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\ Zuoden 1918 alkaessa jatkui edellisenä vuotena alkanut 
* ripeä järjestötoiminta. Useimmat ammatilliset keskus

järjestöt, samoin kuin sos.-dem. puoluekin, olivat pitäneet 
hiljakkoin edustajakokouksensa, joissa vanhat päätökset oli 
tarkistettu ja uusia, vapaamman toiminta-ajan edellyttämiä, 
oli tehty. Paikalliset osastot tarkistelivat vahvistuneita rive- 
jään ja suunnittelivat keinoja saadakseen edellisenä vuotena 
tulleet lukuisat uudet jäsenensä pysymään jatkuvasti mukana. 
Vuosi alkoi siis niissä merkeissä, että sen varrella aijottiin 
vakiinnuttaa toiminta voittamaan ja säilyttämään työväelle 
taloudellisia etuja, samaan aikaan kuin hiljakkoin valitun 
eduskunnan odotettiin lopullisesti järjestävän maan itse
näisyyden ja ohjaavan toimintansa uusien olojen vaatimalle 
kannalle.

Näissä mietteissä ja puuhissa ahertaneiden työläisten pa
remman tulevaisuuden kuvia jonkun verran häiritsivät kum
mankin valtaryhmän aseelliset järjestöt, joita edellisen vuo
den aikana perustettiin niin porvariston kuin työväenkin 
keskuudessa. Välien kärjistyessä yhteiskunnallisista kysy
myksistä, kärjistyivät myöskin noiden kaartien välit aiheut
taen siellä täällä pienempiä yhteentörmäyksiäkin. Kummin
kin odottivat ne, jotka olivat kaarteista kauvempana, välien 
selviytyvän ilman varsinaista taistelua. Odotettiin, että por
varisto suostuisi kohtuullisiin vaatimuksiin niin eduskun
nassa kuin muillakin tahoilla.

Toisin kumminkin kävi. Vuoden ensimäinen kuukausi 
ei ehtinyt loppua, kun täysi sotatila jo oli olemassa. 
Sanomalehdissä kerrottiin tammikuun kolmannella viikolla, 
että Itä-Suomessa oli yhteentörmäyksiä. Pian liike oli le
vinnyt tännekin, sillä tammikuun 27 päivää vastaan yöllä 
oli kaupunki saanut sotatilaa muistuttavan ulkonäön.
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Myöskin yhdistyksen talo oli mainittuna yönä muuttu
nut kasarmiksi. Punainen kaarti oli ottanut sen haltuunsa 
tekemättä yhdistyksen johtokunnalle asiasta edes ilmoitusta, 
puhumattakaan siitä, että johtokunnalle olisi edeltäpäin an
nettu tilaisuutta asiasta päättää. Taloudenhoitaja ja vahti
mestari olivat tavallisuuden mukaan jakaneet osastoille 27 
p:ksi kokousvuoroja sekä vuokranneet huoneita huveja var
ten, mutta niitä eivät asianomaiset enää saaneet pidetyiksi, 
lukuunottamatta muutamia aamupuolella pidettyjä kokouksia.

Niin pian kuin johtokunta tämän jälkeen kokoontui, 
tuli keskustelunalaiseksi talon käyttö. Johtokunta oli vel
vollinen hoitamaan taloa ja järjestämään sen käytön osas
tojen tarpeitten mukaisesti. Useiden osastojen toimitsijat 
vaativatkin huoneita voidakseen pitää kokouksiaan, koska 
ammattiosastojen toiminta ei saisi häiriytyä alkaneen 
kansanliikkeenkään aikana. Johtokunta päättikin kehoit- 
taa kaartia jättämään talon käytettäväksi järjestötoimin
taa varten ja hankkimaan itselleen huoneita muualta. Osas
tojen tarpeitten ohella tahdottiin talo saada järjestöjen hal
tuun senkin tähden, että se säästyisi vaurioilta, jotka voivat 
olla seurauksena talon ollessa kaartin majoituspaikkana. Kaar
tin majoituspäällikkö, jonka luona johtokunnan lähetystö 
kävi, lupasikin toimia siten, että yhdistyksen talo aivan pian 
vapautetaan kaartin toimilta. Tätä odotellessa tehtiin talolla 
oleville kaartin päälliköille huomautuksia samasta asiasta 
kehoittaen heitäkin puolestaan toimimaan niin, että kaarti 
muuttaa talosta. Kun viikot kuluivat, kaartin muuttami
sesta tulematta sen valmiimpaa, ja tätä odotellessa osastojen 
täytyi vuokrata kokoushuoneita muualta, mikäli saivat, joh
tokunnan puolelta tiukennettiin vaatimusta talon tyhjentä
misestä. Siitäkään ei ollut apua ja niinpä oltiin pakotet
tuja lopuksi näkemään, että taloa alettiin huhtikuun 12 p:nä 
pommittamaan. Pommitus keskeytyi välillä, mutta alkoi 
uudelleen 13 p:nä, josta oli seurauksena, että talo syttyi 
viimeksi mainitun päivän aamuna palamaan.

Kerrottuamme edellä, että punainen kaarti valtasi talon 
välittämättä johtokunnan mielipiteestä, kerrottakoon myöskin
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valkoisen kaartin valtauksesta. Taloa pommittivat hallituk
sen maahan tuottamat saksalaiset sotilaat. He myöskin otti
vat talon haltuunsa huhtikuun 13 p:nä majoittuen sinne. 
Muutamat johtokunnan jäsenet pyrkivät talolle mainitun 
päivän iltapäivällä, mutta sitä ei sallittu. Mainitut sak
salaiset sitten ensialuksi isännöivät talolla. He luultavasti 
käyttivät ensin hyväkseen ravintolan ruoka- ja tupakkava- 
rastoja, ravintolapalvelijain huoneissa olleita liina- ja ma- 
kuuvaatteita y.m. heille kelpaavaa. Jälkisadolle tulivat Suomen 
valkoiset, kuljettaen pois kaiken jälellä olevan yhdistyksen, 
osastojen ja liittojen irtaimiston, kuten konttorikaluston, ar
kiston y.m. tavaran, jota oli talon monissa huoneissa. Sa
moihin aikoihin oli myöskin kiskottu irti ja pois viety lukot 
ovista sekä muut metalliosat. Yleensä oli melkein kaikki 
viety mikä ei ollut palanut — irtaimistoa paloi suhteelli
sesti vähän — niin ettei kesällä ollut enää juuri mitään 
jälellä. Mainittakoon kumminkin, että soittajat saivat osan 
soittokalustoa, palvelijataret, vahtimestari ja lämmittäjä osan 
omia tavaroitaan pois jo keväällä.

Saksalaisten lopetettua vahdin pidon talon portilla, tuli
vat sijaan valkoiset ja heidän jälkeensä suomalainen poliisi, 
joka toimitti vartioimista talon ulkopuolella. Yhdistykselle 
ei tehty minkään viranomaisen puolelta minkäänlaista ilmoi
tusta, että talo olisi otettu viranomaisten hoitoon, mutta 
siitä huolimatta ei vartioiva poliisi laskenut johtokunnan 
jäseniä talolla käymäänkään.

Vielä senkin jälkeen kun talo oli poliisien hoidossa oli 
sieltä hävinnyt loput esineet ja talo muutenkin rappeutu
nut.

Kun sitten Sotasaaliskeskuskomitea ilmoitti ottavansa 
vastaan ilmoituksia kärsityistä sotavahingoista heinäkuun lop
puun asti, päättivät jälellä olevat johtokunnan jäsenet ilmoi
tuksen ja korvausvaatimuksen tehdä ja kun sitä varten oli 
tarpeellista arvioida talo, niin pyydettiin poliisimestarilta 
lupaa käydä talolla. Hänen ilmoitettua, että asia kuuluu 
maaherralle, käytiin hänen luonaan. Tällöin vasta saatiin 
maaherralta suullisesti ilmoitus, että talo on myymis- ja
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hukkaamiskiellon alainen. Siitä huolimatta hän sentään an
toi luvan käydä talolla arviointia varten. Arvioimista toi
mittamaan pyydettiin rakennusmestari E. Oksanen ja maa
larimestari A. Sariola, jota paitsi ne johtokunnan jäsenet, 
joilla oli siihen tilaisuus, olivat mukana. Mainittujen arvio- 
miesten arviosumma päättyi Smk:aan 750,000: — otettuna 
perusteeksi silloiset, viime heinäkuun, rakennusaineiden hin
nat ja työpalkat. Jo mainitulle komitealle lähetetty kor
vausvaatimus sisältää seuraavat summat:

Kiinteimistön kärsimä vahinko.................... 750,000: —
Palanut yhdistyksen irtaimisto..................... 40,600: —
Kelpaamatonta rahaa (ylinumeroiset setelit) . 291,845: —
Palanut ja särkynyt vahtimestarin ja lämmit

täjän omaisuus yhteensä.......................... 25,057: —
Smk. 1,107,502: —

Sittemmin ei ole saatu tietoa onko tuosta summasta 
otettu mitään osaa huomioon siinä arviossa, jonka mukaan 
valtio ehkä sotavahinkoja korvaa.

Syyskesällä johtokunta päätti ryhtyä toimiin hakeakseen 
talon takavarikosta vapaaksi. Jo kesällä neuvoteltiin asiasta 
erään lakimiehen kanssa, mutta hän kehoitti odottamaan 
päätöstä jo vireille pannusta Työväen Sanomalehti Oy:n 
asiasta, lausuen arvelunaan, että jos se päättyy yhtiön eduksi, 
niin Työväenyhdistyskin voisi yrittää.

Yhdistyksen taloa ja omaisuutta koskeva asia jätettiin 
kumminkin sitten toisen lakimiehen, nimittäin Hannula & 
Orraeuksen asianajotoimiston haltuun. Tämän toimiston 
kautta senaattiin jätetyssä anomuksessa, jota seurasi pöytä
kirjan otteita, sanottiin m m.:

»Että Työväenyhdistyksen johtokunta teki useita yrityk
siä poistaa punakaartia työväentalosta aina siitä asti, kun 
se marraskuun suurlakon aikana työväentaloon vastoin joh
tokunnan tahtoa majoittui. Yhdistys ei ole sellaisenaan 
eikä virallisten elintensä ja toimihenkilöittensä kautta mi
tenkään ollut kapinassa osallisena eikä siinä myötävaikut
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tamassa. Se ei ole vapaaehtoisesti antanut punakaartille 
olinpaikkaa talossaan eikä se ole sen tukemiseksi uhrannut 
varoistaan penniäkään.

Ovatko yksityiset yhdistyksen jäsenet olleet mukana pu
nakaartissa tai muissa kansalaissodan aikuisissa tehtävissä, 
ei saata millään tavalla vaikuttaa yhdistyksen asemaan, vaan 
ovat ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat olleet kaikesta ta
pahtuneesta erossa, oikeutetut edelleenkin toimimaan niiden 
tarkoitusperien toteuttamiseksi, jotka ovat yhdistyksen sään
nöissä määrätyt, eikä yhdistykseltä myöskään minkään lail
lisen perusteen nojalla voida ottaa pois sitä omaisuutta, 
joka vahvistettujen sääntöjen mukaisessa järjestyksessä on 
sille koottu. Yhdistyksellä ei sitäpaitsi ole ollut sosialide- 
mokratisessa puolueessa mitään poliittista tehtävää, vaan on 
tämä puolueen järjestyssääntöjen mukaan kuulunut n.s. 
kunnallisjärjestölle ja sen toimikunnalle. Yhdistyksen toi
minta on siten ollut pelkästään taloudellista laatua jo vuosi
kaudet eikä yhdistys siis ole vastuussa siitä, mitä politii
kan alalla kuluneina vuosina tai viime talvena on tapah
tunut.»

Sitten todetaan erääseen lainoppinut Robert Montgome- 
ryn lausuntoon vedoten, että työväenyhdistys on n.s. ju
ridinen henkilö, koska se täyttää kaikki juridiselle henkilölle 
asetetut vaatimukset. Mutta juridinen henkilö ei voi tehdä 
rikosta, vaan ainoastaan elävä, fyysillinen henkilö, kuten 
lainoppinut Jaakko Forsman on todistanut. Täten ei yh
distykseen myöskään voida sovelluttaa minkäänlaisia ran
gaistusmääräyksiä eikä niistä johtuvia seuraamuksia. Val
tiolle takavarikoiminen on sitäpaitsi vanhentunut rankaisu- 
muoto, josta Jaakko Forsman lausuu seuraavaa: »Löytyy 
tuskin yhtäkään rangaistusta, jota oikeuden nimessä on 
niin väärinkäytetty kuin juuri tätä, jota useinkin, varsinkin 
vanhempina aikoina, mitä kiihdyttävimmällä tavalla on käy
tetty vallanpitäjien ahneuden tyydyttämiseksi.»

Kun työväenyhdistys ei ole hajonnut, vaikka sen toi
mintamahdollisuudet ovatkin tällä hetkellä estetyt, ei myös
kään kellään muulla ole oikeutta sen omaisuuteen kuin
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sillä itsellä. Mutta senkin tapauksen varalta, että yhdistys 
hajoaisi, on yhdistyksen säännöissä tarkoin määrätty, miten 
omaisuuden suhteen tällaisessa tapauksessa menetellään. Ja 
vaikka säännöissä ei olisikaan mitään määräystä yhdistyk
sen hajoamisen varalta, ei hallitusvalta siinäkään tapauk
sessa voisi ilman muuta ottaa yhdistyksen omaisuutta hal
tuunsa, vaan ratkaisisi sen kohtalon viime kädessä tuomio
istuin ja olisi omaisuus siinäkin tapauksessa käytettävä sel
laiseen tarkoitukseen kuin yhdistyksen perustajat ja säännöt 
ovat edellyttäneet. Anomukseen liittyy lainoppinut Mont- 
gomeryn sitova lausunto asiassa.

»Kaikella edelläesittämällämme olemme mielestämme 
täysin osoittaneet, ettei saata olla ensiksikään syytä yhdis
tyksen omaisuuden takavarikoituna pitämiseen, mutta että 
tältä toimenpiteeltä puuttuvat myös kaikki ne edellytykset, 
jotka voimassaolevien asetusten ja lainoppineittemme ylei
sesti tunnustettujen mielipiteitten mukaan siihen tarvittai
siin», lausuu johtokunta.

Lopuksi viitataan eräisiin käytännöllisiin seikkoihin, 
jotka vaativat takavarikon peruuttamista. Niin on esim. 
talo ilman kattoa, niin että se ennen pitkää turmeltuu ko
konaan. Samoin vaatii talon raha-asiain hoito, että talo 
palautetaan yhdistyksen käsiin. Myöskin on talossa toimi
nut työväen sivistystyölle niin tärkeä laitos kuin työväen
opisto, jonka toiminta myöskin on hyvin rajoitettua, jos ei 
työväentaloa mitä pikemmin panna kuntoon.»

Silloinen senaatti ei kumminkaan saatttanut asiata 
minkäänlaiseen ratkaisuun, vaikka anomus oli ollut siellä 
noin kolme kuukautta ja asiamies oli useita kertoja pyy
tänyt sen jouduttamista ja kahdessakin muita asioita varten 
pidetyssä työväen kokouksessa oli asiasta keskusteltu ja va
littu lähetystö käymään senaatissa. Vasta sitte kun hallitus 
muuttui ja asiasta oli taas puhuttu uudelle sisäministerille, 
sai asia vihdoinkin ratkaisunsa. Valtioneuvoston päätös, 
joka saatiin maaherran kautta, kuului seuraavasti:
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Sisäasiainministeriö
Helsingissä

joulukuun 10p:nä 1918.
Uudenmaan läänin Maaherralle.

Helsingin kaupungin Työväenyhdistyksen anomuksesta 
on Valtioneuvosto tänään tapahtuneessa esittelyssä nähnyt 
hyväksi vapauttaa yhdistyksen Helsingin kaupungissa omis
taman talon ja muun omaisuuden valtion takavarikosta ja 
palauttaa ne yhdistyksen hallintaan kuitenkin siten, että va
pautus on peruutettava jos yhdistyksen huoneistoja käyte
tään muuhun kuin sen säännöissä määrättyihin tarkoituk
siin tahi luovutetaan kokouksia varten, joista ei ole tehty 
määrättyä ilmoitusta tai joissa harjoitetaan rikollista kiihoi- 
tusta mikä voi aikaansaada yleisen turvallisuuden häiriinty
mistä tahi kiihotetaan R. L. 16 luvun edellyttämiin rikok
siin, joka Teille tiedoksi ja noudatettavaksi sekä asian
omaisten tietoon saatettavaksi Valtioneuvoston päätöksen 
mukaisesti täten ilmoitetaan.

Antti Tulenheimo.
P. V. Snellman.

Edellisen oheen oli maaherra liittänyt kirjeen joka kuu
luu seuraavasti:

Jäljennös. PÄÄTÖS.

Lähetetään Helsingin kaupungin Poliisimestarille tiedoksi 
ja Helsingin kaupungin Työväenyhdistyksen tietoon saa
tettavaksi, ollen asiasta myöskin ilmoitettava ylikonstaapeli 
K. Simoselle, joka on tähän saakka ollut määrättynä Hel
singin Työväenyhdistyksen taloa ja sen muuta omaisuutta 
hoitamaan. Muuten tulee Teidän mitä tarkimmin niin hy
vin itse kohdastanne kuin alaistenne poliisiviranomaisten 
kautta valvoa että Sisäasiainministeriön oheellisessä kirjeessä
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määrättyjä ehtoja ehdottomasti noudatetaan ja jos sanottuja 
ehtoja tavalla tai toisella rikottaisiin, on Teidän heti uu
delleen asetettava Helsingin Työväenyhdistyksen talo taka
varikkoon sekä asiasta minulle ilmoitettava lähempien oh
jeiden saamista varten.

Helsingissä, Lääninkansliassa joulukuun 16 päivänä 1918. 

Bruno Jalander.
Esko Heilimo.

Tästä Valtioneuvoston päätöksestä tiedon saatuaan joh
tokunta toimitutti talolla vielä tarkastuksen joulukuun 13 
p:nä, jossa olivat läsnä, paitsi johtokunnan jäseniä ja ta
loudenhoitajaa, arkkitehti K. Lindahl, rakennusmestari H. 
Haahti ja tuomari L. K. Orraeus sekä taloa »hoitanut» 
ylikonstaapeli K. Simonen. Tällöin todettiin että talo oli 
hoidonkin puutteessa entistä enemmän rappeutunut, että ta
lolta oli jälkeen heinäkuun hävinnyt m.m. halkosirkkelisaha 
ja ettei talolla ole jälellä muuta kuin seinät ja joku määrä 
halkoja pihamaalla.

Joulukuun 15 p:nä pidetylle yhdistyksen kokoukselle 
johtokunta teki ehdotuksen, että taloa ryhdytään heti ra
kennuttamaan käyttökuntoon. Yhdistys hyväksyikin eh
dotuksen ja jätti johtokunnan haltuun töiden valvomisen 
y.m. asiasta johtuvat toimenpiteet. Saman kuukauden 17 
p:nä aloitettiin työt talolla ja jatkuvat ne paraillaan.

Tätä kirjoitettaessa on jo päästy niin pitkälle, että E- 
salia, muutamia pienempiä huoneita sekä Jyryn salia voi
daan käyttää kokouksiin. Läheisessä tulevaisuudessa aijo- 
taan jo saada ravintolaliikekin alaravintolahuoneustossa al
kuun.

Yhdistyksen kokoukset supistuivat v. 1918 ajalla yhteen. 
Kevättalvella, vaikkakin oltiin omalla talolla, ei kokouksia 
saatu pidetyksi, kun punakaartin hallussa olivat kaikki salit 
yhtä mittaa yöt päivät. Vuosikokouskin maaliskuulla jäi 
sen tähden pitämättä. Kesällä taas viranomaiset eivät an
taneet kokouksia pitää. Syyskuulla tiedusteltiin poliisiviran
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omaisilta, eikö jo saisi kokousta pitää ja saatiinkin siihen 
heidän suostumuksensa. Kokous aijottiin pitää Sirkuskatu 
3:ssa syysk. 28 p:nä ja oli siitä jo ilmoitettukin. Samana 
päivänä poliisiviranomaiset sen kumminkin jälleen kielsivät, 
ilmoittaen saaneensa siihen ylemmiltä viranomaisilta mää
räyksen. Tätä määräystä perusteltiin sillä, että on ensin 
ratkaistava, katsotaanko yhdistys syylliseksi kapinan valmis
teluun, jossa tapauksessa se hajoitetaan. Jos taas havaitaan, 
ettei yhdistys ole syypää edellämainittuun asiaan, niin saa 
se jatkaa toimintaansa ja saanee omaisuutensa takaisin. 
Kokoukset siis kiellettiin edelleenkin siihen saakka kunnes 
senaatti mainitusta asiasta päättää. Vasta joulukuun 15 p:nä 
saatiin pidetyksi vuoden ensimäinen kokous, joka pidettiin 
Ry. Koiton talolla.

Johtokuntaan kuuluivat, kun ei vaalia erovuorossa ole
vien sijaan voitu toimittaa, kaikki jotka olivat siinä edelli
senäkin vuonna, nimittäin: J. Jalo puheenjohtaja, T. Uski 
varapuheenjohtaja, Eemil Leino sihteeri, sekä S. Hellstén, 
H. Markkanen, O. Järvinen, K. Helin, V. Väänänen, Q. A. 
Hellgren ja K. J. Vallin. Vuoden 3.na ensi kuukautena 
olivat kaikki jäsenet asioissa mukana. Sen jälkeen tulivat 
vangituiksi Jalo, Järvinen, Uski, Vallin ja Hellgren sekä 
taloudenhoitaja A. Sirén, vahtimestari Vormula ja lämmittäjä 
Jokinen. Toiset heistä vapautettiin muutaman viikon jäl
keen, mutta Sirén ja Vallin pääsivät vasta 2 kuukauden 
kuluttua vapaaksi, Uski 4 kuuk., Järvinen 6 kuuk. kuluttua 
ja Jalo sai ensin kuolemantuomion, mikä sittemmin muu
tettiin elinkautiseksi ja on ehkä nyt 12 vuotta. Ketään ei 
tiettävästi syytetty suoranaisesti yhdistyksen toimista, vaan 
jostakin muusta, joskin oli sanottu sen olevan raskauttavaa, 
että on kauvan ollut työväen järjestöissä jäsenenä. Kevät- 
kesällä oli vapaana vaan 3 johtokunnan jäsentä ja ravinto- 
Ianhoitaja Hämäläinen, jotka yhdessä keskenään neuvotel
tuaan hoitivat ne asiat, jotka sinä aikana sitä vaativat. Hei
näkuulla olivat jo puolet johtokunnan jäsenistä ja talouden
hoitaja tilaisuudessa ottamaan asiain hoitoon osaa ja vasta 
syksyllä oli johtokunta 6-jäseninen. Vuoden lopulla joulu



12

kuun puolivälissä saatiin johtokunta jälleen täysilukuiseksi. 
Silloin valittiin erovuorossa olevat Uski ja Leino uudelleen, 
sekä muiden sijaan V. Hakkila, E. J. Hämäläinen ja J. La- 
herma. Tuomitun Jalon sekä poistuneiden Väänäsen ja 
Helinin sijaan valittiin K. Heinonen, A. Halme ja E. Jalava.

Uudessa kokoonpanossaan johtokunta valitsi puheenjoh
tajaksi Hämäläisen, varapuheenjohtajaksi Uskin ja sihteeriksi 
Leinon. Samalla kertaa johtokunta valitsi keskuudestaan 
rakennustoimikunnan — jäsenenet Hämäläinen, Uski, Hell
sten ja Järvinen — joka valtuutettiin päättämään rakennus
asioista pienemmät päivittäin esiintyvät, jota vastoin tär
keimmät asiat esitetään koko johtokunnan päätettäväksi. 
Samalla kertaa valittiin toinen jaosto — jäsenet — Hak
kila, Laherma, Heinonen ja Halme — jonka toimeksi jä
tettiin tarvittavien lainojen kuulustelu.

Vakinaisista toimitsijoista olivat kaikki entiset toimissaan 
vuoden alusta huhtikuun 12 päivään, nimittäin A. Siren 
taloudenhoitajana, E. J. Hämäläinen ravintolanhoitajana, A. 
Vormula vahtimestarina, R. V. Jokinen lämmittäjänä, K. 
Niemi ravintolan vahtimestarina ja O. Mäkinen talonmie
henä alkaen helmikuun 15 p:stä, jolloin toimen entinen 
hoitaja J. A. Latvio siitä luopui. — Muiden toimikausi 
päättyi siihen kun työ talolla loppui, mutta taloudenhoi
taja jatkoi tehtäviään senkin jälkeen mikäli keskeneräisiä 
tehtäviä oli. Sirenin ollessa vangittuna hoiti taloudenhoi
tajan tehtäviä Hämäläinen.

Taloudenhoitaja A. Siren, joka kesällä hoiti yhdistyksen 
asioita tilapäistä palkkiota vastaan, valittiin joulukuun alussa 
taas vakinaisesti yhdistyksen palvelukseen. Samoin valittiin 
joulukuun puolivälissä myös lämmittäjä Jokinen uudel
leen toimeensa, kun talossa tuli heti osaksi lämmitystyötä ja 
runsaasti lämmityslaitteiden korjausta.

Rakennustöihin ryhdyttäessä pyydettiin arkkitehti K. 
LindahPia valvomaan talolla hänen alaansa kuuluvia tehtä
viä. Vastaavaksi rakennusmestariksi valittiin Hugo A. 
Haahti.
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Testamentti. V. 1917 lopulla saatiin yksityisesti kuulla, 
että apteekkari A. A. Schéele, joka silloin oli kuollut, oli 
testamentannut yhdistykselle huomattavan rahasumman. Kir
jallista ilmoitusta ei kumminkaan saapunut ennen kuin viime 
kesäkuulla. Tällöin saatiin pesänhoitajalta osa testamentista, 
jossa m.m. määrättiin, että sen jälkeen kuin siinä erikseen 
määrältään mainitut summat on asianomaisille maksettu, 
jäännös jaetaan kahteen yhtä suureen osaan, joista Tampe
reen ja Helsingin työväenyhdistykset saavat kumpikin puo
let. Yhdistykselle tulevan summan suuruus ei siis ole tie
dossa, mutta asiata tarkemmin tuntevat henkilöt ovat ar
vioineet summan nousevan lähelle 100,000 markkaa. Rahan 
käyttämisestä määrätään testamentissa, että se on talletettava 
lahjoittajan nimellä olevana rahastona, jonka korot saadaan 
käyttää työväen valistustarkoituksiin yhdistyksen tarkemmin 
määräämällä tavalla. Johtokunta päätti mainittua testament
tia yhdistyksen puolesta valvoa, josta pesänhoitajalle heti 
ilmoitettiin, samalla kun muutenkin ryhdyttiin asian vaati
miin toimiin. — Vielä ei ole tietoa, milloin summa saa
daan nostaa yhdistykselle.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ryhdyttiin suunnitte
lemaan jo edellisen vuoden aikana. Sitä jatkettiin v. 1918 
alussa ja oli tarkoitus esittää muutokset tarkastettavaksi ja 
hyväksyttäväksi jo viime vuosikokouksessa. Kun välillä sat
tui suuria mullistuksia, niin on uusien sääntöjen laatimisen 
annettu vieläkin siirtyä, jotta nähdään, mitä muutoksia sään
nöt vaativat silloin kun toiminta jälleen saadaan täyteen 
käyntiin.

Arpajaistoimikunnan toiminta keskeytyi helmikuun alussa, 
kun toimistohuone vallattiin toisiin tarkoituksiin ja talon 
palossa tuhoutui kaikki arpavarastot sekä asiamiesluettelot. 
Tilikirjat säilyivät tulipalosta, multa yhdistyksen toimisto
huoneesta ne takavarikoitiin. Rahallinen omaisuus säilyi 
koskemattomana. Seikkaperäistä tilikertomusta edellä esite
tyn johdosta ei ole voitu laatia, mutta pankkivastakirjan ja 
kuittien mukaan on arpajaistoimikunnan omaisuus seuraava:
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Kansallisosakepankissa juoksevalla tilillä. . . 22,433:20
Yhdistyksen rahastoon tilitetty.......................... 1,900: —

Yhteensä Smk. 24,333:20

Arpajaistoimikunnassa jälellä ovat Aino ja Hj. Korander, 
T. Uski, A. Vormula, K. Karila, V. Leino ja varajäsen K. 
Vallin.

Osastojen vuosikertomukset. Vuoden 1917 vuosikerto
muksen lopussa huomautettiin, että osastojen kertomuksia 
otetaan tähän kertomusvihkoon jos niitä aikanaan jätetään. 
Niitä ei ole kumminkaan jätetty kuin yksi ja siitäkin puut
tuu 1917 kertomustiedot. Näin ollen ei ole voitu saada 
julaistuksi mitään tietoja osastojen toiminnasta vuosilta 
1917—18. Mielestämme osastojen sopii nyt hyvissäajoin 
laatia kertomus toiminnastaan mainituilta vuosilta ja jättää 
se yhdistykselle, otettavaksi v:den 1919 kertomusvihkoon. 
Sen tulee kuitenkin sisältää vain tärkeimmät tapahtumat eli 
sellaiset, joilla on historiallista merkitystä.

Yhdistyksen jäsenluvusta v. 1918 ei saatu tähän kerto
mukseen mitään tietoja. Osastot kyllä, ainakin osaksi, kan
toivat vuoden alkupuoliskolla maksuja, mutta maksaneiden 
jäsenien lukumäärästä ei ole yhdistykselle ilmoitettu. V. 
1918 jäsenluku selviää vasta silloin kun osastot ovat tilit
täneet sen ylimääräisen veron, joka yhdistykselle kannetaan 
v. 1918 jäsenmaksujen vastineeksi.

Vapaajäseniksi ovat tulleet toiset v. 1917 ja toiset v. 
1918 seuraavat: Maria Kaario (Fling), Kustaava Koski ja 
Hilda Vallin Pesijätär osastosta; H. Markkanen, A. Lähde, 
E. A. Helminen ja K. Ståhlberg Rapparien osastosta; J. K. 
Nyman, A. Jäntti ja J. V. Kivinen Muurarien osastosta; ja 
J. Isaksson, J. Hakola, J. Mäkelä, R. Saarinen ja Tuomas 
Heinonen Kirvesmiesten osastosta. Muissakin osastoissa 
luultavasti on sellaisia jäseniä, jotka jo ovat 20 vuotta jä
seninä olleet, mutta ei heitä ole voitu tässä mainita, kun ei 
ole saatu osastoilta ilmoituksia. Heidät ilmoitetaan seuraa- 
vassa kertomuksessa.
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Yhdistyksen taloudellinen asema oli vuoden alussa varsin 
edullinen. Oli jo päästy niin pitkälle että, paitsi tontinvel- 
kaa kaupungille, talosta oli velkaa enää vaan 450,000 
mk, sekin kuoletuslainana, joten mitään taloudellisia vai
keuksia ei ollut, varsinkaan kun säästövarat ja muu omai
suus olivat suuremmat kuin velat. Vuoden ensimäinen 
neljännes oli vielä edullinen. Jäsenmaksutuloja ei tosin 
ollut, mutta sen sijaan ravintola tuotti voittoa ja vuokra
tulojakin oli toimistohuoneista. Jos sellainen taloudellinen 
edistys olisi saanut jatkua, niin yhdistyksellä ei olisi ollut 
mitään vaikeuksia saada rakennetuksi jo suunniteltu uusi 
rakennus Sirkuskadun varrelle, jolloin olisi saatu riittävästi 
huoneita eri järjestöjen tarpeiksi.

Taloa kohdannut tulipalo vaikutti, että talon arvo 
aleni ainakin puolella, irtaimisto menetettiin osaksi tuli
palon ja osaksi poisviennin kautta kokonaan, jota paitsi 
puhtaasta rahasta vielä osa oli uusina seteleinä, joten se
kin erä ainakin nykyään täytyy katsoa menetetyksi.

Kun sitten vielä otetaan lukuun, että yhdistys näin 
tuli pakoitetuksi kärsimään talon kuntoon rakennuttamis- 
kustannukset kalliimpana rakennusaikana ja kun osa irtai
mistosta joka tapauksessa on myöskin ostettava, vaikkapa 
muiden hallussa oleva omaisuus vähitellen saataisiinkin ta
kaisin, niin nousee yhdistyksen suoranainen tappio yli 1 
miljoonan markan. Jos sotavaaravakuutusyhtiöltä saataisiin 
korvausta, josta tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tietoa, niin 
siinä tapauksessa yhdistyksen kärsimä tappio laskeutuisi 
jonkun verran.

Tämän kertomusvuoden tappio on siis niin suuri, että 
se tulee vaatimaan Helsingin järjestyneeltä työväestöltä mo
nina vuosina eteenpäin suuria uhrauksia, ennenkuin yhdis
tyksen taloudellinen asema saadaan kohotetuksi jälleen sille 
tasolle, missä se oli toimintavuotta 1918 aloitettaessa.

Toivottavasti siihen pyritään pontevasti kunhan taas 
päästään täydellä höyryllä toimimaan.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tulot ja menot.
Kassatilin mukaan v. 1918.

Tulot:
Kassajäännös v:lta 1917.................................... 21,001:77

Jäsenverojen tili:
Saatu jäsenveroja......................................... 89: 10

Piiri- ja kunnallisverojen tili:
Saatu piiri- ja kunnallisveroja..................... 37:05

Juhlasalin tili:
16 tanssi- ja ohjelmailtamaa . 5,467: —
3 konserttia.......................... 381: —
2 perheiltamaa..................... 99: — 5,947: 

Kokous-, toimisto- y. m. vuokralili:
Vakin. toimistojen vuokraa . . 1,708:75
Vaatesäiliön vuokraa .... 250: —
Sekalaisia vuokria y. m. . . . 30,038:— 31,996:75

Automaattien tili:
Tuloja automaateista.................................... 2,915:20

Ravintolan vuokratili:
Saatu ravintolalta vuokraa.......................... 10,000: —

Ravintolan voittovarojen tili:
Saatu ravintolan voittoa............................... 137,368:78

Kirjastotili:
Saatu lainasakkoja y. m.................................. 26: 35

Työväen Säästöpankin tili:
Nostettu säästöstä......................................... 104,000: —

Suomal. Säästöpankin tili:
Nostettu säästöstä......................................... 200: —

Kansallis-Osake-Pankin tili:
Nostettu säästöstä......................................... 101,061: 13

Arpajaistoimikunnan tili:
Saatu arpajaistoimikunnalta.......................... 1,900: —

Smk. 416,543:13
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Menot:

Piiri- ja kunnallisverojen tili:
Maksettu piiritoimistolle . . .

Juhlasalin tili:
37:05

Maksettu järjestyksen pidosta 
Automaattien tili:

. . 976:85

Maks. vartian palkkaa, paperia 
Korkotili:

y. m.. . . 1,213: —

Maksettu kiinnityslainan korkoa 
Kirjastotili:

23,625: —

Kirjastonhoitajan palkka y. m. 
Palkkatili:

155: —

Maksettu palkkoja....................
Valaistuskustannusten tili:

17,531:50

Maksettu sähköstä.....................
Lämmityskustannusten tili:

Ostettu halkoja.......................... 1,180: —

5,600: 58

Ajopalkka y. m...........................
Sekalaisten kulujen tili:

Vedestä....................................
Puhdistus....................................
Oikeuskustannusten tili . . .

1,044:75

1,468:83 
2,365:75 
1,956: —

2,224: 75

Sekalaisia kuluja....................
Korjaustöiden tili:

3,924: 40 9,714:98

Siirretty korjausten tilille . .
Työväen Säästöpankin tili:

25,746: 15

Pantu säästöön.....................
Suomal. Säästöpankin tili:

122,250: —

Pantu säästöön..........................
Kansallis- Osake-Pankin tili:

1,000:

Pantu säästöön..........................
Suomen Pankin tili:

50,000: —

Viety »vääriä» seteleitä . . .
Henkiv.-yhtiö Suomen tili:

93,905: —

Lyhennetty velkaa..................... 1,125: —
Kassajäännös v:lle 1919 . . . . . . . 61,438: 27

Smk. 416,543:13
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H:gin Työväenyhdistyksen tilikertomus v. 1918.
Voitto- ja tappiotili.

Tappioksi:
Sekalaisten kulujen tili . . . . 9,714:98
Palkkojen tili............................... 17,531:50
Korjaustöitten tili.......................... 15,983:75
Valaistuskustannusten tili . . . 5,600: 58
Lämmityskustannusten tili . 2,224: 75
Korkotili......................................... 20,648: 56
Kirjastotin.................................... 128:65 71,832: 77

» ..... poistoa 2,000:
Kiinteimistötili .... » 220,381: 42
V. F. Vihriän (Grönroos) tili » 60: -
F. E. Johanssonin tili . . » 228:25
Hermannin T.-y. II tili . > 2,630: —
Evijärven Inonkylän T.-y:n tili » 25: —
Suomen Pankin tili . . » 93,905: —
Kassatili.......................... » 50,385:
Ravintolan omaisuustili . » 111,714:73
Soittokunnan omaisuustili » 2,998: 52 484,327:92

Smk. 556,160: 69

Voitoksi:
Kokous-, toimisto- y.m. h. vuokratili 11,996:75
Juhlasalin tili............................... 4,970: 15
Automaattien tili.......................... 1,702:20
Ravintolan vuokratili..................... 10,000: —
Ravintolan voittovarojen tili . . 137,368:78
Jäsenverojen tili.......................... 89: 10
Arpajaistoimikunnan omaisuustili. 3,822:97 189,949:95
Pääomatili, tappio.......................... 366,210:74

Smk. 556,160:69



Tasaustili.
Varat:

Kassatili.......................................  11,053:27
Työväen Säästöpankin tili . . .100,444:46
Suomat Säästöpankin tili . . . 4,672:88
Korjaustöitten tili........................ 9,762:40 125,933:01
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Kiinteimistötili............................... .... 750,000: —
Arvopaperien ja osakkeitten tili 2,030: 65
Kirjastotin.................................... 4,000: —
Kalustotili.................................... 1: —
Soittokunnan omaisuustili . . . 9,923:41
Arpajaistoimikunnan omaisuustili. 22,433: 20 36,357:61
Filharmonisen seuran tili . . . 1,140: —

Smk. 915,461:27

Velat:
H:gin kaupungin tili tontista . .
Hekiv.-yhtiö Suomen tili . . . 448,875: —

113,048:63

10 markan velkatili..................... 160: -
Raittiusyhd. Valon tili . . . . 2,500: —
Venäläisen osaston tili . . . . 1,000: —
Valaistus a.-o:n omaisuustili . . 86: 08 452,621:08
Rakennusrahaston tili . . . . 341,793:22
Opetuskomitean rahasto. . . . 329:89
Rahasto kertom antam.työv.asioista 59: 64
Tilastotietojen hankkimisrahasto . 285:53
Kasakoulul. Suvilomarahasto . . 247:62
J. Th. Lagerbomin rahasto. . . 121:73
Soittokunnan torvirahasto . . . 183:28
Freskomaalausrahasto..................... 4,041:30 347,062:21
Pääomatili.................................... 2,729:35

Smk. 915,461:27
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Yhdistyksen omat varat tekivät:
31 p:nä jouluk. 1917 .................................... 716,002:30
vähennys tilivuonna 1918 ............................... 366,210:74
Puhdas omaisuus 31 p:nä jouluk. 1918 Smk. 349,791:56

Helsingissä 26 p. helmik. 1919.

A. Sirén.
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H:gin Työväenyhdistyksen ravintolan kokonais
tulot kuukausittain v. 1918.

Alaravintola Yläravint. Sekalaisia
tuloja Yhteensä

Tammik. 240,001 40 33,064 25 1,386(95 274,452 60
Helmik. 341,748 — 18,936 60 1,609 50 362,294 10
Maalisk. 355,417:80 28,779 55 2,716 50 386,913 85
Huhtik. 176,215 65 7,662 55 2,789(55 186,667)75

Smk. 1,113,382 85 88,442)95 8,502 50 1,210,328 30

H:gin Työväenyhdistyksen ravintolan tiliasema 
31 p. jouluk. 1918.

Voitto- ja tappiotili.
Tappioksi:

Palkkatili.......................... . . . 48,373:80
Kulunkitili.................... . . . 2,754:70
Vuokratili.................... . . . 10,000: —
Polttoainetili .... . . . 3,409:85
Korjausten tili .... . . . 3,766:15
Lasi-, y. m. tavarain tili . . . . 16,831:05
Kalustotili..................... poisto 1,181: —
Suomen Pankin tili . . » 237,260: — 323,576:55
Voittovarojen tili . . . 137,368: 78

Smk. 460,945: 33

Taloustili
Pääomatili

Voitoksi:
......................................................... 349,230:60
.........................................................111,714:73

Smk. 460,945:33
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Pääomatili.
Puhdas pääoma 1/i 1918............................... 111,714:73

Smk. 111,714:73

Voitto- ja tappiotili S1/i2 1918.....................111,714:73
Smk. 111,714:73

A. Sirén.

H:gin työväenyhdistyksen Soittokunnan tili-
kertomus v. 1918.
Voitto- ja tappiotili.

Voitoksi:
Korkojen tili................................................... 44:24
Pääomatili: vähennys v. 1918 ..................... 2,998:52

Smk. 3,042:76

Tappioksi:
Kulunkitili.................................................... 332: 10
Palkkojen tili................................................... 632: 15
Väärienrahojen tili.......................... 550: —
Kalustotili: kalust. poisto............................... 1,528:51

Smk. 3,042:76

Tasaustili.
Vara/;

Rahaa kassassa v:lle 1919 ............................... 1,740:03
Pankkitili: talletettu Työv. Säästöpankkiin. . 1,738:59
Kalustotili eri Iuoettelon muk........................... 3,846:69
Saatava J. Lehtiseltä......................................... 1,694: —
Etumaksujen tili............................................... 904: 10

Smk. 9,923:41
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Velat:
Pääomatili:

tilillä Vi 18...............................12,921:93
vähennys ]/i—3l/i2 18 . . . 2,998:52

Smk.
9,923:41
9,923:41
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Tilintarkastajain lausunto.

Valittuina tarkastamaan Helsingin Työväenyhdistyksen, 
ravintolatoimikunnan ja soittokunnan tilejä ja toimintaa 
vuodelta 1918 olemme tämän tehtävän nyt suorittaneet ja 
tarkastaneet tilit, havaiten

että tulot ja menot olivat vastaavien todisteiden kanssa 
yhtäpitävät,

että laskemamme kassa vastasi kassasaldoa, 
että pankkitileillä löytyi säästöä tilien osoittamat määrät, 
että kirjoihin merkityt osakkeet ovat olemassa, ja 
että tilien päätökset ovat oikeat.
Kaiken tämän perusteella saamme ehdottaa, että asian

omaisille tilivelvollisille myönnettäisiin tilivapaus v:delta 19? 8.
Helsingissä maalisk. 4 p:nä 1919.

Väinö V. Salovaara. B. Haarala.

A. Karjalainen.


