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Keravan Työväenyhdistyksen

25-vuotis toimintakertomus
Kirj.

Ebert Lehtinen

Kaksikymmentäviisi vuotta sitten oli Kerava vielä vaati
maton kylä, joka ei monessakaan suhteessa poikennut tavalli
sesta maalaiskylästä. Ainoastaan rautatieaseman lähin ym
päristö siellä täällä olevine huviloineen antoi paikkakunnalle 
jonkinlaisen liikennekeskuksen leiman. Lukuunottamatta 
tiilitehdasta, ei paikkakunnalla ollut mitään tehdaslaitoksia, 
eikä siis varsinaista palkkatyöväestöä siinä määrin kuin varsi
naisilla teollisuusseuduilla. Tästä johtuneekin, että vaikka 
työväenyhdistyksiä jo aikaisemmin oli perustettu useita eri 
puolille maatamme, ei Keravalla sellainen vielä ottanut elääk
seen. Koskenmäen työväenyhdistyksen alotteesta oli tänne 
vuonna 1900 perustettu työväenyhdistys, joka toimi Kosken
mäen työväenyhdistyksen alaosastona. Tästä yhdistyksestä 
ei kuitenkaan tullut elinvoimaista, vaan kituvaa elämää’eläen 
se 1904 kokonaan lopetti toimintansa. Marraskuun suurlakko 
1905 antoi koko maamme työväenliikkeelle tuntuvan sysäyk
sen ja sen vaikutuksesta keravalaisetkin olivat jo kypsyneet 
asettumaan yhteiseen rintamaan ja perustamaan yhdistyksen, 
joka nyt on toiminut 25 vuotta.

Ensimmäinen kokous yhdistyksen perustamisen merkeissä 
pidettiin Postlars’in talossa joulukuun 10 päivänä 1905. 
Kokouksessa keskusteltiin alustavasti yhdistyksen tarpeelli
suudesta, mutta ei kuitenkaan tässä kokouksessa vielä varsi
naista perustamista suoritettu. Se tapahtui kaksi päivää 
myöhemmin eli 12 p:nä joulukuuta E Jusliinin mökissä, joka 
siis on yhdistyksen syntymäkehto. Ensimmäiseksi puheen
johtajaksi on valittu O. Lintunen ja kirjuriksi E. Korander.



E. J u s 1 i i n i n mökki.

Yhdistykseen liittyi heti paikkakunnan oloihin verraten 
melko runsaasti jäseniä. Huomattavan osan jäsenistöstä 
muodostivat rautatieläiset, sekä liikenne- että rataosastolla 
työskentelevät.

Toiminta oli tarmokasta, innostus ja luokkavoiman tunto 
elähytti jäsenistöä. Niinpä jo kaksi päivää perustamisen 
jälkeen on katsottu voitavan esittää vaatimuksia uloskin päin, 
silloin nimittäin on päätetty vaatia asemanravintolasta lope
tettavaksi väkijuomain tarjoilu. Ensimmäinen iltama on pi
detty 26 p. samaa kuuta. Kokouksia pidettiin milloin missä
kin. Tammikuun 21 päivänä 1906 pidettiin kokous Mattilan 
talossa ja keskusteltiin siinä m.m. huoneistokysymyksestä; 
katsottiin tarpeelliseksi hankkia yhdistykselle huoneisto, 
missä se voisi säännöllisesti kokoontua ja jota se muutenkin 
voisi vapaammin käyttää. Saman kuun 25 päivänä vuokrat- 
tiinkin sitten toimintahuoneisto rouva Heleniuksen talosta. 
Tässä huoneistossa sitten pidettiin yhdistyksen kokoukset 
sekä joitakin iltamia. Huoneisto oli kuitenkin, varsinkin 
iltamahuoneeksi aivan liian pieni ja epäkäytännöllinen. 
Niinpä oman talon saanti muodostuikin keskeisimmäksi 
kysymykseksi yhdistyksen kokouksissa. Helmikuun 18 
päivänä pidetyssä kokouksessa onkin asia jo saanut osaksi 
käytännöllisen ratkaisun, sillä silloin asetettiin 10 henkinen 
rakennustoimikunta hanketta toteuttamaan. Toimikunnan 
työ ei kuitenkaan edistynyt niin nopeasti, kuin olisi toivottu 
ja niinpä syyskesällä toimikunta uusittiin ja kuuluivat siihen 
senjälkeen seuraavat toverit: O. Lintunen, R. Kyöri, R. Lilja, 
E. Hamberg, F. A. Henriksson, V. Ranta ja H. Ruohoniemi.

Tämä rakennustoimikunta ottikin tehtävänsä vakavalta 
kannalta. Ensimmäisiä toimenpiteitä oli tontin hankkiminen 
aijotulle työväentalolle. Käännyttiin Keravan Tiilitehdas 
Oy:n puoleen, joka omisti kaiken maan aseman seuduilla ja
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pyydettiin vuokrata tontti nykyisten Lapilan- ja Päivölän- 
teiden kulmasta. Yhtiön puolesta ei kuitenkaan kysymyk
sessä olevaa tonttia haluttu vuokrata, vaan kehoitettiin 
yhdistystä vuokraamaan yhdistyksen nykyjään omistama 
tontti. Paikkaa ei silloin pidetty erittäin suotuisana, koska se 
oli varsin alava sekä pehmeäpohjainen rakennustontiksi. 
Valitsemisen varaa ei kuitenkaan ollut ja niin kirjoitettiin 
vuokrasopimus 14 p:nä lokakuuta 1906 ja sai yhdistys heti 
tontin käytettäväkseen. Kuten myöhemmin tulemme näke
mään, on kysymyksessä oleva paikka sittemmin havaittu 
parhaimmaksi, mitä yhdistys olisi voinut saada. Kun oli 
saatu paikka, mihin rakentaa, jatkettiin yritystä viipymättä. 
11 päivänä marraskuuta laskettiin rakennuksen peruskivi 
ja samalla juhlittiin omalla tontilla. Kurkihirsi nostettiin 
15 p. tammikuuta 1907 ja samana vuonna, 25 p. maaliskuuta 
vietettiin vihkiäisjuhla, jossa yleisöä oli talo tupaten täynnä. 
Siis vähän toista vuotta yhdistyksen perustamisesta, oli 
valmiina talo, joka oli tullut maksamaan kaikkiaan 14,546: 16, 
nykyaikana kovin vaatimaton summa, mutta silloisissa oloissa 
varsin huomattava pääoma. Edellämainittu summa näyttää 
ainoastaan rakennustoimikunnan rahatilin,- todellisuudessa oli 
talo huomattavasti arvokkaampi, sillä siihen sisältyi joukko 
lahjoituksia rakennustarpeissa sekä huomattava määrä tal
koilla tehtyä työtä. Innostus oman talon saantiin olikin sil
loin jäsenistössä suuri. Jokainen piti velvollisuutenaan osal
taan työskennellä rakennuksella vapaa-aikoinaan. Vielä sen 
jälkeenkin, kun talo oli saatu valmiiksi, jatkettiin talkoita 
talon ympäristön tasotuksessa. Niinpä kesällä 1907 eräänä 
lauvantai-iltana marssi joukko miehiä, lapiot olalla, Sipooseen

Ensimmäinen rakennustoi
mikunta. Seis. vas. oik. 
R. Lilja, E. Hamberg, 
F. A. Henriksson ja H. 
Ruohoniemi. Ist. R. Kyöri, 
O. Lintunen ja V. Ranta.
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Yhd. ensimmäinen talo.

n.s. Rauhamäen hiekkakuoppaan ja täyttivät 6 vaununlastia 
hiekkaa jotka tuotiin yhdistyksen talon edustalle. Purkami
nen toimitettiin samoin talkoilla. Sama temppu uudistettiin 
kesällä 1908 ja oli silloin soittokuntakin mukana hiekkakuo- 
palla. Myöskin naiset ottivat tarmolla osaa rakennuspuuhiin 
toimien uutterasti m.m. ompeluseurassa, valmistaen arpajais
voittoja j.n.e. Arpajaisia pidettiinkin useampana kesänä 
peräkkäin.

Että nuori yhdistys oli voinut pystyttää näinkin arvokkaan 
talon, todistaa, että jäsenistössä todella oli innostusta ja 
toimintatarmoa, sillä on muistettava, että yhdistystä perus
tettaessa alettiin aivan tyhjästä. Pääasiallisena tulolähteenä 
olivat iltamat, joita pantiinkin toimeen melkein joka pyhä. 
Niillä saatiinkin aina jossain määrin tuloja sillä ohjelma oli 
soittoa lukuunottamatta, maksutonta.

Vuonna 1906 pantiin toimeen ensimmäinen vappukulkue; 
marssittiin järjestyneissä riveissä Järvenpäähän, kulkueessa 
satoihin nouseva kansanjoukko. Luokkarajat eivät vielä sil
loin olleet kovin selvät koska tälläkin retkellä oli mukana 
joukko porvarillisiakin henkilöitä sekä porvarillinen soitto
kunta, joka soitteli matkan varrella melko ahkerasti.

Sen aikuista innostusta kuvaa osaltaan myöskin vappu 
1909. Oli päätetty tehdä kävelyretki Koskenmäen kautta 
Ruotsinkylään. Ilma oli harvinaisen kylmä ja satoi lumirän- 
tää taivaan täydeltä. Siitä huolimatta ei retkeä peruutettu, 
vaan soittokunta edellä lähti kulkue kahlaamaan loskuisella 
tiellä tätä yli kymmenen kilometrin matkaa. Eikä se kulkue 
ollutkaan mikään pieni, vaan oli siinä riveissä useita kymmeniä 
henkilöitä.
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Vuonna 1908 alkoi yhdistys harjoittaa kahvilaliikettä, joka 
sitten seuraavana vuonna laajennettiin myöskin ruokalaliik- 
keeksi. Tämä ravintolaliike on sittemmin kehittynyt huo
mattavaksi taloudelliseksi tekijäksi yhdistykselle. Käsitte
lemme sen kehitystä eri kirjoituksessa.

Talo alkuperäisessä koossaan osottautui ennen pitkää liian 
ahtaaksi, varsinkin kasvavan ravintolaliikkeen tarpeita tyy
dyttämään. Vuonna 1911 ryhdyttiin rakentamaan lisäraken
nusta talon länsipuoliseen päähän. Lisärakennus valmistui 
talvella 1912 ja käsitti se 2 huonetta ala- ja 2 huonetta ylä
kerrassa, samalla suoritettiin erinäisiä muutostöitä vanhassa 
rakennuksessa, joten ravintola ja keittiö saatiin paremmin tar
koitustaan vastaaviksi.

Kuten jo on mainittu, rakennettiin talo alkuaan vuokra- 
maalle ja käsitti vuokrattu alue n. 2,000 m2, Joulukuun 11 
p:nä 1916 tehdyllä kauppakirjalla osti yhdistys tontin omak
seen 10 vuoden maksuajalla. Ostettaessa siirrettiin myöskin 
rajaa niin, että tontin pinta-ala tuli 2,485 m2, ollen kauppa
hinta Smk. 9,443: —. Lisättyä osaa ei yhdistys kuitenkaan 
saanut ilman muuta haltuunsa, koska se oli vuokrattuna 
puutarhuri K. Peuraselle ja vuokra-ajasta oli vielä jälellä 13 
vuotta. Kun yhdistys ei kuitenkaan katsonut voivansa odot
taa näin kauvan, suoritettiin puutarhuri Peuraselle korvausta 
vuokraoikeudestansa Smk. 1,000: — ja niin sai yhdistys 1 p. 
kesäkuuta 1921 koko ostamansa tontin vapaaseen hallin
taansa.

Järjestötoiminnan saadessa paikkakunnalla yhä uusia 
toimintamuotoja, alkoi huonepula talolla käydä vuosi vuo
delta yhä huutavammaksi. Heräsi kysymys talon laajenta
misesta. Sitä pohdittiin kokouksissa j a varsinkin pienemmissä 
toveripiireissä. Pian kuitenkin vakaantui jäsenistössä se 
käsitys, että entisen talon laajentaminen olisi kaikessa tapauk
sessa »paikkailemista» ja niin alettiin yhä kiinteämmin ajatella 
kokonaan uuden talon rakentamista. Tämä ajatus oli jo 
vuonna 1915 melko pitkälle kehittynyt niin että silloin jo 
ajateltiin lähitulevaisuudessa voitavan ryhtyä ratkaiseviin 
toimenpiteisiin. Vuonna 1917 näyttäkin kysymys lähenevän 
ratkaisuaan. Silloin oli tarkoitus saada vaihtokaupalla 
yhdistyksen haltuun se valtionrautateiden omistama maa-ala, 
mikä oli yhdistyksen tontin ja maantien välissä. Vastaavan 
alueen olisi yhdistys ostanut Heikkilän talosta. Tätä vaihto
kauppaa puolsivat silloiset Keravan aseman rautatien viran
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omaiset. Näin hankitulle alueelle oli tarkoitus rakentaa kaksi
kerroksinen rakennus tiilistä ja olisi siihen tullut alakertaan 
ravintola y.m. huoneita ja yläkertaan juhlasali näyttämöi
neen. Vuoden 1918 tunnetut tapahtumat särkivät kuitenkin 
tämän suunnitelman, niinkuin ne murskasivat hetkeksi koko 
maamme työväenliikkeen.

Vuoden 1918 tapahtumat syineen ja seurauksineen ovat 
niin tärkeä osa Suomen työväenliikkeen historiassa, että nii
den selostaminen kuuluu suuremmille historioitsijoille, kuin 
pienen työväenyhdistyksen toimintakertomuksen laatijalle. 
Kuuluen n.s. punaiseen Suomeen, joutui yhdistyksemme koke
maan kaikki tapahtumain vaiheet perinpohjaisesti. Helmi
kuussa pidettiin vielä vuosikokous, mutta siihen se varsinai
nen yhdistystoiminta sitten päättyi. Huhtikuun 18 päivänä 
valloittivat saksalaiset Keravan ja silloin alkoi synkin aika 
yhdistyksen historiassa. Jäsenistö, aivan harvoja poikkeuk
sia lukuunottamatta, sullottiin vankileireihin, joissa useat 
nääntyivät nälkään, toisia ammuttiin paikkakunnalla j.n.e. 
Yhdistyksen omaisuus takavarikoitiin valtiolle, senjälkeen, 
kun siinä ensin oli toimitettu yksityisten kesken perusteellinen 
tasanjako. Työväestö oli lyöty niin perinpohjaisesti, että 
tuskin uskalsi toivoa sen lähitulevaisuudessa voivan päätään 
nostaa. Tapaukset kehittyivät kuitenkin nopeassa tahdissa. 
Tilanteen perinpohjainen muutos länsirintamalla pirstosi 
täydellisesti porvaristomme suunnitelmat tehdä Suomesta 
saksalainen vasallivaltio. Se vaikutti myöskin sisäpoliitti
seen tilanteeseen. Porvariston oli pakko hellittää otettaan 
ja niin Keravankin työväestö taas alkoi näyttää elonmerkkejä. 
Jo tammikuulla 1919 perustivat eräät toverit Keravalle n.s. 
väliaikaisen kunnallistoimikunnan, jonka tehtävänä oli pää
asiassa hoitaa maaliskuulla toimitettavien eduskuntavaalien 
valmistelut paikkakunnalla. Tämä kunnallistoimikunta toi
mikin erittäin ripeästi niissä olosuhteissa, järjestämällä m.m. 
hyvin onnistuneen vaali-iltaman Keravan Seuratalolle, jossa 
puhujana esiintyi Väinö Hakkila ja yleisöä oli salin täydeltä. 
Mainittakoon vielä, että kunnallistoimikunnan jäsenet: Hugo 
Sirén, Onni Tuominen ja Juho Seppänen langetettiin sakkoi
hin tunnetun vaalijulistuksen, »Sorronyöstä nouskaa» levityk
sestä. Yhdistyksen toiminnan alkamisesta oli kyllä jo aikai
semmin keskusteltu jälellä olevien jäsenten keskuudessa, 
mutta oli siinä vastassa lukuisia vaikeuksia. Pahimpia olivat 
kokoushuoneen puute ja kokousluvan saanti. Toukokuun
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11 p:nä 1919 saatiin kuitenkin eräiden asiaaharrastavien 
toimesta kokous Seuratalolle, jossa kokouksessa päätettiin 
alottaa yhdistyksen toiminta sekä valittiin puheenjohtaja ja 
johtokunta, jota kehoitettiin heti ryhtymään sellaisiin toimen
piteisiin, että toiminta saataisiin niin säännölliseksi kuin 
mahdollista.

Ensimmäisiä tehtäviä johtokunnalla oli ruveta yrittämään 
taloa takavarikosta vapaaksi. Tätä varten valitsi johtokunta 
keskuudestaan kaksi henkilöä käymään paikkakunnan nimis
miehen luona tiedustamassa milloin yhdistys saa omaisuu- 
tensa omaan haltuunsa. Lähetystö kävi nimismiehen luona 
20 p. toukokuuta, saaden vastauksen, että tämän kuun ajalla 
saatte talonne ja muun omaisuutenne haltuunne. Valtio
neuvoston päätös oli nimittäin se, että kaikki työväentalot 
sekä muu omaisuus oli vapautettava takavarikosta viimeis
tään 1 p. kesäkuuta. Samalla nimismies ilmoitti, että Kera
van Tiilitehdas Oy. oli hakenut ulosottotuomion yhdistyksen 
tontin kuoletuslainan kahden vuoden suorittamattomasta 
maksuerästä. Tämä asia oli kulkenut niin »virallisia» teitä, 
ettei yhdistyksen jäsenillä ollut siitä mitään tietoa ja valitus
aikaa oli jälellä enää ainoastaan neljä päivää, jolloin pakko
huutokauppa olisi toimitettu. Johtokunnan oli kiireesti 
alettava asiaa järjestämään. Talo aijottiin myydä velasta, 
joka korkoineen ja kuluineen nousi vähän yli kolmetuhatta 
markkaa. Kunnallistoimikunnalta ja eräiltä yksityisiltä 
saatiin tarvittava laina ja talo pelastettiin vasaran alta.

Toukokuun 31 p. tuotiin sitten avaimet johtokunnalle ja 
niin saatiin ainakin kokoushuonepula poistumaan vastuksien 
joukosta.

Näky, mikä kohtasi taloon tulijoita, ei ollut suinkaan mieltä 
kohottava. Irtaimisto oli suurimmaksi osaksi hävinnyt teille 
tietämättömille, kaikki paikat hirveässä sekasorrossa ja 
likaisena, yksinpä kallisarvoinen kirjastokin oli joutunut 
hävityksen uhriksi. Myöskin kiinteimistöä oli pahasti tur
meltu: ovet särjetty, esirippu ryöstetty ja sähköjohdot muu
tettu, ties minne j.n.e. Taaskin heräsi kysymys, mistä saada 
varoja talon kuntoon laittamiseen. Lainan saannista ei ollut 
juuri mitään toiveita. Tällä kertaa luotettiin taaskin työ
läisten uhrautuvaisuuteen, ilmoitettiin talkoot ja siinä ei 
petytty. Heti ensimmäisenä iltana kerääntyi talolle useita 
kymmeniä työläisiä, naisia ja miehiä ja uutterasti käytiin 
töihin, naiset siivoamaan ja miehet korjaamaan pahimpia
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takavarikon jälkiä ja näin jatkettiin samalla innolla yhteisen 
pesän korjaamista, joka tehtävä sujuikin niin hyvin, että jo 
8 p. kesäkuuta voitiin viettää tupaantulijaisjuhlaa. Tämä 
juhla muodostui todelliseksi ylösnousemisen juhlaksi: yleisöä 
oli sali ääriään myöten täynnä, ja harras mieliala vallitsi koko 
juhlan ajan. Tuskinpa milloinkaan on työväentalon salin- 
täytteinen yleisö niin antaantunut seuraamaan juhlapuhetta 
kuin tässä juhlassa. Illalla oli yleinen iltama ja onnistui sekin 
odottamattoman hyvin, yksin rahallinenkin puoli tuotti 
puhdasta lähes kaksituhatta. Näin oli pahimmat esteet saatu 
raivatuksi toiminnan tieltä ja toiminta alkoikin heti reip
paassa ja varmassa tahdissa.

Vuonna 1920 rakennettiin leipomo ja pesutupa sekä laa
jennettiin näyttämöä, rakentamalla lisärakennus näyttämön 
jatkoksi. 1921 rakennettiin ulkohuonerakennus, joka käsittää 
sikalan, puuvajan y.m. tarpeelliset ulkohuoneet. Rakennus
aineena sikalassa tiili, muussa osassa puu. Vuonna 1922 osti 
yhdistys lähellä asemaa 21,020 m2 käsittävän maa-alan 
47,295 mk. kauppahinnasta. Ostetulle alueelle on järjestetty 
urheilu- ja juhlakenttä, johon tarkoitukseen alue onkin erit
täin sopiva. 1924 laajensi yhdistys rakennustonttiaan osta
malla tonttinsa eteläpuolelta lisää maata 1,638 m2 Smk. 
32,760: — hinnasta. Tämän oston kautta tuli yhdistyksen 
tontti ulottumaan yhtäjaksoisesti Keskustiestä Pohjolan
tiehen, joten tonttia tulevaisuudessa tulee kolmelta puolelta 
rajoittamaan katu.

Rakennuskysymys on jatkuvasti ollut päiväjärjestyksessä. 
Jo vuonna 1920 tehtiin verraten suurisuuntaisia suunnitelmia 
talon laajentamiseksi. Mutta kuten aikaisemmin, päätyttiin 
nytkin lopulta siihen ajatukseen, ettei vanhaa taloa ryhdytä 
laajentamaan vaan keskitettiin ajatus kokonaan uuden talon 
saantiin. Hankittiin suunnitelmia ja kustannusarvioita. 
1926 laati rakennusmestari Heikki Siikonen luonnoksen kaksi
kerroksiselle tiilistä rakennettavalle talolle, johon alakertaan 
sijoitettaisiin ravintola y.m. huoneita ja toiseen kerrokseen 
juhlasali. Lähemmin asiaa harkittua, tultiin kuitenkin siihen 
lopputulokseen, että tämän suunnitelman mukaan, jos talo 
rakennettaisiin sellainen, että se tyydyttäisi vaatimukset 
pidemmäksi aikaa, tulisi se niin kalliiksi, ettei katsottu voita
van niin suureen yritykseen ryhtyä vaarantamatta talon 
kannattavaisuutta. Tästä syystä heräsi ajatus toteuttaa 
rakennussuunnitelma kahdessa osassa niin, että ensimmäinen

8



rakennusvaihe käsittäisi pääasiassa ravintolalle tarpeelliset 
huoneet ja toinen vaihe juhlasalin y.m. Tämän ajatuksen 
pohjalla laati rakennusmestari Oskari Koskinen 1927 piirus
tukset ensimmäistä osaa varten ja kesäkuulla samana vuonna 
alettiin rakennustyöt. Uuden rakennuksen tieltä oli hävitet
tävä jo ennen mainittu leipomorakennus, sekä päärakennuk
sesta se osa, joka rakennettiin v. 1912. Rakennus annettiin 
urakalla tehtäväksi rakennusmestari E. Tulokkaalle. Hän ei 
kuitenkaan saanut työtä kunnolliseen alkuunkaan kun jo 
jätti koko homman kesken poistuen teille tietymättömille. 
Kun urakoitsija näin jätti rakennuksen tekemättä, alkoi yh
distys elokuulla työt ilman urakoitsijaa. Seuraus tästä vii
vytyksestä oli, että rakennuksen valmistuminen viivästyi niin, 
että se valmistui vasta seuraavana keväänä. Ravintola alotti 
toimintansa uudessa huoneistossa 10 p. kesäkuuta 1928. Nyt 
valmistunut osa, joka on rakennettu betonista ja tiilestä sekä 
varustettu keskuslämmityksellä, vesijohdolla y.m. nykyaikai
silla mukavuuksilla, käsittää kellarikerroksen, jossa sijaitsee 
varastohuoneet, pesutupa, sauna ja lämpökeskus. Ensim
mäisessä kerroksessa ravintolat sekä niille tarvittavat työ- 
ja varastohuoneet ja leipomon. Toisessa kerroksessa on 
henkilökunnan asunnot, toimisto ja kirjastohuoneet sekä yksi 
liikehuone, joka nykyään on vuokrattuna parturiliikkeelle. 
Rakennus tuli maksamaan n. 800,000: — mk. ja joutui 
yhdistys tämän yrityksen johdosta ottamaan Smk. 300,000: — 
lainan Helsingin Työväen Säästöpankista. Vuonna 1929 jär-
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Yhd. nykyinen johtokun
ta : Seis. vas. oik. V. Park
konen ja L. Aho, Ist. J. A. 
Helenius, V. Ranta, M. 
Peltonen ja E. Hamberg. 

Puuttuu L. Pajunen.

j estettiin vanha rakennuskin keskuslämmityksellä lämmitet
täväksi uudessa rakennuksessa olevan lämpöverkoston yh
teyteen.

Joskin tänä 25-vuotistoimintakautena on ollut havaitta
vissa nousu- j a laskukausia yhdistyksen toiminnassa, eivät ne 
ole kuitenkaan olleet varsin mullistavia. Mitään huippusaa
vutuksia toiminnan ripeydessä ei ole saavutettu, mutta ei 
myöskään ole ollut aikoja, jolloin toiminta olisi jäänyt aivan 
olemattomiin. Sosialidemokraattiseen puolueeseen liittyi 
yhdistys v. 1906 ja on siitä saakka pysynyt puolueessa. Ei 
viimeisten kymmenen vuoden ajalla työväestön keskuudessa 
vallinnut hajaannuskaan ole kertaakaan horjuttanut yhdis
tystä omaksumistaan sosialidemokraattisista periaatteistaan. 
Kaikkina aikoina on poliittista tilannetta seurattu ja keskus
teltu päivän suurista kysymyksistä. Vappua on joka vuosi 
juhlittu kansainvälisenä joukkojen katselmuspäivänä. Kun
nalliseen elämään on otettu osaa sikäli kuin se kulloinkin on 
ollut mahdollista. Yhdistyksen alotteesta myöskin perustet
tiin 1916 paikkakunnalle osuuskauppa, jonka Elanto sitten 
syksyllä 1918 osti ja siirtyivät osuuskaupan jäsenet Elannon 
jäseniksi. Henkisen elämän eri pyrinnöistä ja saavutuksista 
teemme selkoa tuonnempana.
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AMMATILLINEN LIIKE YHD. TOIMINTAPIIRISSÄ.
Kuten jo aikaisemmin on mainittu, ei Keravalla yhdistyk

sen perustamisaikana ollut muita teollisuuslaitoksia, kuin 
tiilitehdas. Tästä myöskin johtuu, että ammatilliseen liikkee
seen ei alkuaikoina kiinnitetty erikoisempaa huomiota. To
sin jo 25 p. maaliskuuta 1906 on kokouksessa keskusteltu 
tiili- ja sekatyöläisten a.o. perustamisesta paikkakunnalle ja 
katsottu sellainen tarpeelliseksi, mutta on se kuitenkin jäänyt 
silloin perustamatta. Vasta 1911 on tällainen osasto perus
tettu ja on se liittynyt alaosastona yhdistykseen.

Sitä mukaan kuin teollisuus elpyi paikkakunnalla, alkoi 
myöskin ammatillinen liike kasvaa. 1909 rakennettiin paikka
kunnalle Keravan Pumppu- ja Armatuuritehdas, nykyinen 
Keravan Pumpputehdas ja Rautavalimo o. y. Seuraavana 
vuonna, 1910, valmistui Keravan Puuseppätehdas, tosin var
sin pienenä nykyiseen verrattuna. Nämä teollisuuslaitokset 
toivat paikkakunnalle varsinaista teollisuustyö väkeä ja niin 
kehittyi ammatillinen liike yhdistyksen keskuudessa melkoi
sesti. Puutyöntekijäin Keravan osasto liittyi yhdistyksen 
alaosastoksi helmikuulla 1910 ja Metallityöläisten a. o. maa
liskuulla samana vuonna. Kaksi vuotta myöhemmin liittyi 
yhdistykseen Tuusulan Kirvesmiesten a. o. Vuonna 1914 
alkoi O. y. Nahkimo harjoittaa Saviolla nahkateollisuutta ja 
samana vuotena liittyi myöskin Nahkatyöntekijäin a. o. 
yhdistykseen. Kaikki edellämainitut osastot kuuluivat yhdis
tykseen siihen asti, kunnes 1918 yhdistyksen, niinkuin osasto
jenkin toiminta keskeytettiin. Kansalaissodan jälkeen alotti- 
vat muut osastot uudelleen toimintansa paitsi Nahkatyönte
kijäin osasto. O. y. Nahkimo lopettikin pian senjälkeen toi
mintansa, joten paikkakunnalla ei ollut sen alan työnteki
jöitä. Myöhemmin, kun Savion Kumitehdas o. y. vuonna 
1925 alotti toimintansa, perustettiin sinne myöskin Nahka- 
työnt. a. o. mutta tämä osasto ei ole toiminut yhdistyksen 
alaosastona, vaikkakin se on toiminut yhdistyksen huoneis
tossa. Kansalaissodan jälkeen erkanivat vähitellen kaikki 
ammattiosastot yhdistyksestä ja alkoivat toimia puhtaasti 
ammatillisina järjestöinä.

Huomattavin työtaistelu yhdistyksen alaisten ammatti
osastojen toimintapiirissä oli tiilitehtaalaisten lakko v. 1913. 
Siitä mainitaan yhdistyksen kymmenvuotiskertomuksessa 
m. m. seuraavaa: »Lakon syynä oli työläisten parannusvaati-
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mus oloihinsa, johon tehtaan isännistö vastasi kieltävästi, 
koettaen syrjäyttää paikalliset työntekijänsä hankkimalla 
työvoimaa muualta. Mutta kun saapuneet eivät ryhtyneet 
rikkureiksi, josta he vasta täällä saivat tietää, vaan matkusti
vat takaisin, niin näytti siltä kuin lakon olisi täytynyt siihen 
loppua. Siihen ei kuitenkaan tehtaan puolesta ryhdytty, 
vaan tuotti tehdas työvoimaa Venäjältä. Kun sitä oli joukko 
tänne saapunut, sijoitti tehdas o. y. heidät navettarakennuk
seen asumaan, mikä ulkomaalaisia jonkun verran ihmetytti. 
Kuultuaan täällä asian oikean laidan, että täällä ei ollutkaan 
puute työvoimasta, ja että heitä oli tuotettu tänne rikkureiksi, 
kieltäytyivätkin he työhön ryhtymästä, selittäen, etteivät 
he ole tulleet suomalaisilta työläisiltä leipää riistämään. 
Mikä jalomielinen teko heille tunnustukseksi lausuttakoon, 
sitäkin suuremmalla syyllä, kun heistä useammat olivat 
aivan varattomia, ilman rahaa ja ruokaa, jota yhdistyksen ja 
yksityisten puolesta heille vastalahjaksi tarjottiin, kuin myös
kin pitämällä yksinkertainen juhlatilaisuus takaisinlähtö- 
päivän illalla, jossa tulkkien avulla vaihdettiin puheita ja 
lauluja kaikui Suomen- ja Venäjän kielillä, tarjottujen vir
vokkeiden lomassa ja innostuneen mielialan vallitessa.

Kun tehdas o. y. täten jätti heidät oman onnensa nojaan 
vieraaseen maahan, niin kustansi Tiili- ja Sekatyönt. a. o. ja 
heidän liittonsa venäläiset työläiset takaisin Pietariin ja 
jakoi matkarahoiksi 5 mk. mieheen yli piletin hinnan.

Asemalle heitä torvisoittokunnan kanssa saattamassa oh 
niin taaja kansanjoukko, ettei Keravalla sellaista ennen ole 
nähty.»

Työnantajain oli vihdoinkin taivuttava.
Myöskin metallityöläiset joutuivat lakkotaisteluun 1921 

sekä metallityöalalla vallinneeseen yleiseen työsulkuun 1927. 
Samana vuotena oli myöskin Savion Kumitehtaan lakko, jossa 
työläiset pitkäaikaisella, sitkeällä taistelulla saavuttivat 
melkein täydellisen voiton.

NUORISOLIIKE.
Kesäkuun 12 p. 1910 perustettiin ensimmäinen nuoriso- 

osasto Keravalle. Tämä osasto teki aikanaan suuriarvoista 
kasvatuksellista työtä paikkakunnan työläisnuorison kes
kuudessa. Sen toiminta oli toisinaan hyvinkin ripeätä ja 
määrätietoista joskin laskukausiakin oli havaittavissa. Monet 
nuoriso-osastossa alkuopetuksensa saaneista toimivat myö
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hemmin yhdistyksessä tärkeillä paikoilla. Osasto julkaisi 
myöskin toverilehteä, ensin nimellä »Yritys» ja sittemmin 
»Ruoska». Näissä lehdissä kehittelivät osaston jäsenet kir
jallisia kykyjään ja onkin niissä ollut monta arvokastakin 
kirjotusta. Vuonna 1918 kävi nuoriso-osaston niinkuin kaik
kien muidenkin työväenjärjestöjen: se sai lopettaa toimin
tansa. Kansalaissodan jälkeen yritettiin toimintaa jatkaa 
useamman kerran, mutta huonolla menestyksellä. Suurinta 
haittaa toiminnalle tuotti se hajaannus, mikä koko työväen
liikkeessämme on vallinnut viimeisten kymmenen vuoden 
ajalla. Niinpä nuoriso-osastokin joutui aina suuntariitojen 
temmellyskentäksi ja toiminta näinollen ei ottanut menes
tyäkseen. Vasta vuodesta 1928 on talolla toiminut paremmalla 
menestyksellä sos.-dem. työläisnuoriso-osasto. Tosin senkin 
toiminta alkuaikoina oli jokseenkin hiljaista, mutta viime
aikoina on se osoittanut voimakasta nousua ja varmuutta 
toiminnassaan niin, että siitä voidaan odottaa elinvoimaista 
ja toimintakykyistä nuorisojärjestöä.

Myöskin varhaisnuorison kasvatukseen on kiinnitetty 
huomiota. Vuonna 1906 perustettiin yhdistyksen alaisuuteen 
»ihanneliitto», joka aluksi toimi erittäin ripeästi, mutta lopetti 
toimintansa jo jonkun vuoden kuluttua. Vuodesta 1926 on 
yhdistyksen alaisena toiminut lasten raittiusosasto Säde. Se 
on toiminut koko olemassaolonsa ajan reippaasti ja säännölli
sesti. Toiminnan ripeys on suurelta osalta johtunut siitä, 
että sen johdossa on olleet henkilöt, jotka ovat ottaneet teh- 
vänsä vakavalta kannalta." Saima Pajunen ja J. Elg, jotka 
yhdistuksen avustuksella kävivät 1926 ohjaajakurssit, otti
vat heti alussa osaston kehityksen sydämenasiakseen, ja 
niin läksi sen toiminta heti tarmokkaasti ja reippaasti eteen-
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päin. J. Elgin muutettua pois paikkakunnalta 1928, on koko 
työtaakka ollut Saima Pajusen kannettavana ja onkin hän 
hellittämättömästi pitänyt osaston toimintaa entisessä 
vireessä.

URHEILULIIKE.
Syyskuun 5 p. 1908 perustettiin yhdistyksen keskuuteen 

voimistelu- ja urheiluseura »Veikko», joka nimi myöhemmin 
muutettiin nimeksi »Veikot». Sen toiminta oli alusta lähtien 
melko vilkasta, kuuluen sen harrastelupiiriin sekä liikunta
kasvatus että urheilu. Urheilullinen taso seurassa oli toisi
naan huomattavan korkealla esiintyen se voittoisasti monissa 
kilpailuissa. Huomattavimpia johtajia seuralla aikaisemmin 
olivat: F. Åström, Y. Kortelainen ja V. Parkkonen. Vuonna 
1920 herätettiin veikkolaisten taholta kysymys seuran eroa
misesta yhdistyksestä, pääasiassa sillä perusteella, että voi- 
misteluseuraan voisi silloin kuulua muitakin kuin yhdistyk
sen jäseniä. Seuraavana vuonna päättikin yhdistys lopettaa 
Veikkojen toiminnan yhdistyksen alaosastona ja jättää 
urheilijoille itselleen vallan määrätä mihin suuntaan he halua
vat urheilukysymyksen järjestää. Seura jatkoi toimintaansa 
entisellä nimellä paitsi että se ei enää ollut Keravan Työv. yhd. 
v. ja u.-seura Veikot, vaan V. ja U.-seura Veikot. Se toimi 
siis aivan itsenäisenä TULin alaisena seurana, käyttäen 
edelleen toimintapaikkanaan työväentaloa. Aluksi se toi
mikin hyvällä menestyksellä ja innolla, kunnes v. 1925 seura 
alkoi muuttua kommunistien puolueosastoksi, voimistelun 
ja urheilun jäädessä sivuseikoiksi. Tällöin alkoi varsinainen 
urheiluväki tuntea seuran toiminnan pyrkimyksilleen vie
raaksi ja vetääntyä syrjään sen toiminnasta. Tästä taas 
seurasi, että puoluepyrkimyksiä harrastavat henkilöt saivat 
yhä suuremman vallan seuran asioissa ja niin koko seura 
vähitellen kadotti kokonaan alkuperäisen tarkoituksensa: 
olla työläisurheilijain ruumiillisen kulttuurin kasvattajana. 
Nykyjään lienee seura kokonaan kuollut, koska sen toimin
nasta ei ole kuulunut mitään.

Sitä mukaan kuin Veikkojen toiminta kehittyi urheilulle 
vieraaseen suuntaan, alkoi urheilijoissa kehittyä ajatus 
todellisen voimistelu- ja urheiluseuran perustamisesta paikka
kunnan työväestön keskuuteen. Syksyllä 1929 perustettiin
kin sitten v. ja u.-seura Säde, joka toimii työväentalolla ja 
yhdistyksen alaosastona, kuuluen se osastona TUL:oon. Se
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on koko toimiaikansa elänyt kehityksen merkeissä, ollen jo 
nykyjään melko voimakas järjestö niin jäsenlukuun kuin 
toiminnan vilkkauteenkin nähden.

KIRJASTO.
Lainakirjasto perustettiin yhdistykselle 24 p. lokakuuta 

1909. Se alkoi kylläkin hyvin pienenä ja vaatimattomana, 
aluksi oli siinä vain 36 kpl. kirjoja, joista osan oli yhdistys 
ostanut, osan yksityiset lahjoittaneet. Vuosien kuluessa 
kulki sen, niinkuin kaiken muunkin, kehitys eteenpäin. Kun 
oli päästy lukemisen alkuun, vaadittiin yhä uutta lukemista 
ja niin kehitettiin kirjastoa vuosi vuodelta ollen siinä jo 
1915 400 kirjaa, joukossa useita hyvinkin arvokkaita tieto
kirjoja. Sama kehitys jatkui aina vuoteen 1918, jolloin, kuten jo 
on mainittu, kirjastokin joutui muun yhdistyksen omaisuuden 
mukana hävityksen uhriksi. Kun yhdistys 1919 sai omaisuu- 
tensa taas omaan haltuunsa, ei arvokkaasta kirjastosta ollut 
enää paljonkaan jälellä. Jälellä oli kuitenkin harrastus kir
jasto-asiaan, ja niin ryhdyttiin taas järjestämään jälellä ole
vaa kirjastoa kuntoon, hankkimalla siihen uusia sikäli kuin 
varat sallivat, ja kirjasto avattiin taas lainausta varten 
26 p. Syyskuuta 1919. Siitä lähtien on kirjastoa taas jatku
vasti laajennettu ja jatkuvasti käytetty. Vuoden 1929 lopussa 
oli kirjastossa 720 nidettä ollen niiden yhteinen arvo Smk. 
5,800: —. Vuodesta 1924 on kirjasto saanut vuotuista 
valtion avustusta sekä viime vuosina myöskin kauppalalta 
1,000:-— mk. vuotuista kannatusapua. Kirjasto on ollut 
avoinna lainauksia varten kerran viikossa ja on sitä käytetty 
melko ahkeraan. Paitsi lainastoa, käsittää kirjasto vielä 
arvokkaan käsikirjaston, josta työläiset voivat hankkia itsel
leen selvyyden moneen tärkeään kysymykseen.

TAITEELLISET HARRASTUKSET.
Musiikkiharrastukset ovat yhdistyksessä olleet vallitse

vina melkein sen perustamisesta asti. Torvisoittokunta on 
perustettu 1907 ja on se vieläkin toiminnassa, joten se kahden 
vuoden kuluttua viettää 25 vuotisjuhlaansa. Alkuaikoina 
tuotti soittokunnan toiminnalle suurta haittaa se, että soit
tajat, ollen työläisiä, joutuivat usein muuttamaan paikka
kunnalta toiselle, ja näinollen oli usein puute kykenevistä 
soittajista. Kaikesta huolimatta toimi soittokunta jatkuvasti
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Soittokunta v. 1925.

ja oli se ennen kansalaissotaa jo verraten hyvässä kunnossa. 
Se oli myöskin kartuttanut omaisuuttaan huomattavasti; 
alkujaan oli sillä vain vanha, käytetty torviseitsikko ja joku 
määrä nuotteja. 1909 osti yhdistys uuden torviseitsikon. 
Soittokunta taas puolestaan lisäili varsinkin nuottivarastoa 
sekä osti muutamia torvia lisää. 1918 olikin soittokunnan 
omaisuus melkoinen; sillä oli 2 hyvässä kunnossa olevaa 
torviseitsikkoa ja nuotteja kolmet suuret kirjat, käsittäen 
useampia satoja eri kappaleita. Kaikki nämä hävisivät 
siinä suuressa puhdistuksessa. Heti yhdistyksen toiminnan 
alettua 1919 alettiin puuhata myöskin soittokuntaa jälleen 
eloon. Ostettiin, heinäkuulla, käytetty torviseitsikko ja joku 
määrä nuotteja ja niin oli taas soittokunta toiminnassa, 
entisiä soittajia kun oli niin paljon, että voitiin heti ryhtyä 
soittelemaan. Sen jälkeen on sen kalustoa jatkuvasti lisätty 
niin, että sillä nyt on 20 kpl. torvia, rummut ja lautaset sekä 
39 kpl. nuottikirjoja sisältäen runsaan valikoiman sävellyksiä. 
Myöskin taiteellinen taso on jatkuvasti kohonnut, josta on 
todistuksena m.m. se, että soittokunta on palkittu kaksilla 
S.T.M. laulu- ja soittojuhlilla peräkkäin.

Johtajina soittokunnalla ovat olleet: O. Haverinen, M. ja 
I. Laupiainen ja J. A. Helenius. Näistä ovat kaikki toiset 
olleet ainoastaan lyhyemmän ajan, paitsi J. A. Helenius joka, 
kuuluen soittokuntaan sen perustamisesta asti, on myöskin 
ollut johtajana suurimman osan ajasta, viimeiset 20 vuotta 
yhtäjaksoisesti. Hänen ansiotaan on suurelta osalta, että 
soittokunta on voinut jatkuvasti toimia, sillä hän on harvi
naisella innolla ja väsymättömyydellä kouluuttanut uusia 
soittajia, joten aina on ollut jonkinlainen soittaja asettaa 
tilalle silloin, kun soittajia on siirtynyt toisille paikkakunnille.
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Paljon onkin nykyään eri soittokunnissa soittajia, jotka alku
opetuksensa ovat saaneet K. T. y:n soittokunnassa J. A., 
Heleniuksen johdolla.

Laulukuoro on yhdistykselle ensikerran perustettu 1906, 
mutta se ei ole toiminnassaan päässyt pitkälle, se on kuollut 
melkein syntyissään. — Paremmin onnistui se yritys, joka; 
tehtiin 1908. Silloin perustettu laulukuoro ehti jo esiintyä 
julkisestikin joissakin tilaisuuksissa. Pitkäaikainen ei sen
kään toiminta sentään ollut, sillä jo samana syksynä se lopetti 
toimintansa. 1919 asetti yhdistys n. s. soittotoimikunnan; 
jonka tehtäviin kuului kaiken musikaalisen toiminnan huo
lehtiminen yhdistyksen keskuudessa. Tämän toimikunnan 
toimesta hankittiin talolle flyygeli sekä perustettiin laulu- 
kuoro, joka sitten toimikin hyvällä menestyksellä Aarne 
Nurmisen johdolla aina vuoteen 1927, jolloin se laulajien 
puutteessa sekä johtajan erottua toimestaan lopetti toimin
tansa. Sen jälkeen ei sellaista ole yhdistyksen keskuudessa 
saatu syntymään, vaikka asiaa kyllä onkin pohdittu ja yri
tetty kuoroa henkiin herättää.

Näyttelemistä on yhdistyksen keskuudessa harrastettu 
aivan alusta alkaen. Kaikissa iltamissa piti olla näytelmä, 
joskin sen suhteen ei asetettu kovin suuria vaatimuksia; 
tavallisemmin esitettiin joku yksi- tai kaksinäytöksinen kap
pale. Näytelmän hankinta, harjoittelu ja näyttämölleasetus 
kuuluivat huvitoimikunnalle, jonka tuli saada uusi näytelmä 
melkein joka pyhä-illaksi. Kun iltamat olivat ainoana tulo
lähteenä, oli niitä pidettävä mahdollisimman usein ja koe
tettava niillä saada mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos. 
Mutta oli silloin innostusta tälläkin alalla, ahkerasti harjoi
teltiin kappaleita eikä siinä tullut kysymykseen minkäänlai-
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Näyttämön henkilökunta 
v. 1928.

nen palkkio näyttelijöille. Jos iltama onnistui oikein hyvin, 
saattoi saada kupin kahvia palkakseen, useimmin ei sitäkään. 
Kuten sanottu, esitettiin enimmäkseen pieniä kappaleita, 
mutta uskallettiin joskus ryhtyä suurempiinkin käsiksi. 
Vuonna 1908 esitetyistä näytelmistä mainittakoon m.m. 
»Kotiatulo», »Taistelua elämänkruunusta» ja »Murtovarkaus». 
Kun esimerkiksi »Murtovarkautta» on myöhemmin esitetty 
näytelmäseuran toimesta niin vertaamalla sitä silloin huvi- 
toimikunnan esittämään, ei tuo aikaisempi ollut kovinkaan 
huomattavasti jälellä siitä mitä myöhemmin on saatu nähdä. 
1909 suoritettiin todellinen suurtyö näyttämöalalla. Silloin 
esitettiin »Nummisuutarit» hyvällä menestyksellä. Kappa
letta näyteltiin samana kesänä kolme kertaa täydelle huo
neelle. Tätä näytelmää ei kyllä huvitoimikunta valmistanut 
aivan omin voiminsa, vaan ohjasi sen kansallisteatterin näyt
telijä Emil Falck. Myöhemminkin esitettiin huvitoimikun- 
nan toimesta useita huomattuja näytelmiä, kuten »Jeppe 
Niilonpoika», »Viimeinen ponnistus», »Pirunkirkko» j.n.e.

Näytelmäseura perustettiin ensikerran 1908 mutta sen toi
minta supistui varsin pieneen, joten siitä ei ole paljon sano
mista. Vuonna 1917 perustettu näytelmäseura sensijaan 
osoitti jo parempia menestymisen mahdollisuuksia ja olisi 
kenties vieläkin toiminnassa, ellei 1918 tapahtumat olisi 
tehneet sille samoin kuin muillekin yrityksillemme. Vuodesta 
1920 on näytelmäseura toiminut yhtäjaksoisesti, ensin nimellä 
K.T.y:n Näytelmäseura, sittemmin Keravan Työväen Näyt
tämö. Se onkin kehittynyt jo huomattavaksi taidelaitok
seksi, joka on esittänyt monia arvokkaita näytelmiä hyvällä 
menestyksellä. Kahtena viimeisenä vuotena on se saanut 
kauppalalta pienen apurahan.
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Johtajina tällä kymmenvuotisajalla ovat olleet: Heikki 
Saarinen, Olga Forsström, Jalmari Kivi, Julius Elg, Ludvig 
Korpi, Aug. Salminen ja nykyään Juho Kiuru. Vanhin vielä 
mukana olevista näyttelijöistä on Mimmi Herlin, joka täkä
läisellä näyttämöllä on näytellyt jo 19 vuotta.

Näin on alasta, joka ennen oli vain huvitoimikuntalaisten 
yksi harrasteluhaara muodostunut taideala, josta monet työ
läiset ovat saaneet tyydytystä taidekaipuulleen. Kaikissa 
kehitysvaiheissaan, on näyttämätaide Keravan työväenyhdis
tyksen keskuudessa pysynyt paikkakunnan parhaana alallaan.

YHDISTYS LIIKKEENHARJOITTAJANA.
Ei yhdistys, vuokratessaan nykyisen tonttinsa rakennus- 

tontiksi, tiennyt, mikä merkitys sillä tulisi olemaan liikepaik
kana. Eihän silloin ajateltukaan, että yhdistys niin pian 
ottaisi tehtäväkseen myöskin liikkeenharjoittamisen. Jo 
vuonna 1907 alkoi silloinen talonmies, Aug. Salmi, harjoittaa 
talolla kahvitarjoilua omaan laskuunsa. Kun sitten 1908 
talonmiehen toimi järjestettiin uudelleen, alkoi yhdistys 
kahvitarjoilun omassa nimessään ja omaan laskuunsa. Koko 
liikkeen käytännöllinen puoli kuului talonmiehelle, hän oli 
yhdistyksen palkkaama ja hänen tuli pitää palvelija, joka 
hoiti kahvitarjoilun. Liike oli pientä ja talonmies voi käyt
tää palvelijaa omiin tehtäviinsä väliaikoina. Yhdistyksen 
puolesta liikkeen toimintaa valvomaan asetettiin ravintola- 
toimikunta 2 p. huhtikuuta 1908. Liike sai heti alussa 
huomattavan kannatuksen kasvaen jatkuvasti. Kun yhdis
tyksen jäsenistä oli suuri osa nuoria miehiä eikä paikkakun
nalla ollut kunnollista ruokailupaikkaa, heräsi ennen pitkää 
kysymys yhdistyksen kahvilaliikkeen laajentamisesta myös
kin ruokalaliikkeeksi. Asiasta keskusteltiin useissa kokouk
sissa ja oli hankkeella sekä kannattajia että vastustajia. 
Vastustajat olivat yleensä epäilevällä kannalla liikkeen kan- 
nattavaisuudesta. 13 p. kesäkuuta 1909 päätti kuitenkin 
yhdistyksen kokous laajan ja osaksi kiivaankin keskustelun 
jälkeen alottaa ruokatarjoilun. Tällöin muuttui myöskin 
koko ravintolan henkilökunta suoraan yhdistyksen palveluk
seen. Uusi ala saavutti alusta lähtien runsaan kannatuksen, 
joka vuosi vuodelta yhä lisääntyi. Liikevaihto 1908 kuuden 
ja puolen kuukauden aikana oli 6,098 mk. Vuonna 1911, 
28,470 mk. ja 1914 38,295 mk. Palveluskuntaan kuului vuonna
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1909 1 mies ja 2 naista, 1910 1 mies ja 3 naista, 1915 1 mies 
ja 5 naista ja 1917 1 mies ja 9 naista.

Liikkeen lisääntyessä alkoivat huoneet, jotka olivat vara
tut pääasiassa iltamaravintolaa varten, käydä pieniksi. Siksi 
rakennettiin 1912 lisärakennus, josta jo on aikaisemmin 
mainittu. Tämän lisäyksen jälkeen voitiin itse ravintolaa 
laajentaa yhdistämällä siihen entinen keittiö ja entisistä 
asuinhuoneista saatiin tilava keittiö. Näin oli huonekysymys 
ravintolan osalta ratkaistu tyydyttävästi pitkäksi aikaa.

Valmistuneesta osasta järjestettiin yksi huone n. s. viik- 
koruokalaksi, jossa ruokaa tarjoiltiin viikkomaksusta. Viik- 
koruokala lopetettiin kannattamattomana 1916 ja huone 
muodostettiin II luokan annosruokalaksi. Maailmansodan 
aiheuttama elintarvikkeiden hintain nousu aiheutti monia 
syytöksiä ravintolaa kohtaan koska senkin oli pakko, raaka- 
aineitten kallistuessa, nostaa vastaavasti annosten hintoja. 
Mutta vieläkin pahempaan saatiin tottua, 1916 ja —17 alkoi 
ruokatarpeitten saanti käydä yhä vaikeammaksi ja toisia 
lajeja ei saanut ollenkaan. Niinpä 1917 oltiin pakotetut lopet
tamaan kahvitarjoilu, koska ei saatu sokeria. Sokerin jakelu 
oli silloin siirtynyt elintarvelautakunnille ja sitä tietä ei 
yhdistyksen ravintola saanut mitään. Saman vuoden kesä
kuulla tulivat sitten m. m. leipäkortit käytäntöön. Piti 
leikata jokaisen ruokailijan kortista vastaava kuponki ja 
näillä kupongeilla sitten sai elintarvelautakunnalta jauhoja 
y. m. ruokatarpeita. Liikettä kuitenkin pidettiin siihen asti, 
kunnes kaikki toiminta 1918 lopetettiin. Jos muut toimi- 
haarat kärsivät mainitun vuoden tapahtumista, ei ravintola 
suinkaan jäänyt siinä vähemmälle. Kalusto hävisi melkein 
olemattomiin, puhumattakaan jälelläolevasta varastosta, 
joten toiminnan alettua, oli ravintolankin alettava aivan 
alusta. Heti yhdistyksen toiminnan alettua 1919 alettiin 
suunnitella ravintolaliikkeen alkamista. Kesäkuun 9 p. 
asetettiin ravintolatoimikunta jonka tehtäväksi jäi ravinto
lan avaaminen niin pian kuin mahdollista. Heinäkuun 3 p. 
avattiinkin ravintola uudelleen. Katsoen ankaraan elintar- 
vepulaan, joka silloin vielä vallitsi, aijottiin aluksi tarjoilla 
ainoastaan kahvia ja joitakin helpommin saatavissa olevia 
ruokalajeja. Yleisön vaatimuksesta oli liikettä kuitenkin 
kehitettävä nopeasti ja niin oli ennen heinäkuun loppua taas 
täydellinen ruokalaliike käynnissä. Ruokatavarani saanti 
oli silloin kovin hankalaa, mutta kun kovasti yritettiin niin
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saatiin niitä sentään niin paljon, että liikettä voitiin harjoit
taa.

Aikaisemmin oli ravintolaan otettu leipä aina jostakin 
paikkakunnan leipuriliikkeestä, nyt ei sellaista ollut koko 
Keravalla ja siksi täytyi ostaa jauhot ja leivottaa niistä yksi
tyisellä. Tämä oli varsin hankalaa erittäinkin kuljetuksen 
suhteen ja niin alettiin suunnitella oman leipomon rakenta
mista. 1920 rakennettiinkin pieni leipomo, jossa alettiin 
valmistaa leipää pääasiassa ravintolan tarpeiksi, mutta osaksi 
myöskin kotiin vietäväksi.

Ennen kansalaissotaa myytiin ruuanjätteet yksityisille, 
mutta 1919 alettiin jätteillä kasvattaa sikoja ravintolan 
tarpeiksi. Tätä varten rakennettiin 1921 varsinainen sikala 
tiilistä noin 12 sialle. Sianhoitoa on jatkuvasti harjoitettu 
siinä määrässä, että ravintolassa tarvittava sianliha on saatu 
omasta sikalasta.

Kuten ennenkin, saavutti liike kansalaissodan jälkeenkin 
heti yleisön suosion ja on se yhä kasvanut aina vuoteen 
1929, jolloin alkava pula-aika ja paikkakunnalla vallitseva 
ankara työttömyys vaikuttivat kehityksessä pysähdyksen, 
jopa alenemisenkin edellisen vuoden myyntiin nähden. 
Vuonna 1923 saavutettiin ensikerran puolenmilj oonan vuosi- 
myynti ja 1928 oli myynti 621,013 mk. 40 p. Liikettä ei ole 
hoidettu yksinomaan mahdollisimman suurta voittoa sil
mällä pitäen, vaan on yhtä tärkeänä pidetty sitä, että työ
läisillä olisi siisti ja ajanmukainen ruokailupaikka, josta he 
kohtuullisilla hinnoilla saisivat puhdasta ja täysiä'voista 
ravintoa.

❖
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V. Levander. V. Ranta. E. Hamberg.

Yhdistyksen perustajajäsenistä on nyt jo suurin osa muut
tanut pois paikkakunnalta, kuollut tai muuten vetääntynyt 
syrjään yhdistyksen toiminnasta. Ainoastaan kolme jäsentä 
kuuluu vielä yhdistykseen, jotka sen perustamisesta asti ovat 
yhtämittaa olleet toiminnassa mukana. Nämä ovat: Erik 
Hamberg, Vihtori Levander ja Vilho Ranta. Nämä henkilöt 
ovat olleet melkein koko tämän 25 vuotisajan yhdistyksen 
vastuullisimmissa toimissa. E. Hamberg m. m. yhdistyksen 
puheenjohtajana 3 x/2 vuotta, rahastonhoitajana 8 vuotta, 
ravintolatoimikunnan puheenj. 6 vuotta (myöskin nyk.), 
talonmiehenä 5 x/2 vuotta, sekä lukuisissa muissa tehtävissä. 
V. Levander ravintolatoimikunnan puheenj. 14 vuotta, yhdis
tyksen puheenjohtajana 2 vuotta j.n.e. V. Ranta johtokun
nan ja ravintolatoimikunnan jäsenenä suurimman osan 
ajasta, yhdistyksen sihteerinä 6 vuotta j.n.e. Nykyään kuu
luu heistä Hamberg ja Ranta johtokuntaan ja ravintolatoi- 
mikuntaan, Levander näyttämön johtokuntaan y.m. Kaikki 
he ovat myöskin kunnallisissa luottamustehtävissä.

Perustajajäsenistä, jotka kuolemaansa asti toimivat uut
terasti yhdistyksen hyväksi, mainittakoon ennen muita J. 
Mäkinen ja Rob. Kyöri, edellinen yhdistyksen ensimmäinen 
rahastonhoitaja sekä käytetty useissa luottamustoimissa, 
kuoli kesällä 1918. R. Kyöri toimi suurimman ajan johto
kunnassa ja ravintolatoimikunnassa sekä 8 vuotta rahaston
hoitajana kuoli syksyllä 1918 vankileiriltä päästyään. He 
näkivät liikkeen, jonka eteen olivat kaikkensa uhranneet, 
syvimmässä alennustilassa, eivätkä saaneet tuntea pian seu-
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raavaa ylösnousemuksen iloa, jota he varmaankin hartaasti 
odottivat, vaikka tuskin uskoivat sen niin pian tapahtuvaksi.

Yhdistyksen vanhimpiin ja toimeliaimpiin jäseniin on 
myöskin luettava J. A. Helenius, liittynyt jäseneksi 1906 ja 
toiminut siitä lähtien yhtämittaa mitä erilaisimmissa tehtä
vissä. Edellä on jo mainittu hänen ansioistaan soittokunnassa, 
mutta sen lisäksi on hän kuulunut useat vuodet johtokuntaan 
ja ravintolatoimikuntaan, nykyisin kummassakin sihteerinä. 
Yhtä kauvan on jäsenenä ollut myöskin Aino Lehtinen (s. 
Hamberg), ollut yhdistyksen ravintolan palveluksessa 18 
vuotta.

Edelläolevat henkilötiedot eivät suinkaan ole tyhjentäviä, 
niissä on ainoastaan viitattu muutamiin niihin tehtäviin 
joita mainitut henkilöt ovat yhdistyksessä suorittaneet. 
Eivät myöskään nämä henkilöt ole ainoat, jotka huomatta
vammin ovat vaikuttaneet yhdistyksen kehitykseen. Koko 
toimintammehan on joukkoliikkeen tulos, emmekä niinollen 
tahdo emmekä voikaan jokaisen työtä yksityiskohtaisesti 
selostaa. Olemme ainoastaan maininneet niistä henkilöistä, 
jotka ikäänkuin tien näyttäjinä ja uranuurtajina ovat yhdis
tyksemme keskuudessa esiintyneet.

*
Viittavälin kuljettuamme, tehtyämme taivalta neljännes

vuosisadan, luomme hetkeksi katseemme taaksepäin. — 
Tarkastelemme tehtyä työtä missä määrin se on onnistunut, 
missä on tehty virheitä ja niiden
johdosta epäonnistuttu. Käy
tämme saavutettuja kokemuksia 
hyväksemme lähtiessämme vuosi
sadan toista neljännestä taivalta
maan. Emme voi, emmekä halua
kaan kerskata suurilla saavutuk
sin amme. Olemme onnellisia saa
dessamme kuulua siihen jouk
koon, joka kansainvälisenä taiste
lee koko maailman työtätekevän 
väestön elinehtojen parantami
seksi ja pieneltä osaltamme vai
kuttaa sen suuren päämäärän saa
vuttamiseen, minkä kansainvä
linen sosialidemokratia on ohjel R. Kyöri.
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maansa ottanut. Voinemme myöskin väittää jotakin teh
neemme paikkakuntamme työväestön hyväksi. Eihän liene 
arvotonta se sivistys- ja valistustyö, jota olemme harjoitta
neet järjestämällä arvokkaita iltamia, juhlia ja luentoja, 
ylläpitämällä eri taidelaitoksia ja seuroja, joissa työväestö 
on voinut kehittää sekä hengen- että ruumiinkulttuuriaan. 
Katse ei jouda kauan pysähtymään menneisyydessä, se 
on käännettävä tulevaisuuteen, jossa uudet taistelut ja uudet 
voitot meitä odottavat.

YHDISTYKSEN VIRKAILIJAT:
Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

1905 O. Lintunen E. Korander J. Mäkinen
1906 » ja

J. Nyberg E. Karioja F. A. Henrikson
1907 i> » H. Hannila
1908 E. Hamberg » »
1909 » J. A. Helenius »
1910 » » R. Kyöri
1911 i) ja »

J. Koski O. Elg ja V. Valajärvi />
1912 J. Nurminen » »
1913 J. Koski » »
1914 A. Ojaniemi Hilma Ojaniemi »
1915 J. Sampo, J. Sten- Saima Kinnunen, T. »

bäck ja J. Nurmi- Laakso ja V. Ahlström »
nen

1916 J. Nurminen V. Ahlström, M. Viik, K.
A. Hekkala ja O. Huotari »

1917 J. Jussila J. Niinivirta »
1918 » >> »
1919 H. Sirén K. Nyberg J. Seppänen
1920 » V. Ranta E. Hamberg
1921 » » »
1922 » » »
1923 » » »
1924 » » »
1925 V. Levander T. Laakso »
1926 » » »
1927 L. Pajunen V. Ranta »
1928 » J. A. Helenius E. Lehtinen
1929 » » »
1930 M. Peltonen » »
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