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Helsingin Työväenyhdistyksen Toiminta
kertomus vuodelta 1922.

Vuosi 1922 on yhdistyksen toiminnassa ollut edelleenkin 
taloudellisen nousun aikaa. Vaikka yhdistys ei olekaan 
saanut toteutetuksi aikaisemmin vireilläollutta rakennus
hankettaan yhdistyksen omalla tontilla Sirkuskadun var
rella, niin on se kuitenkin pystynyt laajentamaan liiket
tään sivullepäin huomattavan suuressa mitassa. Huoneus- 
tojen puute yhdistyksen talolla on kuitenkin suuressa 
määrin edelleenkin ollut haittana järjestötoiminnalle. 
Yhdistyksen alaiset osastot ovat tästä joutuneet suuresti 
kärsimään. Kokoushuoneita ei ole ollut tarpeeksi saata
vissa. Sopivia iltamahuoneistoja, erittäinkin perheilta- 
mia varten ei myöskään ole ollut riittävästi. Lisäraken
nuksen rakentaminen yhdistyksen tontille olisi ajan vält
tämättömyys, mutta mistä saada tähän varoja? Se on 
kysymys, jota ei vielä ole voitu ratkaista. Tällaisen ajan
mukaisen rakennuksen rakennuttaminen kun kysyy 
nykyisenä kalliina aikana huomattavan suurta pääomaa.

Mustikkamaan kansanpuisto.
Edellisen vuoden lopulla ryhtyi yhdistys, kuten vuoden 

1921 toimintakertomuksessa jo mainittiin, rakennutta
maan uutta ravintolarakennusta Mustikkamaalle ja antoi 
tämän rakennuksen rakentamisen urakalla rakennusmes
tari T. Sairasen tehtäväksi Suomen markan 422,500: — 
urakkahinnasta. Tuskin olivat alkutyöt rakennuksella 
suoritetut, kun Sairanen poistui paikkakunnalta jättäen 
urakkansa täten suorittamatta, sekä samalla rikkoen yh
distyksen kanssa tekemänsä urakkasopimuksen. Työn 
suorittamisen ottivat sittemmin valvoakseen Sairasen ta- 
kausmiehet herrat A. Andersin ja V. Riihimäki, sitoutuen
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samalla korvaamaan yhdistykselle sen vahingon, mikä 
mahdollisesti koituisi yhdistykselle, jos rakennuttaminen 
nousisi kalliimmaksi kuin mitä Sairasen kanssa tehty so
pimus edellytti. Kun mainituilla takaajilla ei ollut kui
tenkaan tarvittavia varoja heti saatavissa, ja koska muu
ten rakennus ei olisi nähtävästi joutunut valmiiksi mää
rättyyn aikaan, toukokuuhun mennessä, niin sitoutui yh
distys suorittamaan rakennusaineista ja työpalkoista joh
tuvat laskut tarpeen vaatiessa, etuantina, kuitenkin sil
mälläpitäen työn suorituksen edistymistä.

Toinen takausmiehistä, A. Andersin, vetäytyi kuitenkin 
mahdollisimman paljon syrjään, eikä vähääkään huoleh
tinut sitoumuksiensa täyttämisestä. Lisäksi joutui hän 
tänä aikana vararikkotilaan, jotenka yhdistyksen edut ei
vät hänen osaltaan olleet pienimmässäkään määrässä tur
vatut.

Toinen takausmiehistä, herra V. Riihimäki, on sen
sijaan rehellisen miehen tavoin seisonut sitoumuksiensa 
takana. Alusta alkaen valvoi hän huolellisesti rakennus
työn suoritusta, sekä maksoi omilla varoillaan muutamia 
laskujakin, joiden summa nousi yhteensä yli 18,000 mk.

Rakennuskustannukset nousivat kuitenkin noin 70,000 
markkaa yli sopimuksessa määrätyn summan, jonka sum
man yhdistys oli pakotettu suorittamaan, jos mieli saada 
rakennuksen aikanaan valmiiksi. Kun rakennus sitten 
toukokuussa valmistui, ryhtyi yhdistys toimenpiteisiin 
saadakseen maksamansa summan perityksi takausmie- 
hiltä. Kun V. Riihimäelle olisi yksin tullut maksettavaksi 
koko kysymyksessä oleva summa ja koska hän, kuten 
edellä on mainittu, jo oli uhrannut omia varojaan yli 
18,000 markkaa, sekä lisäksi usean kuukauden työsken
nellyt ilman palkkaa mainitulla rakennuksella, pyysi hän, 
että yhdistys vapauttaisi hänet enemmistä velvollisuuk
siensa täyttämisistä.

Kun johtokunta sen jälkeen käsitteli asiaa, tuli se sii
hen tulokseen, että Riihimäki olisi vapautettava mainitun 
summan suorittamisesta, koska johtokunnan mielestä



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Riihimäki oli joutunut suorastaan petkuttajan, Sairasen 
uhriksi, ilman omaa voitonhimoa, tai voitonsaannin tar
koitusta, sekä lisäksi sentähden, että yhdistys oli onnistu
nut rakennuttamaan johtokunnan mielestä kysymyksessä- 
olevan rakennuksen suhteellisesti halvalla hinnalla, eli 
paljoa halvemmalla, kuin sitä seuraavat urakka' irjoukset 
olivat olleet, huolimatta siitä, vaikka yhdistys ei perisi- 
kään takaajalta kysymyksessä olevaa saatavaansa.

Johtokunnalla ei kuitenkaan ollut tällaiseen suureen 
rahakysymykseen nähden päätösvaltaa ja niinollen esitti 
se edellämainitun ehdotuksensa neuvostolle.

Suuri enemmistö neuvoston jäsenistä oli kuitenkin 
toista mieltä kuin johtokunta ja katsoi asiaa yksinomaan 
yhdistyksen taloudellisten etujen kannalta, ottamatta 
huomioon mitään muuta ja päätti, että yhdistyksen on 
velottava saatavansa takaajilta alentaen kuitenkin sum
man Smk. 50,000: —. Kuitenkin alisti neuvostokin kysy
myksen edustajiston kokouksen lopullisesti ratkaistavaksi.

Edustajisto päättikin 19 päivänä marraskuuta pitämäs
sään kokouksessa hyväksyä pääasiassa neuvoston tekemän 
ehdotuksen summan perimisestä, mutta katsoen siihen, 
että maksu olisi perittävä yksinomaan herra Riihimäeltä, 
koska Andersin’illa ei ole mitään saatavissa, päätti edus
tajisto vielä alentaa perittävän summan Smk. 35,000: — 
ja velvoitti johtokunnan ja neuvoston toimimaan asiassa 
siten, että yhdistyksen edut tulevat tässä suhteessa täysin 
turvatuiksi. Johtokunta ryhtyikin heti sen jälkeen asian 
järjestämiseen edustajiston päättämällä tavalla.

Ravintolarakennus saatiin valmiiksi toukokuun alku
puolella ja tapahtui sen vastaanotto mainitun kuun 13 
päivänä. Ravintolan avajaistilaisuus kutsuvieraille pidet
tiin toukokuun 20 päivänä ja olivat tähän tilaisuuteen 
kutsutut yhdistyksen eri toimikunnat, Rahatoimikamarin 
henkilökunta, kaupungin saari-intendentti, sekä rakennuk
sella sen valmistumiseen asti työskennelleet työläiset y.m. 
Seuraavana, eli toukokuun 21 päivänä pidettiin varsinai
set ravintolan avajaiset yhdistyksen jäsenistölle y.m. ylei-
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sölle ja oli tähän tilaisuuteen myöskin valmistunut sitä 
varten tilattu yhdistyksen lippu, joka liehui sen päivän 
ravintolarakennuksen katolla. Tämän vaatimattoman 
lipun punainen väri hermostutti kuitenkin siinä määrin 
porvaristoa, joka muutenkin sairastaa alituista hermotau
tia, että sen painostuksesta Helsingin poliisimestari oli 
pakotettu antamaan käskyn lipun poistamiseksi. Lippua 
ei sen jälkeen saatu nostaa rakennuksen katolle.

Ravintolarakennus, joka on kaksikerroksinen, hirsistä 
rakennettu, käsittää kaikkiaan 13 huonetta, joista 6 ala
kerrassa ja 7 yläkerrassa. Kummassakin kerroksessa on 
tilava ravintola. Yläkerrassa tarjoiltiin ainoastaan kah
via, voileipiä ja virvoitusjuomia. Alakerrassa taas oli 
täydellinen ravintola ruokineen ja juomineen.

Lähelle ravintolarakennusta rakennutti yhdistys suuren 
tanssilavan, joka oli nuoren, huvitteluhaluisen kansan 
oleskelupaikka kesäiltoina. Nykyinen tanssilava on kolme 
kertaa piin suuri kuin edellisenä kesänä saarella ollut 
lava, eli suurin helsinkiläisistä tanssilavoista.

Ravintolarakennuksen rakentamistyötä on yhdistyksen 
palkkaamana valvonut rakennusmestari Haahti.

Mustikkamaan kansanpuisto ravintoloineen, tanssilavoi- 
neen y.m. huvituksilleen saavutti kuluneen kesän aikana 
suuressa määrin yleisön suosion osakseen. Joka ilta oles
keli siellä huomattavan suuret joukot työläisiä: mutta 
erittäinkin sellaisina iltoina, jolloinka siellä pidettiin 
tanssiaisia, olivat sinne liikennettä välittävät laivat täpö
sen täynnä yleisöä. Sunnuntaisin, aamusta alkaen, vir
tasi sinne kansaa joka haaralta, kuka laivalla, kuka ven
heillä. Sateinen kesä vaikutti kuitenkin jossakin määrin 
haitallisesti huvien toimeenpanoon, jotenka rahalliset tu
lokset supistuivat hyvin pieneen. Mutta pääasiana on 
kuitenkin pidettävä sitä, että yhdistyksen jäsenistö näyt
tää käsittävän, mikä merkitys tällaisella kesäsiirtolalla on 
pääkaupungin työläisille ja että he myöskin ymmärtävät 
käyttää omia laitoksiaan silloin kun siihen on mahdolli
suuksia.
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Paljon on kuitenkin vielä toivomisen varaa, niin saaren 
mukavuuksiin kuin hoitoonkin nähden. Kaupungin viran
omaiset näyttävät suhtautuvan hyvin vastenmielisesti 
kaikkiin niihin toivomuksiin, joita työväestön puolesta 
heille esitetään. Niinpä urheilukentän ja teiden kuntoon- 
saamiseksi ei ole vielä tikkua ristiin pantu. Jonkinlainen 
valaistus tosin syksyllä saatiin laivalaiturille ja teiden 
varsille, mutta tarkoitustaan ei sekään vastannut. Laiva
laiturin ja uimahuoneen rakennutti kaupunki saarelle 
kuluneena kesänä, mutta uimahuone ei myöskään ole tar
koitukseen kelpaava, vaan on se pian uusittava.

Asunnottomiksi joutuneille yhdistyksen jäsenille on yh
distys myöskin ollut pakotettu antamaan suojaa. Niinpä 
on eräs yhdistyksen Mustikkamaalla omistamista huvi
loista, entinen ”Marinekahvila ”, ollut vuokrattavana täl
laisiin tarkoituksiin. Toisessa yhdistyksen omistamassa 
huvilassa on myöskin tilapäisesti asustanut yhdistyksen 
toimissa olevia henkilöitä ja kaksi pienempää huvila-asun
toa on ollut vuokrattuna vieraille asujille. Ravintolara
kennuksessa on kesäaikana asunut ravintolatyöläisiä, sekä 
ravintolan vahtimestari, joka asuu siellä myöskin talvi
aikana. Toiminnasta Mustikkamaalla saadaan lisäselvi
tyksiä saaritoimikunnan ja ravintolatoimikunnan kerto
muksista.

Oman leipomon perustaminen.
Kun yhdistyksen ravintoloissa Sirkuskadulla ja Mus

tikkamaalla on leivän kulutus huomattavan suuri ja koska 
yksityisten liikkeenharjoittaiain leipomoissa valmistettu 
leipä sai ravintolankäyttäjiltä paljon moitteita, eikä 
Elanto suostunut antamaan myyntipalkkiota leivästä, he
räsi yhdistyksen johtoelimissä halu oman leipomon perus
tamiseen. Ryhdyttiin tiedustelemaan leipomoksi sopivaa 
huoneustoa, mutta ei onnistuttu sellaista löytämään. Sa
malla pyydettiin Elannolta myyntipalkkiona 15 % :ia, jo
honka mainittu liike ei kuitenkaan suostunut, myöntäen 
tällöin kuitenkin 10 % :n alennuksen. Kun johtokunta
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oli kerran ottanut ohjelmaansa oman leipomon perusta
mishankkeen. ja kun siihen myöhemmin syksyllä tarjou
tui sopiva tilaisuus, kauppias Sokoloff kun tarjosi Rus
keasuolla sijaitsevaa leipomorakennustaan myytäväksi, 
niin päätti johtokunta, koska kauppa näytti sen mielestä 
hyvin edulliselta, ostaa mainitun rakennuksen. Hankit
tuaan edustajiston suostumuksen päätti yhdistys maini
tun talonkaupan ja sai näin ollen heti talon haltuunsa.

Talo, joka sijaitsee vuokramaalla, käsittää leipomon, 
varastohuoneen, myymälän ja 12 asuinhuonetta, sekä tar
peelliset ulkohuoneet, tallit, kellarit y.m.

Yhdistyksen saatua talon haltuunsa ryhtyi se heti lait
tamaan leipomohuoneustoa ajanmukaiseen kuntoon. Lei
pomoon laitetaan uudet uunit, n.s. Asplundin patenttia, 
sek" tarpeelliset koneet ja muut välineet. Työt ovat kui
tenkin vuoden vaihteessa vielä keskeneräiset, mutta ensi 
vuoden alussa, helmi- tai maaliskuussa, on yhdistyksellä 
jo käynnissä oma leipomonsa. Toivottavasti tulemme täs
säkin yrityksessämme onnistumaan, jotenka yhdistys ei 
tarvitse ostaa ravintoloissa kulutettavaa leipäänsä yksi
tyisiltä liikkeenharjoittajilta. Ennen kaikkea on yhdis
tyksen päämääränä saada tarjota puhdasta ja maukasta 
leipää sen omaa ravintolaa käyttävälle yleisölle, mutta 
voidaan sieltä myydä leipää myöskin toisten työväenjär
jestöjen omistamiin ravintoloihin ja mahdollisesti myö
hemmin yksityisinekin kuluttajille.

Hallintoelimet.
Yhdistyksen Edustajisto on vuoden varrella kokoon

tunut 2 kertaa. Varsinainen kevätkokous pidettiin huhti
kuun 2 päivänä. Kokouksessa käsitellyistä asioista mai
nittakoon vuoden 1921 toiminta- ja tilikertomuksien hy
väksyminen, sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivel
vollisille.

Kun 7 yhdistyksen neuvoston jäsentä oli vuoden alussa 
tullut poliittisista syistä vangituiksi ja varajäsenet kut
sutut heidän tilalleen neuvostoon, niin oli Edustajisto pa



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

9

kotettu valitsemaan 5 uutta varajäsentä ja valittiinkin ne 
tässä kokouksessa.

Edustajiston syyskokous pidettiin 19 päivänä marras
kuuta. Sen päätöksistä mainittakoon viiden vakinaisen 
jäsenen valitseminen neuvostoon kahdeksi vuodeksi, sekä 
yhden jäsenen valitseminen yhdeksi vuodeksi vankilassa 
olevan O. Jalavan tilalle. Samoin valittiin tässä kokouk
sessa sääntöjen määräämät viisi varajäsentä neuvostoon. 
Tässä kokouksessa hyväksyttiin myöskin sellainen muu
tos yhdistyksen sääntöihin, jonka mukaan yhdistyksellä 
on nyt oikeus myöskin elintarpeiden valmistuksen ja 
-kaupan harjoittamiseen. Myöskin annettiin johtokun
nalle ja neuvostolle valtuudet ottaa yhdistykselle Smk. 
100,000:— lainan, jota tarvittiin Ruskeasuolta ostetun 
talon maksamiseen. Samassa kokouksessa päätettiin myös
kin jo aikaisemmin mainitun 35,000 markan perimisestä 
urakoitsija Sairasen takausmieheltä V. Riihimäeltä.

Ulkoilmateatterin rakentaminen Mustikkamaalle oli 
myöskin käsiteltävänä tässä kokouksessa ja päätettiinkin 
ryhtyä sitä rakentamaan niin pian kuin yhdistyksen varat 
sen sallivat.

Kun osa yhdistyksen ravintolaa käyttävistä yhdistyk
sen jäsenistä oli toivonut joitakin parannuksia ravintolan 
ruokiin kuin myöskin muuhun järjestelyyn nähden, niin 
lausui Edustajisto toivomuksen, että johtokunnan ja neu
voston sekä ravintolatoimikunnan taholta kiinnitettäisiin 
asiaan huomiota.

Edustajistoon on kuulunut 149 edustajaa, edustaen yh
distykseen kuuluvia eri ammattiosastoja.

Neuvosto.
Yhdistyksen Neuvostoon kuluneena vuotena ovat kuu

luneet: J. Suominen puheenjohtajana, sekä muina jäse
ninä O. Jalava, E. Jalava, T. Uski, I. Sinisalo, O. Niemi, 
Piina Pietikäinen, Hcuriika Metsola, M. Väisänen, M. 
Lumme, P. Pirskanen, E. Huttunen, P. Nevalainen, K. 
Jäntti ja V. Huuskonen.
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Kun Neuvoston jäsenistä P. Pirskanen, M. Väisäinen, 
P. Nevalainen ja O. Niemi tulivat vuoden alusta valituiksi 
johtokuntaan, niin kutsuttiin heidän tilalleen Neuvostoon 
vakinaisiksi jäseniksi K. Karila, Edla Peltola, F. E. Mäki 
ja J. K. Lehtonen. Neuvoston jäsenen O. Jalavan tilalle, 
joka edelleenkin on vankilassa S.S.T.Puolueen perusta
vaan kokoukseen osanottonsa tähden, kutsuttiin varajäsen 
K. Pihlman.

Kun sitten 27 päivänä tammikuuta S.S.T.Pm puolue
toimikunta kokonaisuudessaan vangittiin tunnetun rau
han julistuksen johdosta, joutui Neuvoston puheenjohtaja 
J. Suominen myöskin, puoluetoimikunnan jäsenenä van
gituksi ja istuu hän edelleenkin vangittuna, kärsien hä
nelle tuomittua 3 vuoden kuritushuonerangaistusta. Muu
tamaa päivää myöhemmin vangittiin myöskin Uuden
maan Sosialistinen Piiritoimikunta, jota syytettiin saman 
julistuksen levittämisestä. Tässä yhteydessä joutuivat 
Neuvoston jäsenet M. Lumme ja V. Huuskonen, jotka sa
malla kuuluivat Piiritoimikuntaan, myöskin pidätetyiksi. 
Samoin johtokunnan jäsen P. Nevalainen, ja saivat hekin 
istua vankilassa heinäkuun 9 päivään asti, jolloinka hei
dät vapautettiin syyttöminä.

Saman asian johdosta oli myöskin Neuvoston jäsenen 
Edla Peltolan vetäydyttävä syrjään toiminnasta, koska 
häntäkin, puoluetoimikunnan jäsenenä' .vainottiin. Kun 
sen lisäksi Neuvoston jäsen I. Sinisalo oli muuttanut pois 
paikkakunnalta, oli Neuvosto täten muuttunut hyvin 
vajalukuiseksi ja kaikki varajäsenet kutsutut vakinaisiksi. 
Sentähden valitsi edustajiston kokous 2 päivänä huhti
kuuta seuraavat varajäsenet Neuvostoon: A. Patokosken, 
J. A. Uotilan, R. Kopran, F. Hyrskyn ja K. J. Valinin. 
Täten tuli Neuvoston jäsenmäärä taasen täysilukuiseksi. 
Sen lisäksi, kuten edellä on mainittu, vapautuivat Lumme 
ja Huuskonen vankilasta heinäkuun 9 päivänä, ja ottivat 
he senjälkeen osaa Neuvoston kokouksiin.

J. Suomisen tultua vangituksi, on Neuvoston puheen
johtajan tointa hoitanut varapuheenjohtaja E. Huttunen.
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Sihteerin tehtäviä on koko vuoden hoitanut V. Salo
maa.

Neuvosto on vuoden varrella kokoontunut 12 kertaa ja 
nähdään kokouksiin osanotto lähemmin seuraavasta:

K. Jäntti.......... 11 kertaa E. Huttunen .. 9 kertaa
E. Jalava........ 5 jj Edla Peltola .. 1 JJ

T. Uski ............ 4 jj F. E. Mäki .... 8
J. Suominen .. 2 jj K. J. Valin .... 6 JJ

Henriika Metsola 12 jj F. Hyrsky .... 9 JJ

V. Huuskonen . 9 jj A. Patokoski .. 8 JJ

J. K. Lehtonen . 12 jj K. Karila ........ 9 JJ

K. Pihlman ... 10 jj P. Nevalainen .. 8 JJ

R. Kopra.......... 7 0. Niemi.......... 10
J. Uotila.......... 3

j j
K. E. Kolula .. 10

M. Lumme .... 8 jj M. Väisänen .. 5 JJ

I. Sinisalo .... 1 jj P. Pirskanen .. 12 JJ

0. Jalava ........ 0 jj G. A. Hellgren . 4 JJ

F. Pietikäinen . 11 jj V. Salomaa .... 11 JJ

Myöskin taloudenhoitaja ja ravintolanhoitaja ovat otta
neet osaa niin neuvoston kuin myöskin johtokunnan 
kokouksiin.

Neuvoston kokouksissa käsitellyistä asioista mainitta
koon johtokunnan ja eri toimikuntien jäsenten valitsemi
nen, sekä eri yhtiöihin, joissa yhdistys omistaa osakkeita, 
edustajain asettaminen. Myöskin Mustikkamaan kansan
puiston ja siellä olevan ravintolan järjestäminen on anta
nut Neuvostolle paljon miettimisen ja käsittelyn aihetta. 
Lisäksi on vuoden loppupuolella herätetty oman leipomon 
perustamiskysymys ollut vilkkaan pohdinnan alaisena.

Myöskin on Neuvoston ollut pakko ryhtyä kurinpidolli
siin toimenpiteisiin eräiden yhdistyksen toimihenkilöiden 
suhteen. Kun syksyllä, kesätoiminnan päätyttyä, alkoi 
liikkua huhuja, että jotkut yhdistyksen luottamustehtä
vissä olevat henkilöt olisivat rikkoneet kieltolakia; esiinty
neet pahennusta herättävällä tavalla kesäaikana Mus-
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tikkamaalla, halventaen täten yhdistyksen mainetta, niin 
ryhtyi Neuvosto heti tarmokkaisiin toimenpiteisiin asian 
todenperäisyyden selville saamiseksi ja syyllisten rankai
semiseksi. Tätä varten asetti Neuvosto erikoisen tutkija- 
komitean. jonka tehtäväksi jäi valaistuksen hankkiminen 
asiaan. Tämä tutkiiakomitea suorittikin tehtävänsä kai
kella tarmolla. Useiden kymmenien todistajien kuulus
telun jälkeen esitti tutkijakomitea lausuntonsa Neuvoston 
kokoukselle.

Komitean esittämästä lausunnosta ilmeni, että asia 
siinä muodossa kuin huhuilijat olivat kertoneet, oli perä
tön, jota huhujen alkuunpanijakaan ei voinut todistaa, ja 
näytti siltä, että koko juttu oli johtunut joistakin persoo
nallisista vaikutteista ja huhujen alkuunpanijani vasten
mielisyydestä joitakin yhdistyksen luottamustoimissa ole
mia henkilöitä kohtaan. Tätä todisti sekin, että tähän 
kieltolain rikkotnisjuttuun oli sotkettu sellaisiakin henki
löitä, jotka todistettavasti ovat ehdottomasti raittiita. 
Asia siltä kohdalta raukesikin tähän.

Sensijaan ilmeni jutun käsittelyn ja tutkimuksien kes
täessä, että eräät yhdistyksen toimissa olevat henkilöt oli
vat muulloin, joissakin tilaisuuksissa, rikkoneet kielto
lakia. Ne henkilöt, jotka täten tulivat todistetuiksi svv- 
päiksi kieltolakirikoksiin, tulivat Neuvoston päätöksellä 
rangaistuiksi teoistaan.

Tällaisten juttujen suhteen on kuitenkin syytä yhdis
tyksen luottamustoimissa olevien henkilöiden tarkasti pai
naa mieleensä, että eivät vastaisuudessa pienimmässäkään 
määrässä antaisi aihetta tällaisten juttujen syntymiseen. 
Sillä niistä, niin vähäpätöisiltä kuin ne saattavat näyt
tääkin, hyötyvät aina työväenliikkeen vastustajat, jotka 
näistä saavat aihetta hyökätä työväenliikkeen ja ennen 
kaikkea sen luottamustoimissa olevien henkilöiden kimp
puun.

Edellämainitun tutkijakomitean toiminnan aikana syyt
tivät eräät henkilöt myöskin järjestysvaliokuntaa, tai
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oikeammin sen eräitä jäseniä, kieltolakirikoksista. Tämän 
johdosta vaati järjestys valiokunta, että syytökset todistet
taisiin. Kun syytöksiä ei kukaan kyennyt pienimmässä
kään määrässä todistamaan, katsoi Neuvosto ne aiheetto
miksi.

Edustajiston kokouksessa esillä ollut kysymys ravinto
lassa vallitsevista epäkohdista, ruokien huonoudesta y.m. 
on myöskin ollut Neuvoston kokouksessa käsiteltävänä ja 
on Neuvosto päättänyt ryhtyä kaikin käytettävissä olevin 
keinoin korjaamaan näitä epäkohtia, sikäli kuin niissä on 
todellista aihetta. Tätä varten on Neuvosto valinnut eri
koisen komitean, jonka tehtäväksi on jätetty näiden epä
kohtien tutkiminen ja ravintolan uudelleen järjestämisen 
suunnitteleminen. Vuoden vaihteessa on komitean työ 
kuitenkin vielä keskeneräinen ja tulevat sen työn tulokset 
näkymään vasta seuraavan vuoden toimintakertomuksesta.

Neuvostossa oli myöskin kahvilaliikkeen laajentaminen 
suunnittelun alaisena ja oli yhdistyksellä aikomus perus
taa kahvila kaupungin puolelle, mutta on tämän hank
keen täytynyt, ainakin toistaiseksi, raueta sentähden, että 
ei ole onnistuttu saamaan tarkoitukseen sopivaa huoneis
toa.

Johtokunta.
Johtokuntaan, jonka tehtävänä on ollut yhdistyksen 

juoksevien asioiden hoito, ovat neuvoston jäsenistä kuu
luneet O. Niemi, M. Väisänen, P. Pirskanen ja P. Neva
lainen sekä neuvoston ulkopuolelta G. A. Hellgren, K. E. 
Kolula ja V. Salomaa. Marrask. 20 p :nä erosi Hellgren 
johtokunnan jäsenyydestä ja valitsi Neuvosto hänen tilal
leen loppuvuodeksi K. Karilan.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut M. Väisä
nen, varapuheenjohtajana K. E. Kolula ja sihteerinä V. 
Salomaa.

Johtokunta on vuoden ajalla pitänyt 34 kokousta ja 
näkyy kokouksiin osanotto seuraavasta:
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M. Väisänen . . . 21 kertaa K. E. Kolula .. 31 kertaa
P. Nevalainen . . 17 G. A. Hellgren . 25 JJ

0. Niemi........ . 30 n K. Karila.......... . 3 J J

P. Pirskanen . . 27 V. Salomaa ... 34 ft

Johtokunnan jäsenistä ovat myöskin M. Väisänen ja P. 
Nevalainen joutuneet istumaan vankilassa kuluneen vuo
den aikana. Nevalainen, ollen myöskin Uudenmaan piiri
toimikunnan jäsenenä, joutui sinne, kuten aikaisemmin 
on mainittu, n.s. rauhan julistuksen levittämisestä syytet
tynä. Hänet pidätettiin helmik. 12 p :nä ja sai istua van
gittuna heinäk. 9 p :ään asti, jolloinka hänet 5 kuukauden 
vangittuna olonsa jälkeen vapautettiin syyttömänä. Sa
man asian johdosta pidätettiin myöskin G. A. Hellgren, 
mutta vapautui hän pikemmin, oltuaan ainoastaan muuta
man päivän pidätettynä.

Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että helmik. 12 
p :nä, jolloinka piiritoimikunnan jäsenet pidätettiin, 
aikoi helsinkiläinen työväestö kokoontua työväentalolle 
pannakseen vastalauseen puoluetoimikunnan jäsenten 
aikaisemmin tehtyjen vangitsemisten johdosta, mutta 
tämän kokouksen poliisiviranomaiset estivät, sulkivatpa 
vielä yleisöltä pääsyn yhdistyksen ravintolaankin.

Puheenjohtaja M. Väisänen tuli taasen pidätetyksi hei
näk. 21 p:nä ja syytettiin häntä Vaasan hovioikeudessa 
Pohjolan tukkityöläisten lakkojen yllyttäjäksi. Kuiten
kin oli mainitun hovioikeuden tuomio vapauttava, koska 
ei mitään syytä Väisäsen vangittuna pitämiseen löytynyt. 
Mutta ohrana keksikin uuden syytteen. Se ryhtyi syyt
tämään Väisästä joistakin kansalaissodan aikuisista 
asioista, joista hänet oli jo aikaisemmin tuomittu ja tuo
mionsa kärsinytkin, sekä S. S. T. P. perustavaan kokouk
seen osanotosta. Näiden syytöksien perusteella tuomit- 
tiinkin Väisänen Turun hovioikeudessa yhdeksi vuodeksi 
kuritushuoneeseen, mutta laskettiin kuitenkin vapaalle 
jalalle jouluk. 19 p :nä, oltuaan syyttömästi vangittuna 
5 kuukautta.
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Johtokunnan toiminnasta mainittakoon ne monet ano
mukset, joita vuoden kuluessa on lähetetty kaupungin 
viranomaisille Mustikkamaan kuntoonsaamiseksi, laiva
sillan rakentamiseksi, urheilukentän laittamiseksi, saari- 
valaistuksen ja vesijohtojen hankkimiseksi y.m. Tulokset 
näistä anomuksista eivät ole olleet kovin suuret, mutta 
ainakin on tullut huomautetuksi, että kaupungillakin olisi 
joitakin velvollisuuksia veronmaksajiaan kohtaan.

Yhtiöissä ja osuuskunnissa, joissa yhdistys omistaa 
osakkeita, ovat yhdistystä edustaneet seuraavat henkilöt:

Työväen Sanomalehti Oy:ssä .......... P. Pirskanen
Kansan Näyttämö Oy :ssä.................. Piina, Pietikäinen
Työväen Säästöpankissa.................... P. Nevalainen
Töölön Työläisten Kauppa Oy :ssä .. O. Niemi 
Töölön Työläisten Kauppa Oy :ssä ra

vintolan edustajana.......... O. Järvinen
Helsingin Puhelinyhdistyksessä .... M. Väisänen
Urheiluväline Oy:ssä.......... P. Pirskanen
Oy. Työssä.............................. V. Salomaa
Osuusliike Elannossa.......... ............... J. K. Lehtonen
S. Työväen Teatterin Kannatusyhd. O. Niemi

Ravintola.
Elin- ja kulutustarpeiden hintojen laskeutumisesta ker

tomusvuoden aikana etupäässä johtui, että ravintolan 
liikevaihto jonkun verran pieneni edelliseen vuoteen ver
rattuna. Toiselta puolen saattoi tähän liikevaihdon vähe
nemiseen myöskin vaikuttaa kunnallisen keittiötoiminnan 
laajentaminen, kuin myöskin muu yksityinen kilpailu 
ravintolatoiminnan alalla. Ravintolan liikevaihto oli vuo
tena 1922 yhteensä Smk. 2,961,571:25, eli siis Smk. 
513,574:34 vähemmän kuin mitä se oli ollut vuotena 
1921. Tähän jo mainittuun liikevaihtoon tulee kuitenkin 
vielä lisäksi Mustikkamaan kesäravintolan liikevaihto, 
joka vuoden 1922 aikana nousi Smk. 439,483:75.
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Mitä sitten ravintolan taloudelliseen kannattavaisuu- 
teen tulee, niin oli se vuonna 1922 parempi kuin koskaan 
ennen. Puhdas voitto kohosi Smk. 112,400:53 joka on 
11,341:88 mk. suurempi kuin mitä edellisenä vuotena oli 
saavutettu.

Ravintolan palveluksessa oli kertomusvuoden aikana 
58 naista ja 2 miestä. Näiden palkkaukseen käytettiin 
hiukan yli 300,000: — mk., ollen palkkauksen perusteena 
vuoden alussa hyväksytty työehtosopimus. Työehtosopi
muksen mukaan nousevat ja laskevat ravintolassa työs
kentelevien naistyöläisten palkat siinä järjestyksessä 
kuin sosialihallituksen esittämät vaateindeksit vaihtelevat. 
Palkkojen vähin nouseminen on kuitenkin 10 prosenttia 
ja laskeminen 8 prosenttia, jos vaateindcksi on vaihtunut 
10 prosentilla. Tämän työehtosopimuksen mukaan ei 
kertomusvuoden aikana jouduttu palkkoja järjestämään. 
Sensijaan oltiin pakotettuja vuokrien kallistumisen vuoksi 
nostamaan talon ulkopuolella asuvien naistyöläisten 
vuokrarahat 100 mk:sta 145 mk:aan kuukaudelta.

Ravintolan tuottamista tuloksista huolimatta ei sen toi
minta päässyt täysin rauhallisesti jatkumaan kertomus
vuoden aikana, vaan sattui vuoden lopulla erinäisiä rette- 
löitä. Näiden aiheuttamista syistä sanoutui ravintolan 
monivuotinen hoitaja O. Järvinen irti palveluksestaan 
jouluk. 15 p:nä, pyytäen samalla heti vapautta ravinto
lan johdosta. Tästä alkaen on väliaikaisena ravintolan- 
hoitajana toiminut K. Niemi.

Vuoden varrella on ravintolatoimikunta pitänyt 26 
kokousta ja on näistä laadittu pöytäkirjaan 155 pykälää. 
Ravintolatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut 
Väinö V. Salovaara ja sihteerinä F. Heinonen sekä muina 
jäseninä Fiina Pietikäinen, O. Niemi ja K. Niemi. Vuo
den loppupuolella erosi toimikunnasta F. Heinonen ja tuli 
hänen tilalleen toimikuntaan yhdistyksen neuvoston valit
semana F. Hyrsky.
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Juhlatoimikunta.
Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet H. Jokela, A. Paa

nanen, L. Vuorensola, M. Heiniö, K. Savela, J. Salo ja 
K. Nuutinen.

Puheenjohtajana on toiminut A. Paananen, sihteerinä 
K. Nuutinen ja rahastonhoitajana J. Salo.

Juhlatoimikunta on toimeenpannut 2 vuosijuhlaa, 3 
aikuisten ja 4 lasten joulujuhlaa sekä järjestänyt 4 kahvi- 
konserttiin ohjelman. Tanssi-iltamia on järjestetty 51, 
joista 2 venetsialaista tanssi-iltamaa.

Saaritoimikunta.
Kuluneen kesän aikana on saaritoimikunta järjestänyt 

Mustikkamaan kansanpuistoon juhla- ja tanssitilaisuuk- 
sia yhteensä 58. Niistä oli juhlia 4 sekä tanssiaisia 54. 
Juhlat järjestettiin sunnuntaipäivisin ja tanssiaiset tiis
tai-, torstai- ja lauantai-iltaisin sekä sunnuntaisin ilta
päivisin, silloin kun ilmasuhteet sallivat. Tanssilippu- 
jen hintana oli 1 mk. kerralta tanssiparia kohti. Sunnun
taisin järjestettiin myöskin useasti nuolenheittokilpailuja 
ja pakettien onkimista. Nuolenheittokilpailuissa jaettiin 
tavallisesti 3 palkintoa rahassa, yhteensä 150 mk. Onki- 
paketit laittoi saaritoimikunta työväen kirjakaupoista 
ostamistaan tavaroista ja saatiin ne täten paremmin tyy
dyttämään onkijoita ja tuottamaan taloudellisestikin 
enemmän kuin jos niitä olisi valmiina ostettu. Kesä- 
toiminta Mustikkamaalla aloitettiin toukok. 21 p :nä ja 
lopetettiin syysk. 17 p:nä.

Saaritoimikuntaan kuuluivat G. Hellgren, J. Venhola, 
H. Jokela, M. Lumme ja O. Niemi.

Talousvaliokunta.
Talousvaliokuntaan neuvoston valitsemina ovat kuulu

neet G. A. Hellgren, K. J. Valin, O. Särö ja P. Pirska
nen. Ensiksimainitun erottua joulukuussa valitsi neu
vosto hänen tilalleen V. Salomaan.
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HTY:n Soittokunta.
Soittokunnan toiminta on ollut kuluneena vuotena vä

hän hiljaisempaa kuin edellisinä soittokausina. Siihen on 
ollut syynä se, että on ollut tarjolla halvempaa soiton 
suoritusta.

Soittokunta on saanut kaupungilta avustusta ulkoilma
konserttien suorittamiseksi ja on näitä annettu 12 ker
taa esiintymällä Kallion puistossa.

Soittokunta on vuoden varrella ollut mukana HTY :n 
järjestämässä Vappukulkueessa, S. T. Musiikkiliiton jär
jestämissä konserteissa, TULen järjestämissä voimistelu- 
juhlissa, Työnjuhlassa, Mustikkamaalla y.m. Soittokunta 
on vuoden varrella esiintynyt 248 kertaa. Näistä soitoista 
on 8 suoritettu ilman korvausta miehistölle. Harjoituksia 
pidetty säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Johtajana on 
toiminut Y. Vigren. Soittokunnalle on edelleenkin anottu 
avustusta kaupungilta konserttien järjestämiseksi.

Soittokunnan toimikunnalla on vuoden ajalla ollut 12 
kokousta, joista on pöytäkirjaan merkitty 76 pykälää.

Toimikuntaan ovat kuuluneet K. Kolula, puheenjohta
jana, K. Saxell rahastonhoitajana, P. Nevalainen, G. Hell
gren vuoden alkupuolella. Soittokunnan edustajana on 
toiminut E. A. Hannulin, ollen samalla toimikunnan sih
teerinä.

Kirjastoimikunta.
Vuoden alussa tulivat toimikuntaan valituiksi E. 

Tuomi, Hj. T ångström, M. Väisänen ja V. Salomaa. Jo 
tammikuun 27 päivänä joutui näistä E. Tuomi, puolue
toimikunnan jäsenenä vangituksi ja on hän istunut van
kilassa koko vuoden. Samoin oli toimikunnan jäsen Hj. 
Långström vankilassa kolme kuukautta, jonne hänet oli 
tuomittu erään pitämänsä puheen johdosta, sekä lisäksi 
M. Väisänen, jonka vangittuna olosta on jo mainittu joh
tokunnan kertomuksen yhteydessä. Vankilassa olleiden 
Tuomen ja Väisäsen tilalle valitsi neuvosto vuoden loppu-
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puolella V. Huuskosen ja M. Luminen toimikunnan jäse
niksi. Kirjastonhoitajana on edelleenkin toiminut Aino 
Korander. ' i

Kirjaston hyväksi myönsi kaupunginvaltuusto yleishyö
dyllisten yritysten ja laitosten avustusrahastosta Smk. 
5,000: — avustuksena ja on tällä summalla ostettu kir
jastoon uusia kirjoja. Lisäksi on yhdistys myöntänyt 
kirjojen ostoa ja sidottamista varten huomattavan 
summan.

Uusia niteitä on kirjastoon ostettu 427, joista kaunokir
jallisia 302, sekä historiallisia ja tieteellisiä 125.

Kirjasto käsittää nyt kaikkiaan 4,128 nidettä. Uusia 
lainauskortteja on vuoden ajalla annettu 145 henkilölle. 
Lainausten luku kuluneena vuonna nousi 7,650.

Lisäksi on mainittava, että kuluneena vuonna on herä
tetty myöskin kysymys lukusalin perustamisesta yhdis
tykselle. Tätä silmälläpitäen on yhdistyksen puolesta jä
tetty anomus kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myön
täisi Helsingin kaupungin elintarvevoittovaroista yhdis
tykselle avustuksena lukusalin ja kirjaston kuntoonlait- 
tamista varten Smk. 60.000: —. Valtuusto ei kuitenkaan 
vuoden vaihteessa ollut asiaa ratkaissut.

Järjestysvaliokunta.
Valiokunnan tehtäviin on kuulunut järjestyksen valvo

minen yhdistyksen talolla, etupäässä yleisien iltamien, 
sekä juhlien aikana, sekä kesäaikana yhdistyksen järjes
tämissä huvitilaisuuksissa Mustikkamaan kansanpuis
tossa.

Valiokunta on kuluneen vuoden ajalla kokoontunut yh
teisiin kokouksiin 12 kertaa ja on näistä kokouksista 
pöytäkirjaan merkitty 65 pykälää. Näissä kokouksissa 
on keskusteltu valiokunnan sisäisistä sekä järjestyksen pi
toa koskevista kysymyksistä.

Valiokunnasta ovat vuoden ajalla eronneet P. Pirska
nen. J. G. Salmi, E. Gylden, K. Mäkinen. G. Hellgren ja 
O. Raitanen.
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Näiden tilalle on hyväksytty E. Forström, V. Kokko, 
E. Neuvonen, J. O. Aarnio, H. Ahlstedt ja K. Palmroos.

Valiokuntaan vakinaisina jäseninä vuoden lopulla kuu
luivat : V. Sandgren, V. Tuomaila, A. Eklund, E. Salo
nen, E. Aalto, E. Rinne, E. Korjala, K. Niemi, R. Pihka- 
mäki, K. Raitanen, E. Forström, V. Kokko, E. Neuvonen, 
J. O. Aarnio, H. Ahlstedt ja K. Palmroos.

Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut V. Tuo
maila, sihteerinä E. Korjala ja rahastonhoitajana K. 
Niemi.

Yhdistyksen henkilökunta.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on edelleenkin toiminut 

A. Sirén, ravintolanhoitajana O. Järvinen, vahtimesta
rina A. Vormula, apulaisvahtimestarina K. Savela, talon
miehenä O. Rantanen, lämmittäjänä R. Jokinen ja ravin
tolan ruokatavaravaraston hoitajana alkuvuodesta V. 
Koskivuori. Kun Koskivuori sitten maaliskuussa sairastui 
ja oli pakotettu turvautumaan sairaalaan, valittiin hänen 
tilalleen väliaikaiseksi Y. Räsänen. Koskivuoren kuole
man jälkeen valittiin Räsänen vakinaiseksi varastonhoita
jaksi ja hoiti hän tätä tehtäväänsä vuoden loppuun. Mus
tikkamaan ravintolan vahtimestarina on toiminut K. Mä
kinen toukokuun 1 päivästä alkaen, ja nauttii hän palk
kaa ainoastaan 5 kk. ajalta vuodessa.. Muulta ajalta saa 
hän ainoastaan vapaan asunnon, lämmön ja valon. Ra
vintolan emännöitsijänä toimi alkuvuodesta Alma Käpy, 
sekä hänen apulaisenaan Emmi Lehtovaara.

Mustikkamaan ravintolan emännöitsijänä toimi koko 
kesän Matilda Hokkanen, mutta siirrettiin hänet, kesä
toiminnan Mustikkamaalla päätyttyä, yliemännäksi yh
distyksen kaupungissa olevaan ravintolaan. Käpy siirret
tiin tällöin apulaisemännäksi. Yliemännän tehtäviä, vaik
kakin vaan väliaikaiseksi nimitettynä, hoiti Hokkanen 
vuoden loppuun asti.

Yhdistyksen henkilökunnan lukumäärä oli vuoden lo
pulla 8 miestä ja 64 naista. Kesäaikana oli naispuolisten
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työntekijäin luku huomattavasti suurempi, sillä Mustik
kamaan ravintolan palveluksessa oli vakinaisesti 8 nais
puolista työntekijää, sekä suuri määrä tilapäistyönteki- 
jöitä jotka avustivat ainoastaan kiireimpinä aikoina, eli 
silloin kun saarella vietettiin joitakin juhla- tai tanssi- 
tilaisuuksia.

Erikoisesti ansaitsee mainita, että yhdistyksen ravinto
lassa, senjälkeen kun Räsänen tuli sen palvelukseen on 
hänen alotteestaan ryhdytty valmistamaan myöskin siellä 
tarvittavat leikkeleet, jotka siihen asti oli ostettu mak
karatehtaista.

Erinäisiä asioita.
Kun yhdistyksen useat toimihenkilöt saivat kuluneen 

vuoden aikana virua vankiloissa, niin oli yhdistys katso
nut velvollisuudekseen jossain määrin huojentaa heidän 
ja perheittensä toimeentuloa. Niinpä on yhdistys myön
tänyt O. Jalavan, J. Suomisen, M. Liummen, V. Huusko
sen ja P. Nevalaisen perheille kullekin 400 markan ra
hallisen avustuksen, tienlisäksi lähetettiin yhdistyksen 
puolesta ruokapaketteja vankilaan edellämainituille, sekä 
E. V alppaalle, M. \ äisäselle ja E. Tuomelle. Näitä ruoka- 
paketteja onkin yhdistys päättänyt lähettää jatkuvasti 
kaikille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka polittisista 
syistä ovat joutuneet vankilaan.

Alyöskin valtiollisten vankien avustamiskomitealle on 
yhdistys lahjoittanut Smk. l,ö00:— rahassa, sekä jonkun 
määrän paperosseja. Lisäksi on avustettu kaupungin 
työttömiä myöntämällä heidän käytettäväkseen juhla- ja 
kokoushuoneita ilman vuokraa.

Kun yhdistyksen talolla vuoden alussa toimi kaksi 
mieskuoroa, H :gin Työväenyhdistyksen Mieskuoro ja 
Lauluveikot, joittenka kesken oli eräänlaisia pienempiä 
hankauksia ja koska kumpainenkin kuoro pyrki yhdistyk
sen alaiseksi kuoroksi, niin katsoi yhdistyksen johtokunta, 
että olisi parempi saada kuorot yhdistymään, jotta työ
väestössä ilmenevät niukat taiteelliset harrastukset ja
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kyvyt eivät jakaantuisi kahtia. Tässä tarkoituksessa aloi
tettiin johtokunnan toimesta neuvottelut kuminankin kuo
ron johtokuntien kesken. Seurauksena neuvotteluista oli 
se, että kuorot sulautuivat yhteen, ja on kuoro, 
jonka nimeksi hyväksyttiin ”Helsingin Työväenyhdistyk
sen Mieskuoro Laulu-Veikot”, ehtinyt kohota taiteelli
sessa tasossa huomattavan korkealle. Myöhemmin osti yh
distys vielä pianon kuoron käytettäväksi.

Vaikka yhdistys onkin kuluneena vuonna laajentanut 
toimintaansa siinä määrin, että se olisi tarvinnut kaikki 
varansa omiin tarpeisiinsa, niin on se sittenkin katsonut 
itsensä pakotetuksi turvaamaan rahalainoilla toisiakin 
työväen liikeyrityksiä. Niinpä on se lainannut Oy. Työlle 
Suomen markkaa 200,000:— kirjapainon koneiden han
kintaa varten, saaden tästä lainasta kiinnityksen O.Y. 
Floran omistamaan taloon Kotkankadun 7 :ssä. Samoin 
on yhdistys lainannut Kuopion Työväenyhdistykselle 
Smk. 5,000:—, jonka tämä tarvitsi talonsa rakennuttami
seen. Yhdistyksen avuliaisuudesta toisia kohtaan johtuikin, 
että se vuoden lopulla, leipomoa kuntoonlaittaessaan, oli 
itse pakotettu hankkimaan pienemmän tilapäisen lainan.

V uouen alussa ilmoitti tehtailija Cristiedes lahjoitta
vansa Helsingin Työväenyhdistykselle Smk. 25,000:—. 
Samoin ilmoitti kirjailija Eino Leino erinäisistä lahjoi
tuksistaan. Kumpainenkin lahjoitusuutinen kierteli sa- 
nomalehdissäkin. Vuoden loppuunmennessä ei kumpai- 
nenkaan lahjoittaja ole täyttänyt lupaustaan ja näyttää
kin siltä, että ne jäävätkin vain lupauksiksi.

Jo edellisen vuoden toimintakertomuksessa on mainittu, 
että apteekkari Amil Adolf Scheele on Helsingin Työ
väenyhdistykselle testamentannut osan omaisuuttansa, 
joka tekee noin 100,000 markkaa. Vainajan sukulaiset 
vaativat kuitenkin Helsingin raastuvanoikeuden kautta 
testamenttia purettavaksi. Helmikuun 8 p:nä oli asia 
esillä raastuvanoikeudessa, joka kumosi kanteen ja tuo
mitsi yhdistykselle tulevan, testamentissa määrätyn osuu
den maksettavaksi. Vainajan omaiset vetosivat asian edel
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leen Turun Hovioikeuteen, joka kuitenkaan ei ole tähän 
mennessä asiaa ratkaissut.

Yhdistyksen monivuotisista ja tunnetuista toimihenki
löistä on vuoden kuluessa poistunut riveistämme kuole
man kautta Salomon Hellsten. Hän oli yksi yhdistyksessä 
eniten toimineista jäsenistä, ollen useita vuosia yhdistyk
sen puheenjohtajana, neuvoston ja talousvaliokunnan jä(- 
senenä. Kuluneena vuotena ei hän tosin enää ollut viral
lisesti yhdistyksen luottamustehtävissä, mutta hänen neu
vojaan ja apuaan silti usein tarvittiin ja käytettiin, erit
täinkin rakennusalaa koskevissa asioissa. Hän kuoli ly- 
hemmän aikaa sairastettuaan kesäk. 4 p :nä 58 v. ikäisenä.

Samoin, kuten aikaisemmin jo mainittiin, kuoli yhdis
tyksen ruokatavaravaraston hoitaja V. Koskivuori kesä
kuun 27 p :nä.

Kummankin vainajan haudalle laskettiin seppele yh
distyksen puolesta.

Vappujuhlan järjesti yhdistys toisten täkäläisten työ
väenyhdistysten kanssa, kuten edellisenäkin vuonna. Vi
ranomaisten taholta kun nähtävästi ei nytkään olisi 
myönnetty lupaa sosialistiselle kunnallisjärjestölle juh
lan järjestämiseen. Poliisiviranomaisten painostuksesta 
ei juhlapaikaksi saatu mitään entistä paikkaa Eläintar
hassa, vaan osoitettiin työläisille kaikin puolin tilaisuu
teen sopimaton Kyläsaari, johonka eivät mahtuneet lä
heskään kaikki sinne aikoneet. Ohjelmapuolen järjestä
misen luovutti yhdistys Sosialistiselle Kunnallistoimikun- 
nalle. Juhla onnistuikin kaikin puolin hyvin huolimatta 
viranomaisten asettamista esteistä kokouspaikan y.m. 
suhteen.

Yhdistyksen edustajiston edellisenä vuotena tekemän 
päätöksen mukaisesti ovat seuraavat jäsenet saavuttaneet 
vapaajäsenen oikeudet yhdistyksessä, oltuaan 20 vuotta 
yhdistyksen maksavina jäseninä: Amanda Vatanen, Uusi- 
oksa, II. Nieminen, G. E. Vuorinen, M. Sorjonen, O. Mur- 
tosalo, A. Vormula, K. Saari, M. Laitinen, A. Mäkinen, 
G. E. Gairenius, Y. E. Saarenheimo, K. Halme, J. Paana-
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nen, Aug. Ruotsalainen, J. M. Tuomala, Oskar Tammi
lehto, Tapani Uski, B. Nyqvist, R. Mattsson, Oskar Anti
kainen, J. Nevalainen, V. Virtanen, Hj. Martinkangas, V. 
Rainio, K. Manninen, N. Korpela, A. Jalo, J. Valden, K. 
Teräs, A. Halme, J. Mäkelä, Ida Laine, Alma Käpy ja 
Mimmi Kivinen.

Bdelläolevista jo selviääkin pääpiirteissään, minkä
laista yhdistyksen toiminta on ollut kuluneena aikana. 
Tyydytyksellä voimme todeta, että yhdistys on kaikissa 
yrityksissään onnistunut melkoisen hyvin. Mustikkamaan 
ravintolarakennuksen rakennuttamisesta johtuneet kus
tannukset tulevat tosin olemaan pitkän aikaa yhdistyk
sen painajaisena, mutta onhan meillä nyt Mustikkamaalla 
kuitenkin kesäsiirtola ja sellainen ravintolarakennus, jota 
emme muutama vuosi sitten osanneet kuvitellakaan. Kun
han vielä saamme sinne ulkoilmanäyttämön, niin silloin 
voi saarella viihtyä yhtä hyvin vanhemmat kuin nuoret
kin yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen jäsenluku, samoinkuin tili-asemakin sel
viää seuraavista:

H:gin Työväenyhdistyksen tiliasema jouluk. 31 p. 1922.
Voitto- ia Tappiotili.

Tappioksi.
125,013:05Sekalaisten kulujen tili ....

Palkkatili ..............................
Korjaustöitten tili ..............
Valaistuskustannusten tili .. 
Lämmityskustannusten tili .
Kirjastotin ..........................
Korkotili ..............................
Kiinteimistötili ..................
Soittokunnan tili ..................
Pääomatili ............................ .

122,383:20 
62,422:84 
38,903:60 
86,970: —
1,840:33 

69,396:64 
49,000: —

1,548: 65 557,478: 31
.................. 247,987:85

Smk. 805,466:16
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Voitoksi.
Vuokratili ............................ 113,230:20
Juhlasalin vuokratili .......... 132,036:60
Ravintolan vuokratili .......... 97,560: —
Juhlatoimikunnan tili.......... 137,946:55
Jäsenverojen tili .................. 94,745: —
Vaatesäiliötili ...................... 113,967:25
Ravintolan tili ...................... 112,400:53
Kansanpuiston ravintolan tili 2.801:14
Tuotantolaitosten tili .......... 778:89 805,466:16

Smk. 805,466:16

Tasaustili.
V arat.

Kassatili .............................. 22,554:51
Huviverokassa ...................... 10”000: —
Työv. Säästöp. juoksevatili.. 5491:96
Työv. Säästöp. säästötili ... 46.919:10
Suomal. Säästöpankin tili .. 5,517:17
Kansallisosakepankin tili . .. 3,657:35 93,840:09
Kiinteimistötili ...................... 1,300,000: —
Kirjastotin .......................... 5,000: —
Kalustotili ............................ 1 : —
Osakkeitten tili .................... 6,990: —
Ravintolan omaisuustili .... 269,084:70
Kansanpuiston ravint.-tili .. 478,435:59
Tuotantolaitosten tili .......... 90,000: —
Soittokunnan omaisuustili .. 27,782:87 878,073:05
O.Y. Työn tili ...................... 160,000: —
Kuopion Työv.-yhd. tili .... 5,000: — 165,000: —

Smk. 2,436,913:14
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Velat.
H :gin Kaupungin tili.................................. 113,048: 63
Henkiv.-ylitiö Suonien tili ..
10 markan lainatili ..............
Venäläisen osaston tili ........
Arpajaistoimikunnan tili ..
Metalliteoll.t.t. liit. tili........
Korkotili ..............................
Kulunkitili (v. 1921 verot) .
Rakennusrahastotili ............
Eri rahastojen tili ..............
Pääomatili ..............................

1,340,179:77 
160: —

1,000: —
20,000: —
40,000: —
37,250: —
61.086:— 1,499,675:77 
11,401:69

5,085:71 16,487:40
..................... 807,701: 34

Smk. 2,436,913:14

Helsingissä helmikuun 12 p :nä 1923.
A. Sirén

Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan myynti 
kuukausittain v. 1922.

Tammikuu
Alaravint. 

207,791: 65
Yläravint. 

52,998: 45
Sekal. tuloja Yhteensä 
11,016:65 271,806:75

Helmikuu 180,593: 15 45,130: 85 5,280: — 231,004: —
Maaliskuu 214,295: — 53,087: 40 8,616: 45 275,998: 85
Huhtikuu 215,828: 25 54,911: 21 6,768: 85 277,508: 31
Toukokuu 214,672: 05 36,037: 15 15,046: — 265,755: 20
Kesäkuu 185,872: 85 3,653: 10 9,083: 75 198,609: 70
Heinäkuu 94,025: 45 22,877: 85 —: — 116,903: 30
Elokuu 206,571: 25 29,203: 05 18,272: 95 254,047: 25
Syyskuu 218,812: 85 41,337: 65 S,150: 75 268,301: 25
Lokakuu 216,316: 70 60,lS7: 50 1,603: 15 278,107: 35
Marraskuu 195,454: 90 46,789: 30 22,288: 75 264,532: 95
Joulukuu 195.989: — 49,081: 85 13,925: 45 258,996: 30

Smk. 2,346,223: 10 495,295: 36 120,052: 75 2,961,571: 21
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Helsingin Työväenyhdistyksen Ravintolan tiliasema 
31 p:nä joulukuuta 1922.

Voitto- ja Tappiotili.

Tappioksi.
Palkkatili ........ ...................... 300,539:60
Kulunkitili . . .................. 74.019:86
Lasi- ja porsliinitav. tili .... 24,892: 98
Polttoainetili ........................ 64,262:45
Korjausten tili ....................... 46,878: 30
Vuokratili ... ...................... 97,560: — 608,153:19 

112,400:53Pääomatili ....
Smk. 720,553:72

V o i t o k s i.
Taloustili .... ...................... 679,076:19
Kioski-tili ... ...................... 31,247:78
Korkotili .... ...................... 10,229:75 720,553:72

Smk. 720,553:72

Tasaustili.

Kassatili ............
V a r a t.

................ 2,671:88
Pankkitili .......... ................ 65^941:12
Taloustili ............ ................ 53^685:50
Kalustot ili .......... .............. 1: —
Kioski-tili ............
Velallisten tili .. .

................ 9,638:25

................ 285,000: — 416,937:75
Smk. 416,937:75
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V elät.
Velkojain tili 
Pääomatili ..

........  147,853:05

........  269,084:70
Smk. 416,937:75

Mustikkamaan kansanpuiston ravintolan tiliasema 
31 p:nä joulukuuta 1922.

Voitto- ja Tappiotili

Tappioksi.
Palkkatili ............................ 63,241:65
Kulunkitili .................... ,... 70,801: 47
Korjaustoimen tili........ .... 74,308: 57 208,351:69
Pääomatili ...................... 2,801:14

Smk. 211,152:83

Voitoksi.
Ravintolan taloustili ............ 161,039:83
Saaritoimikunnan tili .......... 46,080: 50
Vuokratili ............................ 4,032:50 211,152:83

Smk. 211,152; 83

Tasaustili. 

V arat.
Kassatili ................................ 25:59
Kalustotili .............................. 47,410: —
Kiinteimistötili .................... 740,000: — 787,435: 59

Smk. 787,435:59
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Velat.
HTY:n Ravintolan tili .... 275,000: —
Tilapäinen lainatili .............. 34,000: — 309,000: —
Pääomatili .................................................... 478,435: 59

Smk. 787,435:59

Helsingin Työväenyhdistyksen Tuotantolaitosten tili 
31 p:nä joulukuuta 1922.

Voitto- ja tappiotili.
Tappioksi.

Kulunkitili .,. 
Pääomatili ....

Smk.

1,971:11 
778:89

2,750: —

Vuokratili........
Voitoksi.

2,750: —
Smk. 2,750: —

Kassatili..........

Tasaustili.
Varat.

...................... 778:89
Kiinteimistötili .................... 90.000: — 90,778:89

Smk. 90,778:89

Pääomatili ....
Velat.

90,778:89
Smk. 90,778:89
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HTY:n Juhlatoimikunnan tili 31 p:nä joulukuuta 1922.
Tulot.

Tulot iltamista ..........
Tuloja kuusijuhlasta 
Tuloja vuosijuhlista . 
Tuloja lastenjuhlista

.......... 213,473:80

.......... 11,124:40

.......... 5,976:80
.......... 19,179: —

Smk.

249,754: —

249,754: —

Menoja iltamista ....
Menot.

.......... 77,301: 50
Menoja kuusijuhlista .......... 9,631:75
Menoja vuosijuhlista .......... 6.140: —
Menoja kulunkeihin .. .......... 42:10
Menoja lastenjuhlista .......... 17,417:30
Menoja palkkoihin .. .......... 1,180: —
Tilitetty HTY :lle .... .......... 137,946:55
Saldo vuodelle 1923 .. .......... 94:80 249,754: —

Smk. 249,754: —

Juhlatoimikunnan puolesta:
E. J. Salo.

HTY:n Soittokunnan tiliasema 31 p:nä joulukuuta 1922.
Voitto- ja tappiotili.

Kulunkitili ................ .......... 4,268:42
Kalustotili ................ ............. 1,137: — 5,405:42

Smk. 5,405:42

Palkkatili .................. .......... 903:75
Iltamatili.................... .......... 1,585:70
Korkotili ................................ 1,367:32 3,856:77
Pääomatili .................. 1,548:65

Smk. 5,405:42
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Tasaustili. 
Vara t.

Kassatili ................................ 4,085:08
Pankkitili ............................ 18,285:29
Kalustotili .............................. 2,912:50
Saatavaa Söörn. os. Soittok. 2,500: — 27,782:87

Smk. 27,782:87

Velat.
Puhdas omaisuus tilik. alussa 29,331: 52
Vähennys tilikauden aikana 1,548:65 27,782:87

Smk. 27,782:87
Helsingissä, tammik. 31 pmä 1923.

K. V. Saxel.

Tilintarkastajain lausunto.
Olemme tänään loppuun suorittaneet Helsingin Työ

väenyhdistyksen tilien tarkastuksen, samoinkuin sen eri 
toimikuntien, juhla-, ravintola-, soitto-, saari-, Mustikka
maan ja tuotantolaitosten tilit vuodelta 1922 ja saamme 
lausuntonamme esittää seuraavaa:

1) tilit ovat oikein avatut, huolellisesti hoidetut ja tulo- 
sekä menoeristä löytyy asianmukaiset ja hyväksyttävät 
todisteet;

2) että asianomaiset pankkitilit vastasivat kirjojen mu
kaista merkintää; sekä

3) että kassajäännös tarkastuspäivänä vastasi kirjojen 
mukaista merkintää.

Edellä esittämämme perusteella ehdotamme arvoisalle 
edustajistolle tili- ja vastuuvapauden myöntämistä johto
kunnalle ja taloudenhoitajalle.

Helsingissä, helmik. 18 pmä 1923.
Alpo Halme. Otto Tanner.
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HTY :n osastojen jäsenluku ja osastoilta kannetut 
maksut v. 1922.

S. Metalliteollisuustyöväen liitto: Naisia Miehiä Yhteensä Mk. p.

Seppien a.o...................................... _ 92 92 1,107: —
Meta lityöntekijäin a.o................. 85 733 818 10,012: —
Kattila- ja Levytyöntekijäin a.o. 1 224 225 2,907: —
Ruotsalainen Metallit.t. a.o. ... 6 75 81 993: 75
Putkityöntekijäin a.o................... — 162 162 1,984: —
Sähkotyöntekiiäin a.o................... _ 120 120 1,597: —
Lakki-, Pelti- ja Vaskiseppäin a.o. 15 151 166 2^059: 50
Metallityöntekij. apuraiesten a.o. 1 120 121 1,560: —
Malliveistäjäin a.o......................... 26 26 345: —
Lämmittäjäin a.o.......................... 2 33 35 399: —
Koneenkäyttäjäin a.o................... — 10 10 120: —

Yhteensä 110 1,746 1,856 23,084: 25

S. Saha-, Kuljetus- ja Seleatyöväen liitto
Tiilenkantajain a.o .................. __ 44 44 558: —
Juomateol isuustyöntekijäin a.o. 5 30 35 503: 75
Sekatyöläisnaisten a.o.................. 135 135 1,307: 25
Kuljetustyöntekijäin a.o.............. 17 319 336 4^296: 50
Pesijättärien a.o. ........................ 55 — 55 559: 75
Sekatvöntekijäin a.o...................... 25 255 280 3,571: 25
Kylvettäjäin a.o............................ 40 — 40 378: —
Sil.ttäiäin a.o................................. 56 — 56 531: —
Tupakkatehtaalaisten a.o............. 70 — 70 874: —
Yövahtien a.o................................. — 7 7 84: —
Asfalttitvöntekijäin a.o............... — 24 24 279: —
Nuohaaiain a.o.............................. — 25 25 275: —
Sementtityöntekijäin a.o.............. — 104 104 1,235: —
Talonmiesten a.o........................... 8 8 93: —
Kunnantyöntekijäin a.o................ — 149 149 1,975: —
Arabian a.o.................................... 9 17 26 384: 25
Nävttämötvöläisten a.o................ 1 7 8 99: —
Jalkineliikkeenharjoittaiain a.o. 14 14 168: —

Yhteensä 413 1,003 1,416 17,171: 75

S. Muurarien, Rapparien ja TJumintelcijäin liitto:
Muurarien a.o................................. — 264 264 2,731: —
Rapparien a.o................................. — 109 109 1,129: —
Uunintekiiähi a.o.................. . — 51 51 559: —
Kipsi-ja Riksilevytyönteki "äin a.o. — 22 22 219: —

Yhteensä 446 446 4,638: —
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S. Pimtyöntekijäin liitto: Naisia Miehiä Yhteensä Mk. p.
Puuseppäin a.o.............................. — 165 165 2,155: —
Kirvesmiesten a.o.......................... — 462 462 5,876: —
Kone puuseppäin a.o...................... — 37 37 551: —
Verhoili jäin a.o .......................... 2 55 57 600: —
Pianotyöntekijäin a.o................... — 12 12 144: —
Veneveistäjäin a.o........................ — 13 13 172: —

Yhteensä 2 744 746 9,498: —

S. Vaatetuetyöntekijäin liitto:
Räätälien a.o .............................. 61 176 237 2,552: 50
Kappatyöntekijäin a.o.................. 149 — 149 1,310: 25
Ompelijatar a.o.............................. 35 — 35 377: 75
Kunnan Naistyöntekijäin a.o. .. 50 — 50 471: 75
Varastotyöntekijäin a.o................ 44 22 66 791: 50
Hattutyöntekijäin a.o.................. 18 8 26 275: 25

Yhteensä 357 206 563 5,779: —

<S'. Maalarintyöntekijäin liitto:
Maalarien a.o................................. — 346 346 4,019: —
Maalarien Oppilasosasto ............ — 37 37 387: —

Yhteensä — 383 383 4,406: —

S. Kivityöntekijäin liitto:
Kivenhakkaajain a.o..................... — 102 102 1,305: —
Porarien a.o................................... — 146 146 1,788: —
Karkeakivityöntekijäin a.o.......... — 36 36 534: —
Kadunkivittäjäin a.o.................... — 10 10 129: —

Yhteensä — 294 294 3,756: —

S. Nahkateollisuustyöväen liitto:
Nahkurien a.o................................ — 22 22 252: —
Satulaseppäin a.o.......................... 4 13 17 175: 50
Jalkinetyöntekijäin a.o................. 96 146 242 2,975: 75

Yhteensä 100 181 281 3,403: 25

S. Liike- ja Taloustyöntekijäin liitto 
Kauppa- ja Liiketyöntekijäin a.o. 41 64 105 1,338: —
Kotitaloustyöntekijäin a.o.......... 59 — 59 604: 50
Sairashuonetyöntekijäin a.o......... 9 4 13 147: —
Siivoojain a.o.................................. 26 — 26 239: 25
Ravintolatyöntekijäin a.o............. 139 1 140 1,394: —

Yhteensä 274 69 343 3,722: 75
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S, Elintarvetyöntekijäin liitto: Naisia Miehiä Yhteensä Mk. p.
Leipomotyöväon a.o. ................... 120 190 310 3.471 ; — 

'869: —Liha-elinta rvetyönteki jäin a.o. . . 70 70
Sokeri työntekijäin a.o.................. 1 33 34 383 • nfl
Karamellitehtaalaisten a.o.......... 33 1 34 441: —
Elintarvetyöntekijäin a.o............ 17 86 103 1,158: —

Yhteensä 171 380 551 6,322: 50

S. Merimiesten ja Lämmitt. Unio __ 47 47 696: —
S. J alometallityönt. 1. H:gin os. 10 53 63 741: 75
S. Kutomotyöväen 1. H:gin os. .. 18 — 18 215: 25
S. Paperiteollisuust.t. 1. H:gin os. — — — —: —
Kotelotyöntekijäin a.o...................... 30 — 30 267: 75
SVK Konep t.t. 1. H:gin os.......... 5 300 305 3,884: —
S. Ajurien 1. H: gin os.................. 126 126 1,611 • —
S. Lasityöntekijäin 1. H:gin os. .. — 5 5 96: —
B. Sukeltajain liitto........................ — 44 44 528: —
HTY :n Naisosasto.......................... 245 — 245 2,294: 25
HTY:n Toveriseura ...................... 1 30 31 397: 50
HTY :n Laulu- ja Soitannollinen os. 20 — 20 175: 50
Sos.-dem. Naisyhdistys .................. 137 — 137 1,135: 50
V.- ja U.-seura Jyry...................... 9 70 79 921: —

Yhteensä 475 675 1,150 12,963: 50

Jäsenluku ja suoritetut jäsenmaksut liitottain v. 1922:
S. Metalliteollisuustyöntekijäin 1. . 110 1,746 1,856 23,084: 25
S. Saha-, Kuljetus- ja Sekatyöv. L. 413 1,003 1,416 17,171: 75
S. Muurarien, Eapp. ja Uunint. 3. — 446 446 4,638: —
S. Puutyöntekijäin 1........................ 2 744 74o 9,498: —
S. Vaate tus työntekijäin 1................ 357 206 563 5,779 : _
S. Maalarityöntekijäin 1 .............. 383 383 4,406: —
S. Kivityöntekijäin 1........................ 294 294 3,756 : —
S. Nahkateollisuustyöntekijäin 1. . 100 .181 281 3,403: 25
S. Liike- ja Taloustyöntekijäin 1. . . 274 69 343 3,722: 75
S. Elintarvetyöntekijäin 1.............. 171 380 551 6,322: 50
Muut osastot .................................... 475 675 1,150 12,963: 50

Yhteensä 1,902 6,127 8,029 94,745: —


