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Helsingin Työväenyhdistys r.y,

Toimintakertomus v:lta 1930.

Yhdistykselle ja koko Suomen työväestölle raskaim- 
pana vuotena — lukuunottamatta vuotta 1918 — 
voidaan pitää nyt päättynyttä toimintavuotta, koska 
sen aikana lainvastaisten tekojen ja lapualaisten oma
valtaisuuksien kautta työväestön järjestötoimintaa 
häirittiin ennen kuulumattomalla tavalla.

' Hallinnollisilla toimenpiteillä suljettiin eri puolilla 
maata työväentaloja, eikä yhdistyksemme upea toimi
talokaan välttynyt sulkemiselta, vaan ilmaantui heinä
kuun 6 päivänä talon ulko-oviin poliisilaitoksen lei
malla varustetut laput, joissa oli tuo lyhyt ja perustele
maton sana »Suljettu». Samalla joutui toimitalomme 
vakinaisen poliisivartioinnin alaiseksi, jota vartiointia 
jatkui vielä vuoden päättyessä. Toimitalomme sulke
minen suoritettiin niin perusteellisesti, ettei edes osake
yhtiölain pohjalla toimiva ja asianomaisilla ravinto- 
lanpito-oikeuksilla varustettu yhtiö saanut harjoittaa 
ravintolaliikettään yhdistykseltä vuokraamissaan huo- 
neustoissa, vaan suljettiin nekin myöhemmin.

Poliittisen taantumuksen lisäksi on taloudellisella 
alalla vallitseva ankara pulakausi raskaasti rasittanut 
työväestöä. Työnsaantimahdollisuudet kaikilla teolli
suuksien aloilla vähenivät jatkuvasti ja sitä mukaa 
kasvoi myöskin työttömien lukumäärä, joka vuoden 
päättyessä oli ennen kuulumattoman suuri.

Yhdistyksen jäsenistössä tapahtui toimintavuoden 
aikana huomattavia vaihteluita. Kun Suomen Ammatti
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järjestö perusjärjestöilleen sisäasiainministeriön mää
räyksestä kiellettiin toimimasta, joutui yhdistyksemme 
jäsenosastoista lähes 50 toimintakyvyttömäksi. Uusia 
jäsenosastoja on vuoden kuluessa yhdistykseen hyväk
sytty 25. Kun vuoden alussa yhdistyksen jäsenosasto- 
jen luku oli 70, niin oli se vuoden päättyessä 48, joten 
jäsenosastojen lukumäärä väheni 22.

Samojen vaihtelujen alaisena on myöskin ollut osasto
jen jäsenmäärä. Vuoden alussa oli osastojen jäseninä 
2,713 naista ja 10,815 miestä eli yhteensä 13,528 
jäsentä. Vuoden päättyessä oli osastoissa 458 naista ja 
2,248 miestä eli yhteensä 2,706 jäsentä, joten jäsenluku 
vuoden aikana väheni 2,255 naisella ja 8,567 miehellä 
eli yhteensä 10,822 jäsenellä.

Hallintoelimet.
Edustajisto. Toimintavuoden aikana on yhdistyksen 

edustajisto pitänyt kaksi sääntömääräistä kokousta, 
joista kevätkokous pidettiin 13 p:nä huhtikuuta ja 
syyskokous 9 p:nä marraskuuta.

Edustajiston kevätkokouksessa käsiteltiin edellisen 
toimintavuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä myön
nettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus. Samassa 
kokouksessa päätettiin lopullisesti edustajiston kokouk
sessa marraskuun 15 p:nä 1929 sattuneesta vaalivää- 
rennyksestä ja tekoon syyllisten rankaisemisesta.

Väärennyksen johdosta toimeenpannussa tutkimuk
sessa, jonka johtokunnan pyynnöstä suorittivat tuo
mari Peltoniemi ja yksityisetsivä Less, tuli täysin päte
västi selvitetyksi, että väärennys oli tapahtunut äänes- 
tyslautakunnassa, minkä seikan äänestyslautakuntakin 
täytyi nyt tunnustaa, vaikka se aikaisemmin koetti 
siirtää syyn muiden niskoille. Tutkijat, samoin äänes- 
tyslautakunta, pitivät teon varsinaisena aiheuttajana 
äänestyslautakunnan jäsentä Evert Raatikaista, joka 
nimien lausujana oli lisäillyt ääniä määrätyille ehdok
kaille, vähentämällä vastaavasti muilta ehdokkailta.

Tutkimuksen perusteella ehdotti neuvosto edustajis-
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ton päätettäväksi, että Evert Raatikainen erotettaisi 
yhdistyksen jäsenyydestä kahden vuoden ajaksi menet
täen samalla oikeuden oleskella yhdistyksen talolla, 
ja että edustajisto lausuisi äänestyslautakunnan muille 
jäsenille moitteensa siitä, että äänestyslautakunta sano
malehdissä ja osastoille lähettämissään kirjelmissä, 
puoltaessaan äänestyslautakuntaa ja sen yksityisiä 
jäseniä, koetti teon siirtää muiden niskoille.

Edustajiston kokous päätti kuitenkin, hylkäämällä 
neuvoston ehdotuksen moitelauseen antamisesta äänes- 
tyslautakunnalle, että Raatikaiselta kielletään oikeus 
toimia yhdistyksen ja sen alaisten osastojen luottamus
toimissa kahden vuoden aikana.

Edustajiston syyskokouksessa valittiin neuvoston 
vakinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi 
Oskari Kantoluoto, Väinö V. Salovaara, O.. Nuutinen, 
Martta Huttunen ja Emil Sallila. Kesken toimikautta 
eroamaan joutuneiden tilalle valittiin kahdeksi vuo
deksi Lauri Mikkonen, A. Nuotio, Johan Virtanen ja 
Saima Raunio, sekä yhdeksi vuodeksi U. Veckroth. 
Neuvoston varajäseniksi vuodeksi 1931 valittiin O. 
Turunen, A. Heinonen, A. Karjalainen, K. Lehtinen ja 
Emil Skog.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodeksi 1931 valit
tiin pankinjohtaja J. Laherma, kamreeri T. H. Vilppula 
ja taloudenhoitaja Aatu Halme sekä varatilintarkasta
jiksi varastomies V. Jaatinen, toimitsija Artturi Virta 
ja toimittaja J. Forsman.

Neuvosto. Yhdistyksen neuvostoon ovat toiminta
vuoden aikana vakinaisina jäseninä kuuluneet J. E. 
Aalto, A. Pakarinen, J. Kivilahti, Katri Järvinen, L. 
Mäkinen, E. Tuomi, A. J. Luostarinen, H. Moisio, V. 
Uurtamo, V. Varelius, U. Nurminen, T. Hj. Långström, 
E. Pekkala, J. Kuusela ja I. Heikka, sekä varajäseninä 
Saima Kiviranta, V. Riipinen, D. Karvonen, O. Jalava 
ja J. Sillfors.

Kun edellämainituista vakinaisista jäsenistä Katri 
Järvinen, V. Uurtamo, T. Hj. Långström, E. Pekkala
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ja J. Kuusela tulivat poliittisten syiden perusteella 
pidätetyiksi ja I. Heikka kyydittiin rajan yli Venäjälle, 
niin valittiin täten eroamaan joutuneiden tilalle syys
kokouksessa L. Mikkonen, A. Nuotio, J. Virtanen, 
Saima Raunio ja U. Veckroth.

Neuvoston puheenjohtajana on toiminut Emil Tuomi 
ja varapuheenjohtajana Eino Pekkala.

Neuvosto on vuoden kuluessa pitänyt 9 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 61 §:lää. 
Kokouksiin ovat jäsenet ja varajäsenet ottaneet osaa 
seuraavasti: Tuomi, Luostarinen, Pakarinen, Kivilahti, 
Mäkinen, Moisio, Kiviranta ja Sillfors 9 kertaa, Aalto 
ja Karvonen 8 kertaa, Varelius, Nurminen ja Jalava 7 
kertaa, Riipinen 6, Pekkala ja Heikka 4 kertaa, sekä 
Järvinen, Uurtamo, Långström, Kuusela, Veckroth, 
Mikkonen, Nuotio, Virtanen ja Raunio kukin yhden 
kerran. Neuvoston kokouksiin ovat osallistuneet myös
kin yhdistyksen toimihenkilöt A. Sirén, S. Koskinen ja 
J. Suominen, viimeksi mainittu pöytäkirjan pitäjänä.

Johtokunta. Neuvoston valitsemina kuului johto
kuntaan toimintavuoden alussa Heikki Moisio puheen
johtajana, Antti J. Luostarinen varapuheenjohtajana, 
Matti Väisänen virallisena sihteerinä, sekä Frans 
Heinonen, Oskari Jalava, Saima Kiviranta ja August 
Raatikainen. Raatikaisen tultua vuoden vaihteessa 
poliittisten syiden takia pidätetyksi, valittiin johtokun
taan hänen tilalleen Artturi Mäkinen.

Koska yhdistyksen johtokunnan toimenpiteet talon 
avaamiseksi eivät olleet johtaneet mihinkään tuloksiin 
j a kun osassa jäsenistöä oli sellainen käsitys, että johto
kunnan vaihtuminen olisi omiaan helpottamaan talon 
avaamista, niin ilmoitti johtokunta marraskuun 13 
päivänä pidetylle neuvoston kokoukselle jättävänsä 
paikkansa neuvoston käytettäväksi. Neuvosto vapaut- 
tikin johtokunnan toimestaan. Uusiksi johtokunnan 
jäseniksi valittiin Väinö V. Salovaara, Oskari Kanto- 
luoto, Frans Heinonen, Edvard Huttunen, Niilo Lahti
nen, Matti Leskinen ja Matti Paasivuori.
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Näin valitun johtokunnan puheenjohtajana on toi
minut Väinö V. Salovaara, varapuheenjohtajana Matti 
Paasivuori ja virallisena sihteerinä Edvard Huttunen.

Johtokunnan kokouksia on toimintavuoden aikana 
pidetty 47, joista ensimmäisen johtokunnan aikana 42 
sekä myöhemmin valitun johtokunnan aikana 6 ko
kousta. Käsitellyistä asioista on pöytäkirjaan merkitty 
310 §:lää. Kokouksiin ovat johtokunnan jäsenet otta
neet osaa seuraavasti: Moisio 42, Luostarinen ja Jalava 
38, Väisänen ja Kiviranta 37, Heinonen ja Mäkinen 18 
kertaa, sekä Salovaara, Huttunen ja Lahtinen 6, 
Kantoluoto 5, Paasivuori ja Leskinen 4 kertaa. Johto
kunnan kokouksiin ovat osallistuneet neuvoston pu
heenjohtaja Emil Tuomi sekä toimihenkilöt A. Sirén, 
S. Koskinen ja J. Suominen. Pöytäkirjaa johtokunnan 
kokouksissa on pitänyt J. Suominen.

Johtokunnan valitsemina ovat eri yhtiöissä ja yhdis
tyksissä yhdistystä edustaneet:

Työväen Urheiluväline O.Y. Emil Tuomi, Työväen 
Luistinrata O.Y. S. Koskinen, O.Y. Työssä M. Väisänen, 
O.Y. Kuvatyössä A. J. Luostarinen, S. Työv. teatterin 
Kannatus O.Y. J. E. Aalto, Kansannäyttämön Kanna
tus O.Y. E. Härmä, Työväen Akademian Kannatus 
O.Y. J. Suominen, Helsingin Työväentalon Ravintola 
O.Y. J. Suominen, Vallilan Työväentalo O.Y. H. Moisio, 
sekä Voima- ja Polttoainetaloudellisessa yhdistyk
sessä A. Sirén.

Kirjasto. Kirjastosta, joka entiseen tapaan on ollut 
yhdistyksen jäsenten vapaasti käytettävänä, annettiin 
toimintavuoden aikana lainaksi 6,684 nidettä. Edelli
sen vuoden aikana lainattiin 10,072 nidettä, joten lai
nausten määrä väheni 3,388. Näin huomattava vähen
nys lainausliikkeessä aiheutui heinäkuussa tapahtu
neesta talon sulkemisesta, koska kirjastoakaan ei tämän 
jälkeen voitu pitää avoinna jäsenten käytettäväksi. 
Uusia kirjastokortteja annettiin vuoden kuluessa 96, 
edellisenä vuotena 207, joten tässäkin on vähennystä 
havaittavissa.
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Kirjastoluettelossa oli vuoden päättyessä 5,804 
nidettä. Kun kirjojen lukumäärä edellisen vuoden 
päättyessä oli 5,790, niin lisäys on 14. Talon ja kirjaston 
sulkeminen aiheutti sen, että sulkemishetkellä lainana 
olevat kirjat jäivät lainaajien huostaan ja ilmeistä on, 
että ainakin osa näistä jää kirjastoon palauttamatta. 
Näin lainattuja kirjoja oli 560 nidettä.

Yleishyödyllisten laitosten kannatusmäärärahasta on 
yhdistyksen kirjasto jo useamman vuoden aikana 
saanut avustusta ammatti- ja tietokirjallisuuden ostoa 
varten. Samanlainen avustusanomus jätettiin kaupun
gin valtuustolle myöskin toimintavuoden aikana, mutta 
hylkäsi valtuusto kaupungin kirjastolautakunnan ja 
avustusten jakoa toimittavan valiokunnan ehdotuk
sesta apuraha-anomuksen. Yhdistyksen omilla varoilla 
hankittiin kirjastoon kuitenkin joku määrä uudempaa 
kaunokirj allisuutta.

Kirjastonhoitajana on edelleen toiminut neiti Aino 
Korander.

Saaritoimikunta ja Mustikkamaan kesätoiminta. Yhdis
tyksen johtokunnan valitsemina ovat saaritoimikun- 
taan toimintavuoden aikana kuuluneet: K. Pietikäinen 
puheenjohtajana, V. Hämäläinen sihteerinä, J. Sill- 
fors rahaston- ja kalustonhoitajana sekä K. Nuutinen 
ja K. Ursin lippujenmyyjinä.

Kesätoiminta Mustikkamaan kansanpuistossa alo- 
tettiin 10 päivänä toukokuuta päättyen 7 päivänä syys
kuuta.

Saaritoimikunnan toimenpiteestä järjestettiin kan
sanpuiston tanssilavalla tanssiaisia heinäkuun 19 
päivään saakka joka tiistai-, torstai-, lauvantai- ja 
sunnuntai-iltoina, mikäli sade ei niiden pitämistä ehkäis
syt. Heinäkuun 19 päivänä kielsivät poliisiviranomaiset 
yhdistyksen saaritoimikunnalta oikeuden tanssiaisten 
järjestämiseen, minkä jälkeen tanssilava vuokrattiin 
Työväen Voimailuliitolle, joka senjälkeen järjesti tans
siaisia siihen asti, kun kesätoiminta päättyi.

Ulkoilmanäyttämö oli edelleen vuokrattuna Koiton
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Näyttämölle, joka siellä järjesti näytäntöjä lauvan- 
tai- ja sunnuntai-iltoina sekä eräitä kertoja myöskin 
arki-iltoina.

Saarella sijaitsevat uimalaitokset olivat Voimistelu
ja Urheiluseura Jyryn sekä Työväen Uimarien hoidetta- 
tavana. Kaupungin puolesta hiekoitettiin kevätkesällä 
uimalaitosten välinen ranta-alue vapaaksi uimapaikaksi, 
mistä muodostui hyvin suosittu uima-ja aurinkokylpy- 
paikka suurelle yleisölle. Vapaan uima-alueen järjestä
minen vaikutti varsinaisten uimalaitosten käytön huo
mattavaan vähenemiseen ja ilmeistä onkin, ettei niiden 
maksullista käyttöä kannata vastaisuudessa ajatella, 
paitsi mahdollisesti järjestettävien uintikilpailujen 
aikana.

Yhdistyksen kansanpuiston alueella sijaitseva kesä- 
ravintola oli avoinna koko kesäkauden, mutta taloudelli
sen pulakauden johdosta ei sen myynti voinut kohota 
edellisten vuosien myyntimäärään, vaikka vapaaseen 
uimarantaan järjestetty tilapäinen kahvin ja virvok
keiden myynti, joka lämpimimpinä päivinä oli huomat
tava, paransikin ravintolan myyntitulosta.

Liikenne kaupungin ja kansanpuiston välillä oli 
entiseen tapaan järjestettynä. Keväällä järjestettiin 
kaupungin puolesta ylikulkumaksun periminen siten, 
että kansanpuistoon mentäessä perittiin maksu menosta 
ja paluusta. Kun tämä järjestely oli yleisön kannalta 
varsin epäonnistunut, esitti yhdistyksen johtokunta 
rahatoimikamarille, että järjestelystä luovuttaisiin ja 
palattaisiin aikaisempaan tapaan eli, että maksu perit
täisiin menosta ja paluusta erikseen. Rahatoimikamari 
suostuikin johtokunnan esitykseen, minkä mukaan 
sitten ylikulkumaksu jo kesällä perittiinkin.

Järjestyksen valvonnasta ovat huolehtineet yhdistyk
sen järjestys valiokunnan jäsenet heinäkuun 24 päivään 
saakka sekä sen jälkeen Työväen Voimailuliiton jär- 
jestysmiehet. Mitään huomattavampia järjestyshäi- 
riöitä ei kesän kuluessa sattunut.

Julilatoimikunta. Johtokunnan valitsemina juhla
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toimikunnan jäseninä ovat olleet J. E. Salo, K. Nuuti
nen ja J. Sillfors.

Taloudellisen pulakauden ja kesällä tapahtuneen 
talon sulkemisen johdosta ei juhlatoimikunnan työs
kentelystä ollut mitään tuloksia.

J ärjestysvaliokunta. Yhdistyksen järjestysvaliokun- 
nan jäseniksi valitsi johtokunta valiokuntaan aikai
semmin kuuluneet seuraavat jäsenet: R. Saloranta, M. 
Saarikoski, K. Saarni, O. Mäkilä, H. Haapaniemi, Y. 
Forström, A. Lindqvist, J. Lehmusvaara, A. Kuusisto, 
T. Niemi, S. Heikkilä, V. Pahlstén, A. Koski, V. Sini
salo, E. Kujanpää ja Arvo Kuusisto, sekä varajäseniksi 
O. Suominen ja T. Ahlberg.

Arvo Kosken siirryttyä yhdistyksen palvelukseen 
Mustikkamaan ravintolan vahtimestariksi ja Arvo 
Kuusiston erottua työesteen vuoksi, valitsi johtokunta 
heidän tilalleen vakinaisiksi jäseniksi varajäsenet O. 
Suomisen ja T. Ahlbergin. Uusiksi varajäseniksi kesän- 
ajaksi valittiin J. Elomaa, E. Peuranen, T. Taimela ja 
A. Mantere.

Järjestysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut 
Yrjö Forström, varapuheenjohtajana V. Sinisalo, sih
teerinä J. Lehmusvaara ja taloudenhoitajana R. Salo
ranta. Ryhmäesimiehinä ovat olleet R. Saloranta ja 
V. Sinisalo.

Järjestysvaliokunta on entiseen tapaan ylläpitänyt 
järjestystä yhdistyksen talolla toimeenpannuissa huvi- 
ja juhlatilaisuuksissa sekä Mustikkamaan kansanpuis
ton alueella kesänaikana järjestetyissä tanssitilaisuuk- 
sissa, eikä mitään huomattavampia järjestyshäiriöitä 
toimivuoden kuluessa sattunut.

Yhdistyksen toimitalon tultua suljetuksi ja poliisi
viranomaisten kieltäessä yhdistykseltä oikeuden tanssi- 
tilaisuuksien järjestämiseen Mustikkamaan kansanpuis
tossa heinäkuun 19 päivästä alkaen, vapautui järjestys- 
valiokunta tehtäviensä suorittamisesta.

Soittokunta. Soittotoimikuntaan, jonka tehtävänä on 
valvoa soittokunnan toimintaa ja työskentelyä, ovat
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toimintavuoden aikana kuuluneet: Antti J. Luostarinen 
puheenjohtajana, Reino Joutsela sihteerinä, sekä muina 
jäseninä E. J. Salo, V. Tyllinen ja Aug. Linna. Soitto- 
toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 4 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 32 §:lää. 
Soittotoimikunnan kokouksiin on ottanut osaa myöskin 
soittokunnan johtaja L. Leino.

Soittokunta, jonka miehistövahvuus on ollut 15 
miestä, on toiminut 2 seitsikkona. Soittokunnan joh
tajana, kuten edellä jo mainittiin, on toiminut edelleen 
sen monivuotinen johtaja L. Leino ja apulaisjohtana 
E. Helminen. Soittokunnan kalustonhoitajana on ollut 
soittaja J. Lahti. Soittokunnan yhteydessä toimi edelli
senä vuotena perustettu »Sevilla»-jazzorkesteri, joka 
kuitenkin hajaantui kesällä.

Soittokunta on esiintynyt soiton suorittajana yhdis
tyksen talolla järjestetyissä ohjelmallisissa juhlati
laisuuksissa ja syyskesällä Mustikkamaalla pidetyissä 
tanssiaisissa. Ulkoilmakonsertteja on soittokunta anta
nut kesän aikana Vallilassa, Hermannissa ja sunnuntai
sin Hiekkarannalla, joista konserteista kaupunki on 
suorittanut soittokunnalle palkkiota 14,400 markkaa. 
Lisäksi on soittokunnalla ollut eräitä soittotilauksia 
suoritettavana urheilu- y.m. juhlissa.

Turussa kesäkuun 22—24 päivänä pidetyille Suomen 
Työväen Musiikkiliiton järjestämille laulu- ja soitto- 
juhlille osallistui soittokunta kahdella seitsikolla, saa
den kilpailussa I A palkinnon. Tulkoon mainituksi, 
että soittokunta on saanut I palkinnon kaikissa edellä
mainitun järjestön järjestämissä laulu- ja soittojuhlissa.

Osanottoa varten edellämainituille laulu- ja soitto- 
juhlille myönsi yhdistyksen johtokunta soittokunnalle 
4,000 markan apurahan matkakustannusten peittämi
seksi.

Soittokunnan edustajana Suomen Työväen Musiikki- 
liiton kokouksessa oli soittaja O. Helenius. Työväen 
Luistinrata O.Y. on soittokunnan edustajana ollut L. 
Leino.
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Henkilökunta. Yhdistyksen toimiston vakinaisina 
toimihenkilöinä ovat olleet: taloudenhoitajana Albert 
Sirén, sihteerinä Juuso Suominen, kirjanpitäjänä Tyyne 
Rantala, vahtimestarina Albert Vormula ja apulais- 
vahtimestarina Knut Savela. Talonmiehenä on ollut 
Emil Salonen, lämmittäjinä Robert Jokinen ja Vilho 
Aho sekä yövahtina Taavi Hietanen.

Biljardisalin markööreinä ovat olleet Lauri Alm ja 
Frans Lehtonen.

Mustikkamaan kansanpuistossa sijaitsevan kesäravin- 
tolan hoitajana oli ravintolanhoitaja Severi Koskinen, 
emännöitsijänä talolla sijaitsevan kahvilan emännöit- 
sijä Ines Alkava, varastomiehenä Jukka Kölli ja vahti
mestarina Arvo Koski. Kesäravintolan henkilökunta 
oli pääasiassa talolla toimivien ravintolain henkilökun
taa. Ainoastaan pienempi määrä oli uusia kesäkaudeksi 
palvelukseen otettuja.

Yhdistyksen toimitalon siivouksesta ja puhtaanapi
dosta ovat huolehtineet vakinaisessa palveluksessa ole
vat siivoojat, luvultaan 10. Lisäksi on työssä ollut 
korjausten suoritusta varten puuseppä, jolle on maksettu 
palkka tuntipalkan perusteella.

Yhdistyksen toimitalon tultua suljetuksi heinä
kuulla, irtisanoi johtokunta yhdistyksen palveluksessa 
olevan henkilökunnan, päättyen irtisanonta-aika elo
kuun 15 päivänä. Irtisanonta ei kuitenkaan koskenut 
kirjanpitäjää, talonmiestä ja yövahtia. Taloudenhoitaja 
ja sihteeri hoitivat kuitenkin heille kuuluvat tehtävät 
palkkiota vastaan irtisanonta-ajan päätyttyäkin.

Yhdistyksen henkilökunnan lääkärinä toimi edelleen 
tohtori M. J. Mustakallio.

J äsenosastot. Toimintavuoden aikana on johtokunta 
hyväksynyt yhdistyksen jäsenosastoiksi seuraavat uu
det osastot: Helsingin Automiesyhdistys, Helsingin 
Sähkötyöläisten amrn. osasto, Helsingin Metallityönte- 
kijäin amm. osasto, Helsingin Valajain amm. osasto, 
Helsingin Leipomotyöväen amm. osasto, Helsingin 
Sokerityöntekijäin amm. osasto, Helsingin Makeis-
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ja Ravintotyöntekijäin yhdistys, Helsingin Maalari 
amm. yhdistys, Helsingin Kunnantyöntekijäin amm. 
osasto, Helsingin Kirvesmiesten yhdistys, Helsingin 
Kivityöntekijäin amm. osasto, Helsingin Rakennustyö- 
väen Yleinen amm. osasto, Helsingin Puutyöläisten 
amm. osasto, Suomen Merimiesten ja Lämmittäjäin 
Unioni, Helsingin Puu- ja lautatarhatyöläisten amm. 
osasto, Helsingin Jalkine-, nahka- ja kumityöläisten 
amm. osasto, Helsingin Yleinen Vaatetustyöntekijäin 
yhdistys; Kirjallisuuden tutkimus- ja harrastusseura 
Arla, Helsingin Läkki-, pelti-, vaski- ja korsitetako- 
jain amm. osasto, Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0/Y. 
Korjaamon työntekijäin amm. osasto, Suomen Rauta
tieläisten liiton osasto n:o 1, Helsingin Putkityönteki- 
jäin amm. osasto, H.T.Ym Vapaajäsenten osasto, 
Suomen Liiketyöntekijäin liiton osasto n:o 28 (O.T.K. 
varastotyöntekijät) ja Suomen Liiketyöntekijäin liiton 
osasto n:o 36 (H:gin varastotyöntekijät).

Koska useat jäsenosastot laiminlöivät jäsenverojen 
suorituksen yhdistykselle sääntöjen määräämänä aikana, 
erotti johtokunta tämän laiminlyönnin johdosta yhdis
tyksen jäsenyydestä seuraavat osastot: Suomen Raken- 
nustyöväen liiton osasto n:o 3 (kivityöntekijät), osasto 
n:o 5 (tulenkantajat), osasto n:o 6 (ulkotyöläisnaiset), 
osasto n:o 7 (asfalttimiehet), osasto n:o 8 (sementti- 
työntekijät), osasto n:o 9 (kunnantyöntekijät), osasto 
n:o 91 (kadunkivittäjät), osasto n:o 134 (talonmiehet), 
osasto n:o 149 (Arabian osasto), osasto n:o 155 (näyttä- 
mötyöläiset) ja osasto n:o 199 (tiilenpurkajat), Suomen 
Puuteollisuutyöv. liiton osasto n:o 1 (puusepät), osasto 
n:o 9 (konepuusepät), osasto n:o 131 (vene- ja laiva- 
telakkatyöläiset), osasto n:o 227 (Autokoritehtaan työ
läiset), osasto n:o 293 (H:gin Autokoriteollisuus O/Y. 
työläiset), ja osasto n:o 298 (Ruoholahden työläiset), 
Suomen Vaatetustyöntekijäin liiton osasto n:o 1 (rää
tälit), osasto n:o 2 (kappatyöntekijät), osasto n:o 3 
(ompelijat), osasto n:o 23 (kunnan naistyöntekijät), 
osasto n:o 30 (varastotyöntekijät), osasto n:o 51 (hattu-
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työntekijät) ja osasto n:o 60 (pukutehtaalaiset), Suo
men Liiketyöntekijäin liiton osasto n:o 1, osasto n:o 
28 (siivoojat) ja osasto n:o 60 (ikkunanpuhdistajat), 
Suomen Ravinto- ja Nautintoainetyöv. liiton osasto 
n:o 1 (leipurit), osasto n:o 17 (sokeri- ja karamellityön- 
tekijät), osasto n:o 21 (juomatyöntekijät), osasto n:o 
35 (ravintolatyöntekijät), osasto n:o 36 (taloustyönte- 
kijät), osasto n:o 38 (tupakkatehtaalaiset), osasto n:o 
42 (silittäjät), osasto n:o 44 (pesijät) ja osasto n:o 46 
(kylvettäjät), Suomen Kuljetustyöläisten liiton osasto 
n:o 2 (satamatyöntekijät), osasto n:o 3 (varasto- ja 
kuljetustyöläiset), osasto n:o 4 (ajurit), osasto n:o 8 
Merimiesten ja Lämmittäjäin Unioni) ja osasto n:o 29 
(puhtaanapitotyöläiset), Suomen Nahka- ja kumiteolli- 
suustyöv. liiton Teollisuusneuvosto n:o 1, Suomen Jalo- 
metallityöntekijäin liiton Helsingin osasto, Suomen 
Kutomateollisuustyöväen liiton Helsingin osasto, Suo
men Paperiteollisuustyöv. liiton Helsingin osasto, 
Suomen Rautateiden työntekijäin liiton osasto n:o 1 ja 
Suomen Metalliteollisuustyöv. liiton Helsingin teolli
suusneuvosto n:o 1. Edelleen eroitti johtokunta samasta 
syystä myöskin Suomen Sukeltajain liiton ja H.T.Ym 
Sairashuonetyöntekijäin amm. osaston yhdistyksen 
jäsenyydestä, mutta hyväksyi ne myöhemmin uudelleen 
jäseneksi.

T oimitalon sulkeminen ja sen aiheuttamat toimenpiteet. 
Kuten edellä jo mainittiin sulkivat poliisiviranomaiset, 
ilmoituksen mukaan, sisäasiainministeriön määräyksestä 
yhdistyksen toimitalon n.k. talonpoikaismarssin edelli
senä, eli heinäkuun 6 päivänä. Sisäänpääsy talolle kiel
lettiin kaikilta muilta, paitsi yhdistyksen henkilökun
taan kuuluvilta. Ensi kerroksessa oleva ruokalaravin- 
tola jäi tällöin vielä avoimeksi, mutta suljettiin sekin 
heinäkuun 31 päivänä. Yhdistyksen johtokunnan edus
tajat kääntyivät sisäasiainministeri Kuokkasen puo
leen, tiedustellen syitä talon sulkemiseen ja miten kauan 
talo aiotaan pitää suljettuna. Ministeri ilmoitti, että 
talon sulkeminen tapahtui varovaisuussyistä, koska
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epäiltiin, ettei yhdistyksen taloa ja omaisuutta voida 
marssin aikana suojella mahdolliselta ilkivallalta, jos 
talo on avoinna. Samalla ilmoitti ministeri, että kun 
yleinen mieliala maassa rauhoittuu, jonka arveli tapah
tuvan jonkun päivän kuluttua, niin voidaan talon suh
teenkin päästä normaalisiin oloihin.

Ministeriön »varovaisuussyistä» toimeenpanemaa talon 
sulkemista ei kuitenkaan peruutettu, vaan päinvastoin 
sitä entisestään tiukennettiin ruokalaravintolan sulke
misella ja Mustikkamaan tanssiaisten kieltämisellä.

Tietoisena siitä, että talon avautumisesta ei lähimpien 
kuukausien aikana tule mitään, ryhtyi johtokunta suun
nittelemaan menojen supistamista. Yhdistyksen palve
luksessa oleva henkilökunta, kirjanpitäjää, talon- 
miestä ja yö vahtia lukuunottamatta, irtisanottiin 
palveluksesta elokuun 15 päivään mennessä. Myöskin 
eräitä muita järjestelytoimenpiteitä menojen supista
miseksi suoritettiin.

Koska eräässä osassa yhdistyksen jäsenistöä oli se 
käsitys, että toimitalon avautuminen olisi mahdollista, 
jos johtokunnan vaihdos tapahtuisi, niin ilmoitti 
johtokunta syyskuun 4 päivänä pidetylle neuvoston 
kokoukselle olevansa valmis jättämään paikkansa neu
voston käytettäväksi, jos sen kautta helpotetaan talon 
avaamista, vaikka johtokunta ei uskonutkaan toimen
piteen tässä vaiheessa mitään auttavan. Neuvosto ei 
pitänyt johtokunnan eroamista sillä hetkellä tarpeelli
sena, mutta on neuvosto, jos aihetta ilmenee, kutsuttava 
uudelleen koolle harkitsemaan tilanteen aiheuttamia 
toimenpiteitä. Yhdistyksen edustajiston syyskokouk
sen jälkeen ilmoitti johtokunta uudelleen neuvostolle, 
että se jättää paikkansa johtokunnassa neuvoston käy
tettäväksi. Suostuen eronpyyntöön valitsi neuvosto 
uuden johtokunnan, joka heti ryhtyi toimenpiteisiin 
toimitalon vapauttamiseksi, jättämällä valtioneuvostolle 
sitä tarkoittavan anomuksen. Taloa ei kuitenkaan saatu 
toimintavuoden aikana avoimeksi, vaan siirtyi päätök
sen teko sen vapauttamisesta seuraavaan vuoteen.
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Vuokrain 'periminen. Koska useat yhdistyksen talolta 
toimistohuoneustoja vuokranneet järjestöt eivät suo
rittaneet vuokraamiensa huoneustojen vuokramaksuja 
yhdistykselle, niin päätti johtokunta .periä vuokrasaa
tavat oikeudellista tietä. Täten perittävien vuokra
maksujen yhteissumma oli yli 100,000 markkaa.

Korjaukset. Toimintavuoden aikana on yhdistyksen 
talolla suoritettu erinäisiä korjaustöitä, vaikka osa 
suunnitelluista korjauksista talon sulkemisen takia jäi 
suorittamattakin. Ruokalaa varten on entinen juurikas- 
vikellari varustettu jäähdytyshuoneeksi ja sitä varten 
hankittu tarvittava koneisto. Jäähdytyshuoneen kun- 
toonpanokustannukset, jotka Ravintola-yhtiö suoritti, 
nousivat 80,000 markkaan. Biljardisalin lattia, joka oli 
kokonaan kulunut, tehtiin suuremmalta osaltaan uudes
taan. Juhlasalin tuuletuskellarissa olevat lämpöpat
terit, jotka eivät enään olleet käyttökelpoisessa kun
nossa, poistettiin ja myytiin romurautana. Myöhemmin 
täytyy juhlasalin tuuletus järjestää nykyaikaisemmilla 
tuuletuslaitteilla.

Vapaajäsenet. Yhdistyksen sääntöjen 13 §:län perus
teella hyväksytään yhdistyksen vapaajäseniksi seu- 
raavat jäsenosastojen jäsenet:

Suomen Muurarien liiton osasto n:o 1: Antti Laiho, 
Edvard Heikkilä, Väinö Silén, Johan Suomalainen, 
Henning H. Vesa, Aaro Räsänen, Vihtori Tyllinen, 
Hjalmar Tyllinen ja J. Tuomioja.

Suomen Muurarien liiton osasto n:o 29: Antti Kopo
nen ja Karl Edvard Laine.

Helsingin Leipomotyöv. amm. osasto: Viljani Lind
holm.

Helsingin Puutyöläisten amm. osasto: Johan Virta
nen.

Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistys: Lydia Pukander.
Helsingin Kivityöntekijäin amm. osasto: J. G. Salmi 

ja Artt. Eklund.
Helsingin Metallityöntekijäin amm. osasto: Matti 

Sistonen.
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Helsingin Läkki-, pelti-, vaski- ja koristetakojain 
amm. osasto: August Nuotio.

H.T.Y. Laulu- ja Soitannollinen osasto: Olga Turu
nen ja Aina Rouhiainen.

S. Rakennustyöv. liiton osasto n:o 4: Kalle I. 
Sundelin.

S. Rakennustyöv. liiton osasto n:o 6: Hilja Tuomi.
S. Liiketyönt. liiton osasto n:o ’44: Lyydia Pukander.
Yhdistyksen tiliasema ja jäsenluku selviää jälempänä 

olevasta tilinpäätöksestä sekä jäsenlukua osoittavasta 
taulukosta.

2
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Helsingin Työväenyhdistyksen tiliasema
joulukuun 31 p:nä 1930.

7 Varat:
GMZCICL.
Kassassa....................... 31,217: 22
Juoksevalla tilillä......... 17,447: 70
Säästötilillä .................. 20,576: 70 69,241: 62

Kiinteimistö ä:
Talo ja tontti, Sirkusk. 5 12,338,675: —

poisto rakenn. 1 % ... 69,000: — 12,269,675: —
Kalustoa luett. muk..... 110,515: 21

poisto 10 %............... 11,051: 52 99,463: 69
Kalustoa kahv. luett.

muk........................... 34,024: 38
poisto 10 % .............. 3,402: 43 30,621: 95

Mustikkamaalla: rakenn... 440,760: 10
poisto 5 %.................... 22,038: — 418,722: 10
Kalustoa luett. muk..... 11,988: 98

poisto 10 %.............. 1,198: 89 10,790: 09
Biljardin omaisuus:

Kalustoa luett. muk..... 8,424: —
poisto 10 % .............. 842: 40 7,581: 60

Soittokunnan omaisuus:
Kalustoa luett. muk..... 14,868: 02

poisto 10 % .............. 1,486: 80 13,381: 22
5* GCObtCbUl/ CL.

Oy. Työ........................ 208,750: —
Käpylän Työv. Urh...... 3,000: —
Käpylän Urh. talo Oy. .. 130,800: —
Kärsämäen Työv. talo

Oy.............................. 21,800: —
Raittiustalo Oy. Koitto 50,000: — 414,350: —
Vallilan Työv. talo Oy. 546,804: 50

poisto 10 % .............. 54,680: 50 492,124: —
Siirto 13,825,951: 27
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Kirjasto .............................
Arvopapereita ja Osakkeita 

poisto Vallilan Työv.talo 
Oy. os........................

Siirto 13,825,951: 27
.................. 8,000: —
518,982: —

52,000: — 466,982: —
Smk. 14,300,933: 27

Velat:
Helsingin Kaupunki:

Velka tontista.................... .................. 113,048:63
Henkiv.-yhtiö Suomi: ........... .................. 863,130: —
H:gin Työväen Säästöpankki ..................  2,500,000: —
Tilivelkoja.............................. ................... 270,444: —
Rakennuslainoja: kirj. muk. .. .................. 1,799,528: 23
Erilaisia rahastoja:

Rakennusrahasto ......... 39,306: 73
Amil A. Scheelén rahasto 133,763: 19
Sekalaisia rahastoja..... 5,085:71 178,155:63

Kiinteimistörahasto ............... .................. 4,823,175: 55
Puhdas omaisuus:

Tilikauden alussa........  3,817,351:21
Väh. tilik. aikana....... 63,899:98 3,753,451:23

Smk. 14,300,933: 27

Voitto- ja tappiotili.
An Voitto- ja tappiotili:
Per Kiinteimistöntuottotili .... . 367,734: 10

Biljardintuottotili ........... . 119,406:70
J äsenverojentili .............. . 104,046:50
Osastojentili .................... . 16,134: —
Kalustonvuokratili ......... . 3,093: —
Mustikkamaantuottotili .. . 56,273: 39
Pääomatili (tappio) ...... . 63,899: 98 730,587: 67

Smk. 730,587: 67
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Per Voitto- ja Tapftiotili-.
An Kirjastontili.................. ... 5,917: 35

Soittokunnantuottotili ... ... 11,640:60
Yleiskulujentili ........... ... 14,895:25
Verojentili.................... ... 207,764:90
Korkotili ...................... ... 274,669:03
Poistojentili .................. ... 215,700: 54 730,587: 67

Smk. 730,587: 67

Helsingissä, 27 p:nä helmikuuta 1931.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS r. y. 
JOHTOKUNTA.

Väinö V. Salovaara. E. Huttunen.
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Tilintarkastajain lausunto.
Marraskuun 10 päivänä 1929 pidetyssä Helsingin 

Työväenyhdistyksen edustajiston kokouksessa valittiin 
yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodeksi 1930 lakit. kand. 
Eino Pekkala sekä allekirjoittaneet Laherma ja Vilppula. 
Ensiksimainitun ollessa estettynä on tilintarkastukseen 
ottanut osaa varatilintarkastaja Halme. Suoritet
tuamme meille uskotun tehtävän pyydämme saattaa 
yhdistyksen Edustajiston tietoon, että

1. yhdistyksen käteinen kassa, jonka laskimme 
kuluvan maaliskuun 2 päivänä, vastasi kassakirjan 
osoittamaa eroitusta,

2. kirjanpito oli selvästi ja tarkoituksenmukaisesti 
hoidettu ja perustuivat kassaviennit johtokunnan mää
räämien tarkkailijoiden hyväksymiin tositteisiin, sekä

3. tiliasemaan otetut omaisuusosat olivat tallella 
ja kohtuullisiin arvoihin arvioidut sekä velat esitettyjen 
tiliotteiden mukaiset.

Niiden poikkeuksellisten olojen tähden, joiden joh
dosta yhdistyksen taloudellinen toiminta on hallinnolli
sella määräyksellä ollut tilivuoden aikana keskeytettynä 
heinäkuun alkupuolelta vuoden loppuun saakka, on 
yhdistys kärsinyt varsin huomattavaa taloudellista 
tappiota, jonka määrä ei kuitenkaan ole tarkoin lasket
tavissa. Asiaan tarkoin tutustuttuamme olemme saa
neet sen käsityksen, että yhdistyksen hallintoelimet 
ovat tehneet voitavansa yhdistyksen toiminnan järjes
tämiseksi yhdistykselle niin edulliseksi kuin se näissä 
olosuhteissa on ollut mahdollista.

Kun yhdistyksen taloutta siten on käsityksemme mu
kaan hoidettu huolellisesti ja asiantuntemuksella, eikä 
aihetta muistutukseen mielestämme ole esiintynyt, ehdo
tamme että tilinpäätös vahvistetaan ja asianomaisille 
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 1930.

Helsingissä, 3 päivänä maaliskuuta 1931.
Aatu Halme. J. Laherma.

T. H. Wilppula.
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H.T.Y:n osastojen jäsenluku ja osastoilta 
kannetut jäsenmaksut v. 1930.

Naisia Mieh. Yht. Smk.
H:gin Metallityönt. Teollisuusneuvosto n:o 1 2) — — — 17,350:—•
S. Rakennustyöv. liiton osasto n:o l3) ..........>. — — — 10,000: —

» » osasto n:o 23) ............. — — — 8,707:50
» » osasto n:o3!) ............. — — — 1,738: —
» » osasto n:o 43) ............. — — — 13,600: —
» » osasto n:o6!) ............. — — — 1,538: —
» » osasto n:o 71) ............. — — — 250: 50
i) » osasto n:o 81) ........."... — — — 1,074: —
» » osasto n:o 91) ............. — — — 1,000: —
» » osasto n:o 101) ............ — — — 70: 50
» » osasto n:o 1441) ......... — — — 144: —
» » osasto n:o 1491) ......... — — — 177: —
» » osasto n:o 1551) ......... — — — 36: —
» » osasto n:o 1991) ......... — — — 39: —

S. Muurarien liiton osasto n:o l3) .................... — — — 7,000: —
» » osasto n:o 24..................... — 44 44 1,599: —
» » osasto n:o 293) .................. — — — 500: —
» » osasto n:o 343) .................. — — — 880: —

S. Puuteollisuustyöv. liiton osasto n:o l1) — -i— — 515: —
» » osasto n:o 91) ......... — — — 169: 50
» » osasto n:o 943) .... — — — 279:50
» » työp. järj. n:o 2271) — — — 137:50
» » työp.järj.n:o 2931) — — — 55: 50

S. Vaatetustyönt. liiton osasto n:o l1) ............ — — — 774: —
» » osasto n:o 231) ............ — — — 57: —
o » osasto n:o 301) ............ — — — 105: —
» i> osasto n:o 511) ............ — — — 98:50
» » osasto n:o 601) ............ —• — — 472: —

H:gin Nahka-ja K.-työv. Teollisuusneuvosto1) — — — 706: —
S. Ravinto-ja N.-ainetyöv. liiton osasto n:o 73) — — — 1,598: —

i> i) » osasto n:o 211) — — — 85:50
» » » osasto n:o 351) —- — — 637: —

Siirto 44 44 69,073: —
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Siirto 44 44 69,073: —
S. Ravinto-ja N. ainetyöv. liiton osasto n:o 361) — — — 183; —

» » » osasron:o 381) — — — 375: —
» » » osasto n:o42x) — — — 171: —
» s » osasto n:o441) — — — 148: —
» » » osasto n:o461) — — — 111: —

S. Kuljetustyöläisten liiton osasto n:o 22) ...... — — — 2,097: 50
» » osasto n:o 31) .... — — — 1,255: —
» » osasto n:o 29z) .... — — — 1,401: 50
» » osasto n:o 443) .... — — — 1,981: 50
» » osasto n:o 891) .... — — — 136: 50

S. Liiketyönt. liiton osasto n:o 281) .................. — — — 186: —
» » osasto n:o 36..................... 4 18 22 226: —
» o osasto n:o 44..................... 48 37 85 1,009: —
» » osasto n:o 45..................... 10 — 10 459: —
» » osasto n:o 53..................... 4 3 7 81: —
» » osasto n:o 28..................... — 17 17 300: —
» » osasto n:o 621) .................. — — — 94: 50

S. Rautateiden työnt. liiton osasto n:o l1)....... — — — 2,528: —
S. Paperiteollisuustyöv. liiton H:gin osasto1) .. — — 196: 50
S. Kutomateollisuustyöv. liiton H:gin osasto1) — — — 65: —
S. Lasityöntekijäin liiton H:gin osasto........... — 20 20 378: —
S. Sukeltajain liitto1) ........................................... — — — 289: 50
H:gin Satulaseppäin osasto................................. 2 8 10 178: 50
H.T.Y:n Sairashuonetyönt. am.osasto ........... 9 3 12 72: —
H:gin Veneenveistäjäin am. osasto ................ — 11 11 198: —
H.T.Y:n Toveriseura..........i................................ 9 92 111 1,541: —
H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys............................ 174 — 174 1,811: —
H.T.Y:n Laulu- ja Soitonnollinen osasto....... 5 37 42 525: —
H:gin Rakennustyöv. Yleinen amm. osasto .... 5 33 38 226: —
H:gin Maalarien amm. yhdistys ..................... — 90 90 670: 50
H:gin Kirvesmiesten amm. osasto.................... — 75 75 472: —
H:gin Kivityöntekijäin amm. osasto................ — 60 60 249: —
H:gin Kunnantyöläisten amm. osasto.............. 10 131 141 1,180: 50
H:gin Nuohoojain amm. osasto ........................ — 8 8 75: —
H:gin Puutyöläisten amm. yhdistys ................ — 36 36 377: —

Siirto 270 558 828 91,009: —
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Sirto 270 558 828 91,009; —
H:gin Puu- ja Lautatarhatyöl. amm. osasto .. — 35 35 264: —
H:gin Vaatetustyöl. yleinen amm. osasto ... 52 61 113 675: —
H:gin Jalkine-, nahka- ja kumityöl. amm. os. 22 24 46 348: 50
H:gin Leipomotyöv. amm. yhdistys ............... 31 66 97 703: —
H:gin Liha-elintarvetyönt. amm. osasto ...... 17 77 94 579: 50
H:gin Sokerityönt. amm. osasto ...................... 1 17 18 129: —
H:gin Makeis- ja Ravintotyönt. yhdistys....... 30 — 30 152: —
S. Merimiesten ja Lämmittäjäin Unioni........... — 71 71 462: 50
H:gin Automiesyhdistys ..................................... — 61 61 571: 50
H:gin Valajain amm. osasto............................... — 104 104 558: —
H:gin Pelti-, vaski- ja koristetak. amm. os. ... — 86 86 655: 50
H:gin Metallityönt. amm. osasto ..................... 11 320 331 2,175: —
S. Rautatieläisten liiton H:gin osasto n:o 1 ... 14 387 401 2,973: 50
H:gin Sähkötyönt. amm. osasto........................ — 66 66 603: —
H:gin Putkityönt. amm. osasto........................ — 54 54 153: —
Kirjallisuuden tutkimus- ja harrast. seur. Arla — 18 18 97: 50
H.T.Y:n Vapaajäsenten osasto......................... — 8 8 —
H:gin Raitiotie- ja Omnibus oy. korjaamon

työl. amm. osasto ......................................... — 60 60 304: 50

Yhteensä 458 2248 2706 104,046: 50

x) Maksanut ainoastaan l:si neljänneksen jäsen verot.
2) Maksanut I:sen ja II:sen neljänneksen jäsenverot.
3) Maksanut I:sen, II:sen ja III:nen neljänneksen jäsenverot.

Helsinki 1931. Työväen kirjapaino.


