Aug.
Riekkinen ja hänenkin erottuaan Hj. Lehtonen. Sih
teerinä H. Salmela ja hänen erottuaan V. Ylander.
Kulunut vuosi oli ravintolahallinnolle ensimäinen,
jonka tähden sen toiminnan alussa sattuikin pieniä
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hapuiluheilahduksia, joutuessaan parsimaan niitä jäl
kiä, joita siihen asti toiminut ravintolatoimikunta oli
jättänyt. Ravintolan asiat olivat silloin mitä sekasortoisimmassa tilassa, ja kun tietää miten vaikeaa
on ollut elintarpeiden hankinta, niin ymmärtää sen
vaikean aseman, jossa ravintolahallinnon on ollut toi
mittava. Isännöitsijä tosin on elintarpeiden hankin
nasta pitänyt huolta käytännöllisesti, mutta hallinnolle
on jäänyt kuitenkin suunniteleva, vastuunalaisuuden
puoli kannettavaksi.
Vaikeuksista huolimatta on toiminta luisunut tyydättävästi, ellei ota lukuun pientä „sodan käyntiä11,
joka oli taisteltava keväällä johtokunnan kanssa, joka
päättyi johtokunnan jäsenten enemmistön eroon. Siitä
saakka on ravintolaliike esteettömästi jatkunut ja liike
taloudellisestikin vaurastunut, josta lopussa oleva ly
hennetty tilikertomus antaa selvimmän selostuksen.
Kesällä oli ravintola pari viikkoa suljettuna keit
tiön ja tarjoiluhuoneiden korjauksen tähden. Korjaus
työt tulivat maksamaan noin 1,700 Smk.
Rahastonhoitajana on toiminut ravintolan isännöit
sijä, jona toukokuun 1 p:ään asti oli Kalle Kankari
ja sen jälkeen Villiam Ithimaeus.
Henkilökunta ja palkat.

1 isännöitsijä 400: - mk. kk. yht. Smk. 400:
1 emännöitsijä 200:
„ 200:
1 keittäjä
100: ' n
„ 100:n
2 keittäjäap. å 90:
„ 180: »
»
4 tarjoilijaa å 90:
„
„ 360: n
*
4 keittiöapul. å 85:
„ 340: n
n
1 siivooja
80: ”* t»
„
80;
H
yht. 14 henkeä
Palkat yhteensä kuuk. 1660:
Muun henkilökunnan — paitsi isännöitsijän ja sii
voojan — palkkaetuihin kuuluu myöskin ravinto.
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Tiliasema 31 p.

Voitto &
Voittoa:
Huvitilillä.............................
7,607: 54
Sisäänkirj.- ja jäsenmaksutilillä 2,141:65
Kirjallisuudenmyynti
592:46
Vuokra
485:80
Jäsenlaina
185: —
Alennusten
171:77
Työläisnuoriso 0. y. T:re
129: Työväen Sanoin. 0. y.
47: 50
Korko
10; 10
Kirjasto
4:50
Ravintola
24,165:75 35,541:07
Smk. 35,541:07
TasausVarat:
Rahaa kassassa ........................
828:60
„
Työväen Säästön. . . .
27: 86
Kaluston
tili
3,368: 85
Kirjaston
„ . .
179:80
Arvopaperien
„ . . .
174: Kirjallisuudenmyynti „ varasto
272:50
Ravintolan
„ . . . 22,135: 10 26,986:71
Saatavia:
Laulukuoron
54: 39
Töölönpiirin
„ . . .
32:41
86: 80
Smk. 27,073:51
Helsingissä 12 p:ä tammik. 1918.
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Joulukuuta 1917.

Tappiotili.
Tappiota:
Kulunki
tilillä .... 8,651:77
Huoneustonkorj. „
.... 1,559:92
Veneidenkorj.
.......................641:80
Kalusto
„
poisto . 632:95
Lahjoitusten
....
335:
Vuosikirjan
„
.... 267:55
Kahvilakalusto
„
.... 229:88
Epävarmain saat. „
.... 155: 15
Omaisuudentilillä vuoden voitto 23,048:95 35,541:07
Smk.

35,541:07

1,000: 9: -

1,009: -

tili.
Velat:
K- Kankarin tili........................
Till Storms.............................
Ala-osast.:
V.- ja Lkosasto Toive tili . .
Opintopiirin
„ . .
Raittius os.
„ . .
Poliittisen p.
„ . .
Kansantanssi os.
„ . .
Omaisuuden
„ . .

714: 48
257: 65
112; 20
72:60
53: 89
Smk.

1,210: 89
24,853: 69
27,073:51

William Ithimaeus.
rahastonhoitaja.
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Ravintolan kokonaistulot 1 p:stä tammik. —
31 p:ään jouluk. 1917.
tuloja:

253,868: 74
Smk. 253,868: 74

menoja:

229,702: 99
jäännös 24,165:75
Smk. 253,868: 74

Mieluisana velvollisuutenaan pyytää allekirjoittanut
kiittää kaikkia niitä seuran jäseniä, jotka jollakin ta
valla ovat olleet osallisena edellämainittujen tulosten
saavuttamisessa.
Ne tulokset, jotka kuluneen vuoden ajalla on saa
vutettu, ovat vielä varsin pieniä siihen verraten mitä
olisi ollut mahdollisuuksia. — Tuokoon uusi vuosi
entistä suurempia toimintamahdollisuuksia ja entistä
suurempia nuorisojoukkoja riveissämme toimimaan
niin, että toimintamme tulokset nyt alkavana vuotena
olisi suhteelliset jäsenlukuunkin verraten.
Helsingissä 12 p. tammikuuta 1918.
Lennard Berghäll.
sihteeri.

Eteenpäin!
Ensimäisen vallankumousvuoden kokemuksilla ka
raistuina, sen hyviä ja huonoja muistoja mielissä pi
täen, alamme taivaltamaan eteenpäin, uusiin taistoihin
ja uusiin uskalluksiin. Siitä mitä alkava vuosi mu
kanaan tuonee, on vaikea mennä tekemään ennakko
laskelmia. Valoisalta ei kuitenkaan näytä köyhälistöluokkataistelijain taivas. - Työttömyys ja nälkä ovat
entistä uhkaavampina edessämme. Mustat korpit
rääkkyvät - — -. Luokkataistelu kiihtyy. Tilanne
jännittyy entistä uhkaavammaksi — — —. Työväeltä,
ja etenkin sen nuorisolta vaaditaan tarmokasta ja
ennenkaikkea tietoista toimintaa. Ei riitä enään pel
kät kokousponnet; kohta meiltä vaaditaan myöskin
tekoja — — -.
Suomen työläisnuoriso on monet kerrat, vanhem
pain työläistoveriensa rinnalla luokkataistelun lippua
liehuttanut. Tälläkertaa tulee kysymykseen: kykenemmekö itsenäiseen toimintaan? Kykenemmekö pane
maan täytäntöön niihin kokousponsiin sisältyvät pää
tökset, joita viime Liittokokouksessa teimme? Kyke
nemmekö tekemään tyhjäksi porvariston suunnitelmat:
sotalaitoksen ja asevelvollisuuden palauttamisesta
Suomeen? Saammeko valtiollisen äänioikeuden? —
Onko meillä voimaa riistäytyä irti kirkon pakkoval
lasta? Siinä kysymykset, joihin nyt alkavana vuo
tena on vastattava teoilla.
Se, että porvaristo suunnitelee Suomeen sotalai
tosta, ennustaa lähenevää kamppailua militarismivastaisten päätöstemme puolesta. Kykenemmekö
siinä suoriutumaan voittajina, riippuu siitä minkälai
sessa kunnossa ovat järjestömme. Puolustus on sen
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tään verrattain paljo helpompaa kun hyökkäys. Tais
telu militarismia vastaan on puolustusta, jotavastoin
äänioikeustaistelumme on hyökkäystä, uusien, meillä
ennestään olemattomien oikeuksien valtaamiseksi.
Porvariston vastarinta on vankka. Sos.-dem. edusta
jain ehdotuksen vuoden 1917 toisilla valtiopäivillä,
äänioikeusikärajan alentamisesta hylkäsi eduskunnan
porvarillinen enemmistö ylimielisesti. Hämärään tu
levaisuuteen häipyi äänioikeutemme — — -. Por
varistoa haluttaa nähtävästi leikitellä kalleimman
meille kuuluvan oikeutemme kanssa. Tehkööt sen.
Työläisnuoriso iskee toisissa asioissa sitä sattuvammin kun se iskemään pääsee — — —.
Meillä ei ole mitään menetettävää; voitettavaa sen
sijaan on paljon. Meidän on tulevaisuus; miksi emme
siis panisi kaikkemme luodaksemme itsellemme mah
dollisimman valoisan tulevaisuuden? Vai tyydymmekö armopaloihin — — —? Emme! Me pyrimme
eteenpäin; ja me menemme eteenpäin, - hyvällä tai
pahalla. Nuorison täytyy — jos kaikki täyttävät
velvollisuutensa — voittaa, ja se voittaa!

Ehdotus H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran sisäis
ten asiain järjestelyksi ja toimintaohjeiksi
v. 1918.
Sisäinen rakenne.

1. Seuran sisäinen rakenne säilytetään pääasiassa
entisenlaisena. Pysytään r/4 vuosijärjestelmän ja kes
kitetyn johdon kannalla. Johtokunnan vaikutusvalta
säilytetään kaikissa toimikunnissa, sen niihin lähettä
mien edustajien kautta, joilla on täydellinen puheja äänestysoikeus.
Toiminnan helpottamiseksi jaetaan jäsenistö piirei
hin kaupungin osittain, siinä järjestyksessä kun toi
sessa paikassa olevassa jaottelu-luettelossa mainitaan.
Jokaisessa piirissä asioita hoitaa seuran valitseman
agitatsioonitoimikunnan jäsen. Heidän tehtävänsä on
huolehtia kunkin omassa piirissään siitä, että jokainen
jäsen täyttää jäsenvelvollisuutensa seuraa kohtaan,
kuten maksaa jäsenmaksunsa, kuuluu puolueeseen ja
ammattiosastoonsa, liittokokouksen ja ammattijärjes
tön päätöksien mukaisesti, hankkii »Työläisnuorison"
myyjiä piiristään, sekä samoin »Kevätmyrskyn", »Työ
läisnuorison joululehden" y. m. tilapäisjulkaisujen le
vittäjiä ja ylipäänsä kaikella muulla samanluontoisella
työllä koettaa saada mukaan toimintaan mahdollisim
man paljon piirinsä jäseniä.
2. Johtokunta säilytetään entisen suuruisena, nim.
puheenjohtaja, 12 vakinaista ja 3 varajäsentä.
Johtokunta sisällyttää itseensä 5-henkisen juhla
toimikunnan.
4
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Paitsi edellistä, muodostaa puheenjohtaja, varapu
heenjohtaja ja sihteeri valmistusvaliokunnan;
sekä puheenjohtaja ja 3 johtokunnan valitsemaa
tilintarkastajaa talousvaliokunnan.
Kokoukset

Seuran kaikkia jäseniä varten ovat:
1. Viikkokokoukset joka torstai, paitsi silloin kun
on seuran virallisen luontoinen kokous.
2. Viralliset kokoukset kerran kuukaudessa, kuun
viimeisenä torstaina; ja
3. Neljännesvuosikokoukset.
4. Vuosikokous tammikuulla.
5. Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan jäsenistö,
milloin asioiden paljous ja kiireellisyys edellyttävät.
Toimikunnat.

Agitatsioonitoimikunta 20 jäsenisenä, Kirjallisuustoimikunta 20 jäsenisenä, Järjestysvaliokunta 15 jäse
nisenä, Viikkokokoustoimikunta 3 jäsenisenä säily
tetään.
Alaosastot

Vuoden 1917 alaosastot opintopiiri, näytelmäosasto,
raittiusosasto, Töölön piiri, laulukuoro, voimisteluosasto, kansantanssiosasto, ohjelmaosasto ja poliitti
nen piiri säilytetään.
Jäsenistö.

Seuran kokoomuksen muodostavat l:si henkilöt,
jotka ovat hyväksytyt sen jäseniksi ja suorittavat
säädetyt maksut, noudattaen samalla liittokokouksen,
sekä ammattiliiton päätöksiä puolueeseen ja ammatti
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osastoon kuulumisesta; 2:si vapaajäsenet, joiksi vuosi
kokous johtokunnan esityksestä voi hyväksyä ne
edellisen ryhmän jäsenet, jotka yhtämittaisesti ovat
10 vuotta kuuluneet seuraan.

Toimintaohjeet.
Johtokunta.

1. Johtokunta sisällyttää itseensä seuraavat virkai
lijat ja toimikunnat:
a. Puheenjohtaja, jonka tehtävät ovat, paitsi johtaa
seuran virallisia kokouksia, seuran alaosastojen ja
yleensä koko seuran toiminnan tarkka seuraaminen.
— Puheenjohtajalle ei makseta palkkiota.
b. Sihteeri, (katso toimitsijan ohjesääntö.)
c. Rahastonhoitajan tehtävänä on pitää tarkka kir
janpito kaikista seuran ja alaosastojen tileistä, maksaa
laskut, periä mahdolliset saatavat y. m. Rahaston
hoitajana toimii täydellistä palkkaa nauttiva ravinto
lan isännöitsijä, jonka on luotettavaisuudestaan esitet
tävä 2,000: — Smk. takaus.
d. Taloudenhoitajan tehtävät ovat: (katso toimit
sijan ohjesääntö).
e. Kirjastonhoitajan tehtävät ovat: (katso toimitsi
jan ohjesääntö).
f. Toimitsija, joka täydellistä palkkaa nauttivana
avustaa johtokuntaa käytännöllisissä tehtävissä. Teh
tävänä on: (katso toimitsijan ohjesääntö).
g. Omia ja seuran virallisia kokouksia varten va
litsee johtokunta 2 pöytäkirjuria.
2. Juhlatoimikunnan on huolehdittava kaikista
alaansa kuuluvista alotteiden teoista ja ohjelmien val
mistamisesta seuran juhla- ja huvitilaisuuksiin. Sen
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kaikista yritteistä on vastuunalaisena koko johtokunta,
jonka nimissä ja lopullisella päätöksellä vain edellisenluontoisia tilaisuuksia on järjestettävä.
3. Valmistusv ali o kunnan tehtävänä on tärkeämmänlaatuisissa kysymyksissä ryhtyen etukäteiseen
harkintaan voidakseen esittää johtokunnalle mahdol
lisimman perinpohjaiset lausunnot kysymyksessä ole
vista asioista. Milloin asioiden kiireellisyys tahi muut
seikat tekevät mahdottomaksi johtokunnan kokoon
kutsumisen, olkoon valmistusvaliokunnalla oikeus
ryhtyä itsenäisesti ja seuran johtokunnalle myöntä
mien valtuuksien rajoissa, tarvittaviin päätöksiin ja
toimenpiteisiin. Ollen ne kuitenkin ensimäisessä ti
laisuudessa johtokunnan tarkastettavaksi esitettävät.
4. Talousvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja
ja johtokunnan valitsemat tilientarkastajat. Valiokun
nan tehtävänä on seuran ja ravintolan taloudenhoidon
valvonta.
Kokoukset.

1. Viikkokokoukset muodostetaan varsinaisiksi jä
senten kehittämistilaisuuksiksi. Keskustelukysymyk
set, esitelmät, käsinkirjoitetut seuralehdet ja kaunolukuesitykset, runot ja kertomukset arvosteluineen
edustavat niiden ohjelmaa.
Viikkokokouksien lopussa sallittakoon, jos muulta
ohjelmalta aikaa jää, vapaata seurustelua ja leikkiä
jäsenten mielihalun mukaan.
2. Viralliset kokoukset entisenlaisia.
3. Neljännesvuosikokoukset ovat rajapyykkiä vuo
den varrella, joissa tarkastetaan alaosastojen ja eri
toimikuntien, sekä yleensä koko seuran tarkoituksen
mukaisuus ja toimitetaan mahdolliset parannukset.
Neljännesvuosikokouksissa valitaan viikkokokoustoimikunta ja -pöytäkirjuri (puheenjohtaja valitaan
kussakin viikkokokouksessa erikseen), 2 apu- ja 1 pää
toimittaja ..Nuorukaiselle11, kirjallisuus- ja järjestys-
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valiokunnat y. m. neljännesvuosittain uusiutuvia virkai
lijoita ja toimikuntia.
Myöskin esitetään neljännesvuosikokouksessa sih
teerin laatima neljännesvuosikertomus tiliotteineen.
Neljännesvuosikokoukseen voidaan yhdistää saman
kuukauden virallinen kokous.
4. Uusien jäsenien kokouksia järjestäköön agitatsioonitoimikunta silloin kun suurempi määrä uusia
jäseniä on seuraan liittynyt. Näissä kokouksissa selos
tettakoon seuran eri toimintamuotoja, siten tutustut
taen uusia jäseniä seuraan.
5. Vuosikokous, sääntöjen määräämät asiat.
Valistustyö ja jäsenten hankinta.

1. Kirjallisuuden levittäminen. Paitsi »Työläis
nuorison" myyntiä, sekä säännöllisesti ilmestyvien
lehtien ja julkaisujen levitystä, joista huolehtii kirjallisuustoimikunta, toimeenpannaan seurassa nuorison ja
puolueen tilapäisjulkaisujen, kuten »Työläisnuorison
Joululehden“, „Kevätmyrskyn“, „ Kevättervehdyksen “
y. m. ilmestyttyä kirjallisuuden myyntikilpailuja. Tässä
työssä avustajana on
2. Agitatsioonitoimikunta. Paitsi tätä, järjestää
agitatsioonitoimikunta niin sanottuja »agitatsiooniviikkoja11, jolloin suurilla ja valistavilla vastaanottotilaisuuksilla koetetaan herättävästi vaikuttaa seuran
ulkopuolella olevaan pääkaupunkilaisnuorisoon, saa
daksemme jos mahdollista heidät mukaan nuoriso
työhön.
Kirjasto.

Seuran kirjastoa hoitaa johtokunnan valitsema kir
jastonhoitaja, joka on velvollinen saattamaan seuran
jäsenistön tietoon kirjaston aukioloajan y. m. kirjastoa
koskevat seikat, sekä aika-ajoin kehoittaa jäsenistöä,
kuin myös erinäisiä lukuryhmiä käyttämään sitä.

H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran
Toimitsijan

Ohjesäännöt.
Toimitsijan ottaa ja erottaa johtokunnan ehdotuk
sesta virallinen kokous, ja on häneen nähden voimassa
30 päivän irtisanomisaika.
Johtokunnan kokouksiin on toimitsija velvollinen
ottamaan osaa, puhe-, vaan ei äänesiysoikeutettuna
jäsenenä.
Samoin kuuluu toimitsija neuvotelevana jäsenenä
valmistus valiokuntaan.
Toimitsijan tehtäviin ovat yhdistetyt: sihteerin, ar
kistonhoitajan ja taloudenhoitajan tehtävät.
Erikseen lueteltuna tulee toimitsijan:
1. Huolehtia seuran yleisluontoisista kirjeenvaihtotehtävistä, kirjoittaa neljännesvuosi-ja vuosikertomuk
set, sekä toimittaa liittotoimikunnalle tiedonannot seu
ran toiminnasta.
2. Toimittaa „vuosikirja“ painokuntoon.
3. Seuran arkistoluontoisten paperien järjestäminen
ja huoltaminen.
4. Huolehtia seuran irtaimistosta ja taloudesta.
5. Hoitaa toimistossa olevaa korttijäsenluetteloa,
hoitaa jäsenmaksukantotilitykset agitatsioonipiirien
kantomiehiltä.
6. Antaa agitatsioonipiirien toimitsijoille tietoja pii
rin asioista, kuten jäsenmaksurästeistä y. m.
7. Jakaa „Työläisnuorisoa“ ja hoitaa niistä tilitykset.
8. Huolehtia ja järjestää muiden julkaisujen levittäjilleen jakamisesta, myynnin järjestämisestä ja tili
tyksestä.
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9. Pitää päiväkirjaa seuran asioista.
10. Ilmoittaa sanomalehdissä ja poliisilaitokselle
seuran ja sen ala-osastojen tilaisuuksista. Hankkia
piletit, järjestää ne myytäväksi, tehdä tilitys seuran
rahastonhoitajalle, sekä suorittaa sotaverotilitys.
11. Olla toimistossa määrättyinä tunteina päivässä.
12. Tehdä kaikkea muuta mahdollisesti ilmenevää
toimistotyötä.
Toimitsijan palkan määrää Johtokunnan ehdotuk
sesta seuran virallinen kokous.
Hyväksytty virallisessa kokouksessa 8 p. Lokak.
1917.

H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran Järjestysvaliokunnan

Ohjesäännöt.
1 §•
H:gin sos.-dem. Nuorisoseuran Järjestysvaliokunnan
tehtävänä on valvoa järjestystä seuran huoneustolla
pidettävissä iltamissa ja kokouksissa, ja seuran ravin
tolassa, sekä tarvittaessa muuallakin seuran ja ala
osastojen tilaisuuksissa. Järjestysvaliokunnan tehtä
vänä on myöskin iltama-yleisön päällysvaatteiden säily
tys iltamien aikana.
2 §•
Järjestysvaliokunta valitaan Seuran neljännesvuosikokouksessa, jossa myöskin päätetään sen miesluvusta.
3 §•
Järjestysvaliokunta valitsee keskuudestaan esimie
hen ja sihteerin, sekä jaoston, joka hoitaa vaatesäiliötä.
4 §■
Järjestysmiesten on tultava sovitulla ajalla ja oltava
loppuun saakka, valvottava esimiehen ohjeiden mukaan,
ettei portailla, eikä ovissa ole häiritseviä joutilaita
liikkumistilaa tukkeamassa. Pidettävä huoli että sali
on iltamaa tai kokousta alettaessa asianmukaisessa
kunnossa. Tarkastettava liput, tai jäsenkirjat ovella,
sekä yleisön poistuessa valvottava, että ei epäjärjes
tystä synny.
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5 §■
Töykeää kohtelua yleisöä kohtaan on vältettävä.
6 §•
Päällysvaatteiden säilytyksestä kannetaan Johtokun
nan määräämä maksu, josta puolet tulee seuralle ja
toisen puolen saa vaatesäiliön hoitajat jakaa keskenään.
7 §•
Jos vaatesäiliöstä katoaa säilytettäväksi jätettyjä
vaatteita on vaatesäiliön hoitajan ne maksettava.
8 §■
Silloin kun vaatesäiliössä on maksua vastaan vaat
teita säilössä, on sivullisilta pääsy sinne estettävä.
Kuitenkin on Juhlan ohjaajalla, järjestysmiesten luvalla,
oikeus viedä ohjelman suorittajia siitä lävitse.
9 §•
Näiden ohjesääntöjen lisäksi voi seuran Johtokunta
ja virallinen kokous antaa lisäohjeita päätöksillä, jotka
ovat kirjallisesti Järjestysvaliokunnalle ilmoitettava.
Hyväksytty virallisessa kokouksessa 20 p:nä Joulu
kuuta 1917.

Agitatsionipiirien rajat.
1 piiri: Käsittää kaupunkialueen Sörnästen radasta
Vanhaankaupunkiin.
2 piiri: Käsittää Sörnästen rautatien Helsingin- ja
Vilhovuorenkadun rajottaman alueen.
3 piiri: Käsittää Helsingin- ja Vilhovuorenkadun
ja Pitkänsillan välisen alueen.
4 piiri: Käsittää Kruununhaan, Katajanokan ja osan
keskikaupunkia, Esplanaadin ja Heikinkadun rajottamana.
5 piiri: Käsittää Esplanaadin- Korkeavuoren- ja
Kapteeninkadun rajottaman meren puoleisen alueen.
6 piiri: Käsittää Korkeavuoren- Kapteenin- ja Bulevardinkadun rajottaman alueen.
7 piiri: Käsittää Bulevardin- Heikin- ja LäntisenRautatienkadun rajottaman alueen.
8 piiri: Käsittää Pohjois-Rautatienkadun, Läntisen
Viertotien ja Hesperiankadun rajottaman alueen.
9 piiri: Käsittää Hesperiankadun ja Läntisen Vierto
tien rajottaman Huopalahden puoleisen kaupunki
alueen.
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