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Helsingin Työväenyhdistys r.y

Toimintakertomus vuodelta 1928.
Toimintavuoden alkupuolella vallitsi maassamme suo

tuisa tilanne rahamarkkinoilla, mistä oli välittömänä seu
rauksena, että myöskin työolot muodostuivat tyydyttä
viksi. Rakennusteollisuuden alalla oli rakennustoiminta 
vilkkaampaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Metalli
teollisuuden alalla edellisenä vuotena alkanut pitkäaikai
nen työriitaisuus saatiin vuoden vaihteessa päättymään 
työläisiä tyydyttävään sopimukseen, joten tälläkin teolli
suuden alalla päästiin toimintavuoden aikana työskentele
mään normaalisissa työoloissa. Satamatyöläisten työtais
telusta, mihin he ryhtyivät oikeutettujen vaatimustensa 
läpi viemiseksi, muodostui sitkeä kamppailu, jonka rat
kaisusta ei vielä ole mitään tietoa, taistelun edelleen jat
kuessa.

Edullisten rahamarkkinain ja tyydyttävien työolojen 
vaikutuksesta lisääntyi yhdistyksen toimitalolla sijaitse
van ruokalan ja kahvilan liikevaihto vuoden alkukuu
kausina huomattavasti. Mustikkamaan kansanpuistossa 
sijaitseva ulkoilmaravintola ei sensijaan kylmän kesän 
vaikutuksesta kyennyt saavuttamaan edellisen kesän 
myyntimäärää. Vuoden aikana tapahtunut rahamarkki
nain kiristyminen ja siitä aiheutunut työolojen huono
neminen ei sanottavasti vaikuttanut ravintolain myyntiin.

Yhdistyksen toimitaloon otettuja kiinnelainoja on vuo
den kuluessa voitu huomattavasti vähentää, joten korko
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menot vastaisuudessa tulevat vähemmän rasittamaan yh
distyksen taloutta. Kiinnittämättömät lainat, joita eräät 
jäscnosastot ovat yhdistykselle vuoden kuluessa myöntä
neet, ovat jonkun verran lisääntyneet.

Yhdistyksen jäsenluku, joka vuoden alussa oli 15,170, 
kohosi vuoden aikana 18,311 jäseneen, joten jäsenmää
rässä havaitaan lisäystä 3,141 jäsentä. Suurin jäsen
määrän lisäys oli metallityöläisten järjestössä, missä li
säystä oli noin 50 %. Myöskin rakennustyöläisten, vaate- 
tustyöläisten, leipomotyöläisten ja rautateiden työläisten 
järjestöissä oli nousu huomattava, joskaan ei niin suuri 
kun metallityöläisten.

Yhdistyksen jäsenluvun vaihtelut viimeisten 10 vuoden 
ajalta ilmenevät seuraa valla sivulla olevasta taulukosta, 
missä pylväiden musta alaosa osoittaa miesjäsenten ja 
yläosa naisjäsenten määrää jäsenistössä.

Jäsenmäärän kohoamisen välittömänä seurauksena on 
ollur., että toiminta myöskin on entisestään vilkastunut. 
Tilanahtaus, jota jo edellisenä vuotena oli havaittavissa, 
muodostui eräinä kuukausina huomattavaksi. Osastojen 
toimintaa varten ovat huoneet jossain määrin riittäneet, 
mutta eräiden järjestöjen anomuksia, saada vuokrata 
toimistohuoneita, on täytynyt evätä. Vallitseva tilan
puute pakoittaa yhdistyksen ryhtymään rakennustoimin
taan vapaana olevan tontinosan rakentamiseksi, multa 
sitä ennen olisi entiset lainat saatava suuremmalta osal
taan takaisin maksetuiksi.

Hallinto-elimet.
Edustajisto.

Yhdistyksen edustajisto on toimintavuoden aikana pi
tänyt kaksi sääntömääräistä kokousta.

Kevätkokouksessa 15 p :nä huhtikuuta hyväksyttiin 
edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus sekä myönnet
tiin tilivelvollisille tilintarkastajain lausunnon perus
teella tili- ja vastuuvapaus.
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Samassa kokouksessa päätti edustajisto johtokunnan 
ja neuvoston esityksen mukaisesti, että yhdistys menee 
täydelliseen omavelkaiseen takaukseen Sörnäisten Työ
väenyhdistys r.y. puolesta sen ottaessa Helsingin Työ
väen Säästöpankista 1,8 milj. markan lainan uudisraken
nuksensa rahoittamiseksi. Takuun vakuudeksi annetaan 
pankin haltuun yhdistyksen omistamaan taloon ja tont
tiin n :o 5 Sirkuskadun varrella kiinnitettyjä haltijavelka
kirjoja lainaa vastaava määrä. Sörnäisten Työväenyhdis-
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tys r.y. päätettiin vaatia sen hallitsemaan tonttiin n :o 27 
Sturenkadun varrella kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 
yhdistyksen haltuun luovutettavaksi ja tulee näiden hal
tijavelkakirjojen olla kiinnitetyt heti ensimmäisten 2,2 
milj. markan kiinnitysten jälkeen. Edellämainitut hal
tijavelkakirjat ovat nyt talletettuna Helsingin Työväen 
Säästöpankkiin ja saadaan ne ulosottaa ainoastaan yhdis
tyksen johtokunnan suostumuksella.

Edustajiston sääntömääräisessä syyskokouksessa 11 
p :nä marraskuuta valittiin neuvoston vakinaisiksi jäse
niksi erovuoroisten tilalle Antti J. Luostarinen, Emil 
Tuomi, Heikki Moisio, Väinö Uurtamo ja Väinö Varelius. 
Arvo Tuomisen tilalle, joka toisessa paikassa lähemmin 
selostetun syyn takia ei ole tilaisuudessa toimimaan neu
voston jäsenenä, valittiin Aug. Raatikainen, kestäen hä
nen valintakautensa yhden vuoden. Neuvoston varajäse
niksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Saima Kivi
ranta, Vilho Riipinen, Kössi Leino, J. K. Lehtonen ja 
Sylvester Heikkilä.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi seuraavaksi kalenteri
vuodeksi valittiin E. Pekkala, J. Laherma ja T. H. Vilp
pula sekä varatilintarkastajiksi Aatu Halme, Ville Jaati
nen ja Artturi Virta.

Neuvosto.
Vakinaisina jäseninä ovat yhdistyksen neuvostoon toi

mintavuoden aikana kuuluneet Arvo Tuominen puheen
johtajana, Antti J. Luostarinen varapuheenjohtajana, 
Saima Kiviranta, Alpo Halme, Väinö Uurtamo, Elmi 
Peltolehto, Antti Pakarinen, Edv. Jokela, Jalmari Kivi
lahti, Katri Järvinen, Uno Nurminen, Toivo Hj. Lång
ström, Fiina Pietikäinen, Johan E. Aalto ja Matti 
Lumme. Varajäseninä ovat olleet Väinö Varelius, Heikki 
Moisio, Hilma Karvinen, Aaro Jäntti ja Sulo Nurmo.

Valtiollisen keskuspoliisin keväällä toimittamien jouk- 
ko vangitsemisien aikana tulivat neuvoston puheen
johtaja Arvo Tuominen ja jäsen Elmi Peltolehto pidäte-
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tyiksi sekä myöhemmin Turun Hovioikeuden päätöksellä 
tuomituiksi pitkäaikaiseen kuritushuonerangaistukseen 
poliittisina henkilöinä. Neuvoston varajäsen Hilma Kar
vinen ei myöskään paikkakunnalta poismuuton takia ole 
voinut ottaa osaa neuvoston kokouksiin. Tuomisen tul
tua pidätetyksi on neuvoston puheenjohtajan tehtäviä 
hoitanut varapuheenjohtaja Luostarinen.

Toimintavuoden aikana on neuvosto pitänyt 9 kokousta 
ja ovat jäsenet sekä varajäsenet osallistuneet niihin seu
raavasti: A. Pakarinen, M. Lumme, H. Moisio ja A. 
Jäntti 9 kertaa, J. E. Aalto, T. Hj. Långström ja S. 
Nurmo 8 kertaa, Saima Kiviranta, V. Uurtamo, Piina 
Pietikäinen ja V. Varelius 7 kertaa, J. Kivilahti ja A. 
Luostarinen 6 kertaa, E. Jokela, A. Tuominen ja U. Nur
minen 4 kertaa, Elmi Peltolehto 3 kertaa, Katri Järvinen 
2 kertaa sekä A. Halme ja Hilma Karvinen 1 kerran. Li
säksi ovat neuvoston kokouksiin osaa ottaneet johtokun
nan jäsenet E. Tuomi 7, F. Heinonen 5 ja M. Väisänen 
4 kertaa. Pöytäkirjaa neuvoston kokouksissa on pitänyt 
J. Suominen.

Neuvoston käsittelemistä tärkeimmistä asioista mainit
takoon johtokunnan. vaali, tilien- ja toiminnan tarkkai
lua koskevat asiat sekä lausuntojen antaminen edustajis
ton kokoukselle eräistä järjestelytoimenpiteistä, joihin 
vuoden varrella ryhdyttiin.

Johtokunta.

Yhdistyksen johtokunnan jäseniksi valitsi neuvosto toi
mintavuoden alussa Heikki Moision, Kaarlo Karilan, 
Emil Tuomen, Toivo Hjalmar Långströmin, Antti Paka
risen, Antti J. Luostarisen ja Aatu Halmeen. Näistä 
kuitenkin Halme kieltäytyi tointa vastaanottamasta ja 
valitsi neuvosto hänen tilalleen Frans Heinosen. Karilan 
kuoleman johdosta joutui vielä yksi johtokunnan jäsenen 
paikka uudelleen täytettäväksi ja valitsi neuvosto tähän 
Matti Väisäsen.
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Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut H. Moisio 
sek.i varapuheenjohtajana K. Karila ja hänen kuoltuaan 
E. Tuomi. Johtokunnan virallisena sihteerinä on ollut 
Antti J. Luostarinen.

Toimintavuoden aikana on johtokunta pitänyt 51 ko
kousta ja käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 390 
§ :lää. Kokouksiin ovat johtokunnan jäsenet ottaneet osaa 
seuraavasti: Moisio ja Pakarinen 51, Tuomi 48, Lång
ström 43, Luostarinen 37, Heinonen 35, Väisänen 19 ja 
Karila 13 kertaa. Neuvoston puheenjohtaja A. Tuominen 
oli läsnä 7 kokouksessa. Lisäksi ovat johtokunnan ko
kouksissa läsnä olleet yhdistyksen toimihenkilöt A. Si
rén, S. Koskinen ja J. Suominen, viimemainittu pöytä
kirjan pitäjänä.

Yhdistyksen edustajina niissä yhtiöissä ja yhtymissä, 
joista yhdistys omistaa osakkeita, ovat johtokunnan valit
semina olleet: Helsingin Työväen Säästöpankissa Emil 
Tue mi, Osakeyhtiö Työssä T. Hj. Långström, Osakeyhtiö 
Kuvatyössä A. J. Luostarinen, Työväen Urheiluväline 
Oy:ssä E. Tuomi, Työväen Luistinrata Oy. S. Koskinen, 
Kansan Näyttämön Kannatus Oy. Erkki Härmä, S. Työ
väenteatterin Kannatus Oy. M. Väisänen, Työväen Aka
temiassa A. Pakarinen, Voima- ja polttoainetaloudelli- 
sessa yhdistyksessä A. Sirén sekä Helsingin Työväentalon 
Ravintola Oy., mistä yhdistys vuoden kuluessa osti huo
mattavan määrän osakkeita, J. Suominen. Edellisten li
säksi ovat yhdistystä tilapäisesti edustaneet kulloinkin 
valitut henkilöt.

J uhlatoimikunta.
Johtokunnan valitsemina juhlatoimikunnan jäseninä 

ovat toimintavuoden aikana olleet M. Heiniö puheenjoh
tajana, J. Sillfors sihteerinä sekä K. Nuutinen, O. J. 
Rantanen ja E. J. Salo.

Toimintavuoden aikana järjesti juhlatoimikunta yhden 
vuosijuhlan, kaksi kuusijuhlaa sekä 51 tanssi-iltamaa, joi
den tuottama taloudellinen tulos on ollut tyydyttävä.
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Tavanmukaiset lasten joulujuhlat jäivät kuluneena vuo
tena pitämättä, koska maaherran virasto antoi niitä koske
van kiellon tulirokkoepidemian vuoksi.
IVfV; • I

Ravintolatoimikunta.
Ravintolatoimikuntaan ovat johtokunnan valitsemina 

kuuluneet: P. Heinonen, E. Härmä, K. Karila, A. Luos
tarinen ja P. Nevalainen sekä Karilan kuoleman jälkeen 
A. Pakarinen. Toimikunnan virkailijoina ovat toimineet: 
puheenjohtaja A. Luostarinen, varapuheenjohtaja K. 
Karila ja hänen kuoltuaan E. Härmä sekä sihteerinä P. 
Heinonen. Ravintolan isännöitsijänä on ollut edelleen 
Severi Koskinen.

Kokouksia on ravintolatoimikunta vuoden varrella pi
tänyt 18, joista pöytäkirjaan merkitty 99 § :lää. Kokouk
siin ovat ravintolatoimikunnan jäsenet ottaneet osaa: 
Heinonen 17, Härmä 16, Nevalainen 15, Luostarinen 14, 
Karila 5 ja Pakarinen 3 kertaa, joiden lisäksi ravintolan- 
hoitaja on ollut läsnä kaikissa kokouksissa.

Ravintolatoimikunnan käsittelemät kysymykset ovat 
pääasiassa olleet tavallisia juoksevia asioita. Poikkeuk
sen tästä tekee ainoastaan ruokalan keittiön helläin uusi- 
miskysymys, joista toimikunta vuoden alussa teki esityk
sen yhdistyksen johtokunnalle, minkä tuloksena oli, että 
vanhan, heikoksi käyneen kivihiilihellan tilalle asetettiin 
kesänaikana yhteen ryhmään 6 kpl. uusiaikaisimpia kaa- 
suhelloja kahta mallia ja näiden lisäksi 1 kpl. täysmetalli- 
nen kivihiilihella varustettuna kahdella paistinuunilla. 
Viime mainittu on tarkoitettu toimimaan ainoastaan kaa- 
suhellojen varahellana mahdollisen korjauksen tai kaasu- 
johtovian sattuessa. Tämän uudistuksen jälkeen ruokalan 
keittiö on varustettu vaikeampiakin tilanteita varten.

Talolla sijaitseva ruokalaravintola oli avoinna koko 
vuoden. Kahvilaravintola oli kesällä lyhyen ajan suljet
tuna korjausten vuoksi. Mustikkamaan ulkoilmaravin- 
tola oli avoinna 12 p:stä toukokuuta 9 p:vään syyskuuta.
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Biljardi ja sanomalentimyymälä olivat avoinna koko 
vuoden.

Ravintolain liikevaihto viimeisten 10 vuoden ajalta il
menee seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, mihin ku
luneen vuoden myynti on otettu koko vuodelta, vaikka 
yhdistys lopetti oman ravintolaliikkeen ennen vuoden 
päättymistä.

Kirjasto.
Yhdistyksen kirjastojaostoon, jonka tehtävänä on val

voa kirjastoa ja sen hoitoa, ovat toimintavuoden aikana 
kuuluneet A. Tuominen, E. Tuomi ja Y. Lehtinen sekä 
itseoikeutettuna jäsenenä kirjastonhoitaja Aino Ko- 
rander.

Kirjastosta lainattiin toimintavuoden aikana 10,904 
nidettä. Kun edellisenä vuotena lainausten määrä oli 
11,110 nidettä, niin osoittaa lainausten luku vähennystä 
206 lainausta. Uusia kirjastokortteja annettiin 221, edel
lisenä vuotena 252, joten tässäkin oli vähennystä havait
tavissa.

Kirjastossa olevien kirjojen kokonaismäärä oli vuoden 
päättyessä 5,444.

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten kannatusmäärä- 
rahasta myönsi kaupungin valtuusto kirjastollemme 
5,000 markan apurahan ammatti- ja tietokirjallisuuden 
ostoa varten ja on mainitulla summalla vuoden vaih
teessa hankittu kirjallisuutta. Yhdistyksen omilla va
roilla on kirjastoon ostettu pääasiassa kaunokirjallisuutta.

Saaritoimikunta ja Mustikkamaan kansanpuisto.
Yhdistyksen johtokunnan valitsemina ovat saaritoimi- 

kuntaan toimintavuoden aikana kuuluneet K. Pietikäinen 
puheenjohtajana, V. Hämäläinen sihteerinä, J. Sillfors 
rahaston- ja kalustonhoitajana sekä M. Heiniö ja K. Nuu
tinen lippu jenmyyjinä.

Kesätoiminta Mustikkamaan kansanpuistossa aloitet
tiin 12 päivänä toukokuuta, vaikkakin varsinainen ava-
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jaisjuhla oli vasta seuraavana päivänä. Syyskuun 9 päi
vänä päättyi kesätoiminta lopettajaisjuhlaan.

Puistossa sijaitsevalla tanssilavalla järjestettiin enti
seen tapaan tanssiaisia joka tiistai-, torstai-, lauantai- ja 
sunnuntai-ilta, milloin ei sade niiden pitämistä ehkäissyt. 
Nämä tilaisuudet olivat kylmästä kesästä huolimatta nuo
ren väen erikoisessa suosiossa.

Ulkoilmateatteri oli kesäkaudeksi vuokrattuna Koiton 
Näyttämölle. Kylmän kesän vaikutuksesta ei näyttämöllä 
kävijäin lukumäärä ollut niin runsas, kuin edellisenä ke
sänä. Uimalaitoksella, joka oli Voimistelu- ja U.-seura 
Jyryn hoidettavana, oli myöskin edellämainitusta syystä 
hyvin vähän yleisöä, aiheuttaen Jyrylle taloudellista tap
piota.



12

Saarelle rakennettavan juhla- ja urheilukentän kun- 
toonpanotyöt eivät vielä toimintavuoden kuluessa tulleet 
loppuun saatetuiksi, vaan siirtyi kentän valmistuminen 
seuraavaan vuoteen. Saaren tasoitustöihin ei kaupungin 
puolesta ole myöskään ryhdytty, vaan on se edelleenkin 
vallan käyttökelvottomassa kunnossa.

Liikenneyhteys kaupungin ja Mustikkamaan välillä oli 
suurinpiirtein tyydyttävä. Liian ahtaat laituritilat sekä 
kaupungin- että Mustikkamaan rannassa vaikeuttivat kui
tenkin nopean liikenteen järjestämistä etenkin tanssi- 
iltoina, joten laituritilan lisääminen olisi suotavaa. Tässä 
yhteydessä huomautettakoon, että Hakaniemen rannassa 
olevan laiturin ympäristö oli hyvin siivottomassa kun
nossa, löyhkäten epämiellyttävästi, eikä epäkohtaa 
saatu poistetuksi., vaikka siitä yhdistyksen puolesta teh
tiin kaupungin viranomaisille esitys.

Saarella sijaitsevissa yhdistyksen omistamissa raken
nuksissa ja laitoksissa tehtiin vuoden kuluessa ainoastaan 
vähäisiä korjaustöitä. Henkilökunnan asuntohuviloissa 
tehtiin pienempiä korjauksia sekä maalautettiin ne ulko
puolelta. Myöskin n.k. rantakioski maalautettiin keväällä 
ulkoa. Lippujen- ja jäätelön myyntiä varten rakennet
tiin pienet kioskit. Ravintolan terassin edustalle ajatet
tiin talvella kivenmurskaa, jotta terassin edusta saatiin 
parempaan kuntoon.

Soitosta kaikissa saarella järjestetyissä juhla- ja huvi
tilaisuuksissa huolehti yhdistyksen oma soittokunta. 
Järjestyksen valvonta on ollut järjestysvaliokunnan jä
senten hoidettavana, eikä mitään järjestyshäiriöitä kesä
kautena sattunut.

Järjesty svaliokunta.

»Järjestysvaliokunnan jäseniksi valitsi johtokunta vuo
den alussa seuraavat: V. Joensuu, V. Sinisalo, A. Vilén. 
M. Saarikoski, K. Saarni, J. Juhola, V. Peltola, O. Mä
kilä, A. Laine, J. Mäkelä, F. Koskinen, B. Eklöf, R. Salo-
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ranta, 11. Haapaniemi, Y. Forström, ja A. Lindqvist. 
Varajäseniksi A. Mantere, Y. Ahlberg ja T. Gerdt.

Vuoden kuluessa erosi valiokunnasta Sinisalo, Vilen, 
Peltola, Juhola, Laine, Mäkelä ja Eklöf sekä varajäsenet 
Mantere ja Gerdt. Heidän tilalleen hyväksyttiin J. Leh- 
musvaara, A. Kuusisto, P. Koskinen, M. Kallonen, T. 
Niemi, V. Nuuttila ja S. Heikkilä sekä varajäseneksi V. 
Pahlstén, joista kuitenkin viimeksi mainittu erosi ennen 
vuoden loppua.

Järjestysvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuoden 
alkupuolella A. Vilen ja hänen erottuaan Y. Forström, 
sihteerinä F. Koskinen sekä rahaston- ja taloudenhoita
jana R. Saloranta. Ryhmäesimiehinä ovat olleet F. Kos
kinen ja V. Peltola sekä viimemainitun erottua V. Joen
suu.

Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt 21 ko
kousta ja on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 
153 § :lää.

Järjestysvaliokunnan jäsenet ovat huolehtineet järjes
tyksen valvonnasta yhdistyksen talolla ja Mustikkamaan 
kansanpuistossa järjestetyissä juhla- ja huvitilaisuuk
sissa, eikä mitään vakavampia järjestyshäiriöitä vuoden 
kuluessa sattunut.

Aikaisemmissa toimintakertomuksissa on jo mainittu, 
miten marraskuun 5 p :nä 1925 eräs valtiollisen keskus- 
poliisin palveluksessa ollut Vähäkallio-niminen mies esiin
tyi talon portaistossa ampuma-aseen kanssa. Järjestys- 
miehet, luullen häntä tavalliseksi hulikaaniksi, ryhtyivät 
poistamaan häneltä ampuma-asetta, jolloin hän ampui 
ent. järjestysmies B. Id’iä jalkaan, minkä jälkeen toiset 
järjestysmiehet poistivat ampujan portaistosta luovut
taen kadulla seisovalle järjestyspoliisille. Vähäkallio 
nosti oikeusjutun silloisia järjestysmiehiä B. Id’iä, D. 
Lainetta, A. Kilpistä ja M. Saarikoskea vastaan syyttäen 
heitä virantoimituksessa olevan poliisiviranomaisen vas
tustamisesta. Raastuvanoikeus kumosi kuitenkin syyt
teen, mutta päätöksestä valitettiin molemmin puolin hovi

1
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oikeuteen, joka vahvisti raastuvanoikeuden päätöksen 
Id'iin ja Laineeseen nähden, tuomiten Kilpisen ja Saari
kosken 4 kuukauden vankeusrangaistukseen virantoimi
tuksessa olevan viranomaisen vastustamisesta. Korkein 
oikeus, mihin hovioikeuden päätöksestä vastaajien puo
lesta valitettiin, vahvisti hovioikeuden päätöksen. Täten 
saamansa tuomion oli Saarikoski kärsimässä kevät
kesällä, mutta Kilpiseen nähden, joka on ulkomailla, on 
asia avoinna.

Soittokunta.
Soittotoimikuntaan, jonka tehtävänä on valvoa soitto

kunnan toimintaa ja työskentelyä, ovat johtokunnan va
litsemina kuuluneet A. J. Luostarinen, K. V. Saxell, E. 
J. Salo ja V. Tyllinen sekä soittajain valitsemana R. 
Joutsela. Puheenjohtajana on toiminut A. J. Luostari
nen ja sihteerinä R. Joutsela.

Soittokunta on vuoden aikana pitänyt ainoastaan 4 ko
kousta.

Soittokunnan johtajana on edelleen toiminut johtaja 
L. Leino. Miehistöä on soittokunnassa ollut 22 ja olivat 
ne jakaantuneena kolmeksi seitsikoksi, joilla kullakin oli 
oma seitsikkojohtajansa. Miehistössä on vuoden kuluessa 
tapahtunut lukuisia muutoksia, sillä useita vanhoja soit
tajia on eronnut ja uusia nuorempia tullut eronneiden 
tilalle. Soittajat kuuluvat S. T. Musiikkiliittoon Uuden
maan piirijärjestön kautta ja on piirijärjestössä soitto
kuntaa edustanut R. Joutsela.

Soittokunnalla on toimivuoden kuluessa ollut melkoisen 
paljon soittotilaisuuksia, yhteensä 290, joista suurin osa 
on suoritettu yhdistyksen ja sen alaisten osastojen huvi- 
ja juhlatilaisuuksissa. Vallilassa antoi soittokunta ke
sällä 24 ulkoilmakonserttia ja suoritti kaupungin musiik- 
kilautakunta näistä konserteista soittokunnalle palkkiota 
9,600 markkaa. Vielä on soittokunta esiintynyt maksu- 
vapaasti erinäisissä tilaisuuksissa m.m. Varhaisnuorison 
ja V. V. Huoltoyhdistyksen iltamissa. Elannon soitto-
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kunnan kanssa antoi soittokunta konsertin kunnallis
kodin hoidokeille, jotka kylmästä säästä huolimatta sitä 
monilukuisina seurasivat.

S T. M. Uudenmaan piirin järjestämiin laulu- ja soit
tojuhliin Hyvinkäällä kesäkuun 9 ja 10 päivänä otti soit
tokunta osaa kahdella seitsikolla, soittaen alkusoiton ja 
avustaen kuoroja niiden esityksissä. Yhdistyksen johto
kunta myönsi soittokunnalle 1,000 markan avustuksen 
juhlille osanottoa varten.

S. T. Musiikkiliiton järjestämille johtajakursseille osal
listui soittokuntaan kuuluva F. Lehtinen, joka kurssien 
jälkeen on toiminut II :sen seitsikon johtajana. Kurs
seille osanottoa varten sai Lehtinen liitolta 350 markan, 
piirijärjestöltä 800 markan ja yhdistykseltä 500 markan 
apurahan.

Soittokunnan kalustonhoitajana on edelleen toiminut 
J. Lahti.

Työväen Luistinrata Oy., mistä soittokunnalla on osak
keita, on soittokuntaa edustanut L. Leino ja H:gin Työ
väen Säästöpankissa K. V. Saxell.

Yhdistyksen henkilökunta.
Yhdistyksen toimiston vakinaisina toimihenkilöinä 

ovai edelleen olleet: Albert Sirén taloudenhoitajana, 
Juuso Suominen sihteerinä, Tyyne Rantala kirjanpitä
jänä sekä A. Vormula vahtimestarina ja K. Savela apu- 
laisvahtimestarina. Talonmiehenä on ollut E. Salonen 
sekä lämmittäjinä R. Jokinen ja V. Aho.

Ravintolanhoitajana on ollut Severi Koskinen, ruoka
lan emännöitsijänä Hanna Humpila ja apulaisemännöit- 
sijänä Ester Pulkkinen, kahvilan emännöitsijänä Ines 
Alkava ja apulaisemännöitsijänä Elli Hujanen. Ravin
tolain varastonhoitajana on ollut Toivo Paltta ja varasto- 
kirjanpitäjänä Tyyne Vesterinen. Liinavaatevarastoa on 
hoitanut Anni Lehtovaara.

Mustikkamaan ulkoilma ravinto! an emännöitsijän toi
men hoitaminen järjestettiin kesäkaudeksi siten, että
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emännöitsijä Ines Alkava siirtyi sitä hoitamaan, apuiais- 
emännöitsijän hoitaessa yksin kahvilan, missä liike oli 
hiljaista.

Sanomalehtimyymälän hoitajina ovat olleet Ida Lumi- 
vuokko ja Laura Karlson. Biljardin marköörinä toimi 
J. I'. Venhola ja L. Alm. Alm’in ollessa kesällä Mustik
kamaan ravintolan vahtimestarina, oli biljardissa toisena 
marköörinä tilapäinen henkilö.

Yhdistyksen ruokalan ja kahvilan palveluksessa oli syk
syllä 95 henkilöä, mihin lukuun ei sisälly ylempänä 
mainitut henkilöt. Kesäkuukausina oli henkilökunnan 
lukumäärä huomattavasti suurempi, johtuen Mustikka- 
maan ravintolan avoinna olosta ja henkilökunnan kesä
lomien järjestelystä. Mustikkamaan ravintolassa oli va
kinaisen henkilökunnan lisäksi useita tilapäisiä avustajia 
kiireellisinä aikoina, joille maksettiin palkkaa tuntipal
kan perusteella.

Talon puhtaanapidosta ovat huolehtineet vakinaisessa 
palveluksessa olevat siivoojat, joita vuoden päättyessä oli 
10. Vielä on yhdistyksen palveluksessa ollut yövahti ja 
puuseppä, viimemainittu tuntipalkkaa nauttien.

Yhdistyksen henkilökunnan lääkärinä on toiminut toh
tori M. J. Mustakallio.

Yhdistyksen lakkauttaessa lokakuussa ravintola- ja 
kahvilaliikkeensä, siirtyi ravintolan henkilökunta tehdyn 
sopimuksen perusteella Ravintola Oy. palvelukseen.

Yhdistyksen palveluksessa oli lokakuun 15 päivänä 115 
naista ja 13 miestä, yhteensä 128 henkilöä.

Erinäisiä asioita.
Toimintavuoden aikana on yhdistys kuoleman kautta 

menettänyt kaksi innokasta ja uutteraa toimihenkilöä. 
Monivuotinen hallintoelimien jäsen, johtokunnan vara
puheenjohtaja Kaarlo Karila kuoli elokuun 13 päivänä 
pitkällisen taudin sairastettuaan. Samoin aikaisemmin 
neuvoston ja johtokunnan jäsenenä toiminut ja parhail
laan ravintolatoimikunnan jäsenenä ollut Paavo Neva
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lainen kuoli äkkiä lokakuun 24 päivänä. Kummankin 
haudalle laskettiin yhdistyksen puolesta seppele tunnus
tuksena heidän suorittamastaan tärkeäarvoisesta työstään 
yhdistyksemme hyväksi.

Suomen Puuteollisuustyöväen liiton H :gin Autokori- 
tehtaan työpaikkajärjestö N :o 227 hyväksyttiin yhdis
tyksen jäsenosastoksi tammikuun 1 päivästä 1928. Sa
moin on johtokunta hyväksynyt yhdistyksen jäsenosas
toksi tammikuun 1 päivästä 1929 Suomen Liiketyönteki- 
jäin liiton H :gin Akkunanpuhdistajain osaston N :o 62.

Vuoden alussa vahvisti yhdistyksen johtokunta Hel
singin Työväenyhdistyksen Orkesterin säännöt, minkä 
mukaan orkesterin jäseniksi sai ottaa ainoastaan paikalli
siin työväenjärjestöihin kuuluvia henkilöitä. Hyväksyt
tyjen sääntöjen mukaan siirtyy orkesterin omaisuus, sen 
lakauttaessa toimintansa, yhdistykselle. Orkesteri sitoutui 
esiintymään maksuvapaasti yhdistyksen järjestämissä 
juhla- ja huvitilaisuuksissa. Yhdistys puolestaan varasi 
orkesterille vapaan harjoitushuoneen kuten laulukuoroil
lekin. Syksyllä anoi orkesteri johtokunnalta oikeutta 
saada tehdä sääntöihinsä eräitä muutoksia, m.m. poistaa 
orkesterin nimestä yhdistyksen nimi ja väljentää aikai
sempaa sääntöjen määräystä jäseneksi pääsyn suhteen, 
perustellen anomustaan sillä, että valtion avustus riippui 
näistä muutoksista. Johtokunta suostui orkesterin ano
mukseen sääntöjen muuttamisesta, minkä kautta orkes
teri tuli itsenäiseksi, yhdistyksestä riippumattomaksi, 
joka vaan sopimuksen perusteella toimii yhdistyksen ta
lolla.

Sen johdosta, että valtion tulo- ja omaisuusverolauta
kunta asetti yhdistyksen maksettavaksi vuoden 1927 tu
losta ja omaisuudesta 354,576 markkaa veroa, valitettiin 
verotuksesta maaherran virastoon, joka nyttemmin anta
mallaan päätöksellä on alentanut veroa 27,750 markkaa. 
Tästä maaherranviraston päätöksestä tullaan edelleen 
valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Ravintolatyöntekijäin osasto irtisanoi toimintavuoden 
aikana jo useita vuosia voimassa olleen yhdistyksen hen
kilökuntaa koskevan työehtosopimuksen, jättäen samalla 
uuden sopimusehdotuksen hyväksyttäväksi. Neuvottelu
jen kautta päästiin osaston kanssa yksimielisyyteen 
uudesta työehtosopimuksesta, joka molemmin puolin al
lekirjoitettiin vuoden vaihteessa.

Käpylän Urheilijain Talo-osakeyhtiölle on yhdistys 
myöntänyt 60,000 markan lainan, minkä avulla yhtiö sai 
vekselilainansa maksettua. Lainasta, joka on takaisin 
maksettava kolmen kuukauden irtisanonnan jälkeen, pe
ritään Helsingin Työväen Säästöpankin lainauskorkoa 
vastaava korko.

Valaistus- ja voimavirtamenojen vuosivuodelta lisään
tyessä, antoi johtokunta sähköteknikko N. JernvalFin 
tehtäväksi tutkia, olisiko mitään mahdollisuutta menojen 
vähentämiseen. Toimittamansa tutkimuksen perusteella 
esitti Jernvall n.k. taloustariffiin siirtymistä, joka tehty
jen laskelmien mukaan vähentäisi yhdistyksen menoja 
noin 55,000 markkaa vuodessa. Lisärakennuksen raken
nuttamisen jälkeen olisi kuitenkin yhdistyksen hankittava 
oma muuntaja, joka vähentäisi yhdistyksen valaistus- ja 
voimavirtamenoja vielä huomattavammin. Taloustariffin 
käytäntöön ottaminen siirtyi kuitenkin seuraavaan vuo
teen, koska sitä varten tarvittavaa rekisterimittaria ei 
ennätetty saada ennen vuoden päättymistä.

Myöskin kaasun kulutuksessa on pyritty pääsemään 
edullisempiin maksuehtoihin. Ruokalan keittiön tultua 
varustetuksi kaasuhelloilla, vedettiin sitä varten kaasu- 
johto Säästöpankinrannan puolelta, kun kahvilaan tulee 
kaasu Sirkuskadun puolelta. Näin joutui yhdistys mak
samaan kaasulaskunsa kahden mittarin osoittaman kulu
tuksen mukaan, eikä tämän vuoksi päässyt nauttimaan 
niitä etuja, joita se suuren kulutuksen vuoksi olisi ollut 
oikeutettu saamaan. Tämän vuoksi anottiin kaasulaitok
selta mittarien yhdistämistä ja suuren kulutuksen perus
teella niitä alennuksia, mitä muillekin suurkuluttajille
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myönnetään. Anomuksen johdosta on mittarien yhdistä
minen toimitettu ja tämän kautta päästy myöskin naut
timaan myönnettävistä alennuksista.

Yhdistyksen rakennuttaessa Mustikkamaalle ravintola- 
rakennuksen vedettiin sinne vesijohto Palosaarelta. Palo- 
saaren vesijohtolaitos veloitti yhdistystä kulutetusta ve
destä sen mukaan, mitä mittari Palosaarella osoitti. Jos 
vesijohdossa ilmeni vuotoja, joutui yhdistys maksamaan 
vuodon kautta poistuneen veden. Kuu kaupunki nyt on 
ottanut samasta johdosta haarajohdon urheilukentän lä
heisyyteen asettamalla oman mittarin johdon haarauk- 
seen, joutui yhdistys veden välittäjäksi kaupungille. 
Päästäkseen tästä vedenvälittäjän asemasta, esitti yhdis
tyksen johtokunta kaupungin Rahatoimikamarille, että 
kaupunki ottaisi vesijohdon hoitoonsa ja että yhdistys 
saisi maksaa kuluttamansa veden kaupungin vesijohto
laitokselle. Rahatoimikamari suostui esitykseen.

Vuoden kuluessa suoritettiin yhdistyksen talolla eri
näisiä uudistus- ja korjaustöitä, joista tässä mainitta
koon lämpöjohdon vetäminen mankelihuoneeseen ja ruo
kalan puhdistushuoneeseen, juhlasalin näyttämön sähkö- 
johtotaulun uudistaminen, Saariniemenkadun katuosan 
kiveäminen nupukivellä. Aikaisemmin hankitun lämmin- 
vesisäiliön osoittautuessa riittämättömäksi tyydyttämään 
kuuman veden tarvetta, hankittiin kesällä uusi 2,000 lit
ran kuparinen lämminvesisäiliö. Samalla varustettiin 
myös pesutupa lämminvesijohdolla.

Yhdistyksen sääntöjen 13 § ään perusteella hyväksy
tään yhdistyksen vapaajäseniksi seuraavat jäsenosasto- 
jen jäsenet :

Metallityön. I. Teollisuusneuvosta I: Robert Virta;
A. Muurarien l. os. n:o 1: K. Tiitinen, J. V. Koskinen, 

E. Lehtonen, Villehart Saarinen, J. Lintula ja G. A. Hell
gren ;

»S'. Muurarien l. os. n:o 24: Verner A. Heinonen;
8. Muurarien liiton os. n:o 34: A. Laitinen;
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S. Rakennustyöv. liiton os. 2: Hemming Heikkinen, 
Arnet Enqvist, Kustaa E. Nikula, Heikki Pekkarinen, 
Karl J. Aalto, Johan Vuorimaa, Johan E. Tamminen ja 
Johan S. Silander;

*$'. Rakennustyöv. liiton os. n:o 3: O. V. Aalto, J. Virta
nen, Kustaa Mäkinen, Arvi Kärkkäinen, Herman Lindell, 
Heikki Tarvainen, Kalle Kemppainen, Otto Tuominen ja 
K. Pylkkä;

S. Rakennustyöv. liiion os. n:o 5: Emil Silander; 
Rakennustyöv. liiton os. n:o 6: Evi Miettinen;

S. Rakennustyöv. liiton os. n:o 7: J. Arola ja V. Mä
kinen ;

$. Rakennustyöv. liiton os. n:o 9: Johan E. Salonen, 
Fridolf Alho, Arvo Rinne ja V. Vallenius;

(S. Puuteollisuustyöv. I. os. n:o 9: T. Kanerva ja K. E. 
Salmi;

S. Ravinto- ja nautintoainetyöv. liiton os. n:o 1: H. 
Hietala;

$. Ravinto- ja nautintoainetyöv. liiton os. n:o 36: Ida 
Kiviranta;

S- Vaatetustyönt. liiton os. n:o 3: Lydia Raatikainen; 
Kuljetustyöt. liiton os. n:o 3: H. A. Ojala, Kustaa

Jäntti, Otto Jäntti, Kalle Vaisto ja Elias Ekholm;
S. Rautateidentyönt. I. os. n:o 1: Juho Tuovinen, T. Jo

kinen, K. Saarinen, O. Nieminen, J. Rinne, J. Lehtonen, 
K. Lehtonen, A. Laine, K. Suometsä, O. Virtanen, K. A. 
Kuusela, O. Lehtiö, J. Hend, I. Grönberg, O. Lamminsalo, 
J. E. Tuominen ja F. E. Lemberg.

Sos.dem. Naisyhdistys: Miina Sillanpää ja Hilma, 
Apila;

J ohtokunta.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tiliasema 
joulukuun 31 p:vä 1928.

V arat:
Rahaa:

Kassassa .......................... 42,140:51
Vaihtokassoissa .............. 10,600: —
Juoksevalla tilillä .......... 158,072:30
Säästötilillä .................... 56,499:40 267,312:21

Kiinteimistöä:
Talo ja tontti Sirkusk. 5 12,589,200: —

poisto 1 % .................... 125,892: — 12,463,308: —
Kalustoa luettelon mukaan 117,920:01

poisto 10 % .................. 11,792: — 106,128:01
Mustikkamaalla rakenn. 488,376: —

poisto 5 % .................... 24,418: — 463,958: —
Kalustoa luettelon mukaan 14,801:20

poisto 10 % .................. 1,480:12 13,321: OS
Kalustoa kahvilassa:

luettelon mukaan ............ 42,005:40
poisto 10 % .................. 4,200:54 37,804:86

Biljardin omaisuus:
Kalustoa luettelon mukaan 10,400: —

poisto 10 % .................. 1,040: — 9,360: —
Soittokunnan dmaisuus:

Kalustoa, luettelon mukaan 18,355:57
poisto 10% .................. 1,835:55 16,520:02

Kirjasto:
arvoltaan ........................ 8,000: —

Lainasaatavia:
Oy. Työ ............................ 200,000: —
Kuopion Työväen Yhdistys 5,000: —
H. T. Y. Orkesteri.......... 3,000: —
Käpyl. Työv. Urheilijat 3,000: —
Käpyl. Työv. Urh. talo Oy. 60,000: — 271,000: —

Siirto 13,656,712: IS
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Arvopapereita ja Osakkeita 
poisto 10 % ..................

Vei
Helsingin Kaupungille: 

velka tontista ..................
II enkivak.-yhtiö Suomelle : 
Työväen Säästöpankille ... 
Tilivelkoja:

kirjan rankaan ................
Rakennuslainoja:

kirjan mukaan ................
Erilaisia rahastoja:

Rakennusrahasto ..........
Amil A. Selieelén rahasto 
Sekalaisia rahastoja ....

Kiinteimistörahasto :* )
Puli das omaisuus :

Tilikauden alussa ..........
Lisäys tilikauden aikana

Siirto 13,656,712:18 
309,580: —

30,958 : — 278,622: -
Smk. 13,935,334:18

a t:

113,048:63 
871,012:34

3,500,000: —

337,148:55

648,201:89

39,306:73
133,763:19 

5,085:71 178,155: 63 
4,823,175:55

2,458,178: 57 
1,006,413: 02 3,464,591:59

Smk. 13,935,334:18

*) Kiinteimistörahasto perustettu tilinpäätöksessä toimitetun 
kiinteimistön arvon koroittamisen johdosta.
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Voitto- ja Tappio tili.
Per Seuraavat:
An Voitto- ja Tappiotili

Kiinteimistön tuottötili 514,897: 05
Ravintolakalustotili .. 125,549:20

Mustikkamaan tuottotili:
Ravintolan tili 171,081: 40
Saaritoim. tili 142,877: 40 313,958:80

Kahvilantuottotili 207,997:06
Biljardintuottotili 205,137:90
Soittokunnantudttili . . 4,730:75
J uhlatoimikunnantili . 109,386:45
Ravintolantuottotili . . 242,870:27
Jäsenverojentili ........ 302,387: —
Osastojentili .............. 77,233:50
Kdlustonvuokratili ... 7,835:— 2,111,982:98

Smk. 2,111,982 s 98

Per Voitto- ja Tappiotili
An Seuraavat:

Verojentili ................ 455,192: 50
Korkotili .................... 411,470:85
Yleiskulujentili .......... 28,064:95
Kirjastontili .............. 9,225:45
Poistojenkin .............. 201,616:21
Pääomatili (voitto) .. 1,006,413:02 2,111,982:98

Smk. 2,111,982:98

Helsingissä, 28 p aiä helmikuuta 1929.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS r.y. 
JOHTOKUNTA.

II. Moisio, F. Heinonen,
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Tilintarkastajain lausunto.
Marraskuun 20 päivänä 1927 pidetyssä Helsingin Työ

väenyhdistyksen Edustajiston kokouksessa valittiin yhdis
tyksen tilintarkastajiksi lakit. kand. Eino Pekkala sekä 
allekirjoittaneet Laherma ja Vilppula, Senjohdosta, ettei 
ensiksimainittu muiden töittensä tähden voinut ottaa osaa 
tarkastukseen, koska ensimmäinen varatarkastaja Kivi
lahti neuvoston jäseneksi valittuna oli tullut toimeen es
teelliseksi, kutsui johtokunta allekirjoittaneen Halmeen 
ottamaan osaa tarkastukseen. Tämän tehtävän nyt suori
tettuaan pyytävät allekirjoittaneet yhdistyksen Edusta
jiston tietoon saattaa, että

yhdistyksen käteinen kassa, jonka laskimme t.k. 12 
päivänä, oli kassakirjan osoittaman jäännöksen mukainen, 

kirjanpito oli tarkoituksenmukaisesti ja selvästi hoi
dettu, antaen yksityiskohtaisen selvityksen yhdistyksen 
eri kikehaarojen ja toiminnan kehityksestä ja tuloksesta 
tilivuoden aikana ja viennit perustuvat johtokunnan mää
räämien tarkkailijoiden hyväksymiin tilitodisteihin, 

tiliasemaan otetut varat ja omaisuusosat olivat tallella
ja kohtuullisiin arvoihin arvioidut sekä velat esitettyjen 
tiliotteiden mukaiset, sekä

yhdistyksen asioita on saamamme käsityksen mukaan 
hoidettu sääntöjen sekä neuvoston ja edustajiston pää
tösten mukaisesti, mihin seikkaan olemme tutustuneet lu
kemalla eri hallintoelinten pöytäkirjat.

Kun yhdistyksen taloutta on käsityksemme mukaan 
edelleen hoidettu huolellisesti ja asiantuntemuksella, pyy
dämme ehdottaa, että tilinpäätös vahvistetaan ja asian
omaisille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tili
vuodelta 1928.

Helsingissä, 13 päivänä maaliskuuta 1929.
■J. laherma. T. H. Vilppula,

Aatu Halme.
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H.T.Y:n osastojen jäsenluku ja osastoilta kannetut 
jäsenmaksut v. 1928.

Suomen Metalltieolliszmstyöväen liitto :

1 H:gin Metallityöntekijäin
Tp.nlli Riman fin vosto ..............

Naisia Miehiä

146 3.452

Yht.

3,598

Smk.

64,105: 50
Suomen Bakennustyöväen liitto:

1.
2

__ 762 762 16,252: 50
"Kirvesmiesten osasto .......... _ 1,218 1,218 21,368: 50

3. Kivityöntekijäin osasto .... — 419 419 6,476: 50
4. Sekatyöntekijäin osasto .... 436 2,102 2,538 45,982: —
5. Tiilenkantajain osasto .... — 53 53 954: —
6. Sekatyöläisnaisten osasto . . 690 — 690 9,164: —
7. Asfalttityöntekijäin osasto — 71 71 1,077: —
8. Sementtityönteki jäin osasto — 267 267 4,925: —
9. Kunnantyöntekijäin osasto 2 212 214 3,757: 50

10. Nuohoojain osasto .............. — 29 29 493: 50
91. Kadunkivittäjäin osasto .... — 38 38 651: —

134. Talonmiesten osasto ............ — 6 6 117: —
144. Eristäjäin osasto ................ 3 41 44 727: 50
149 Arabian osasto .................... 49 23 72 455: -
155. Näyttämötyöläisten osasto 1 11 12 169: 50
199. Tiilenpurkajain osasto .... — 17 17 397: 50

Yhteensä: 1,181 5,269 6,450 112,968: —

Suomen Muurarien liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

1. Muurarien osasto ................ — 905 905 13,764: —
24. Rapparien osasto ................ — 469 469 6,740: —
29. Uunintekijäin osasto .......... — 88 88 1,456: 50
34. Väliseinätyöntekijäin osasto — 186 186 3,398: 50

Yhteensä — 1,648 1,648 25,359: —

Suomen Puuteollisuustyöväen liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

1. Puuseppäin osasto .............. 154 154 3,302: 50
2. Konepuuseppäin osasto .... — 60 60 990: —

94. Verhoili jäin osasto .............. 1 55 56 943: 50
131. Venhe- ja Laivatel.työl. os. 13 13 237: —
227. Autokoriteht. työpaikkaj. .. — 51 51 953: —

Yhteensä: 1 333 334 6,426: —



26

Suomen Vaatetustyöntekijäin liitto:

1. Räätälien, osasto ..................
Naisia Miehiä Yht.

296
Smk.

4,597: —96 200
2. Kappatyöntekijäin osasto . . 67 — 67 968: —
3. Ompelijattarien osasto .... 208 —■ 208 2,174: —

23. Kunnan naistyönt. osasto .. 15 — 15 258: —
30. Varastotyöntekijäin osasto 35 12 47 771: —
51. Hattutyöntekijäin osasto .. 24 6 30 448: —
60. Pukutehtaalaisten osasto .. 307 23 330 3,381: —

Yhteensä: 752 241 993 12,597: —

Suomen Nahkateolliswustyöväen liitto:

1. Nahkurien osasto . . 
7. Satulaseppien osasto

10. Jalkinetyöntekijäin osasto

Naisia Miehiä Yht.
13
74

311

Smk.
252: — 

1,063: 50 
4,253: 50

37
132

13
37

179
Yhteensä: 169 229 398 5,569: —

Suomen Liiketyöntekijäin liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

1. Liiketyöntekijäin osasto .. . 68 112 180 2,850: 50
28. Siivoojain osasto .. 76 — 76 1,030: —
44. Konttorityöntekijäin osasto 29 27 56 852: 50
45. Puhelin työntekijäin osasto — 41 41 645: —
53. Sanomalehtimyyjäin osasto 20 6 26 397: —

Yhteensä: 193 186 379 5,775: —

Suomen Ravinto- ja Nautintoainetyöv. liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

1. Leipomotyöväen osasto .... 211 219 430 5,718: 50
7. Liha-elintarvetyönt. osasto . 33 122 155 2,486: —

17. Sokeri- ja Karamellit.t. os. 166 62 228 3,650: 50
21. Juomateollisuustyönt. osasto 13 25 38 763: 50
35. Ravintolatyöntekijäin osasto 195 1 196 2,783: —
36. Taloustyöntekijäin osasto . . 85 — 85 880: —
38. Tupakkatehtaalaisten osasto 102 19 ±21 1,407: —
42. Silittäjäin osasto ................ 85 — 85 957: —
44. Pesijättärien osasto ............ 60 — 60 671: —
46. Kylvettäjäin osasto.............. 45 — 45 648: —

6 Yhteensä: 995 448 1,443 19,964: 50

Suomen Kuljetustyöläisten liitto:
Naisia Miehiä Yht. Smk.

2. Satamatyöntekijäin osasto . 9 459 468 8,093: —
3. Varasto- ja Kuljetust. os. 76 304 380 7,386: —
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Naisia Miehiä Yht. Smk.
1. Ajurien osasto .................... — 108 108 2,146: 50
8. Meriin.- ja Lämmittäjäin os. — 57 57 1,126: —

28. Kaupungin Puhtaanap. os. 36 206 242 4,006: 50
44. Autonku] jettajain osasto . . — 173 173 3,541: 50

Yhteensä: 121 1,307 1,428 26,299: 50

Muita osastoja:

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

13 39
Yht.

52
Smk.
786: —

S. Kutomateoliisuust. 1. H:gin os. 209 — 209 2,238: —
S. Paperityöni 1. H:gin os.......... 102 13 115 1,135: 50
S. Rautateidentyönt. 1. H:gin os. 64 757 821 13,137: —
S. Lasityöntekijäin 1. H:gin os. — 25 25 408: —
Suonien Sukeltajani liitto .......... — 64 64 1,030: 50
H. T. Y:n Sairashuonetyönt. os. 7 4 11 96: —
H. T. Y:n Toveriseura .............. 10 83 93 1,366: 50
H.T.Y:n Laulu- ja Soitannoll. os. 44 5 49 612: —
Sos.dem. Naisyhdistys.................. 158 — 158 1,812: —
Voimistelu- ja LT.-seura Jyry .. 12 31 43 702: —

Yhteensä: 619 1,021 1,640 23,323: 50

Jäsenluku ja suoritetut jäsenmaksut liitottain v. 1928.
Naisia Miehiä Yht. Smk.

S. Metalliteollisuustyöv. liitto . . 143 3,452 3,598 64,105: 50
S. Rakennustyöväen liitto .......... 1,181 5,269 6,450 112,968: —
S. Muurarien liitto ...................... — 1,648 1,648 25,359: —
S. Puuteollisuustyöväen liitto .. 1 333 334 6,426: —
S. Vaatetustyöntekijäin liitto . . 752 241 993 12,597: —
S. Nahkateollisuustyöväen liitto 169 229 398 5,569: —
S. Liiketyöntekijäin liitto .......... 193 186 379 5,775: —
S. Ravinto- ja Nautintoainet. 1. 995 448 1,443 19,964: 50
S. Kuljetustyöläisten liitto ........ 121 1,307 1,428 26,299: 50
Muut osastot .................................. 619 1,021 1,640 23,323: 50

Yhteensä: 4,177 14,134 18,311 302,387: —


