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Luodessaan katsauksen yhdistyksen kuluneen vuoden 
toimintaan havaitsee sen ilahduttavan tosiasian, että ne 
järjestelytoimenpiteet, joihin edellisenä vuotena yhdistyk
sen taloudellisen aseman vakiinnuttamistarkoituksessa 
ryhdyttiin ja joita edelleen kuluneen toimintavuoden 
alkupuolella jatkettiin, ovat johtaneet toivottuihin tulok
siin. Voimme todeta, että yhdistyksen taloudellinen kan- 
nattavaisuus, talon laajennuksen aiheuttamista suurista 
korkomenoista huolimatta, on turvattu, jos vaan taloutta 
huolella ja tarkkaavaisuudella hoidetaan.

Muistaessamme, että kulunut toimintavuosi oli ensim
mäinen, jolloin lisärakennuksen rakennuttamisen kautta 
saatu, laajennettu tila.oli koko vuoden yhdistyksen käy
tettävänä, ja toimintavuotta tämän vuoksi täytyy katsoa 
ikäänkuin koevuodeksi talon kannattavaisuuden toteami
seksi, on saavutettu tulos omiaan antamaan varmuutta 
vastaiseen toimintaamme nähden.

Tätä varmuuden tunnetta tulevaisuuteen nähden lisää 
myöskin havaittavissa oleva työväenjärjestötoiminnan vil
kastuminen ja voimistuminen, josta selvimpänä todisteena 
on järjestöjen jäsenmäärän voimakas kohoaminen. Kun 
yhdistyksen jäsenluku edellisenä vuotena lisääntyi 1,131 
jäsenellä, ollen vuoden lopussa kaikkiaan 9,475 jäsentä, 
niin voitiin jäsenmäärän lisäys kuluneena toimintavuo
tena merkitä 2,829 jäsenellä, jäsenluvun ollessa vuoden 
päättyessä 12,304 jäsentä. Suurin jäsenmäärän nousu oli 
rakennusteollisuuden alalla toimivissa S. Rakennustyö-
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väen ja S. Muurarien, Rapparien ja Uunintekijäin liit
toihin kuuluvissa osastoissa sekä Metallityöntekijäin Teol- 
lisuusneuvostossa.

Hallintoelimet.
Edustajisto.

Yhdistyksen edustajisto on kuluneen toimintavuoden 
aikana pitänyt kaksi sääntömääräistä kokousta.

Kevätkokous pidettiin huhtikuun 11 päivänä ja käsi
teltiin siinä toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuo
delta sekä päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämi
sestä tilivelvollisille. Toimintakertomuksen käsittelyn yh
teydessä päätti edustajisto myöntää johtokunnalle val
tuuden elävienkuvien teatterin toiminnan lakkauttami
seen ja salin käyttämiseen muihin, taloudellisesti edulli
sempiin tarkoituksiin. Samassa kokouksessa tehtiin myös 
ehdotus, että Työn Näyttämön käytettäväksi lomautettai
siin yhdistyksen talon B-salissa vähintäin kaksi vakinaista 
näytäntöiltaa, sekä että ainakin toinen näytäntöilloista 
olisi lauantai- tai sunnuntai-iltana. Koska kuitenkin 
B-sali alkujaan on suunniteltu pääasiassa osastojen perhe- 
y.m. juhlia varten, päätti edustajisto edelleen varata sen 
etupäässä osastoille ja vasta sen jälkeen antaa Työn Näyt
tämön käytettäväksi.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 21 
päivänä, missä valittiin neuvostoon seuraavaksi kolme- 
vuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle seuraavat 5 jäsentä: 
Arvo Tuominen, Uno Nurminen, Hjalmar Långström, 
Piina Pietikäinen ja Matti Lumme, sekä varajäseniksi 
seuraavan vuoden ajaksi Otto J. Rantanen, Hilma Karvi
nen, Johan Järvinen, Mimmi Antikainen ja Antti Pa
karinen. Neuvoston esityksestä vahvistettiin johtokunnan 
valmistama yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 1927.

Samassa kokouksessa hyväksyttiin johtokunnan ja neu
voston esittämä yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus.
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Tärkein muutos säännöissä koskee yhdistyksen edustajis
toon valittavien edustajain valintaperustetfa. Kun tähän 
asti voimassa olleiden sääntöjen mukaan osastot ovat saa
neet valita edustajistoon edustajia erikoisen kohoavan 
jäsenasteikon perusteella, niin nyt hyväksyttyjen uusien 
sääntöjen mukaan saavat osastot valita edustajiaan yhden 
edustajan kultakin alkavalta 100 jäseneltä. Tämän muu
toksen kautta on osastojen edustus yhdistyksessä tullut 
enemmän osastojen jäsenlukua vastaavaksi. Toinen tär
keä muutos säännöissä tehtiin yhdistyksen jäsenyyttä kos
kevaan kohtaan. Jo kauan on yhdistyksessä pyritty sii
hen, että yhdistyksen asioista pääsisivät päättämään pää
asiassa vain ammatilliset ja sivistykselliset järjestöt. 
Tämä periaate on nyt sääntöjen määräyksellä toteutettu. 
Sääntöjen muutoksen avulla on myöskin koetettu selven
tää johtokunnan ja neuvoston välisiä suhteita, jotta väl
tyttäisiin sellaisista ristiriidoista, kuin kuluneen toiminta
vuoden aikana on yhdistyksen toiminnassa ilmennyt.

Tyytymättömänä yhdistyksen neuvoston C-salin harjo- 
tushuonevuoroja koskevaan päätökseen, millä neuvosto 
oli peruuttanut johtokunnan aikaisemman asiaa koske
van päätöksen, anoi H.T.Y :n Naiskuoro, että edustajisto 
peruuttaisi neuvoston kyseellisen päätöksen ja sallisi kuo- 
i-on käyttää C-salia harjoituksiinsa johtokunnan aikaisem
man päätöksen edellyttäminä aikoina. Edustajisto päätti 
harjoitusajan järjestelyn siirtää johtokunnan järjestet
täväksi kuitenkin siten, että jos kuorojen kesken ei yksi
mielisyyttä saavuteta, on johtokunnan aikaisempi päätös 
pantava käytäntöön.

Punaorpotoimikunnan anomuksen, että edustajisto luo
vuttaisi heidän käytettäväkseen punaorpojenpäivänä 
Mustikkamaan tanssilavan ja teatterialueen maksutto
masti koko päiväksi, samoin kuin toimikunnan tarvitsemat 
kokoushuoneet, päätti edustajisto siirtää johtokunnan rat
kaistavaksi, jolle sääntöjen mukaan tällaisten asiain rat
kaisu kuuluu.
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Neuvosto.
Yhdistyksen neuvostoon ovat kuluneen toimintavuoden 

aikana kuuluneet vakinaisina jäseninä: Uno Nurminen pu
heenjohtajana, A. J. Luostarinen varapuheenjohtajana, 
Kiina Pietikäinen, O. J. Rantanen, M. Lumme, R. Kopra, 
E. Huttunen, P. Nevalainen, H. Moisio, V. Tyllinen, E. 
Nuru, Saima Kiviranta, Alpo Halme, V. Uurtamo ja Elmi 
Peltolehto, sekä varajäseninä J. E. Aalto, S. Heikkilä, 
Hilma Karvinen, J. Järvinen ja Mimmi Antikainen.

Neuvosto on toimintavuoden kuluessa pitänyt 10 ko
kousta ja on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 
65 pykälää. Kokouksiin ovat neuvoston jäsenet ja yara-
jäsenet ottaneet osaa seuraavasti:
0. J. Rantanen.. 10 kertaa J. E. Aalto .... 9 kertaa
S. Heikkilä .... 10 55 J. Järvinen .... 9 „
U. Nurminen . . . 9 55 Kiina Pietikäinen 8 „
M. Lumme........ 9 55 A. Halme.......... 8 ,,
P. Nevalainen .. 9 55 Elmi Peltolehti . 8 „
H. Moisio.......... 9 Mimmi Antikainen S
V. Tyllinen .... 9

55

55 A. J. Luostarinen 7 „
E. Nuru............ 9 Saima Kiviranta 6
V. Uurtamo .... 9

55

55 R. Kopra.......... 4
Hilma Karvinen 9 55 E. Huttunen .. . 4 „

Neuvoston ulkopuolelta johtokuntaan valitut jäsenet
ovat olleet kokouksissa saapuvilla: E. Härmä 4 kertaa, 
V. V. Salovaara ja E. Tuomi 3 kertaa, sekä A. Tuominen, 
K. Karila ja J. K. Lehtonen kukin 2 kertaa. Edellisten 
lisäksi on kokouksiin ottanut osaa yhdistyksen talouden
hoitaja A. Sirén ja sihteeri J. Suominen, joista viimeksi 
mainittu on pitänyt kokouksissa pöytäkirjaa.

Tärkeimmistä neuvoston käsittelemistä asioista mainit
takoon johtokunnan ja eri toimikuntien jäsenten vaali 
sekä heidän palkkioitensa määrääminen, yhdistyksen 
sääntöjen muutosehdotuksen valmistelu, järjestysvalio- 
kunnan asiain käsittely, sekä erinäisiä järjestely ja huo-



ncenkäyttöä koskevia kysymyksiä. Toimintakertomuksen 
toisessa kohdassa palaamme lähemmin selostamaan jär- 
jestysvaliokuntaa ja laulukuorojen harjoitushuonevuoroja 
koskevia kysymyksiä, koska nämä. kysymykset ja niistä 
tehdyt päätökset aiheuttivat johtokunnan eroamisen kes
ken toimikautta.

Johtokunta.
Yhdistyksen johtokunnan jäseninä ovat vuoden alusta 

lokakuun 8 päivään asti olleet H. Moisio, P. Nevalainen, 
Alpo Halme, V. Tyllinen, E. Härmä, E. Tuomi ja V. V. 
Salovaara. Näistä oli neljä ensimmäistä neuvostosta ja 
toiset ulkopuolelta valittua jäsentä.

Johtokunnan puheenjohtajana toimi H. Moisio, vara
puheenjohtajana P. Nevalainen sekä yhdistysrekisteriin 
merkittynä sihteerinä V. V. Salovaara.

Johtokunta on toimiaikanaan pitänyt 38 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan 374 pykä-
lää. Kokouksiin ovat johtokunnan jäsenet ottaneet osaa 
seuraavasti:
P. Nevalainen .. 38 kertaa V. Tyllinen .. . . 37 kertaa
II. Moisio.......... 34 „ E. Tuomi . . . . ..30 „
E. Härmä.......... 30 A. Halme . ... ..30 „
V. V. Salovaara 24 „

Neuvoston puheenjohtaja 1L. Nurminen on ottanut osaa
kokouksiin 14 kertaa ja varapuheenjohtaja A. J. Luosta
rinen 12 kertaa. Lisäksi on kokouksissa ollut saapuvilla 
yhdistyksen taloudenhoitaja A. Sirén ja sihteeri J. Suo
minen, viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä.

Johtokunnan ja neuvoston välillä syntyi toimikauden 
aikana erimielisyyksiä yhdistyksen asiain hoidosta, jotka 
lopulta aiheuttivat johtokunnan eron. Pääasiallisena eri
mielisyyden aiheuttajana oli laulukuorojen harjoitus
huonevuoroja sekä järjestysvaliokunnan kokoonpanoa 
koskevat kysymykset.
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Yhdistyksen naiskuoron anottua johtokunnalta, että 
kuoron käytettäväksi luovutettaisiin C-sali joka tiistai- ja 
perjantai-ilta kello 6—8 tahi 8—10, koska kuoron uusi 
johtaja ei ole tilaisuudessa johtamaan kuoroa heidän tä
hän asti käyttäminään liarjoitusiltoina, pyysi johtokunta 
mieskuoro ”Lauluveikkojen” lausuntoa anomuksen joh
dosta. Lauluveikot, joiden yksinkäytettävänä C-sali oli 
siihen asti ollut mainittuina iltoina, ilmoittivat vastusta
vansa naiskuoron anomukseen suostumista, suostuen kui
tenkin jättämään salin naiskuoron käytettäväksi kello 
y2 9 jälkeen. Tämän jälkeen päätti johtokunta C-salin 
harjoitusvuorot tiistai- ja perjantai-iltoina järjestää siten, 
että sali kello 6—8 jätetään mieskuoron ja kello 8—10 
naiskuoron käytettäväksi, tahi ellei mainittu järjestely 
tyydytä mieskuoroa, on harjoitukset järjestettävä kello 
V2 ?—V2 9 sekä t/o 9—V2 H, jolloin toisen viikon aikai
semmat vuorot kuuluvat mieskuorolle ja toisen viikon 
naiskuorolle.

Kuorot järjestyvätkin harjoituksensa C-salissa johto
kunnan päätöksen edellyttämällä tavalla, mutta senjäl- 
keen joutui asia johtokunnan pöytäkirjaselostuksen yh
teydessä neuvoston käsiteltäväksi, joka — peruuttamalla 
johtokunnan päätöksen — oikeutti mieskuoron käyttä
mään C-salia heidän toivominaan harjoitusaikoina.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen osoittama tappio pa- 
koitti johtokunnan heti vuoden alussa kiinnittämään va
kavaa huomiota yhdistyksen taloudellisen aseman vakaan
nuttamiseen, jotta tappiot vastaisuudessa saataisiin välte
tyiksi. Uusia tulolähteitä etsimällä ja menoja supista
malla, missä siihen suinkin oli mahdollisuuksia, pyrittiin 
taloutta vakiinnuttamaan. Useita uudistuksia menojen 
vähentämiseksi pantiin käytäntöön.

Myös Mustikkamaan järjestyksen valvonnasta aiheu
tuvia kuluja, johon edellisen vuoden tilinpäätöksen mu
kaan oli käytetty varoja, vahtimestarin palkkamenoja lu
kuunottamatta, yli 20,000 markkaa, pyrittiin rajoitta
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maan. Tähän asti on yhdistys yksin ja omalla kustan
nuksellaan huolehtinut koko Saaren järjestyksen valvon
nasta, vaikka kaupungin kanssa tehdyn, saaren käyttöä 
koskevan sopimuksen mukaan ei siihen ole ollut velvolli
suutta, lukuunottamatta yhdistyksen omien toimialueiden 
järjestyksen valvontaa. Jotta yhdistyksen menoja täs
säkin suhteessa voitaisiin supistaa, järjestyksen valvon
nan silti heikentymättä, käännyttiin kaupungin viran
omaisten puoleen esityksellä, että kaupunki ryhtyisi huo
lehtimaan järjestyksen valvonnasta saaren niissä osissa, 
jotka eivät kuulu yhdistyksen toimialueisiin.

Kaupungin viranomaisten kanssa, käytyjen, järjestyk
sen valvontaa koskevien neuvottelujen ollessa vielä alku
asteellaan, esitti järjestys valiokunta johtokunnalle pyyn
nön saada ottaa lisäjärjestysmiehiä Mustikkamaan jär
jestyksen ylläpitämistä varten. Johtokunta ei kuitenkaan 
voinut, neuvottelujen keskeneräisyyden tähden, heti vas
tata järjestysvaliokunnan esitykseen. Järjestysvaliokunta 
jätti tämän jälkeen johtokunnalle kirjallisen vaatimuk
sen, missä vaadittiin, että järjestysmiesten lukumääräksi 
Mustikkamaalla on hyväksyttävä arki-iltoina S sekä 
lauantai- ja sunnuntai-iltoina 10 miestä. Ellei vaatimuk
seen suostuta ilmoitti järjestysvaliokunta jättävänsä paik
kansa johtokunnan käytettäväksi. Kun kaupungin 
viranomaisten taholta oli annettu myönteinen vastaus jär
jestyksen valvonnan tehostamisesta saarella, päätti johto
kunta, järjestysvaliokunnan uhkavaatimuksesta huolimat
ta, hyväksyä järjestysmiesten lukumääräksi arki-iltoina 6 
sekä lauantai- ja sunnuntai-iltoina S miestä.

Järjestysvaliokunta, tyytymättömänä johtokunnan 
edellä mainittuun päätökseen, esitti asian neuvoston rat
kaistavaksi ilmoittaen samalla, että jos heidän vaatimus
taan ei hyväksytä jättävät he paikkansa järjestysvalio- 
kunnassa kesäkuun 9 päivänä. Kokouksessaan kesäkuun 
6 päivänä käsitteli neuvosto asian hyväksyen samalla 
seuraavan päätöslauselman:
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”Neuvosto lausuu, että järjestys saarella pitää 
säilyttää kunnollisena. Senvuoksi neuvosto kehoit- 
taakin johtokuntaa palkkaamaan riittävän määrän 
järjestysmiehiä. Mutta kun kysymys ei ole välit
tömästi neuvoston valvottavana ja vastuulla, niin 
ei se voi siihen lähemmin puuttua vaan jättää ky
symyksen johtokunnan järjestettäväksi huomioon 
ottaen, että järjestyksen pito ei saa nykyisestään 
huonontua.

Jos toimenpiteet kysymyksen järjestelyssä vaatii 
joitakin muutoksia järjestyksen pidossa, niin jät
tää neuvosto johtokunnalle valtuudet sen toimeen
panoon ja esittämään ne neuvoston tarkastetta
vaksi. ’ ’

Seuraavana, siis kesäkuun 7 päivänä pitämässään ko
kouksessa, johon myös järjestysvaliokunnan edustajina 
sen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi jäsentä oli kutsusta 
saapunut, suostui johtokunta muuttamaan aikaisempaa 
järjestysmiesten lukumäärää koskevaa päätöstään sikäli, 
että lauantai- ja sunnuntai-iltoina olisi järjestysmiesten 
luku lisätty 8:sta lOmeen mieheen, arki-iltoina järjestys
miesten lukumäärän pysyessä edelleen 6:ssa. Kun järjes
tysvaliokunnan saapuvilla olevat edustajat ilmoittivat 
valiokunnan kiinteästi pysyvän aikaisemmassa päätökses
sään, minkä mukaan he jättävät toimensa järjestysvalio- 
kunnassa kesäkuun 9 päivänä ellei heidän vaatimustaan 
järjestysmiesten lukumäärään nähden sellaisenaan hyväk
sytä, ei johtokunnalle jäänyt muuta mahdollisuutta, kuin 
ryhtyä hankkimaan uusia järjestysmiehiä eroavien tilalle, 
jotta Mustikkamaan järjestyksen valvonta saatiin turva
tuksi. Tuloksena olikin, että kesäkuun 10 päivän illaksi, 
jolloin Mustikkamaalla oli tanssiaiset, voitiin riittävä 
määrä uusia järjestysmiehiä saada järjestystä valvomaan. 
Tämän jälkeen kuitenkin eronneen järjestysvaliokunnan 
puolesta ilmoitettiin johtokunnalle, että he ovat halukkaat
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edelleen jäämään toimeensa, ja hyväksymään johtokun
nan viimeksi tekemän, järjestysmiesten lukumäärää kos
kevan päätöksen, sekä että heidän tarkoituksenaan ei ollut 
erota aikaisemmin ilmoittamanaan päivänä, vaan olisivat 
huolehtineet järjestyksen valvonnasta siksi kun järjestys- 
valiokunnan kokous olisi ennättänyt asian uudelleen kä
sitellä.

Koska kuitenkin järjestysvaliokunnan edustajain kiin
teä ilmoitus järjestysvaliokunnan eroamisesta oli pakot
tanut johtokunnan hankkimaan uusia miehiä järjestys- 
valiokuntaan, eikä heidän sivuuttamisensa enään voinut 
tulla kyseeseen, sovittiin asia neuvottelutietä siten, että, 
järjestys valiokunta muodostetaan kokonaan uudelleen 
sekä. vanhan että uuden valiokunnan jäsenistä. Molem
mat valiokunnat pitivät yhteisen kokouksen, jossa asetet
tiin ehdokkaat muodostettavaan järjestysvaliokuntaan ja 
näin asetetuista ehdokkaista hyväksyi johtokunta järjes- 
tysvaliokunnan vakinaiset- ja varajäsenet.

Varajäsenistä erosi myöhemmin kaksi jäsentä, joiden 
tilalle valiokunta esitti uudet jäsenet. Johtokunta ei kui
tenkaan hyväksynyt toista esitetyistä ehdokkaista, koska 
juuri mainittu henkilö järjestysvaliokunnan edustajana 
oli aikaisemmin antanut johtokunnalle harhaanjohtavia 
tietoja valiokunnan kannasta, salaamalla sen, että järjes- 
tysvaliokunta oli päättänyt valvoa järjestystä yli kesä
kuun 9 päivän, eli siksi kun valiokunnan kokous olisi 
eroamisasian uudelleen käsitellyt, ja mikä valiokunnan 
todellisen kannan salaaminen pakotti johtokunnan ryhty
mään toimenpiteisiin uuden valiokunnan muodostami
seksi, mihin ei olisi tarvinnut ryhtyä jos valiokunnan 
oikea kanta olisi johtokunnan tietoon saatettu

Tyytymättömänä tähän johtokunnan päätökseen kään
tyi järjestysvaliokunta asiassa neuvoston puoleen pyy
täen, että heidän esittämänsä ehdokas hyväksyttäisiin jär
jestysvaliokunnan varajäseneksi. Kun asia tuli esille neu
voston kokouksessa, niin päätti se järjestysvaliokunnan
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vakinaisiksi jäseniksi hyväksyä kaikki muut johtokunnan 
valitsemat jäsenet paitsi yhtä, jonka tilalle valittiin jär
jestysvaliokunnan varajäseneksi esittämä henkilö.

Neuvoston, laulukuorojen harjoitushuonevuoroja sekä 
järjestysvaliokunnan kokoonpanoa koskevissa kysymyk
sissä ottama kanta johti siihen, että johtokunta ei enään 
senjälkeen katsonut olevan edellytyksiä yhdistyksen 
asiain menestykselliseen hoitamiseen, minkä vuoksi se 
päätti jättää paikkansa neuvoston käytettäväksi seuraa- 
valla kirjallisella ilmiotuksella:

’ 'Helsingin Työväenyhdistyksen Neuvostolle. 
Helsingin Työväenyhdistyksen neuvosto on kah

dessa viimeksi pitämässään kokouksessa ottanut kä
siteltäväkseen kysymyksiä ja tehnyt niistä päätöksiä 
tavalla, jotka johtokunnan mielestä sotivat osittain 
sääntöjä ja osittain hyväksyttyjä toimintaperi
aatteita vastaan ja jotka ovat omiaan aiheuttamaan 
kurittomuutta yhdistyksen asiain hoidossa.

Kuluneen syyskuun 23 päivänä pitämässään ko
kouksessa otti neuvosto käsiteltäväkseen yhdistyk
sen laulukuorojen huonevuorojärjestelyn, vaikka 
sen myötävaikutusta sanotun asian ratkaisemiseksi 
ei oltu pyydetty ja teki johtokunnan päätöksestä, 
jolla asia jo oli järjestetty, poikkeavan päätöksen.

Kokouksessaan kuluvan vuoden kesäkuun 6 päi
vänä jätti neuvosto päätöksellään yhdistyksen jär
jestysvaliokunnan järjestelyn johtokunnalle. Kun 
johtokunta saamansa valtuuden perusteella v.k. 29 
päivänä pidetylle neuvoston kokoukselle esitti valit
semansa järjestysvaliokunnan, erotti neuvosto jär- 
jestysvaliokunnasta rikollisena erään henkilön mie
lestämme ilman riittäviä perusteita ja sallimatta 
asianomaiselle minkäänlaista tilaisuutta puolustaa 
itseään sekä valitsi eroittamansa tilalle henkilön, 
jonka johtokunta katsoi toimeen sopimattomaksi ja
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jota ei edes järjestysvaliokunta ollut asian tässä 
vaiheessa vakinaiseksi järjestysvaliokunnan jäse
neksi esittänyt.

Nämä neuvoston tekemät päätökset osoittavat., 
ettei johtokunta nauti neuvoston taholta sitä luotta
musta, jota yhdistyksen asiain menestyksellinen 
hoito edellyttäisi, ja sentähden ilmoitammekin täten 
jättävämme paikkamme johtokunnassa neuvoston 
täytettäväksi.

Helsingissä, lokakuun 1 päivänä 1926.
H. Moisio. E. Iiärmä. V. V. Salovaara.
Alpo Halme. P. Nevalainen. V. Tvllinen.

Yhdyn edelläolevan kahteen viimeiseen kappa
leeseen.

Aika ja paikka kuin yllä.
Emil Tuomi.”

Kokouksessaan lokakuun 8 päivänä päätti neuvosto, 
suostuen johtokunnan eronpyyntöön, valita johtokunnan 
jäseniksi loppuvuodeksi A. J. Luostarisen ja J. Järvisen 
neuvostosta sekä E. Tuomen, K. Karilan, M. Paasivuoren 
ja A. Tuomisen neuvoston ulkopuolelta.

Johtokunnan puheenjohtajana toimi A. J. Luostarinen 
ja varapuheenjohtajana K. Karila sekä yhdistysrekiste
riin merkittynä sihteerinä M. Paasivuori.

Kokouksiin, joita pidettiin 11, ovat johtokunnan jäse
net ottaneet osaa seuraavasti:
K. Karila.......... 10 kertaa A. Tuominen ..., 10 kertaa
J. Järvinen .... 10 „ J. K. Lehtonen..• io „
A.J. Luostarinen 8 „ E. Tuomi .......... ■ 7 „
M. Paasivuori .. 4 „

Lisäksi on kokouksiin ottanut osaa neuvoston puheen
johtaja U. Nurminen 8 kertaa sekä taloudenhoitaja A. 
Sirén ja sihteeri J. Suominen, viimemainittu pöytäkirjan 
pitäjänä.
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Yhdistyksen edustajina seuraavissa yhtiöissä ja yhty
missä ovat toimintavuoden aikana olleet:

Helsingin Työväen Säästöpankissa P. Nevalainen. 
Kansan Näyttämön Kannatusosakeyhtiössä E. Härmä. 
Työväen Urheiluväline Osakeyhtiössä Emil Tuomi. 
Työväen Luistinrata Osakeyhtiössä O. J. Rantanen. 
Helsingin Puhelinyhdistyksessä Piina Pietikäinen. 
Osakeyhtiö Työssä P. Nevalainen.
Osakeyhtiö Kuvatyössä A. J. Luostarinen.
Työväen Akatemiassa V. Huuskonen.
Osuusliike Elannossa M. Lumme.
Voima- ja Polttoainetaloudellisessa. yhd. A. Sirén.

Muutos- ja korjaustyöt.
Kertomusvuoden tulo- ja menoarviota edellisenä vuo

tena valmisteltaessa merkittiin siihen ainoastaan 60,000 
markan määräraha korjauksiin käytettäväksi. Uskottiin, 
että mitään suurempia korjaus- ja muutostöitä ei oltaisi 
pakotettuja suorittamaan, koska edellisenä vuotena uudis
rakennustöiden yhteydessä oli sellaisia töitä paljon tee
tetty. Laskelma ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, vaan 
täytyi määrärahaa melkoisesti ylittää ennakolta arvaa
mattomien korjausten takia.

Ravintolan terassilla, Saariniemenkadun puolella sijait
seva talon hajoituskaivo täytyi väliseinän ja osittain 
myöskin ulkoseinäin sortumisen takia teettää uudelleen. 
Kaivon rautabetoni- ja eristystyön suoritti Oy. .Lemmin
käinen ja putkijohtojen asettelun Oy. Huber. Saarinie
menkadun puoleinen katukäytävä, joka oli laskeutunut, 
koroitettiin ja laskettiin kivillä uudelleen, jotta veden 
tunkeutuminen talon perustuksiin saatiin estetyksi. Ta
lon pääportaan kohdalla oleva peltikatto, joka tulipalon 
jälkeen tehtiin palossa vahingoittuneista pelleistä, ja jo
hon oli ilmestynyt vuotoja useaan kohtaan, korjautettiin 
ja maalattiin kesän aikana. Myös uuden rakennuksen
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pihanpuoleinen katto, joka on tehty kalvanoidusta pel
tistä, täytyi samalla maalauttaa. Taloa rakennettaessa on 
kattilalaitoksen savupiippu jätetty liian matalaksi aiheut
taen kivihiilen noen laskeutumisen katolle, mikä nopeasti 
syövyttää kattopeltiä.

Elävienkuvien teatterisalissa, jonne teatterin lakkaut
tamisen jälkeen siirrettiin biljardipöydät, tehtiin tarpeen- 
vaatimat muutos- ja korjaustyöt. Salin ulkoseiniin avat
tiin kolme sekä parvekkeelle johtavien portaiden puolei
seen seinään kaksi uutta akkunaa. Lattia, joka teatteria 
varten oli kaltevaksi rakennettu, nostettiin suoraksi. 
Hissiyhteys kahvilan ja biljardin välillä järjestettiin 
avaamalla uusi ovi hissiaukon ja salin näyttämön väli
seen seinään. Näyttämön sivussa oleva komero sisustet
tiin tiskipöydällä ja kaasuhellalla.

Pääportaan puolella viidennessä kerroksessa sijaitseva 
W. G., joka uuden osan rakentamisen jälkeen oli tullut 
tarpeettomaksi, muutettiin asuinhuoneeksi samalla, kuin 
sitä suurennettiin siirtämällä väliseinää porrastasanteella 
keskipilariin saakka.

Kosteuden aiheuttamat sähköjohtojen uudistukset, 
etenkin eteishallissa, ovat aiheuttaneet tuntuvia menoja 
yhdistykselle.

Mustikkamaan kansanpuisto.
Tyydytyksellä on jo aikaisempina vuosina voitu mer

kitä, että yhdistyksen toimenpiteet, millä Mustikkamaan 
saaresta pyrittiin saamaan pääkaupungin työväestölle ke
säisten iltojen viihtyisiä tyyssija, ovat olleet oikeaan osu
neita. Jatkuvasti ovat työläiset suurin joukoin rientäneet 
sinne kesäisiä lepohetkiään viettämään. Kulunut kesä on 
tässä suhteessa ylittänyt kaikki aikaisemmat saavutukset.

Saarella kävijäin lukumäärä olisi ilmeisesti vielä paljon 
suurempi, jos kaupunki saaren kunnostamiseen kiinnit
täisi tarpeellista huomiota. Niin ei kuitenkaan ole tapah-
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tunut ja yhdistyksen johtokunnan-aikaisemmat toimen
piteet ja esitykset asiaintilan korjaamiseksi eivät ole joh
taneet tuloksiin. Yhdistyksen johtokunnan yhä uudistu
vista anomuksista on kuitenkin ollut seurauksena, ettii 
kaupungin kuluneen vuoden menoarvioon tuli merkityksi 
200,000 markkaa saarelle tehtävän urheilukentän valmis- 
tustöitä varten. Kentän rakennustyöt aloitettiinkin syk
syllä ja kun kaupunki edelleen tämän vuoden meno
arvioonsa on ottanut 200,000 markan suuruisen lisä
määrärahan samaan tarkoitukseen käytettäväksi, niin on 
toiveita kentän lopullisesta valmistumisesta läheisessä 
tulevaisuudessa.

Kertomusvuoden aikana teki yhdistyksen johtokunta 
kaupunginvaltuustolle esityksen, että kaupungin meno
arvioon seuraavaa vuotta varten merkittäisiin määrära
hat uusien teiden avaamista ja vanhojen kunnostamista 
varten sekä, vesijohdon rakentamiseksi saarelle yleisön ve
den tarpeen tyydyttämiseksi, ja onkin kaupungin val
tuusto ottanut huomioon johtokunnan anomukset, niin 
että tässäkin suhteessa on odotettavissa parannuksia. 
Myös pulitaanapitomäärärahaa on jonkun verran lisätty, 
samoin määrärahaa paremman valaistuksen aikaansaami
seksi. Vielä on kaupunginvaltuusto, järjestysviranomais
ten esityksestä, ottanut seuraavan vuoden menosääntöön 
määrärahan saarelle rakennettavaa pidätettyjen säilytys- 
huonetta varten, minkä rakentaminen on omiaan helpot
tamaan järjestyksen valvontaa kansanpuistoalueella. 
Tasaustöiden teettämiseen ei kaupunki sensijaan ole kiin
nittänyt huomiota eikä myöntänyt tarkoitukseen erikoista 
määrärahaa, niin tärkeätä kuin se olisikin, koska sen 
kautta saaren käyttötilaa voitaisiin tuntuvasti laajentaa.

Ulkoilmateatterissa, joka kesäkaudeksi oli edelleen 
vuokrattuna Koiton Näyttämölle, annettiin tänä aikana 
kaikkiaan 50 näytäntöä, ollen yleisöä jokaisessa näytän
nössä siinä määrin, että se ylitti kaikki aikaisempien vuo
sien saavutukset. Tuloksiin on ratkaisevasti vaikuttanut
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näyttämön ensiluokkaiset esitykset, sisäänpääsymaksujen 
kohtuullisuus sekä suotuisa kesä. Ulkoilmateatterin kat- 
somoalueella on syksyn kuluessa suoritettu tasoitustöitä 
ja on tarkoituksena jatkaa niitä ensi keväänä. Tasaus- 
töiden kautta on pyritty poistamaan katsomosta ne epä
kohdat, jotka johtuivat alueen epätasaisuudesta. Myöskin 
voidaan tämän kautta saada katsomossa lisätilaa ehkä 
noin 200 hengelle. Tasoitustyö suoritettiin syksyllä yh
distyksen kustannuksella, mutta anoi johtokunta kaupun
gin valtuustolta 10,000 markan määrärahan ottamista 
menoarvioon tämän työn suorittamista varten, joten on 
toivoa, että yhdistys saa takaisin tähän työhön käyttä
mänsä varat.

Saarella sijaitseva uimalaitos on ollut V.- ja U.-seura 
Jyryn uimaosaston hoidettavana. Uimalaitosta on kerto
musvuoden kuluessa sikäli parannettu, että sen yhteyteen 
on rakennettu aurinkokylpysuojia. Uimalaitos on ollut 
hyvin suosittu virkistyspaikka suuren yleisön taholta. 
Tanssilava on entiseen tapaansa vetänyt nuoren väen huo
mion puoleensa.

Liikenneyhteys kaupungin ja Mustikkamaan välillä oli 
kuluneen kesän aikana parempi kuin edellisinä vuosina, 
sillä liikenne alkoi arkipäivinä kello 10 ap., kun se aikai
sempina vuosina alkoi vasta kello 11. Kuitenkin olisi vas
taisuudessa päästävä siihen, että liikenne alkaisi kello 
9 ap.

Järjestyksen valvonnasta saarella ovat edelleen huo
lehtineet yhdistyksen järjestysvaliokunnan jäsenet ja on 
järjestys ollut mallikelpoista.

Saaritoimikunta.
Saaritoimikunta, jonka toimintapiiriin kuuluu Mus

tikkamaan kansanpuisto ja siellä toimeenpantavien hu
vien järjestäminen, varsinainen toimintakausi alkoi 16 
päivänä toukokuuta Mustikkamaan kesätoiminnan ava-
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jaisjuhlalla päättyen 12 päivänä syyskuuta kesätoiminnan 
päättäjäisjuhlaan. Tänä aikana järjestettiin, avajais- ja 
lopettajaisjuhlaa lukuunottamatta, 70 tanssitilaisuutta 
saarella olevalla tanssilavalla. Tanssitilaisuudet ovat 
edelleen, kuten aikaisempinakin vuosina, toimeenpantu 
joka viikko sunnuntai-, tiistai-., torstai- ja lauantai-iltoina, 
ellei sade ole sitä estänyt. Erittäin suotuisan kesän an
siota on, että tanssitilaisuuksien määrä on kuluneena vuo
tena ylittänyt kaikki aikaisemmat saavutukset niin luku
määräänsä kuin taloudellisiin tuloksiinsakin nähden.

Soitosta kaikissa Saaritoimikunnan järjestämissä huvi
tilaisuuksissa on huolehtinut yhdistyksen oma soittokunta.

Saaritoimikuntaan ovat toimintavuoden aikana jäse
ninä kuuluneet: K. Pietikäinen puheenjohtajana, V. Hä
mäläinen sihteerinä, J. Sillfors rahastonhoitajana sekä M. 
Heiniö ja H. Leppänen lipunmyyjinä. Kokouksia on pi
detty 9 ja käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 54 
pykälää.

Saaritoimikunnan tilien hoito, joka aikaisempina vuo
sina on ollut toimikunnan itsensä huollettavana, siirrettiin 
johtokunnan päätöksen mukaan yhdistyksen toimiston 
tehtäväksi.

Ravintolatoimikunta.
Ravintolatoimikuntaan valitsi yhdistyksen neuvosto 

kertomusvuodeksi Alpo Halmeen, Frans Heinosen, J. K. 
Lehtosen, Hilma Karvisen ja V. V. Salovaaran, jotka siis 
muodostivat ravintolatoimikunnan, lukuunottamatta Sa
lovaaraa, joka kieltäytyi tointa vastaanottamasta ja jonka 
tilalle johtokunta väliaikaisesti valitsi P. Nevalaisen, 
minkä valinnan neuvosto myöhemmin vahvisti. Ravin
tolatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut J. K. Leh
tonen ja sihteerinä F. Heinonen.

Kertomusvuoden aikana on ravintolatoimikunta pitä
nyt 25 kokousta, joista pöytäkirjaan merkitty 189 pykä
lää. Kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet ottaneet osaa
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J. K. Lehtonen ja F. Heinonen 25, A. Haline 21 sekä 
Hilma Karvinen ja P. Nevalainen 20 kertaa.

Yhdistyksen tilavan kahvilan osoittautuessa vieläkin, 
etenkin iltamien aikoina, liian ahtaaksi odotti ravintola- 
toimikunta sopivaa tilaisuutta sen laajentamiseen, mikä 
tarjoutuikin senjälkeen kun elävienkuvien teatterin toi
minta oli päätetty lopettaa. Biljardipöydät, jotka olivat, 
sijoitetut kahvilasalin viereiseen huoneeseen, siirrettiin 
tällöin vapaaksi käyneeseen teatterisaliin ja täten vapau
tunut huone saatiin kahvilan käytettäväksi tupakoitse- 
matonta yleisöä varten. Kalustamalla tämän huoneen ja 
järjestämällä isoon kahvilasaliin lisäpöytiä saatiin tar- 
joilupöytien luku lisääntymään 45, tuoliluvun lisäyksen 
ollessa noin 190 kpl.

Ruokalaa varten hankittiin kertomusvuoden alkupuo
lella ”Forse ”-perunainkuorimakone, joka on osoittautu
nut erittäin käytännölliseksi, säästäen suuresti työvoiman 
käyttöä.

Ravintolan henkilökunta, jonka lukumäärä selviää tä
män toimintakertomuksen toisessa paikassa, pyysi kerto
musvuoden syyskuulla palkkojensa koroittamista ja esitti 
ravintolatoimikunta johtokunnalle tämän johdosta pie
nemmän koroituksen toimeenpanoa, minkä esityksen 
johtokunta hyväksyikin. Koroitus astui voimaan marras
kuun 1 päivästä ollen keskimäärin 25 mk. henkilöä koh
den kuukaudessa ja aiheuttaen ravintolalle Smk. 2,820: — 
kuukautisen palkkamenojen lisäyksen.

Ravintolan, samoinkuin koko yhdistyksen henkilökunta 
ja järjestysvaliokunnan jäsenet ovat uuden tapaturma
vakuutuslain mukaisesti tapaturmavakuutetut Vakuutus
osakeyhtiö Kansassa.

Kun vielä mainitaan, että biljardin tultua järjeste
tyksi entiseen teatterisaliin sinne järjestettiin kahvin ja 
virvokkeiden tarjoilu kahvilan alaisena tapahtuvaksi, sekä 
että Mustikkamaan ravintola oli kuluneena vuotena 
avoinna toukokuun 15 päivästä syyskuun 12 päivään, on
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kaikki merkittävämmät tapaukset ravintolan toiminnasta 
mainittu, lukuunottamatta taloudellisia tuloksia, jotka 
selviävät tilikertomuksesta ja kertomukseen liittyvistä eri 
kuukausien myyntiä osoittavasta taulukosta.

Järjestysvaliokunta.
Yhdistyksen järjestysvaliokunnan jäseninä toimivat 

vuoden alkupuolella A. Kilpinen, B. Id, A. Selin, L. Vuo
rensola, V. Peltola, Y. Ahlberg, K. Virtanen, O. Saaristo, 
M. Saarikoski, Hj. Numminen, E. Kruth' K. Saloranta, 
Hj. Holmström, M. Kujanpää, D. Laine sekä P. Törn
qvist. Näistä erosi ennen kesäkuun 9 päivää kolme vii
meksi mainittua ja valittiin heidän tilalleen N. Kruth, 
J. Juhola sekä K. Valtonen.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi A. Kilpinen, sih
teerinä L. Vuorensola, talouden- ja rahastonhoitajana A. 
Selin sekä ryhmäin esimiehinä A. Kilpinen ja L. Vuoren
sola.

Yhdistyksen johtokunnan ja järjestysvaliokunnan vä
lillä, Mustikkamaan järjestysmiesten lukumäärää koske
vassa asiassa syntyneiden erimielisyyksien johdosta, 
joista lähemmin kerrotaan toimintakertomuksen toisessa 
kohdassa, päätti järjestysvaliokunta kokonaisuudessaan 
jättää paikkansa kesäkuun 9 päivänä, ellei heidän vaati
mustaan järjestysmiesten lukumäärään nähden hyväk
sytä. Kokouksessaan kesäkuun 7 päivänä päätti johto
kunta hyväksyä välitysehdotuksen erimielisyyden ratkai
semiseksi tiedustellen järjestysvaliokunnan puheenjohta
jalta, sihteeriltä ja kahdelta jäseneltä, jotka oli kokouk
seen kutsuttu, voisiko järjestysvaliokunta sen hyväksyä ja 
jatkaa toimintaansa järjestyksen valvojina. Kun vastaus 
oli kielteinen, niin ryhtyi johtokunta hankkimaan uusia 
miehiä järjestysvaliokuntaan. Tämän jälkeen eronnut, 
järjestysvaliokunta hyväksyi johtokunnan välitysehdo
tuksen ja neuvottelujen avulla sovittiin kokonaan uuden
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valiokunnan muodostamisesta. Neuvoston myöntämällä 
valtuutuksella valitsi johtokunta järjestysvaliokunnan 
jäseniksi A. Kilpisen, K. Virtasen, R. Salorannan, M. 
Saarikosken, A. Selinin, Y. Ahlbergin, B. Idin, E. 
Kruthin, N. Kruthin, E. Haahtin, B. Eklöfin, V. Joen
suun, T. Hannulan, A. Nousiaisen, O. Mäkilän ja E. Rin
teen, sekä valiokunnan varajäseniksi kesänajaksi Hj. 
Holmströmin, V. Peltolan, P. Koskisen ja J. Sahlströmin.

Neuvosto, vahvistamalla johtokunnan toimittaman jär
jestysvaliokunnan vakinaisten jäsenten vaalin muilta osil
taan, peruutti T. Hannulan valintaa koskevan päätöksen, 
valitsemalla hänen tilalleen L. Vuorensolan, joka ei kui
tenkaan ottanut tointa vastaan. Näin vapautuneen pai
kan täytti johtokunta myöhemmin valitsemalla siihen P. 
Koskisen. E. Rinne erosi myöskin ennen vuoden päätty
mistä ja valittiin hänen tilalleen D. Laine.

Tämän valiokunnan puheenjohtajana toimi A. Kilpi
nen, sihteerinä V, Joensuu, talouden- ja rahastonhoita
jana A. Selin sekä ryhmäin esimiehinä A. Kilpinen ja 
Y. Ahlberg.

Kokouksia on järjestysvaliokunta vuoden kuluessa pi
tänyt 27, joista ensimmäisen osalle tulee 11 ja toisen 
osalle 16 kokousta. Käsitellyistä asioista on pöytäkirjaan 
merkitty 164 pykälää, joista ensimmäisen osalle 47 ja toi
sen osalle 117 pykälää.

Edellisen vuoden toimintakertomuksessa mainittu, etsi
vän keskuspoliisin nostama oikeusjuttu eräitä järjestys- 
miehiä vastaan, jonka raastuvanoikeus hylkäsi, ja josta 
raastuvanoikeuden päätöksestä molemmin puolin valitet
tiin, on edelleen ratkaisematta hovioikeudessa.

Kirjastotoimikunta.
Toimintavuoden aikana on kirjastotoimikunnan jäse

ninä toimineet E. Härmä, E. Tuomi, E. Valpas ja H. Mä
kinen.
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Kirjastonhoitajana, joka on itseoikeutettu kirjastotoi
mikunnan jäsen, on toiminut yhdistyksen kirjaston moni
vuotinen hoitaja neiti Aino Korander.

Lainausten lukumäärä, joka jo edellisenä vuotena 
osoitti huomattavaa nousua, on jatkuvasti toimintavuoden 
aikana kohonnut. Kaikkiaan lainattiin kirjastosta 12,038 
nidosta, mikä tietää noin 1,100 lisäystä edelliseen vuoteen 
verrattaessa. Uusia kirjastokortteja annettiin 275 kap
paletta.

Yhdistyksen johtokunta anoi kirjastolle yleishyödyllis
ten yritysten ja laitosten kanMatusmäärärahasta 10,000 
mk. avustusmäärärahaa ammatti- ja tietokirjallisuuden 
ostoa varten. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan myön
tänyt kuin puolet anotusta määrärahasta, alentaen siten 
edellisenä vuotena myöntämäänsä 6,000 mk. määrärahaa 
1,000 markalla. Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolta, 
Hämeenlinnasta sai kirjasto vastaanottaa lahjoituksena 
kirjallisuutta Smk. 500 : — arvosta.

Vuoden aikana on kirjastoon hankittu uutta kirjalli
suutta 146 nidosta, joukossa erittäin kalliita ja arvok
kaitakin, ja oli kirjojen kokonaismäärä vuoden päättyessä 
5,160 nidosta.

Juhlatoimikunta.
Juhlatoimikuntaan, jonka tehtävänä on ollut yhdistyk

sen juhla- ja huvitilaisuuksien järjestäminen, ei kuiten
kaan Mustikkamaalla, ovat jäseninä kuuluneet: M. Hei- 
niö puheenjohtajana, J. Silltors sihteerinä, sekä E. J. 
Salo, A. Jäntti, H. Leppänen, P. Heinonen ja K. Ursin.

Juhlatoimikunta on toiminta-aikanaan järjestänyt 
kaksi ohjelmallista vuosijuhlaa, kaksi aikuisten- ja kaksi 
lasten juhlaa, sekä 56 tanssi-iltamaa,.

Soittokunta.
Toimintavuoden aikana on soittokunnan toiminta ollut 

ripeätä ja vilkasta, jota .osoittaa maksullisten soittotilaus-
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t.en verrattain korkea lukumäärä. Kaikki maksulliset 
soittotilaukset, 296 tilausta, 011 suoritettu pääasiassa yh
distyksen alaisten järjestöjen järjestämissä juhla- ja 
huvitilaisuuksissa yhdistyksen talolla, Mustikkamaan kan
sanpuistossa ja Työväen Luistinradalla.

Edellisten lisäksi on soittokunta antanut Kalliossa, 
Vallilassa ja Hermannissa yhteensä 24 ulkoilmakonsert
tia, joista konserteista Helsingin kaupunki on suorittanut 
soittokunnalle 9,600 mk. Sitäpaitsi on maksuttomasti 
esiinnytty Helsingin Ammatillisen Keskusneuvoston va- 
listusviikon päättäjäisjuhlassa, Valtiollisten Vankien 
Huoltoyhdistyksen iltamassa ja S. Sosialistisen Nuoriso- 
liikkeen 20-vuotismuisto juhlassa sekä yhdistyksen joulu
juhlassa y.m. tilaisuuksissa.

Soittokunnan toimintaa, on valvonut soittotoimikunta, 
johon neuvoston valitsemina jäseninä ovat kuuluneet 
A. J. Luostarinen, E. J. Salo, K. V. Saxell ja V. Tylli- 
nen sekä soittokunnan valitsemana, alkuvuoden K. J. V. 
Karppinen ja loppuvuoden K. Joutsela. Lisäksi on toimi
kuntaan itseoikeutettuna kuulunut, johtaja L. Leino. 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut A. J. Luosta
rinen, rahastonhoitajana E. J. Salo huhtikuuhun asti, jol
loin tilien hoito johtokunnan päätöksellä siirrettiin yhdis
tyksen toimiston tehtäväksi. Sihteerinä toimi alkuvuoden 
K. J. V. Karppinen ja loppuvuoden R. Joutsela. Soitto
kunnan kalustonhoitajana on edelleen toiminut J. Lahti.

Soittokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 10 ker
taa ja on käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan 58 
pykälää.

Soittokuntaa on edelleen menestyksellisesti johtanut 
johtaja L. Leino. Miehistöön kuuluu 22 soittajaa. Soitto
kunta kuuluu S.T.M. Liiton Uudenmaan piirijärjestöön 
ja sen kautta Työväen Musiikkiliittoon.

Kuluneena vuotena on toimikunta myynyt käyttämät
tömän torviseitsikon Perkjärven Nuorisoseuralle Smk. 
5,000:—• hinnasta. Kun n.k. Jazz-tanssikappaleet ovat
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tulleet hyvin suosituiksi, on soittokunnalle johtokunnan 
suostumuksella ostettu Jazz-rumpu hintaan 3,600 mk. 
Lisäksi on täytynyt hankkia paljon uusia tanssikappa- 
leita, aiheuttaen tuntuvia menoja soittokunnalle.

Yhdistyksen henkilökunta.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on edelleen ollut A. 

Sirén ja sihteerinä J. Suominen sekä kirjanpitäjänä 
Tyyne Rantala. Vahtimestarina on ollut A. Vormula, 
apulaisvahtimestarina K. Savela ja talonmiehenä E. Sa
lonen sekä lämmittäjinä R. Jokinen, ja V. Aho.

Ravintolanhoitajana toimi keittiömestari Aarne Nissi
nen vuoden alusta helmikuun S päivään, jolloin hän erosi 
palveluksestaan toiseen toimeen siirtymisen vuoksi. Hä
nen tilalleen valitsi johtokunta S.V.R. Konepajain Osufts- 
ruokalan johtajan Severi Koskisen, joka on tointa hoita
nut helmikuun 8 päivästä alkaen.

Edellisenä vuotena perustettua varastokirjanpitäjän 
tointa hoiti Hymmi Hemmilä helmikuun 1 päivään 
saakka, jolloin hän erosi palveluksesta. Hänen tilalleen 
valittiin Tyyne Vesterinen ja on hän tointa hoitanut hel
mikuun 13 päivästä alkaen. Varastomiehinä oli vuoden 
alussa T. Paltta ja I. Pohjolainen. Ravintolanhoitaja 
Koskisen ilmoitettua että hän tulee itse huolehtimaan liha- 
y.m. ostoksista, tuli kahden varastomiehen pitäminen tar
peettomaksi, minkä vuoksi Pohjolainen sanottiin irti yh
distyksen palveluksesta helmikuun 15 päivästä. Tämän 
jälkeen on Paltta yksin hoitanut varastomiehen tehtävät, 
lukuunottamatta Mustikkamaan ulkoilmaravintolan va- 
rastonlioitoa, jota on kesäaikana hoitanut M. Toivonen.

Ruokalan emännöitsijänä on ollut Hanna Humpila ja 
apulaisemännöitsijänä Anni Lehtovaara, sekä. kahvilan 
emännöitsijänä Ines Alkava. Mustikkamaan ulkoilmara
vintolan emännöitsijän toimen hoitaminen järjestettiin
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viime kesänä siten, että kahvilan emännöitsijä Ines Al
kava siirtyi kesän ajaksi Mustikkamaan ravintolaan ja 
hänen tehtävänsä kahvilassa annettiin Humpilan ja Leh
tovaaran suoritettaviksi.

Muuta henkilökuntaa, emännöitsijöitä lukuunotta
matta, on ruokalan ja kahvilan palveluksessa ollut 92 
naista, joiden lisäksi kiireellisinä aikoina on käytetty tila
päistä työvoimaa. Senjohdosta että kahvilaliike kesä
aikana on hyvin hiljaista, siirrettiin kahvilan henkilö
kunnasta suurin osa kesää jaksi Mustikkamaan ulkoilma- 
ravintolaan, joten uutta henkilökuntaa ei tarvinnut sa
nottavasti lisätä, paitsi se määrä mikä henkilökunnan 
kesälomien järjestelyn vuoksi oli tarpeellista. Tilapäis- 
avustajina oli Mustikkamaalla tiistai-, torstai-, lauantai- 
ja sunnuntai-iltoina keskimäärin noin 20 henkilöä, joille 
maksettiin palkkaa tuntipalkan perusteella..

Kahvilan palveluksessa on, kesäkuukausia lukuunotta
matta, ollut kolme soittajaa, jotka ovat huolehtineet kah
vilan musiikista. Biljardissa, joka toimii ravintolan alai
sena, on marköörinä ollut J. Venhola yhden apulaisen 
kanssa.

Elävienkuvien teatterin palveluksessa oli vuoden alusta 
toukokuun 9 päivään, jolloin sen toiminta lopetettiin, 
vahtimestari, koneenkäyttäjä, kassanhoitaja ja neljä soit
tajaa sekä kaksi paikannäyttäjäpoikaa.

Siivoojina, jotka huolehtivat talon siivouksesta ja puh
taanapidosta, on ollut 10 naista. Lisäksi on yhdistyksen 
palveluksessa ollut yövahti ja puuseppä korjaustöiden 
suoritusta varten, viimemainittu tuntipalkkaa nauttien, 
sekä talvikuukausina hissipoika.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden päättyessä kaik
kiaan 117 henkilöä, joista naisia 104 ja miehiä 13.

Yhdistyksen elävienkuvien teatterin vahtimestarina ja 
senjälkeen biljardin apulaismarköörinä toiminut Armas 
Patokoski kuoli heinäkuun 25 päivänä sydänhalvaukseen.
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Patokoski toimi aikaisemmin yhdistyksen useissa, luotta
mustehtävissä m.m. neuvoston ja järjestysvaliokunnan 
jäsenenä.

T eatteritoimikunta.
Kertomusvuoden aikana kuului teatteritoimikuntaan 

jäseninä H. Moisio, E. Härmä ja V. V. Salovaara. Pu
heenjohtajana toimi H. Moisio yhdistyksen sihteerin toi
miessa pöytäkirjan pitäjänä.

Kun elävienkuvien teatterin edellisenä vuotena antama 
huono taloudellinen tulos osoitti, että sen edelleen avoinna 
pitäminen ei tulisi olemaan yhdistyksen taloudellisten etu
jen mukaista, niin ryhtyi toimikunta suunnittelemaan sen 
toiminnan lakkauttamista ja salin käyttämistä muihin, 
taloudellisesti edullisimpiin tarkoituksiin. Tarjottaessa 
salia vuokrattavaksi, oli tehdyt vuokratarjoukset niin al
haisia, että niihin ei kannattanut kiinnittää suurempaa 
huomiota. Kun lisäksi kahvila oli osoittautunut liian ah
taaksi ja lisätilan hankkiminen sen käytettäväksi oli vält
tämätöntä, päätti johtokunta siirtää kahvilan viereisestä 
huoneesta biljardipöydät teatterisaliin.

Teatterin tultua suljetuksi toukokuun 9 päivästä tuli 
teatterin koneisto ja, kalusto tarpeettomaksi .sellaisenaan 
käytettäväksi. Eilmikone myytiin Suonenjoen Työväen
yhdistykselle 10 prosentin alennuksella yhdistyksen mak
samasta hinnasta. Teatterituoleista siirrettiin osa juhla
salin parvekkeelle ja osa pienempiin saleihin ja kokous
huoneisiin osan jäädessä varastoon myytäväksi sopivassa 
tilaisuudessa. Juhlasalin parvekkeelta vapautuneet tuolit 
siirrettiin kokoushuoneisiin.

Teatterisalin eteinen, jota yhdistys ei teatterin sulkemi
sen jälkeen tarvinnut omiin tarkoituksiinsa, vuokrattiin 
johtokunnan toimenpiteestä parturiliikkeenä käytettä
väksi, ollen vuokra valoineen ja lämpöineen Smk. 1,700 :— 
kuukaudessa.
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Rakennusten hoitotoimikunta.
Rakennusten hoitotoimikuntaan ovat kertomusvuoden 

aikana kuuluneet H. Moisio, U. Nurminen, J. K. Lehtonen 
ja K. Kallio.

Toimikunnan työ on ollut vähäistä. Tarkastuksia on 
tänä aikana toimitettu Mustikkamaalla, teatterisalissa ja 
vleistarkastus talossa tehtävien korjausten selvittämiseksi.

Erinäisiä asioita.
Yhdistyksen hallintoelimiin kuuluneista henkilöistä, 

jotka edellisinä vuosina poliittisista syistä ovat vanki
laan joutuneet., oli vuoden alussa vielä vangittuna M. Väi
sänen, V. Salomaa, K. Karila, J. Sillanpää ja K. Jäntti. 
Neljä edellä mainittua vapautui vuoden kuluessa, K. Jän
tin ollessa vielä vangittuna.

Uutena osastona on yhdistykseen hyväksytty kertomus
vuoden alussa S. Liiketyöntekijäin liiton Helsingin Kont
torityöntekijäin osasto n :o 44.

Lahjoituksena, lukuunottamatta Arvi A. Karisto Oy:n 
kirjastolle tekemää kirjalahjoitusta, josta mainitaan toi
mintakertomuksen toisessa kohdassa, on yhdistys saanut 
kunnallisneuvos V. v. Wrigh’tiltä vastaan ottaa kolme 
valokuvataulua, nim. Suomen Työväenvaltuuskunta 1893 
—1896 ja Suomen Työväen Edustajakokous 1893 sekä 
Suomen Työväen Edustajakokous 1896.

Kun yhdistyksen aikaisemmin vapaa jäsenille valmis
tama. ja jakama vapaajäsenmerkki oli suuren kokonsa 
vuoksi epäkäytännöllinen ja kallis, niin ryhtyi johtokunta 
suunnittelemaan uutta vapaajäsenmerkkiä, jonka valmis
tuskustannukset olisivat halvemmat ja joka paremmin 
aiheeltaan soveltuisi yhdistyksen vapaajäsenmerkiksi. 
Hra Suvelan piirtämää luonnosta jonkun verran paranta
malla saatiinkin valmistetuksi yhdistyksen talon tornia 
kuvaava, hopeainen, emaljilla väritetty vapaajäsen- 
merkki.
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Edellisenä vuotena pyysi yhdistyksen johtokunta kau
pungin valtuustoa kertomusvuoden tulo- ja menoarvioon 
merkitsemään määrärahan Sirkuspuiston kuntoonpanoa 
varten. Kaupunginvaltuusto merkitsikin määrärahan 
työn suorittamiseksi ja valmistui puisto viime keväänä 
siihen kuntoon, että se voitiin kukkaistutuksilla jo kesäksi 
kaunistaa.

Kertomusvuoden aikana ovat vapaajäsenyyden yhdis 
tyksessä saavuttaneet seuraavat henkilöt, oltuaan 20 vuot
ta yhdistyksen jäsenenä:

S. Metalliteollisuustyöväen liiton Teollisuusneuvosto 
n:o 1: J. O. Aarnio, J. Hartikainen, T. Huuhka, A. Här
könen, K. Jokilehto, K. V. Järvinen, O. Keinänen, E. 
Kinturi, F. O. Kivistö, M. Koistinen, J. O. Lehtonen, J. 
A. Louhimo, T. Mesiäinen, E. Nuutinen, H. Pesonen, 
A. Rauhanen, A. Saario, K. Salmela, A. Salonen, V. 
Sandgren, Hemming Sax, H. Soininen, V. Tapanila, K. 
Wright, K. Tapper, A. Kurki, F. Hakanen ja O. Vuoristo.

S. Muurarien, Rapparien ja Uunintekijäin liiton osasto 
n :o 1: P. Liukkonen, A. Taipale, K. Tiitinen, A. Kousa, 
J. A. Salonen, V. Vuori, H. Haahti, K. Finnilä, V. Lehto- 
ranta, Y. Sammonkallio, O. Virtanen, J. E. Jokinen, K. 
J. V. Laine, A. Leino, J. V. Saarinen, J. Etholén, V. Va- 
relius ja A. R. Sirén. — Osasto n:o 24: H. J. Ilonummi 
(Johansson). — Osasto n:o 29: Arvo Vilkas, Heikki 
Lahtinen.

• S. Rakennustyöväen liiton osasto n:o 1: Emil Nurmi, 
Emil Mäkinen, Aksel Lindfors, Viljam Hepomäki, Aug. 
Sorri, Richard Arjanne ja K. H. Koski. — Osasto n:o 2: 
Kustaa O. Tamminen, Johan Hj. Reihonen, Kalle Heino
nen, Viktor A. Niklander, Bernhard Leino, Johan Kai
painen, Vihtori Helminen ja Edvard Väre. — Osasto n :o 
3: Ville Tuomaita. — Osasto n:o 4: K. O. Stenberg, Vil- 
hard Järvinen ja Kaarlo Karila. — Osasto n:o 7: Jaakko- 
Kajastus, Adolf Vekter, Adele Nieminen, Kustaa Tuomi-



29

nen, A. Leppä ja Kustaa Oksanen. — Osasto n :o 155: 
Aino Lelito, Evert Lehto ja Juho Aalto;

S. Puuteollisuustyöväen liiton osasto n:o 1: Onni Var
tija. — Osasto n:o 94: Frans J. Forström, Eino Väisä
nen, Albert Leimu ja Johan Miettinen.

S. Vaatetustyöväen liiton osasto n:o 1: Antti Asikai
nen, Aleksander Terho, Akseli Nurmi, Kasper Relander, 
Kosti Ruokojärvi, Jalmari Koivusalo, Lauri Koskela, 
Juho Toivonen, Heikki Oksanen, Vilho Soininen, Jalmari 
Santanen, Mandi Peltonen, Robert Silenius, Matti Räisä
nen ja A. Aalto;

Nahkateollisuustyöväen liiton osasto n :o 1: Ilmari 
Ruissalo;

S. Ravinto- ja Nautintoainetyöväen liiton osasto n:o 1: 
Bruno Liljeroos, V. E. Leander, Albin Heiskanen, K. Val
kama, Matti Viinikainen, Kalle Kahila, Vihtori Salomaa 
ja Johan Alho. — Osasto n:o 17: K. Malin, Emil Koski 
ja Villehard Oksanen. — Osasto n :o 36: Ida Maria Räsä
nen. •— Osasto n :o 42 : Mandi Auer:

S. Liike työntekijäin liiton osasto n :o 1: Saima Kivi
ranta. — Osasto n :o 17: Alviina Sirén, Kaarlo Kanerva 
ja Johan Taisto. — Osasto n:o 45: Otto Sulkunen;

S. Kuljetustyöläisten liiton osasto n:o 2: A. V. Bran
denburg. — Osasto n:o 3: V. Jokinen, E. Pensas, K. Per
ho ja K. V. Laakso;

Sos.-dem. Naisyhdistys: Fiina Järvinen, Hilja Pohjola 
ja Emmi Huttunen.

Edelläolevassa on lyhyesti, pääpiirteissään selostettu 
yhdistyksen toiminta kuluneelta toimintavuodelta. Toi
minta on pääasiallisesti rajoittunut taloudellisten asiain 
hoitoon ja tyydytyksellä voidaan merkitä, että edistystä 
tässä suhteessa on ollut havaittavissa.

Yhdistyksen tiliasema ja jäsenluku selviää alempana 
olevasta tilikertomuksesta ja taulukoista.

J ohtokunta.



Helsingin Työväen Yhdistyksen tiliasema 
joulukuun 31 p:nä 1926

V a r a t:
Rahaa:
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Kassassa.............................. 15,014: 20
Vaihtokassassa .................. 14,950: —
Juoksevalla tilillä ............... 212,119 : 69
Säästökassatilillä .............. 53,952: 66 296,036: 55
Talo ja tontti
Sirkusk. 5 . . . 8,087,081:59

poisto 1 % 80,870: 82 8,006,210: 77
Kalustoa luet-
telon mukaan 274,769:25

poisto 35 % 96,169:24 178,600:01 8,184,810: 78
Mustikkamaa!-
la rakennukset 638,400: —

poisto 10 % 63,840: — 574,560: —
Kalustoa luet-
telon mukaan 28,463:85

poisto 35 % 9,962:35 18,501: 50 593,061: 50
Ravintolan omaisuus:

Kalustoa luettelon mukaan 47,020:75
poisto 35 % .................... 16,457 : 26 30,563 : 49

Kahvilan omaisuus:
Kalustoa luettelon mukaan 80,779 : 60 

poisto 35 % .................... 28,272 : 86 52,506 : 74
Soittokunnan omaisuus :

Kalustoa luet
telon mukaan 32,777:' 80

poisto 30 % 9,833: 34 22,944: 46
Saatavia Käpylän Tv. Urh. 2,500:— 25,444:46

Siirto 9,182,423:52
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Biljardin omaisuus : Siirto 9,182,423:52
Kalustoa luettelon mukaan 20,000 : — 

poisto 35 % .................... 7,000: —
Tavaravarusto :

Keskusvaraston inventarion mukaan . . . . 
Kirjasto:

Luettelon mukaan......................................
Lainasaatavia:

Oy. Työ .............................. 200,000: —
Kuopion Työväen Yhdistys 5,000 : —

Arvopapereita ja osakkeita..........................
Smk. 9,551,789:70

Velat:
11 elsingin kaupungille:

Velka tontista ............................................
Henkivakuutusyhtiö Suomelle:

Velkakirjan mukaan ................................
Työväen Säästöpan kille:

Velkakirjan mukaan..................................
Tilivelkoja:

Osuusliike Elanto r.l........... 324,178 : 79
Oy. Kone Ab.............................. 750: —
Kustannus Oy. Kansanvalta 175: —
Lihakaupp. Tukkuliike . 15,807:10
TIiili ja Koksi Oy............... 15,266 : 25

Rakennuslainoja:
Kirjan mukaan.................. ........................

Erilaisia, rahastoja :
Rakennusrahasto .............. 39,306 : 73
Amil A. Sclieelén rahasto . 121,602:89
Sekalaisia rahastoja..........  5,085:71

13,000: —

136,786:18

8,000: —

205,000: — 
6,580: —

113,048:63 

1,328,095:32 

5,500,000: —

356,177:14

610,329:63

165,995:33
Siirto 8,073.646:05
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Puhdas omaisuus: Siirto 8,073,648:05
Tilikauden alussa..............  1,279,942:93
Lisäys tilikauden a ikana . . 198,200 : 72 1,478,143 ; ö5

Smk. 9,551,789:70

Voitto- ja Tappiotili.
Per Seuraavat
An Voitto- ja Tappiotili

Ravintolan tili ..............
Kahvilan tili.................. .
Soittokunnan tili ..........
Biljardin tili..................
Kassa-alennustili ..........
Juhlatoimikunnan tili . .
Jäsenverojen tili ..........
Kiinteimistöntuottotili .. 
Mustikkamaantuottotili:

Ravintolan
tili .......... 94,103:93
Saaritoimi
kunnan tili 84,548: 55

An Seuraavat
Per Voitto- ja Tappiotili

Teatterin tili..................
Yleiskulujen tili............
Korkotili ........................
Kirjaston tili..................
Verojen tili ....................
Poistojen tili..................
Pääomatili (voitto) . •.. .

253,820:85 
95,820:01 
12,967:85 
49,046:23 
11,347:82 
97,130:32

179,242: 75 
434,043:42

178,652:48 1,312,071:73 
Smk. 1,312,071:73

76,933: 38 
25,041:40 

633,564: 61 
12,380:35 
53,545:40 

312,405:87
198,200:72 1,312,071:73 

Smk. 1,312,071:73
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Tilintarkastuslausunto.
Valittuina tarkastamaan Helsingin Työväenyhdistyksen 

r.y. tilejä ja hallintaa vuodelta 1926 saamme tarkastuk
semme tuloksena esittää seuraavaa:

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

välkyttävien todisteiden mukaan oikein kirjatut;
3:o että tänään laskemamme käteiskassa vastasi tili

kirjojen osoittamaa määrää;
4:o että palovakuutukset olivat kunnossa;
5 :o että pankkitalletukset ja arvopaperit oli oikeista 

aivoistaan otettu tilinpäätökseen;
6 :o että kalustot oli kohtuullisiin arvoihin arvioitu ja 

poistot mielestämme riittävät;
7 :o että tilinpäätös on oikein tehty;
8:o että yhdistyksen asioita on hoidettu sääntöjen ja 

päätösten mukaisesti.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme
että tilinpäätös vahvistetaan ja asianomaisille tilivel

vollisille myönnettäisiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 
1926.

Helsingissä, helmik. 27 p mä 1927.
Eino Pekkala. Jalmari Kivilahti.
Aatu Halme. T. H. Vilppula,
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Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolain myynti 
kuukausittain vuonna 1926.

Tammikuu
Alaravintola 

234,829: 70
Sekal. tuloja 
1,216: 25

Yläravi-ntola 
170,856: —

Yhteensä 
406,901: 95

Helmikuu 228,940: 25 1,455: 30 166,985: 40 397,380: 95
Maaliskuu 236,386: 35 4,768: 55 177,662: 50 418,817: 40
Huhtikuu 238,201: 30 15,567: 05 180,056: 75 433,825: 10
Toukokuu 252,426: 75 30,486: 50 168,046: 45 450,959: 70
Kesäkuu 207,731: 95 9,871: 67 77,696: 25 295,299: 87
Heinäkuu 196,370: 75 1,031: 10 64,698: 60 262,100: 45
Elokuu 216,912: 65 1,204: 85 97,873: 65 315,991: 15
Syyskuu 239,721: 30 4,372: 70 174,567: 80 418,661: 80
Lokakuu 262,010: 80 927: 50 221,963: 90 484,902: 20
Marraskuu 250,645: 40 13,951: 60 215,700: 60 480,297: 60
Joulukuu 247,098: 45 47,439: 72 275,594: 60 570,132: 77

Smk. 2,811,275: 65 132,292: 79 1,991,702: 50 4,935,270: 94

HTY:n osastojen jäsenluku ja osastoilta kannetut 
jäsenmaksut vuonna 1926.

$. Metalliteollisuustyöväen liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

Helsingin Metallityöntekijäin Teol-
lisuusneuvosto .............................. 86 2,544 2,630 43,006: —

8. Sakennustyöväen liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

Maalarien a. o............................... — 671 671 11,052: —
Kirvesmiesten a.o........................ — 815 815 12,389: —-
Kivitvöntekijäin a.o.................... — 310 310 5,106: —
Seka työn teki jäin a.o.................... . . . 126 1,104 1,330 13,235: —
Tiilenkantajain a.o....................... — 54 54 915: —
Sekatyöläisnaisten a.o................. .. . 428 428 4,021: 75
Asfaltti työntekijäin a.o.............. 43 43 721: 50
Sementtityöntekijäin a.o............ — 177 177 2,910: —
Kunnantyöntekijäin a.o.............. — 159 159 2,997. 50
Nuohoojani a.o............................. — 25 25 445:.50
Kadunkivittäjäin a.o................... — 18 18 208: —
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Naisia Miehiä Yht. Smk.

Talonmiesten a.o................................ — 8 8 156: —
Eristäjäin a.o...................................... 1 24 25 415: 50
Arabian a.o.......................................... 26 12 38 263: 50
Näyttämötyöläisten a.o...................... 1 9 10 156: —

Yhteensä 582 3,429 4,011 54,992: 25

,S". Muurarien, Happanen ja
TJunineTcijäin Uitto:

Naisia Miehiä Yht. Smk.
Muurarien a.o...................................... 1 627 628 .7,978: 50
Eapparien a.o...................................... — 228 228 2,895: —
Uunintekijäin a.o............................... — 86 86 1,289: 50
Kipsi- ja Kiksilevytyönt. a.o.......... — 125 125 1,775: —

Yhteensä 1 1,066 1,067 13,938: —

S. Puuteollisuustyöväen liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

Puuseppien a.o.................................... — 119 119 2,317: —
Konepuuseppien a.o.......................... — 40 40 670: 50
Verhoilijain a.o.................................. 7 38 45 829: 50
Venhe- ja Laivatelakkat. a.o.......... — 10 10 205: 50

Y hteensä 7 207 214 4,022: 50

S. V aatetustyöntekijäin liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

Räätälien a.o....................................... 64 158 222 4,366: 50
Kappatyöntekijäin a.o...................... 21 — 21 300: —
Ompelijattarien a.o........................... 97 — 97 1,134: 50
Kunnan. Naistyöläisten a.o.............. 23 — 23 264: —
Varastotyöntekijäin a.o................... 32 11 43 616: —
Hattutyöntekijäin a.o....................... 23 12 35 307: 25
Pukutehtaalaisten a.o....................... 95 4 99 1,217: —

Yhteensä 355 185 540 8,205: 25

ä. A'ähkateollisuustyöväen liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

Nahkurien a.o........... .......................... — 22 22 367: 50
Satulaseppien a.o............................... 34 28 62 362: —
Jalkinetyöntekijäin a.o.................... 97 106 203 3,652: 25

Yhteensä 131 156 287 4.381: 75
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S. Liiketyöntekijäin liitto:

Liiketyöntekijäin a.o..........................
Naisia Miehiä 

58 94
Yht.

152
Smk.

2,775: —
Siivoojain a.o...................................... 85 — 85 970: —
Puhelintyöntekijäin a.o.................... — 35 35 618: —
Sanomalehtimyyjäin a.0................... 20 6 26 394: 50
Konttorityöntekijäin a.o. ............... 25 25 50 711: 50

Yhteensä 188 160 348 5,469: —

S. Ravinto- ja Nautintoaineteol- 
lisuustyöväen liitto:

Leipomo työntekijäin a. o...................
Naisia Miehiä

127 135
Yht.
262

Smk.
4,574: 75

Liha-elintarvetyönt. a.o..................... 10 94 104 1,775: —
Sokeri- ja Karamellit, a.o.............. 22 38 60 1,128: —
Juomateollisuust. a.o......................... 7 25 32 542: —
Eavintolatyöntekijäin a.o.................. 147 1 148 1,846: —
Taloustyöntekijäin a.o...................... 85 — 85 901: —
Tupakkatehtaalaisten a.o.................. 47 1 48 680: 25
Siiittäjäin a.o...................................... 54 — 54 693: —
Pesijättärien a.o................................ 76 — 76 844: —
Kylvettäjäin a.o.................................. 41 — 41 640: —

Yhteensä 616 294 910 13,624: —

,S'. Knljetustyöläisten liitto:

Satamatyöntekijäin a.o.....................
Naisia Miehiä

9 373
Yht.

382
Smk.

4,562: 50
Varasto- ja Kuljetust. a.o.............. 71 357 428 6,291: 75
Ajurien a.o.......................................... — 90 90 1,660: 50
Merimiesten ja Lämmittäjäin a.o. — 45 45 850: —
Kaup. Puhtaanapitot. a.o.............. 17 89 106 1,440: —
Autonkuljettajain a.o....................... — 86 86 1,259: 75

Yhteensä 97 1,040 1,137 16,063: 75

S. Jalometallit. 1. H: gin os.............
Naisia Miehiä

14 40
Yht.

54
Smk.
864: —

S, Kutomotyönt. 1. Kutojain a..o .. 38 — 38 375: 50
S. Paperiteoll. 1. Kotelot, a.o.......... 51 4 55 619: —
S. V. K. Konep. 1. H:gin os.......... 72 528 600 8,543: —
S. Lasityöntekijäin 1. H:gin os. .. — 22 22 366: —
S. Sukeltajain liitto ...................... — 54 54 820: 50
TITY Sairashuonetyöntekijäin a.o. 9 4 13 161: —
TITY Toveriseura ............................ 11 79 90 1,008: —
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Naisia Miehiä Yht. Smk.

HTY Laulu- ja Soitannollinen os. 44 — 44 546: —
Sos.-dem. Naisyhdistys .................. 150 —. 150 1,565: 25
V.-ja U.-seura Jyry.......................... 8 32 40 672: —

Yhteensä 397 763 1,160 15,540: 25

Jäsenluku ja suoritetut jäsenmaksut liitottain 
v. 1926.

S. Metalliteollisuustyöntekijäin ]. .
S. Rakennustyöväen liitto ..............
S. Muurarien, Rapparien ja Uunin-

tekijäin liitto ..........................
S. Puuteollisuustyöväen liitto .... 
S. Vaatetustyön teki jäin liitto .... 
S. Nahkateollisuustyöväen liitto . .
S. Liiketyöntekijäin liitto..............
S. Ravinto- ja Nautintoainet. liitto
S. Kuljetustyöläisten liitto ..........
Muut osastot .....................................

Naisia Miehiä Yht. Smk.
86 2,544 2,630 43,006: —

582 3,429 4,011 54,992: 25

1 1,066 1,067 13,938: —
7 207 214 4,022: 50

355 185 540 8,205: 25
131 156 287 4,381: 75
188 160 348 5,469: —
616 294 910' 13,624: —

97 1,040 1,137 16,063: 75
397 763 1,160 15,540: 25

Yhteensä 2,460 9,844 12,304 179,242: 75

/


