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Kun edellinen toimintavuosi yhdistyksen toiminnassa 
muodostui merkkivuodeksi sen kautta että yhdistys sil
loin tuli toimineeksi 40 vuotta, niin muodostui kulunut 
vuosi eräässä toisessa suhteessa merkkivuodeksi. Toi
mintavuoden aikana nim. valmistui yhdistyksen Sirkus- 
kadun varrella sijaitsevan toimitalon lisärakennus, jonka 
rakennustyöt edellisenä vuotena pantiin alulle. Tämän 
lisärakennuksen rakennuttamisen kautta saatiin pääkau
pungin työväenjärjestöjen toimintaa vaikeuttava huo- 
neustopula poistetuksi ja voi yhdistys nyt riittävässä 
määrässä tarjota huoneustoja talollaan toimiville am
matillisille sekä muille työväenjärjestöille.

Lisärakennuksen rakennuttaminen kysyi kuitenkin 
melkoisia pääomia yhdistykseltä ja kun omia varoja ei 
ollut tarkoitukseen käytettävissä, oltiin pakotettuja 
hankkimaan lainavaroja yrityksen toteuttamiseksi. Lai
naili järjestely ja niistä maksettavien korkojen suoritus 
on antanut paljon puuhaa ja huolta yhdistyksen toimi
elimille. Yhdistyksen lähivuosien täikeimpänä tehtä
vänä tulee olemaan taloudellisen aseman vakiinnutta
minen ja niiden suurien velkamäärien vähentäminen, 
jotka tällä kertaa rasittavat yhdistyksen taloutta.

Ilahduttavana me kkinä on mainittava, että yhdistyk
sen alaisten jäsenosastojen jäsenmäärä on toimintavuo
den aikana osoittanut nopeaa nousua, ollen jäsenmäärän 
lisäys edelliseen vuoteen verrattaessa 1,131 jäsentä. Se 
on saavutus, joka osoittaa että työväki taantumuksesta 
ja vainosta huolimatta uskaltaa kerätä luokkavoi-
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maansa, ja se antaa meille voitonvarmuutra raskaassa 
taistelussamme paremman tulevaisuuden saavuttami
seksi.

HALLINTOELIMET.
Edustajisto.

Yhdistyksen Edustajisto on vuoden kuluessa kokoon
tunut kaksi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pi
dettiin 15 päivänä huhtikuuta ja käsiteltiin siinä toi
minta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta sekä pää
tettiin vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
Samassa kokouksessa käsiteltiin myöskin Suomen Työ
väen Teatterin Kannatusosakeyhtiön Edustajistolle 
osoittama kirjelmä, missä anottiin johtokunnan päätök
sen peruuttamista Mustikkamaan Ulkoilmateatterin 
vuokraamista koskevassa asiassa. Edustajisto hylkäsi 
kuitenkin sanotun anomuksen, minkä mukaan johtokun
nan päätös teatterin vuokraamisesta Koiton näyttämölle 
kuluneen kesän ajaksi jäi voimaan. .Myöskin herätet
tiin keskusteltavaksi kysymys, että yhdistyksen puo
lesta tehtäisiin ostokset niistä liikkeistä, jotka ilmoitta
vat työväenlehdissä. Johtokunnalle lausumiinkin tämän 
suuntainen toivomus vastaisuuden varalle.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 
15 päivänä ja valittiin siinä kokouksessa Neuvostoon 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle 
seuraavat viisi jäsentä: A. J. Luostarinen, Saima Kivi
ranta, Alpo Halme, V. Uurtamo ja Elmi Peltolehto, sekä 
varajäseniksi seuraavan vuoden ajaksi: J. E. Aalto, S. 
hcikkilä, Hilma Karvinen, J. Järvinen ja Mimmi Anti
kainen. Samassa kokouksessa hyväksyttiin johtokun
nan laatima ja neuvoston hyväksymä tulo- ja menoarvio 
ensi vuotta varten. Samoinkuin edellisenä vuotenakin, 
oli Metalliteollisuusneuvosto n:o 1 nytkin tehnyt esityk
sen sääntöjen 17:sta pykälän muuttamiseksi. Edusta
jisto kuitenkin hylkäsi tehdyn ehdotuksen.
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Neuvosto.
Yhdistyksen Neuvostoon ovat kuluneen vuoden 

aikana kuuluneet: U. Nurminen puheenjohtajana, E. 
Huttunen varapuheenjohtajana, sekä muina jäseninä K. 
Karila, Otto Niemi, F. E. Mäki, A. Patokoski, Elmi 
Peltolehto, O. J. Rantanen, Fiina Pietikäinen, M. 
Lumme, R. Kopra, P. Nevalainen, H. Moisio, V. Tylli- 
nen ja E. Nuru. Varajäseninä ovat olleet: A. J. Luos
tarinen, M. Pukki, H. Ruusurinne, Aino Halme ja J. A. 
Salonen.

Neuvoston vakinaisen jäsenen A. Patokosken tultua 
valituksi yhdistyksen elävienkuvien teatterin vahtimes
tariksi, on hänen tilalleen siirtynyt vakinaiseksi jäse
neksi varajäsen A. J. Luostarinen, sekä Karilan tilalle, 
joka joutui vankilaan, M. Pukki.

Neuvosto on vuoden kuluessa kokoontunut 8 kertaa 
ja on kokouksiin Neuvoston vakinaiset ja varajäsenet 
sekä johtokunnan jäsenet ottaneet osaa seuraavasti:

F. E. Mäki .... 8 kertaa K. Karila.......... 6 kertaa
M. Lumme .... 8 99 Fiina Pietikäinen 6 o
P. Nevalainen.. 8 E. Huttunen .. 6 99

V. Tyllinen . .. 8 99 A. Patokoski . . 6 99

E. Nuru .......... 8 99 M. Pukki ........ 6 99

j. A. Salonen .. 8 99 E. Härmä........ 6 99

J. K. Lehtonen 8 99 O. Niemi ........ 5 n
R. Kopra ........ 7 99 O. |. Rantanen . 5 99

H. Moisio .... 7 n A.|. Luostarinen 5 99

Elmi Peltolehto 7 n Aino Halme . . . 5 99

H. Ruusurinne . 7 99 V. V. Salovaara 3 »>
LI. Nurminen . . 7 99

Edellisten lisäksi on kokouksiin ottanut osaa yhdis
tyksen taloudenhoitaja A. Sirén sekä sihteerin toimen- 
hoitajat, alkuvuoden K. Lappalainen ja loppuvuoden J. 
Suominen.



«
Johtokunta.

Johtokuntaan, jonka tehtävänä on ollut yhdistyksen 
juoksevien asiain hoito, on Neuvoston jäsenistä kuulu
nut: H. Moisio, P. Nevalainen, K. Karila ja A. J. Luos
tarinen sekä ulkopuolelta Neuvoston J. K. Lehtonen, V. 
V. Salovaara ja E. Härmä. Kun K. Karila syyskuun 18 
päivänä meni kärsimään korkeimman oikeuden hänelle 
nk. suuressa kommunistijutussa langettamaa 7 kuukau
den kuritushuonetuomiota, valitsi Neuvosto hänen tilal
leen J. A. Salosen.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut H. Moisio, 
varapuheenjohtajana P. Nevalainen, sekä yhdistysrekis
teriin merkittynä sihteerinä A. J. Luostarinen, joista 
kaksi yhdessä on kirjoittanut yhdistyksen toiminimen.

Johtokunta on vuoden ajalla pitänyt 54 kokousta. Ko
kouksissa käsitellyistä asioista on pöytäkirjaan mer
kitty 608 pykälää. Johtokunnan kokouksiin on jäsenet 
ottaneet osaa seuraavasti:

H. Moisio .... 50 kertaa A. 1. Luostarinen 45 kertaa
P. Nevalainen. 50 n V. V. Salovaara 38
J. K. Lehtonen 50 K. Karila .... 28
E. Härmä .... 49 J. A. Salonen.. 9 »»

Neuvoston puheenjohtaja U.. Nurminen .... 32 »
Neuvoston varapuheenjohtaja E. Huttunen.. 1 „

Kokouksiin on ottanut osaa myöskin yhdistyksen ta
loudenhoitaja A. Sirén ja sihteeri K. Lappalainen, sekä 
hänen jouduttuaan pois yhdistyksen palveluksesta, toi
meen valittu J. Suominen. Pöytäkirjaa johtokunnan ko
kouksissa ovat pitäneet yhdistyksen sihteerin toimen- 
hoitajat.

Yhtiöissä ja osuuskunnissa, joissa yhdistys omistaa 
osakkeita, ovat yhdistystä edustaneet seuraavat hen
kilöt:
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Työväen Sanomalehti Oy:ssä: J. K. Lehtonen.
Kansan Näyttämö Oy:ssä: E. Härmä.
Työväen Säästöpankissa: P. Nevalainen.
Työväen Urheiluväline Oy:ssä: U. Nurminen.
Työväen Luistinrata Oy:ssä: O. J. Rantanen.
Työväen Teatterin Kannatusyhd.: O. Niemi.
Työväen Akatemia Oy:ssä: V. Huuskonen.
Helsingin Puhelinyhdistyksessä: Fiina Pietikäinen.
Osakeyhtiö Työssä: P. Nevalainen.
Osakeyhtiö Kuvatyössä: A. J. Luostarinen.
Osuusliike Elannossa (vaalien varalta): M. Lumme.
Voima- ja Polttoainetaloudellisessa yhd.: A. Sirén.

RAKENNUSTOIMINTA.
Kuten edellisien vuosien toimintakertomuksista ilme

nee, häiritsi huoneustopula sangen suuresti yhdistyksen 
jäsenosastojen, samoin kuin muidenkin yhdistyksen ta
lolla toimivien työväenjärjestöjen toimintaa. Pieniä ko
koushuoneita, vaikka niihin järjestettiin kaksi jopa kol
mekin kokousta samana iltana, oli kerrassaan riittämät
tömästi. Myös suuremmista, iltamasaleista, oli huomat
tava puute, puhumattakaan näyttämöllä varustetusta 
teatterisalista, jota ei ollut lainkaan olemassa.

Tilanteen muodostuessa tällaiseksi oli yhdistyksen 
Neuvoston ja Johtokunnan pakko ryhtyä toteuttamaan 
jo kauan vireillä ollutta yhdistyksen talon laajentamis
suunnitelmaa. Kun laajennussuunnitelman toteuttaminen 
vaati useisiin miljooniin nousevaa pääomaa ja yhdis
tyksellä ei ollut omia varoja tarkoitukseen käytettävissä, 
käännyttiin laina-anomuksella Helsingin Työväen Sääs
töpankin ja erinäisten työväen keskusjärjestöjen puo
leen, jotka ilmoittivatkin olevansa valmiit lainaamaan 
tarvittavat varat.

Täten oli rahalliset vaikeudet saatu poistumaan ja 
voitiin ryhtyä rakennustoimintaan. Kun Neuvosto ko
kouksessaan 10 päivänä joulukuuta 1923 oli valinnut
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erikoisen rakennustoimikunnan, jonka tehtävänä oli 
suunnitella ja tehdä esityksiä johtokunnalle rakennus
toimintaa koskevista asioista, ja samoin kokouksessaan 
6 päivänä tammikuuta 1924 oli työtä johtavaksi raken
nusmestariksi valinnut rakennusmestari K. V. Ahlgrénin, 
voitiin rakennustyöt alkaa seuraavan helmikuun alussa.

Suurempien töiden suoritus annettiin urakalla tehtä
väksi ja ainoastaan pienemmät työt sekä loppuvalmis- 
telut on teetetty tuntipalkkatyönä. Suurempien töiden 
urakoitsijoina ovat olleet seuraavat liikkeet ja työkun
nat, nousten urakkasummat jälempänä mainittuihin 
määriin:

Kallionlouhinta, julkisivu- y.m. kivityöt suoritti Kärk
käinen ja kumppanit Sinkistä 750,000:-—.

Betoni- ja rautabetonivälikatot pilareineen, perus- 
muurit, jääkellarin seinät ja lattiat, pannukuopan sei
nät ja lattiat, tiilimuuraus ja ulkorappaus, porrasaske- 
leet ja lepotasot mosaikista, tomutusparvekkeet ja kok- 
sikuonatäyte välipermannoihin, kaikki isoleeraus sekä 
vesikatto- ja peltityöt suoritti Richard Helanderin Rau- 
tabetoni- ja Rakennusliike Smk.sta 2,200,900:—. Sama 
liike suoritti lisäksi pannukuopan suurennus- ja isolee
raus- y.m. lisätyöt Smkista 116,593: 80.

Ovet ja ikkunapuitteet valmisti Kuopion Puuseppä- 
tehdas Oy. Smkista 192,759: 40.

Keskuslämmitys höyrykattilat Porin Konepaja Smkista 
97,200:— ja ketjuarinat Kone- ja Siltarakennus Oy. 
Smkista 150,800:—.

Vesi- ja lämpöjohdot, venttilaattorit, viemärijohdot, 
pumput, eristykset y.m. sekä 4 kpl. höyrypatoja ravin
tolaan Huber Oy. Smkista 566,005’ 10. Teatterin tuu
letuslaitteet Zitting <S C:o Smkista 17,600:—. Kaikki 
lämmitys- ja tuuletuslaitteet on tehty Voima- ja Poltto- 
ainetaloudellisen yhdistyksen tekemän ohjelman ja pii
rustusten mukaan.

Sähkötyöt on tehnyt Sähkötyöosuuskunta Smkista
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128,686:—. Hissit Oy. Kone Smlcsta 146,500:— ja 
lasityöt V. Ahonen Sinkistä 55,668:41. Väliseinät lu- 
gino-väliseinämassasta Kananen ja kumppanit Smkista 
136,799: 10. Asfalttityöt Oy. Lemminkäinen Smlcsta 
25 °08: 75 ja maalaustyöt työkunta Tuominen ja kump
panit Sinkistä 226,355: 50 sekä teatterin, eteishallin ja 
kahvilan rappauksen I. R. Sirén ja kumppanit Sinkistä 
231,654: 95.

Rauta-, pelti- y.m. metallityöt on suoritettu useam
man liikkeen puolesta, joista mainittakoon m.m. Ruo
holahden Paja Oy., K. Hagelberg, Elo ja kumppanit 
sekä Hj. H. Kasten ja tulivat ne maksamaan yhteensä 
Smk. 85,035: 15.

Edellisten lisäksi on pienempiä töitä suoritettu eri
näisten liikkeiden ja työkuntien puolesta urakalla, joista 
m.m. mainittakoon kaasu- ja puhelinjohdot sekä latta- 
permantojen laskeminen.

Rakennusaineisiin on mennyt Smk. 706,460: 27 ja 
työpalkkoihin Smk. 874,102:80, sekä sekalaisiin me
noihin Smk. 98,452:36. Kokonaismenot uudisraken
nuksen rakentamisesta nousivat Smk. 6,806,581:59. 
Kaluston hankintaan on tämän lisäksi käytetty varoja 
Smk. 374,467: 11, mistä kahvilan kaluston osalle tulee 
89,755: 11 ja yhdistyksen kaluston osalle 284,712: —.

Talon laajennustyöt alettiin, kuten edellä on mainittu, 
helmikuun alussa 1924 ja edistyivät ne niin, että saman 
vuoden syyskuun 9 päivänä voitiin pitää harjannostajai
set. Toimintavuoden alkuun olivat valmistustyöt edisty
neet siihen määrään, että elävienkuvien teatteri voitiin 
avata tammikuun 24 päivänä ja helmikuun 15 päivän 
tienoissa pääsivät toimistohuoneustoja vuokranneet am
mattiliitot ja muut keskusjärjestöt muuttamaan vuok
raamiinsa toimistohuoneustoihin. Kahvila avattiin ylei
sölle maaliskuun 14 päivänä.

Piirustukset uudisrakennusta varten laati arkkitehti 
Karl Lindahl, valvoen samalla erittäin ansiokkaalla
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tavalla talon rakennuttamista. Talostamme onkin tul
lut yksi Helsingin huoinatuimpia rakennuksia, ja lienee 
se nykyisin parhain Työväentalo koko pohjoismaissa, 
mitä osoittaa ne kiittävät arvostelut joita rakcnnusam- 
mattimiesten sekä muiden taloamme tarkastaneiden 
koti- ja ulkomaalaisten taholta on annettu.

Korjaukset. Uudisrakennuksen rakentaminen 
aiheutu välittömästi eräitä korjauksia vanhan rakennuk
sen eräissä osissa ja onkin toimintavuoden aikana siinä 
suhteessa tehty tarpeenvaatimat korjaukset. B-salista, 
mikä vapautui, muihin tarkoituksiin käytettäväksi vaate- 
säiliön tultua siirretyksi eteishalliin, on muodostettu 184 
istumapaikkaa sisältävä näyttämösali, jossa osastot 
voivat pitää ohjelmallisia juhliaan. Näyttämö tätä sa
lia varten on muodostettu entisestä D-salista. Naisten 
entisestä W C on järjestetty kokoushuone pienempiä 
kokouksia varten. Yhdistyksen toimistohuoneustoa on 
laajennettu ottamalla siihen lisätilaa F-salista, johon 
taasen seinä poistamalla on yhdistetty entinen kirjas
tohuone, kirjaston siirtyessä entiseen E-saliin.

Kcskuslämmityslaitoksen tultua sijoitetuksi uuden ra
kennuksen puolelle, on entisestä pannuhuoneesta voitu 
järjestää pesutupa ja entinen pesutupa jättää ravintolan 
käytettäväksi.

Muutostöiden yhteydessä suoritettiin mainituissa 
huoneissa tarpenvaatimat korjaukset samalla. Lisäksi 
on korjaustöitä suoritettu ravintolan keittiössä, minkä 
katto maalattiin ja seinät päällystettiin kaakeleilla; liha- 
kellarissa, missä seinät samoin päällystettiin kaakeleilla 
ja lattia laskettiin latoilla sekä katto maalattiin öljyvä- 
rillä. Vanhan rakennuksen puolella olevat palvelijain 
huoneet sekä huone n:o 16 ovat myöskin olleet korjaus
ten alaisena, samoin Jvryn suiskuhuone. Pihamaa on 
laskettu asfaltilla ja suoritti tämän työn Oy. Lemmin
käinen. Muutos- ja korjauskustannukset ovat yhdistyk
selle tulleet maksamaan Smk. 290,010: 62.
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Mustikkamaan rakennus- ja kor
jaustyöt. Mustikkamaan ravintolarakennuksessa 
täytyi viime kevään kuluessa tehdä suuria muutos- ja 
korjaustöitä, jotta voitaisiin tyydyttää yleisöä tar
joiluun nähden. Saarella kävijäin mukavuutta sil
mällä pitäen on rantaan, lähelle laivalaituria viime ke
sän aikana rakennettu uusi virvoitusjuomakioski, joka 
tosin luvansaannin viipymisen y.m. syiden takia valmis
tui vasta syyspuolella siihen kuntoon, että voitiin avata 
yleisön käytettäväksi. Yhdistyksellä on nyt, uuden 
kioskin rakentamisen jälkeen, neljä kioskia virvoitus
juomien myyntiä varten, joten niiden avulla voidaan en
tistä suuremmassa määrässä tyydyttää ja palvella saa
rella käypää suurta yleisöä.

Maalaustöitä on viime keväänä suoritettu ravintola- 
rakennuksessa, huvila n:o 2, sekä tanssilavalla, joka on 
uudelleen maalattu. Ravintolan läheisyyteen on raken
nettu erikoinen roskankaatosäiliö, mihin kaikenlaiset 
roskat ja jätteet voidaan kerätä. Kun ravintolan lähin 
ympäristö oli hyvin huonossa kunnossa, toimitettiin 
viime keväänä erinäisiä maantasoitustöitä tällä alueella, 
jotta se edes jossain määrin saataisi tyydyttävään kun
toon.

Mustikkamaalla suoritetut rakennus- ja korjaustyöt 
tulivat yhdistykselle maksamaan Smk. 65,577:37.

Kuten edelläolevasta selostuksesta ilmenee, on yhdis
tys kiinnittänyt huomattavia pääomia rakennusyrityk
siin. Näiden laajennusten ja korjausten kautta onkin yh- 
dist' ksen talo saatu siihen kuntoon, että se pitkiksi 
ajoiksi tyydyttää yhdistyksen tarpeita.

Ravintolatoimikunta.
Ravintolatoimikunnan tehtävät olivat edellisiin vuo

siin verraten suuresti muuttuneet sen kautta, että sille 
vuoden alussa oli valvottavaksi uskottu myöskin yhdis
tyksen Huopalahdessa sijaitseva leipomo, joka aikai
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semmin oli erikoisen hallintoelimen, Tuotantolaitosten 
toimikunnan tehtävänä.

Yhdistyksen Neuvoston valitsemina ovat ravintola- 
toimikuntaan kertomusvuoden aikana kuuluneet: V. V. 
Salovaara, puheenjohtajana; F. V. Heinonen, sihteerinä; 
J. K. Lehtonen, Alpo Halme ja Fiina Pietikäinen. Ko
kouksia on kaikkiaan ollut 30, joista pöytäkirjaan mer
kitty 172 pykälää. Kokouksissa on käsitelty milfei yk
sinomaan ravintolan hoitoa koskevia juoksevia asioita. 
Poikkeuksen muodostavat ainoastaan leipomon lopetta- 
miskysymys ja keväällä valmistuneen uuden kahvilan 
sisustus- ja avaamiskysymys.

Uuden rakennuksen valmistuessa oli yhdistyksen joh
tokunnassa herätetty ajatus yhdistyksen leipomon siir
tämisestä Huopalahdesta varsinaiseen toimitaloon Sir- 
kuskatu n:o 5 ja pyysi johtokunta asiasta ravintolatoi- 
mikunnan lausuntoa. Johtokunnalle jättämässään lau
sunnossa totesi ravintolatoimikunta puolestaan ne vai
keudet, jotka leipomon näin etäisen matkan päässä si
jaitsemisesta koituu pelkästään päivittäisen leivänsaan- 
nin myöhästymisen muodossa ja sitä taloudellista kysy
mystä, joka tulee esiin laskettaissa leipäkiloa kohti tu
levat pitkän matkan aiheuttamat ajokustannukset. Mai
nitut vaikeudet poistuisivat siirrettäessä kysymyksessä 
oleva liikelaitos varsinaiseen toimitaloon Sirkuskadun 
varrelle, mutta siitä olisi vuorostaan seurauksena siinä 
määrin kalliit huoneustomuutokset sekä jatkuvat vuok- 
ratappiot ettei yritys näyttänyt erittäin kannattavalta, 
varsinkin kun Osuusliike Elanto oli nyt ilmoittanut 
myöntävänsä tuotteistaan 15 % alennuksen, jonka saa
matta jääminen aikaisemmin oli aiheuttanut oman leipo
mon perustamisen. Pavintolatoimikunnan esityksen 
mukaisesti päättikin johtokunta ja Neuvosto oman lei
pomon lopetettavaksi 31 päivästä maaliskuuta 1925.

Vähän ennen leipomon lopettamista tapahtui yhdis
tyksen liiketoiminnassa toinenkin merkittävä liiketa-
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paus: uuden kahvilan avaus 14 p:nä maaliskuuta. 
Uuden kahvilan avaaminen aiheutti tuntuvaa henkilö
kunnan lisäystä, sillä ennen avausta täytyi palvelukseen 
ottaa emäntä, useita tarjoilijoita sekä keittiöhenkilökun
taa. Heti avaamisen jälkeen otettiin kahvilan palveluk
seen myöskin kolme soittajaa, jotka kesäkautta lukuun
ottamatta, ovat huolehtineet musiikkiohjelmasta.

Kun uuden kahvilan välittömässä yhteydessä oli 
huone, jota ei aluksi tarvittu kahvilan käytettäväksi, 
katsottiin parhaimmaksi taloudellisia tuloksia tuotta
vaksi perustaa siihen biljardi yhdistyksen jäsenistöä 
varten. Biljardi avattiin jäsenistön käytettäväksi 28 
p:nä maaliskuuta.

Mustikkamaan kansanpuisto.
Kun yhdistys v:nna 1921 ryhtyi toimenpiteisiin Mus

tikkamaan saaren saattamiseksi yleiseksi kansanpuis
toksi missä yhdistyksellä olisi ravintolan y.m. laitosten 
pito-oikeus ja missä työläiset voisivat viettää kesäisiä 
ilta- ja lepohetkiään raikkaan luonnon helmassa, teki se 
sen siinä uskossa että tämä toimenpide on saava laa
jojen työläispiirien kannatuksen. Kokemus onkin osoit
tanut tämän olettamuksen oikeaan osuneeksi, sillä vuosi 
vuodelta on saarella kävijäin lukumäärä jatkuvasti li
sääntynyt. Tämä siitä huolimatta, vaikka saaren kun
nostamisessa on hyvin paljon puutteellisuuksia, johtuen 
kaupungin kitsaudesta osoittaa varoja tarkoitukseen. 
Edellisenä vuotena aloitetut urheilukentän valmistustyöt 
täytyi varojen puutteessa keskeyttää ja on alue toimin
tavuoden aikana ollut käyttökelvottomana ja kansan
puistoa rumentavana alueena. Kun valtuusto kuitenkin 
ensivuoden talousarviossa on yhdistyksen johtokunnan 
esityksestä osoittanut varoja Smk. 200,000: — sanottua 
kenttää varten, niin on toiveita, että se vihdoin saadaan 
saarella kävijäin käytettäväksi. Samaten kuin urheilu
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kentän valmistustyöt ovat myöskin teitten avaus- ja 
tasaustyöt vallan alkuasteellaan.

Sen ahdingon poistamiseksi, mikä saarelle rakenne
tussa ulkoravintolassa edellisinä vuosina häiritsi ravin
tolaa käyttävää yleisöä, toimitettiin ravintolarakennuk
sessa ja etenkin keittiössä eräitä muutoksia, minkä 
kautta ravintolan tarjoilu saatiin paljon nopeammaksi, 
joskaan ei siinä määrin kuin kiireimpinä aikoina olisi 
ollut tarpeellista.

Aikaisempina vuosina vallinnut huono liikenneyhteys 
kaupungin ja Mustikkamaan välillä parani viime kesä
kautena sen kautta, että kaupungin puolesta järjestettiin 
liikennettä välittämään useampia tarkoitukseen soveltu
via laivoja. Täten ei sinne pyrkivän ja sieltä palaavan 
yleisön tarvinnut jonottaa tuntikausia laivaan pääsyä, 
kuten edellisinä vuosina oli tapahtunut.

Yhdistyksen rakennuttamalla ulkoilmanäyttämöllä, 
joka kesäkaudeksi oli vuokrattuna Koiton Näyttämölle, 
esitettiin tänä aikana noin 50 näytöstä verrattain suuri
lukuiselle yleisölle. Kaupungin, saarelle rakennuttama 
uimalaitos, joka on ollut V.- ja U-seura Jyryn hoidet
tavana, on kuluneen kesän aikana ollut mieluisena vir- 
kistyspaikkana suurille työläisjoukoille. Saarella sijait
sevalla tanssilavalla on nuori väki etsinyt itsellensä ke- 
veämpää huvitusta ja onkin se ollut hyvin käytettynä 
niinä iltoina, jolloin siellä on järjestetty tanssia.

Järjestyksen pidosta saarella on edelleenkin huolehti
nut yhdistyksen Järjestysvaliokunta,joka tässä raskaassa 
tehtävässään on onnistunut kiitettävän hyvin, sillä jär
jestys saarella on valiokunnan ansiosta pysynyt malli
kelpoisena, eikä mitään mainitsemisen arvoista järjes- 
tysrikosta ole päässyt tapahtumaan.

Vahtimestarina ulkoravintolassa on kuluneen kesän 
aikana toiminut K. Peltola.



15

Saaritoimikunta.

Saaritoimikunta, jonka toimintapiiriin kuuluu Mustik
kamaan kansanpuisto ja siellä toimeenpantavat juhla- 
ja huvitilaisuudet, aloitti toimintansa 16 p:nä touko
kuuta jatkuen 13 päivään syyskuuta, jolloin vietettiin 
Mustikkamaan kesätoiminnan päättäjäiset. Tänä ai
kana järjestettiin saarella ohjelmallisia- ja tanssi-huvi
tilaisuuksia yhteensä 67. Tanssi- y.m. huveja on edel
leen, kuten aikaisempinakin vuosina, toimeenpantu joka 
viiKko sunnuntai-, tiistai-, torstai- ja lauantai-iltoina, 
milloin sade ei ole niitä häirinnyt. Soitosta kaikissa 
ohjelma- ja tanssitilaisuuksissa on huolehtinut yhdis
tyksen soittokunta.

Saaritoimikuntaan ovat toimintavuoden aikana kuu
luneet: K. Pietikäinen puheenjohtajana, K. Nuutinen
sihteerinä, J. Sillfors rahastonhoitajana sekä M. Heiniö 
ja V. Hämäläinen.

T eatteritoimikunta.
Teatteritoimikuntaan, jonka tehtävänä on ollut elä

vienkuvien teatterin hoitaminen, ovat jäseninä kuulu
neet: H. Moisio, puheenjohtajana; V. V. Salovaara ja 
E. Härmä, sekä teatterin johtaja A. Gustafsson touko
kuuhun asti.

Teatteritoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 15 
kokousta ja on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan mer
kitty 97 pykälää.

Elävienkuvien teatteri avattiin yleisölle helmikuun 24 
p:nä, jolloin kutsuvieraille järjestettiin avajaisnäytäntö. 
Tämän jälkeen annettiin näytäntöjä yhtämittaisesti tou
kokuun 24 p:vään, minkä jälkeen teatteri kesänajaksi 
suljettiin koska sen avoinna pitäminen ei olisi kesän 
aikana ollut taloudellisesti edullista. Teatteri avattiin 
uudelleen yleisölle elokuun 15 p:nä.
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Teatteritoiminnan alkaminen näytäntökauden par
haimpana aikana, jolloin kaikki teatterit jo olivat teh
neet sopimuksensa filmien hankinnasta näytäntökautta 
varten, johti siihen, että teatteri ei alussa onnistunut saa
maan ensi-illan filmejä esitettäväkseen, mikä osaltaan 
vaikutti teatterissa kävijöihin. Tästä syystä teatterin 
taloudellinen asema ei kevätkaudella muodostunut tyy
dyttäväksi. Vasta lokakuussa sai teatteri sopimuksen 
ensi-illan filmien hankinnasta, minkä jälkeen teatterissa 
kävijäin luku näytti suuresti kohoavan. Kuitenkaan ei 
tämä teatterin kannattavaisuuden huomattava parane
minen saanut rauhassa jatkua, sillä syksyllä alkanut 
vaikea työttömyystilanne vaikutti ehkäisevästi sen käyt
töön. Täten ei teatteri ensi toimintavuotenaan ole vas
tannut niitä odotuksia, mitä siihen oli kiinnitetty.

Teatterissa esitetyt filmiohjelmat on hankittu eri fil- 
miyhtymiltä vuokraoikeudella. Teatteritoimikunnassa 
on kyllä kuluneen toimintavuoden aikana suunniteltu 
filmien hankintaa suoraan ulkomailta ja sen toteuttami
seksi ajateltu yhteistyötä muitten Suomessa toimivien 
työväen elävienkuvien teatterien kanssa. Tässä tarkoi
tuksessa käännyttiin kirjeellisillä tiedusteluilla mainittu
jen teatterien puoleen, mutta tiedusteluun saapuneet 
vastaukset osoittivat, että filmien hankintaa suoraan ul
komailta ei saataisi taloudellisesti kannattavaksi yri
tykseksi, minkä vuoksi siitä luovuttiin.

Teatterin johtajana toimi kevätnäytäntökauden, kuten 
edellä jo mainittu, A. Gustafsson. Kun teatteri kesän 
ajaksi suljettiin, niin päätettiin teatterin johtajan toimi 
samalla lakkauttaa ja hänen tehtäviensä hoito siirtää 
yhdistyksen sihteerin tehtäväksi. Teatterin palveluk
sessa on ollut: koneenkäyttäjä, vahtimestari, lippukas
san hoitaja, kolme soittajaa, paussipianisti ja kaksi pai- 
kannäyttäjäpoikaa.
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Kirjastotoimikunta.
Kirjastotoimikuntaan ovat toimintavuoden aikana 

kuuluneet jäseninä: E. Härmä, E. Valpas, E. Heini- 
vaara ja E. Pekkala.

Kirjastonhoitajana on edelleen toiminut neiti Aino 
Korander.

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten kannatusmää- 
rärahasta anoi yhdistyksen johtokunta kirjastolle Smk. 
10,000:— määrärahaa ammatti- ja tietokirjallisuuden 
ostoa varten ja myönsikin kaupungin valtuusto Smk. 
6,000:— ammattikirjallisuuden ostoa varten. Toiminta
vuoden aikana on kirjastoon'hankittu uutta kirjalli
suutta 255 nidosta ja on kirjastossa nyt kirjallisuutta 
5,014 nidosta, edellisenä vuotena nidosten lukumäärän 
ollessa 4,735.

Uusia kirjastokortteja on vuoden kuluessa annettu 
186 kappaletta. Kirjastosta lainattiin toimintavuoden 
aikana kaikkiaan 10,938 nidosta, osoittaen lainattujen 
kirjojen lukumäärä noin 500 kpl. lisäystä edelliseen 
vuoteen verrattaessa.

Juhlatoimikunta.
Juhlatoimikuntaan, jonka tehtävänä on ollut yhdistyk

sen juhla- ja huvitilaisuuksien järjestäminen, ovat toi
mintavuoden aikana jäseninä kuuluneet: M. Heiniö 
puheenjohtajana, K. Nuutinen sihteerinä, E. J. Salo ra
hastonhoitajana, sekä 1. Pohjolainen, J. Sillfors, A. 
Jäntti, ja H. Leppänen.

Juhlatoimikunta on toimintavuoden aikana järjestänyt 
kaksi vuosijuhlaa, kaksi aikuisten- ja kolme lastenjou- 
lujuhlaa, sekä 46 tanssi-iltamaa.

Rakennusten hoitotoimikunta.
Kuluneen vuoden aikana on rakennusten hoitotoimi- 

kuntaan kuuluneet seuraavat jäsenet: J. K. Lehtonen
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puheenjohtajana, U. Nurminen sihteerinä, sekä H. Moi
sio ja K. Kallio.

Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt ainoastaan 
yhden kokouksen, missä päätettiin yhdistyksen talon 
vanhan osan puolella suoritettavista muutos- ja kor
jaustöistä, jotka uuden osan valmistuttua tulivat välttä
mättömiksi suorittaa. Lisäksi on toimikunta tehnyt yh
den tarkastuskäynnin Mustikkamaalla, missä tarkastet
tiin ulkoravintolarakennuksessa tehtävät tarpeenvaati- 
mat muutos- ja korjaussuunnitelmat.

Toimikunnan työ on ollut hyvin vähäistä, johtuen siitä 
että yhdistyksen johtokunta on itse huolehtinut muutos- 
ja korjaustöiden suorituksesta.

Soittokunta.
Yhdistyksen Soittokunta on toiminut ripeästi. Soitto

kunnan toimintaa on valvonut Soitokunnan toimikunta, 
joka vuoden kuluessa on kokoontunut 9 kertaa. Pöytä
kirjaan on merkitty 55 §:lää. Toimikuntaan ovat kuu
luneet seuraavat jäsenet: A. J. Luostarinen puheenjoh
tajana, E. J. Salo rahastonhoitajana, L. Leino, A. Virta 
ja K. V. Saxell, sekä soittokunnan edustajana A. Honka
nen alkuvuoden ja hänen jälkeensä K. J. V. Karppinen.

Soittokuntaa on johtanut tarmolla ja taidolla- johtaja 
L. Leino. —Miehistövahvuus on vaihdellut 23—-28. 
Soittokunta on suorittanut maksullisia soittoja yhteensä 
291, kaikki Helsingin työväenjärjestöjen keskuudessa. 
Sitäpaitsi on a‘nnettu maksutonta avustusta noin 20 eri 
tilaisuudessa, m.m. talvella 1925 työttömien iltamissa 
3 koko illan soittoa, niin että kukin seitsikko suoritti 
yhden vapaasoiton. Kaupungin Musiikkilautakunnau 
myöntämällä 7,200: — markan avustuksella soitti soit
tokunta Kalliossa 12 ja Hermannissa 6, eli siis yhteensä 
18 konserttia. S. T. M. L:n Uudenmaan piirin kesäjuh
liin Lohjalla heinäkuun 11 ja 12 p:nä otettiin myös osaa.
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Vaalivalistustilaisuudcssa Puna-Lyhdyssä kunnallisvaa
lien edellä oltiin myös avustamassa maksutta.

Pitkäaikainen hanke saada soittokunnalle uudet tor
vet, saatiin toteutettua vuoden lopulla. Torvet ostettiin 
Fazerin Musiikkikaupasta ja maksoivat ne yhteensä 
Smk. 33,015:—. Tämä saavutus antoi huomattavaa 
innostusta soittajien toiminnalle. — Marraskuun 1 p:nä 
vietti soittokunta 20-vuotista juhlaansa konsertilla, saa
den kaikkien pääkaupungin sanomalehtien puolelta erit
täin suopean arvostelun osakseen, puolueisiin katso
matta.

Kaikkien yhdistyksen ja sen alaosastojen y.m. työ
väen valistusjärjestöjen soittotilaukset on saatu tunnol
lisesti suoritetuksi ja luottaen samaan yhteisymmärryk
seen joka on vallinnut kuluneena vuonna eri järjestöjen 
ja soittokunnan kesken, voidaan vuodesta 1926 toivoa 
tulevan vilkkaan toimintakauden Soittokunnalle.

Järjestysvaliokunta.
Yhdistyksen järjestysvaliokuntaan on kuluneen toi

mintavuoden aikana kuulunut jäseninä: L. Vuorensola, 
A. Kilpinen, O. Saaristo, Hj. Holmström, A. Selin, B. 
Id, M. Saarikoski, R. Saloranta, V. Peltola, J. Nurminen, 
F. Törnqvist, K. Virtanen, A. Vilén, J. A. Salonen, J. 
Sahlström, A. Patokoski ja T. Ojanen. Näistä erosi 
toimintavuoden aikana viisi viimeksi mainittua ja on 
heidän tilalleen valittu: D. Laine, E. Kruth, Y. Ahlberg 
ja M. Kujanpää. Edellisten lisäksi on järjestysvalio
kuntaan kesän aikana, jolloin Mustikkamaalla oli toi
mintaa, kuuluneet ylimääräisinä jäseninä H. Virtanen ja 
Juhola.

Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut J. Sahl
ström ja hänen erottuaan valiokunnasta A. Kilpinen; 
sihteerinä K. Virtanen, varalta T. Ojanen, talouden- ja 
rahastonhoitajana A. Selin, sekä tilintarkastajina |. 
Numminen ja R. Saloranta. Järjestysvaliokunnan, joka



on ollut jakautuneena kahteen vuorottain järjestystä 
valvovaan ryhmään, etumiehinä ovat toimineet A. Kilpi
nen ja J. Sahlström, sekä viimemainitun erottua valio
kunnasta L. Vuorensola.

Kokouksia, joissa on käsitelty sisäisiä- ja järjestyk
senpitoa koskevia kysymyksiä, on valiokunnalla ollut 
vuoden aikana 26.

Marraskuun 5 p:n iltana yhdistyksen talolla sattu
neen, valtiollisen keskuspoliisin aiheuttaman välinäy- 
toKsen ja ampumajutun johdosta asettivat viranomaiset 
syytteeseen, virantoimituksessa olevan viranomaisen 
vastustamisesta syytettyinä, järjestysvaliokunnan jäse
net: B. Id’in, M. Saarikosken, A. Kilpisen ja D. Lai
neen. Asia on ollut yhden kerran esillä Helsingin raas
tuvanoikeudessa, vaan on se lykkääntynyt jatkokäsitte
lyä varten seuraavaan vuoteen *).

Yhdistyksen henkilökunta.
' Yhdistyksen taloudenhoitajana on toimintavuoden 
aikana edelleen toiminut A. Sirén ja sihteerinä K. Lap
palainen elokuun 5 päivään asti, jolloin joutui eroamaan 
sihteerin toimesta. Syyskuun 15 p:stä alkaen on sih
teerinä toiminut J. Suominen. Yhdistyksen kirjanpitä
jänä on syyskuun 1 p:stä, jolloin toimi päätettiin perus
taa, toiminut Tyyne Terho. Vahtimestarina on ollut 
A. Vormula, apulaisvahtimestarina K. Savela, talonmie
henä E. Salonen, lämmittäjinä R. Jokinen ja V. Aho.

Yhdistyksen ravintolain hoitajana toimi vuoden alusta 
elokuun 1 päivään K. Niemi sekä elokuun 15 p:stä al
kaen vuoden loppuun A. Nissinen. Varastorpiehinä ovat 
olleet 1. Pohjolainen ja T. Paltta. Varastokirjanpitä-
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*) Raastuvanoikeus antoi päätöksen tästä asiasta 8 p:nä hei. 
mikuuta, minkä mukaan kanne järjestvsmiehiä vastaan tuli kumo
tuksi. Raastuvanoikeuden päätöksestä on kuitenkin molemmin 
puolin valitettu hovioikeuteen.
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jänä, joka toimi perustettiin huhtikuun 1 p:stä, on toi
minut Hymmi Hemmilä. Ruokalan emännöitsijänä on 
ollut Hanna Huinpila, apulaisemännöitsijänä Anni Leh
tovaara, kahvilan emännöitsijänä Ines Alkava sekä 
Mustikkamaan ulkoravintolan emännöitsijänä kesäai
kana, jolloin ravintola oli avoinna, Eva Salonen. Bil
jardissa, joka toimii ravintolan alaisena, on markköörinä 
ollut J. Venhola yhden apulaisen kanssa.

Muuta henkilökuntaa on ravintolan ja kahvilan pal
veluksessa ollut 85 naista, joiden lisäksi kiireellisinä 
aikoina on käytetty tilapäistä työvoimaa. Mustikkamaan 
ulkoilmaravintolassa oli kesäaikana, vahtimestaria ja 
emännöitsijää lukuunottamatta, 16 naista ja 1 mies sekä 
tilapäisiä avustajia lauantai- ja sunnuntai-iltoina noin 
25 henkilöä.

Leipomoliikkeessä, jonka toiminta lopetettiin huhti
kuun 1 pistä, toimi johtajana A. Laukkanen. Lisäksi 
oli leipomon palveluksessa kaksi mies- ja yksi naislei- 
puria sekä ajomies.

oiivoojattarina, jotka ovat huolehtineet talon siivouk
sesta ja puhtaanapidosta, on ollut 10 naista. Elävien
kuvien teatterin palveluksessa on ollut 9 henkilöä.

Lisärakennuksen valmistuttua, jolloin useat ammatti
liitot ja muut keskusjärjestöt muuttivat toimistonsa yh
distyksen talolle, osoittautui tarpeenvaatimaksi yövar
tijan ottaminen yhdistyksen palvelukseen. Maaliskuun 
15 pistä alkaen onkin yhdistyksellä ollut yövartija, 
jonka työaika on klo 8 ip. klo 3 ap.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden lopussa kaik
kiaan 127 henkilöä, joista naisia 105 ja miehiä 22.

Erinäisiä asioita.
Yhdistyksen hallintoelimiin kuuluneista henkilöistä, 

jotka edellisinä vuosina olivat poliittisista syistä joutu
neet vankilaan, on kuluneen vuoden aikana vielä ollut 
vangittuna: M. Väisänen, V. Salomaa, K. Jäntti, J. Sillan-
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pää, J. Suominen ja O. Jalava, joista kaksi viimeksi mai
nittua vapautui vuoden aikana. Lisäksi joutui, kuten 
edellä on jo mainittu, johtokunnan jäsen K. Karila kärsi
mään 7 kuuk. kuritushuonetuomiota n.k. suuren kommu- 
nistijutun johdosta. Edellämainituille henkilöille on 
edelleen lähetetty ruokapaketteja yhdistyksen puolesta 
kerran kuukaudessa.

E. Salmin ja A. Vatasen hautapatsasrahastoihin on 
yhdistys lahjoittanut Smk. 1,000:— kumpaiseenkin. 
Myöskin työttömiä on yhdistys avustanut lahjoittamalla 
heille jonkun määrän tupakkaa sekä luovuttamalla hei
dän käytettäväkseen maksuvapaasti kokous- ja iltama- 
huonevuoroja.

Tupakkatehdas Fennialta on yhdistys'kuluneen vuo
den a.kana saanut vastaanottaa Smk. 25,000:— lahjoi
tuksen rakennusrahastonsa hyväksi.

Kuten aikaisemmissa yhdistyksen toiinintakertomuk- 
si.sa on mainittu, määräsi vuonna 1918 kuollut apteek
kari Amii A. Scheele jälkisäädöksessään yhdistykselle 
luovutettavaksi osan omaisuudestaan sivistystarkoituk- 
siin käytettäväksi. Vainajan omaiset vaativat kuitenkin 
oikeudessa testamenttia tältä osalta kumottavaksi, 
koska yhdistys ei heidän käsityksensä mukaan ollut 
lainmukaisella tavalla valvonut oikeuttaan. Kuluneen 
vuoden aikana on asia ratkaistu korkeimmassa oikeu
dessa yhdistyksen eduksi ja on yhdistys viirne marras
kuun 18 p:nä saanut nostaa näitä testamentissa mää
rättyjä varoja Smk. 127,060:— sekä korkeimman oikeu
den yhdistykselle tuomitsemia oikeuskuluja Smk.

* 400:—Lopullisesti ei tämä testamenttijuttu ole vielä
selvitetty, sillä v:nna 1919 ovat vainajan sukulaiset, 
Helsingin raastuvanoikeudesta saadun todistuksen pe
rusteella, minkä mukaan testamenttia ei yhdistyksen 
puolesta olisi lainmääräämänä aikana valvottu, jakaneet 
keskenään yhdistyksen osalle tulevista varoista Smk. 
111,000:—, mille summalle kertyneitä viiden vuoden
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korkoja, ei vielä ole saatu ja näyttää niiden saaminen 
verrattain epävarmalta.

Mustikkamaan ravintolarakennuksen rakennusura
koitsijan takaaja herra V. A. Riihimäki on toimintavuo
den aikana yhdistykselle suorittanut sanotun rakennuk
sen rakennuttamisesta aiheutuneen takaussumman lop
puerän, joten hän on takauksestaan täysin vapautunut.

Kun yhdistys päätti lopettaa leipomoliikkeen harjoit
tamisen Ruskeasuolla omistamassaan talossa ja mai
nittu talo sen vuoksi tuli tarpeettomaksi, niin myytiin 
se siellä olevine irtaimistoineen leipuri H. Suomiselle 
Smk. 260,000:— kauppahinnasta.

Yhdistyksen liiketoiminnan laajentuessa, m.m. uuden 
kahvilan avaamisen kautta, osoittautui tarpeenvaati- 
maksi kirjanpidon uudelleen järjestäminen, jotta eri lii
kehaarain taloudellista kannattavaisuutta voidaan tar
koin ja nopeasti seurata. Kirjanpito uudistettiin n.k. 
ranskalais-amerikalaisen kirjanpitojärjestelmän mukai
seksi. Myöskin varastokirjanpito, jota ei aikaisemmin 
yhdistyksellä pidetty, otettiin käytäntöön, minkä avulla 
varaston kirjanpitoarvo voidaan millä hetkellä tahansa 
todeta ilman varaston inventeerausta. Näiden kirjan- 
p:doäsa toimitettujen uudistusten kautta on päästy sii
hen, että yhdistyksen eri liikehaarain kuukautinen kan- 
nattavaisuus saadaan selville aina seuraavan kuukau
den puolivälissä.

Vapaajäsenoikeudet yhdistyksessä ovat saavuttaneet 
seuraavat henkilöt, oltuaan 20 vuotta yhdistyksen jäse
nenä:
S. Metalliteollisuustyöväen 1. Teollisuusneuvosto n:o 1: 

Basilius Haarala, Oskar Jalava, Väinö Jokinen, 
Otto Järvinen, Leander Lahti, Gustaf Laitinen, 
J. N. Lehtinen, Kalle Lindgren, Antti Pakarinen, 
August Rissanen, Huugo Salila, V. Salonen, 
Vilho Soininen, J. D. Uramo, F. E. Mäki ja Otto 
Oksanen.



S. Muurarien- R.- ja U.-liiton osasto n:o 1:
K. A. Forsberg, H. Hurmevaara, J. Karvinen, J. 
E. Lamminen, D. Saaristo, K. Sinisalo, Artturi 
Leino, J. Aho, K. Vaarasalo, P. Niemimäki, E. 
Saarinen, H. Sirola, N. Malm, R. Malm, K. Matts
son, N. Kalske, J. Hj. Kalliomaa ja K. Etholén;

osasto n:o 2: A. E. Leino, J. H. Raivola, V. Niemi (Jo
hansson), K. Alanen, E. Vahlgrén, V. Aho, O. 
Kumpulainen, J. Hyvärinen ja J. Melander;

osasto n:o 29: Huugo Tammio, Topias Pihlajamäki ja 
Kalle Lindholm.

S. Rakennustyöväenliiton osasto n:o 1:
Johan Ekström, Matti Harju, Juho Hurme, K. Ko- 
tisalmi, Paavo Laitinen, J. A. Leivo, Ilmari Man
ninen, Emil Paasivuori, Aaron Rannila, K. H. 
Ruoho, Jalmari Saarinen, Emil Salminen, Johan 
Selin, Oskari Särö, Kustaa Tero, Aug. Viinus- 
vuori, Jalmari Virtanen, H. V. Vuorinen ja Kalle 
Väre;

osasto n:o 2': Johan Järvinen, August Aaltonen, August 
A. Toivonen, Johan K. Hiekka, Johan Tuomi, 
Heikki Moisio, Konsta Soisalo, Aleksander Lean
der, Johan E. Salmi, Viktor Auranen, Emanuel 
Etholén, Oskar F. Laine, Johan Soini, Juho Saa- 
rikko, Juho Mälkiä, Oskar B. Viljanen, Johan E. 
Kivistö, August Hietanen, Johan K. Pohjanen, 
Aaron H. Räsänen, Oskar Vuori ja Kustaa E. 
Lamminen;

osasto n:o 3: K. V. Virtanen, V. Saarelma, A. Ihanen, 
A. Toivainen, J. Tuominen, K. V. Messulin, V. 
Koivula, A. V. Laukkanen, H. Tamminen, K. V. 
Koskinen, A. Hirvonen, V. Laine, J. Pitkänen, F. 
Johansson, A. Lastikka ja S. Kivi;

osasto n:o 4: Julio Jalo;
osasto n:o 5: Vihtori Viherkoski;
osasto n:o 6: Matilda Aaltonen;

24
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osasto n:o 8: P. Nevalainen, A. G. Peltonen, A. Ruo
honen, V. Kontio, J. Mäkinen, K. Saarinen, M. 
Orre, Väinö Lehto, M. Lehikoinen ja A. Aho;

osasto n:o 9: E. Auer, A. Rinne, A. Hildén, J. D. Ha
lonen, L. M. Hendriksson, A. Kataja, J. Tuppu
rainen, A. Vainikainen, T. Laitinen, A. Arenius, 
P. Salomaa ja K. Arovirta;

Suomen Puuteollisuustyöv. liiton osasto n:o 1: August 
Turunen, P. J. Murros ja A. V. Salo;

osasto n:o 9: Jaakko Väätäinen ja Aadam Lahtinen. 
Suomen Vaatetustyöntekijäin liiton osasto n:o 3: Elmi

Peltolehto.
Suomen Ravinto- ja Nautintoainetyöväen liiton osasto 

n:o 1: Kalle Manninen, Heikki Niemi, Vihtori 
Raunio ja Otto Hakulinen;

osasto n:o 36: Mimmi Tolonen ja Hilma Karvinen; 
osasto n:o 44: Maria Karlsson, Eva Kortelainen ja Anna

Lainio.
osasto n:o 46: Eliina Hakala.
Suomen Nahkatyöntekijäin liiton osasto n:o 10: J. V. 

Venhola, H. Salminen ja E. Tähkä;
osasto n:o 7: Josef A. Laakso, J. Huusko ja J. Salmi 

(Sundberg).
Kuten jälempänä olevasta yhdistyksen kuluneen vuo

den tilinpäätöksestä ilmenee, osoittaa tilinpäätös huo
mattavaa tappiota. Tähän epäedulliseen tulokseen on 
etupäässä vaikuttanut ne laajat korjaus- ja muutostyöt, 
joita yhdistyksen varsinaisessa toimitalossa sekä Mus
tikkamaalla on vuoden kuluessa suoritettu, mutta joiden 
korjausten kautta kiinteimistöjen arvo todellisuudessa 
on huomattavasti kohonnut. Tappiota lisää myöskin se 
seikka, että uuden rakennuksen puolella olevia huoneus- 
toja ei rakennustöiden keskeneräisyyden takia voitu 
vuoden alussa vuokrata, aiheuttaen täten noin kahden 
kuukauden vuokratappion tammi—helmikuun ajalta,
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menojen siitä huolimatta ollessa samat kuin myöhem- 
pinäkin kuukausina.

iässä lyhyesti ja pääpiirteissään yhdistyksen toi
minta vuotena 1925. Mitään loistavia saavutuksia ei 
siinä ole voitu jäsenistölle esittää. Toiminta on pää
asiassa rajoittunut taloudellisten asiain hoitoon, mutta 
siinäkin suhteessa saavutetut tulokset ovat verraten vä
häisiä.

Yhdistyksen jäsenluku ja tiliasema selviää seuraa- 
vasta:

HELSINGIN TYÖVÄEN YHDISTYKSEN 
TILIASEMA JOULUK. 31 P:NÄ 1925.

Varat.
Rahaa:

Kassassa .................... 26,034: 25
Vaihtokassoissa ........ 14,950: —
Juoksevalla tilillä .... 6,878:83
Säästökassatilillä .... 17,261:57
Takausrahastoissa . . . 16,100: —

Kiinteimistöä:
Talo ja tontti Sirkusk. 5
arvo 31. 12. 1924 ........ 6,730,500: —
lisäys .......................... 1,356,581:50
Kalust. luet
telon muk. 220,132: 50
10% poisto 22,013:25 198,119:25 8,285,200:84
Mmiaalla 672,000: —
5% poisto 33,600:— 638,400: —
Kalust. luet
telon muk. 31,626:50
10 % poisto 3,162:65 28,463:85 666,863:85

Ravintolan omaisuus:
Kalust. luet
telon muk. 62,694: 34
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25 % poisto 15,673:59 
Tavaraa sanomal. kiosk.

Kahvilan omaisuus:
Kalust. luet
telon muk. 89,755: 11 
10 % poisto 8,975:51 
Tavaraa kahv. varast.

Teatterin omaisuus:
Kalust. luet
telon muk. 123,042: 85 
10% poisto 12,304:29 
Tavaraa teatt. kioskissa

Biljardin omaismis:
Kalust. luet
telon muk. 34,555: — 
poisto .... 14,555: —

Tavaraa keskusvarastossa: 
Inventarion mukaan . . ..

Soittokunnan omaisuus: 
Inventarion mukaan .. ..

Kirjasto:
Luettelon mukaan ....'.

Lainasaatavia:
Osakeyhtiö Työ ......
Kuopion Työv. Yhdistys

Arvopapereita ja osakkeita

47,020: 75 
11,207: 42

80,779: 60 
2,806: 95

110,738: 56 
2,636: 57

200,000: — 
5,000: —

58,228: 17

83,586: 55

113,375: 13

20,000: —

113,644: 91

47,102:94

8,000: —

205,000: —

6,580: —
Smk. 9,688,807:04

Velat:
Helsingin kaupungille:

Velka tontista ...................................... 113,048:63
Henkivakuutusyhtiö Suomelle:

Velka velkakirjan mukaan.................. 1,331,362:76



28

Työväen Säästöpankille:
...Velka ....................................................
Vekselivelkoja:

Työväen Säästöpankille......................
Tilivclko ja :

Eli henkilöille ......................................
Ra ke nnuslain oja:

Luettelon mukaan................................
Erilaisia rahastoja:

Rakennusrahasto ........ 39.306: 73
Sekalaisia rahastoja ... 5,085:71
Amil A. Scheelén rahasto 122,802: 89

5,500,000: — 

150,000: — 

379,913: 19 

767,344: 20

167,195: 33
Puhdas omaisuus:

Tilikauden alussa........ 1,518,739:59
Vähennys tilik. aikana 238,796: 66 1,279,942: 93

Smk. 9,688,807:04

Voitto- ja Tappiotili.
Per Seuraavat:

Voitto- ja Tappiotili
Kiinteimistötili .......... 246,664: 69
Mustikkamaantili .. . . 39,805:43
Soittokunnantili.......... 13,103: 61
Tuotantolaitostentili .. 81,822: 47
Ravintola I tili .......... 73,541:94
Kahvilantili ................ 28,248: 07
Biljardintili ................ 40,222: 36
Juhlatoimikunnantili .. 108,113: 50
Jäsenverojentili.......... 99,991: —
Kassa-alennustili .... 3,166: 60
Pääomatili.................. 238,796: 66 973,476:35

Per Voitto- ja Tappiotili
An Seuraavat:

Kirjastotin.................. 5,719:30
Korkotili .................... 638,681:63
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Teatterintili................  185,437: 82
Yleiskulujentili .......... 21,378:30
Verojentili ................ - 110,759:30
Avustustentili ............ 10,000: —
Lahjoitustentili .......... 1,500: ■— 973,476: 35

Saaritoimikunnan tili v. 1925.
Voitto- ja Tappiotili.

Voitoksi.
Huvien tililtä.......................... 128,037:85
Näyttämön tililtä .................. 16,350:— 144,387:85

Smk. 144,387:85

Tappioksi.
Kulunkitili .............................. 24,657:15
Soittokunnantili...................... 27,755: —
Järjestysvaliokunnan tili .... 21,540: —
Lahjoitustentili ...................... 2,232: —
Työväenyhdistyksentili ........ 68,203:70 144,387:85

Smk. 144,387:85

HTY:n Juhlatoimikunnan tilit joulukuun 31 pnä 1925.

T u 1 o t:
Tuloja:

Iltamista .... 
Kuusijuhlista 
Vuosijuhlista 
Lastenjuhlista

........................................ 245,087:35

........................................ 8,880: —

........................................ 16,712:80
...........................  12,900: —

Smk. 283,580: 15
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Menot:
Menoja:

Iltamista ................................................ 133.260: 25
Kuusijuhlista ........................................ 6,967: —
Vuosijuhlista ........................................ 17,050:50
Lastenjuhlista ...................................... 13,638:90

Palkkioihin ................................................ 4,550: —
Tilitetty HTY:lle..........................  108,113:50

Smk. 283,580: 15

HTY:n Juhlatoimikunnan puolesta:
E. J. S a 1 o.

Helsingin Työväenyhdistyksen Srrttokunnan 
tiliasema jouluk. 31 p:nä 1925.

Varat.
Rahaa kassassa ............................................ 4,863:83

„ Työväen Säästöpankissa.................. 6,961:31
Saatavia:

ILgin Työv. Järjestöjen Soittokunnalta .. 2,500: —
Kalusto:

Luettelon mukaan...................................... 32,777:80
Smk. 47,102: 94

Velat.
Omaisuus tilikauden alussa.......................... 33,999: 33

Lisäys tilikauden aikana...................... . 13,103:61
Sink. 47,102:94

Voitto- ja Tappiotili.
Voitoksi.

Palkkatili ...................................................... 14,353:45
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Iltamntili
Korkotili

........................................................ 3,067:40

................................ ....................... 850: H
Smk. 18,270:96

Kulunkitili
Kalustutili
Pääomatili

Tappioksi.
...................................................... 4,211: 40
........................................................ 955:95
.............................. .......................  13,103:61

Smk, 18,270:96

Helsingissä, jouluk. 31 p:nä 1925.
E. J. Salo.

Tilintarkastuslausunto.
Valittuina tarkastamaan Helsingin Työväenyhdistyk

sen r.y. tilejä ja hallintaa vuodelta 1925, olemme tämän 
meille uskotun tehtävän suorittaneet, tarkastaen yhdis
tyksen sekä sen alaisen juhlatoimikunnan, saaritoimi- 
kunnan ja soittokunnan toimikunnan tilit ja olemme tar
kastuksessa havainneet:

1 :o että tilien avaus oli oikein tehty;
2:o että tulot ja menot ovat meille esitettyjen todis

teiden mukaan oikein kirjatut;
3:o että käteiskassa, jonka tänään laskimme, vastasi 

tilikirjojen osoittamaa määrää;
4:o että palovakuutukset ovat kunnossa;
5:o että pankkitalletukset sekä arvopaperit ovat oi

keista arvoistaan tilinpäätökseen otetut;
6:o että kalusto on kohtuulliseen arvoon arvioitu ja 

poisto mielestämme riittävä, vaikkakaan se ci esiinny 
voitto- ja tappiotilillä;

7:o että tilinpäätös on oikein tehty.
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Tarkastuksessa olemme kiinnittäneet huomiota elä- 
väinkuvain teatterin tuottamaan verrattain suureen tap
pioon, mutta kun meille on ilmoitettu, että johtokunta 
on ryhtynyt toimenpiteisiin ei asia puoleltamme anna 
aihetta enempään.

Edellä sanotun perusteella, ja kun pöytäkirjoista olem
me todenneet, että yhdistyksen asioita on hoidettu sään
töjen ja päätösten mukaisesti, ottaa 6 kohdassa maini
tut poistot tilikertomuksessa liitteenä tilinpäätökseen, 
ehdotamme

että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tili
velvollisille myönnettäisiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 
1925 tileistä.

Helsingissä, 13 p:nä maaliskuunta 1926.
T. H. Vilppula. Jalmari Kivilahti.

Aatu Halme.

Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan myynti 
kuukausittain vuonna 1925.

Tammikuu ..
Alaravintola Sekal. tuloja 
333,313:25 23,598:70

Yläravintola Yhteensä 
356,911: 95

Helmikuu ... 439,918: 77 5,661: 75 —: — 445,580: 52
Maaliskuu .. 335,SOS: 75 5,018: 50 104,09S: 60 444,925: 85
Huhtikuu ... 298,S30: 90 91,361: 98 146,793: 85 536,986: 73
Toukokuu .. 267,78S: 55 29,949: 40 113,6S9: 45 411,427: 40
Kesäkuu .... 132,800: 65 9,581: 23 164,950: 60 307,332; 48
Heinäkuu .. . 76,202: 50 9,699: 90 162,935: 70 248,838: 10
Elokuu........ 226,902: 05 14,656: 25 78,720: 80 320,279: 10
Syyskuu .... 249,820: 75 940: — 126,939: 45 377,700: 20
Lokakuu .... 273 916: 90 5,094: 15 154 997: 65 434,008: 70
Marraskuu .. 286,091: 40 8,5GS: — 158,990: 30 453,649: 70
Joulukuu ... 303,211: 60 30,461: 75 17S,G93: 20 512,369: 55

Smk. 3,224,606: 07 234,591: G1 1,390,812: 60 4,850,010: 28
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HTY:n osastojen jäsenluku ja osastoilta kannetut 
jäsenmaksut vuonna 1925.

Suomen Metalliteollisnustyöväen liitto.
Naisia Miehiä Yht. Smk.

H:gin Metallityöntekijäin Teol- 
lisuusneuvosto ........................... 69 2,142 2,211 25,166: 50

Suomen Eakennustyöväen liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Maalarien ao................ 500 500
2 Kirvesmiesten ao. ............... 548 548 6.502: —
3 Kivityönteki jäin ao .......... 280 280 3,263: —
4 SekatyÖnteki jäin ao.............. 40 453 493 4,605: —
5 Tiilenhän ta jäin ao. ........... 42 42 466: —
6 Sekatyöläisnaisten ao.......... 248 248 1,881: 75
7 Asfalttityöntekijäin ao. .. 44 44 475: —
8 Sementtityöntekijäin ao. .. 122 .122 1,632: —
9 Kunnantyöntckijäin ao, ,. 1S2 182 2,288: —

10 Nuohoojain ao...................... 25 25 290: —
91 Kadunki.vittäjäin ao............ 11 11 132: —

134 Talonmiesten ao................. .. 9 9 95: —
144 Riistäjäin ao ..................... 19 19 207: —
149 Arabian ao. ......................... 10 12 22 216: 50
155 Näyttämötyöläisten ao. ... 1 7 8 86: —

Yhteensä 299 2,254 2,533 27,794: 25

Suomen Muurarien, Happanen ja Uunintelcijäin liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Muurarien ao .................. 424 424 4.271: —
2 Rapparien öo.........................

29 Uunintekijäin ao .............. 76 76 823: —
34 Kipsi, ja Riksilevytyönt.ao. 63 63 632: f—

Yhteensä 718 718 7,291: —

Suomen Puuteollisuustyöntekijiiin Uitto.
N:o Naisia Mieli i ä Yht. Smk.

1 Puuseppäin an ................... 125 125 1 542: —
9 Konepuuseppäin ao.............. 40 40 456: —

94 Verhoili jäin ao.................... .. 4 54 58 695: 25
121 Venhe- ja Laivatelakkat ao. 8 8 108: —

Yhteensä 4 227 231 2,801:25
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Suomen Vaatetustyönlelcijäin liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Räätälien a o.......................... 67 179 246 2,746: —
2 Kappatyöntckijäin ao.......... 45 45 2S4: 25
3 Ompclijattarien ao............... 11)2 102 442: 50

23 Kunnan Naistvöntekij. ao. 19 19 171: —
30 Varastotyöntekijäin ao. .. 10 11 27 586: 50
51 Hattutyöntekijäin ao.......... 17 5 22 148: 50
60 Pukutelitaalaisten ao........... 70 3 73 225: —

Yhteensä 336 193 534 4,604: 25

Suomen NaJikateollisuustyöväen liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Nahkurien ao........................ 19 19 218: —
7 Satulaseppäin ao.................. 2 17 155: —

10 Jalkinetyöntekijäin ao........ 37 103 190 2,365: —
Yhteensä 89 137 226 2,738: —

Suomen Liiketyöntekijäin liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Liiketyöntekijäin ao............ 71 120 191 2,109: 50
17 Sairashuonetyöntckijäin ao. 10 5 15 145: 50
28 Siivoojain ao......................... 70 70 601 : 50
45 Puhelintyöntekijäin ao. ...* 42 42 521: —
53 Sanomalchtiinyyjäin ao. .. 22 9 31 281: 50

Yhteensä 173 176 349 3,659: —

Suomen Bavinto. ja Nautintoainetcollisuustyiiväcn liitto.
N:o Naisia Miehiä Yht. Smk.

1 Leipomotyöntekijäin ao. .. 149 174 323 3,494: —
7 Liha.elintarvetyönt ao. ... 8 92 100 1,245: —
8 Ajo- ja Varastotvöl. ao. .. 24 82 106 1,212: —

17 Karamelli- ja Sokerit, ao. 23 57 80 365: 25
21 Junmateollisuust ao............ 6 27 33 379: 50
35 Ravintolatvönt. ao................ 159 2 161 1,485: 75
36 Taloustyöntekijäin ao.......... 79 79 639: 75
33 Tupakkatehtaalaistcn ao. .. 74 1 75 614: 50
42 Silittäjäin ao......................... 64 64 505: 50
44 Pesijättärien ao................... 66 66 586: 50
46 Kylvettäjäin ao.................... 51 51 447: —

Yhteensä 703 435 1,133 10,975:50



35

Suomen Kuljetustyölä/isten liitto.
N: o

2 Satamatyöntekijäin ao. ...
3 Varasto- ja Kuljetust. ao.
4 Ajurien ao.............................
8 Merimiesten ja Lämmitt.ao.

28 Kaup. Puhtaanapitot. ao...
44 Autonkuljettajain ao..........
53 Ajuripalvelijain

Naisia Miehiä Yht. Smk.
223 223 1,810: —

20 195 215 1,971: 75
96 96 1,344: —
39 39 465: —

4 84 88 396: —
69 70 655: —
16 16 177: —

1
ao..............

Yhteensä 25 722 747 6,818:75

Naisia Miehiä Yht. Smk.
S. Jalometallit, liiton II:gin os. 15 45 60 658: 50
S. Kutomotyöv. liiton Kutoj. ao. 41 41 372: —
S. Paperiteoll. liiton Kotelot, ao. 23 23 207: —
SVR. Konep. liiton II:gin osasto 11 351 362 3,911: 50
S. Lasityöntek. liiton H:gin os. 1 19 20 200: —
S Sukeltajain liitto .................... 42 42 507: —
1ITY :n Toveriseurä .................... 2 29 31 384: —
HTY:n Laulu- ja Soitannoll. os. 29 29 282: —
Sos.-clem Naisyhdistys .............. 109 1 110 1,200: 75
V._ ja U.-seura Jyry.................. 11 39 50 419: 75

Yhteensä 242 526 768 8,142:.50

Jäsenluku ja suoritetut jäsenmaksut liitottain v. 1925.
Naisia Miehiä Yht. Smk.

S. Metalliteollisuustyöntekijäin 1. 69 2,142 2,211 25,166: 50
S. Rukennustvöväen liitto .......... 299 2,254 2,553 27,794: 25
S. Muur., Rapp. ja Uunint. 1... 718 718 7,291: —
S. Puuteollisuustyöntekijäin liitto 4 227 231 2,801: 25
S. Vaatetustyöntekijäin liitto .. 336 198 534 4,604: 25
S. Nahkateollisuustvöväen liitto. 89 137 226 2,738: —
S. Liiketyöntekijäin liitto ........ 173 176 349 3,659: —
S. Ravinto- ja Nautintoainet. 1. 703 435 1,138 10.975: 50
S. Kuljetustyöläisten liitto .... 25 722 747 6,818: 75
Muut osastot ................................ 242 526 768 8,142: 50

Yhteensä 1,940 7,535 9,475 99,991: —


