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Helsingin Työväenyhdistys r. y.

Toimintakertomus v:lta 1931.

Kertomusvuoden aikana on Suomen työväestö saanut 
elää ja toimia hyvin vaikeissa oloissa. Kahden edellisen 
vuoden aikana vallinnut taloudellinen lamakausi jatkui 
entistä tuhoisampana. Työttömien lukumäärä kasvoi 
jatkuvasti päivä päivältä, saavuttaen vuoden lopulla 
sellaisen laajuuden, että työttömiä laskettiin olevan 
maassa noin 100,000.

Tämä erikoisen suuri työttömyys ja se, että ammatilli
set järjestöt eivät ole olleet riittävän voimakkaita aset
tamaan tehokkaita esteitä työnantajain toiminnalle 
palkkojen alentamiseksi, ovat työnantajat voineet to
teuttaa pyrkimyksiään varsin runsaasti, jopa siinä mää
rin, että eräillä aloilla ovat työläisten palkat alennettu 
60:kin prosenttia. Niilläkin aloilla, joissa tuotannollinen 
toiminta oh jatkuvasti käynnissä on työläisten palkka
taso suuresti alentunut. Vuoden alkupuolella elintar
peiden hinnat tosin jossain määrin alenivat, mutta ei 
läheskään samassa suhteessa palkkojen kanssa. Syksyllä 
jolloin Suomen Pankki luopui kultakannasta, elintar
peiden hinnat alkoivat uudelleen kohota etenkin ulkoa 
tuotaviin tarvikkeisiin nähden.

Taloudellisella alalla vallinneen vaikean tilanteen 
lisäksi on työväestöä ja sen järjestötoimintaa häirinnyt 
poliittinen taantumuskausi kansanliikkeineen. Työ
väenjärjestöjen toimintavapautta, etenkin maaseudulla, 
on väkivaltaisesti ehkäisty, valistus- ja juhlatilaisuuksia 
keskeytetty sekä luennoitsijoita ja valistustyöntekijöitä 
uhkailtu. »Tuntemattomien» toimesta ovat työväen
talot useissa paikoissa joutuneet tihutöiden kohteeksi.
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Yrittivätpä ilkityöntekijät saada tämänkin yhdistyksen 
talossa häiriötä, kuten jälempänä yksityiskohtaisemmin 
kerrotaan, saamatta kuitenkaan aikaan mitään vaka
vampia vaurioita.

Tällaisen tilanteen vallitessa ei yhdistyksemme talou
dellisesta toiminnasta ole voitu odottaa hyviä tuloksia, 
eikä jäsenluvun huomattavaa lisääntymistä. Jäsen- 
osastojen lukumäärä, joka vuoden alussa oli 48, lisään
tyi kuitenkin vuoden kuluessa 7 uudella osastolla, 
joten osastojen lukumäärä vuoden päättyessä oli 56. 
Jäsenosastojen yhteinen jäsenluku, joka vuoden alussa 
oli 2,706, lisääntyi vuoden kuluessa yhteensä 587, joista 
naisia 208 ja miehiä 379. Vuoden lopussa oli yhdistyk
sen jäsenluku 3,293, joista naisia 666 ja miehiä 2,627.

Hallintoelimet.

Edustajisto. Kertomusvuoden aikana on yhdistyksen 
edustajisto pitänyt kaksi kokousta.

Edustajiston kevätkokouksessa huhtikuun 26 päivänä 
käsiteltiin edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset 
sekä myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. 
Samassa kokouksessa hyväksyttiin johtokunnan valmis
tama yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus, mistä 
tarkempi selostus julkaistaan toimintakertomuksen toi
sessa kohdassa.

Edustajiston syyskokouksessa marraskuun 22 päi
vänä määrättiin valtuuston puheenjohtajan ja jäsenten 
sekä tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi. 
Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan olisi valtuuston 
kaikki jäsenet pitänyt valita uudelleen. Koska kuitenkin 
jatku vaisuuden säilyttäminen yhdistyksen asiain hoi
dossa oli suotavaa, päätti edustajiston kokous yksimieli
sesti, että niiden valtuuston jäsenten toimikautta, jotka 
eivät aikaisemman valinnan perusteella vielä olisi ero
vuorossa, jatketaan valintakauden loppuun. Erovuo
rossa olevien viiden jäsenen tilalle valittiin Sos.-dem. 
puolueeseen kuuluvien jäsenosastojen nimeämistä eh
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dokkaista T. Soivio, K. Palmu ja Helmi Valta, sekä 
muiden jäsenosastojen ■ nimeämistä ehdokkaista U. 
Veckroth ja O. Turunen.

Tilintarkastajiksi valittiin T. H. Vilppula, Aatu 
Halme ja A. E. Leino, sekä varatilintarkastajiksi U. 
Merilinna, K. Saarnijärvi ja T. Jokinen.

Jäsenmaksuksi vuodeksi 1932 hyväksyttiin entinen 
jäsenmaksu 1 mk. naisilta ja 1: 50 penniä miehiltä kuu
kaudessa. Samalla myönnettiin johtokunnalle valtuus 
vapauttaa jäsenosastojen työttömät jäsenet jäsenmak
sun suorittamisesta työttömyysaikana, jos osasto myös
kin puolestaan myöntää maksuvapauden. Sitä aikaa 
ei kuitenkaan lasketa jäsenen hyväksi vapaajäsenyyttä 
myönnettäessä, vaan on hänellä tänä aikana n.k. lepää
vät jäsenoikeudet.

Valtuusto. Yhdistyksen neuvostoon, uusissa sään
nöissä valtuusto, ovat vakinaisina jäseninä kuuluneet 
Emil Sallila, Lauri Mikkonen, Osk. Kantoluoto, Väinö 
V. Salovaara, Martta Huttunen, O. Nuutinen, A. Nuotio, 
Johan Virtanen, Saima Raunio, Uno Nurminen, Heikki 
Moisio, Emil Tuomi, U. Veckroth, Antti J. Luostarinen 
ja V. Varelius, joista kaksi viimeksi mainittua erosi 
vuoden kuluessa. Heidän tilalleen kutsuttiin varajäse
net Otto Turunen ja Akseli Heinonen.

Valtuuston puheenjohtajana on ollut Emil Sallila ja 
varapuheenjohtajana Lauri Mikkonen.

Valtuuston kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 
4 ja on käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan 33 
§:lää.

Johtokunta. Yhdistyksen johtokuntaan ovat toiminta
vuoden aikana kuuluneet Väinö V. Salovaara, Frans 
Heinonen, Edvard Huttunen, Osk. Kantoluoto, Niilo 
Lahtinen, Matti Leskinen ja Matti Paasivuori. Johto
kunnan puheenjohtajana on ollut Väinö V. Salovaara, 
varapuheenjohtajana Matti Paasivuori ja virallisena 
sihteerinä Edvard Huttunen.

Johtokunta on vuoden aikana pitänyt 35 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan 261 §:lää.
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Pöytäkirjan pitäjänä johtokunnan, samoin kuin valtuus
ton kokouksissa on ollut Juuso Suominen.

Muut toimikunnat.
Juhlatoimikunta. Johtokunnan valitsemina juhla- 

toimikunnan jäseninä ovat olleet Väinö Ruohonen, 
Väinö Ahde ja Toivo Hänninen.

Vuoden aikana on juhlatoimikunta järjestänyt yhdis
tyksen talon juhlasalissa yhden vuosijuhlan ja useita 
tanssiaisia. Taloudellinen lamakausi ja siitä aiheutunut 
suuri työttömyys sekä tanssiaisista valtiolle menevä 
korkea huvivero aiheuttivat sen, ettei juhlatoimikunnan 
toiminta voinut tuottaa edullisia taloudellisia tuloksia.

Saaritoimikunta ja Mustikkamaan kesätoiminta. Saari- 
toimikuntaan ovat johtokunnan valitsemina kuuluneet 
Väinö Ahde, Toivo Hänninen, Matti Lumme, Raf. 
Paasio ja Väinö Ruohonen. Puheenjohtajana on ollut 
Väinö Ruohonen, sihteerinä Väinö Ahde sekä rahaston- 
ja kalustonhoitajana Toivo Hänninen.

Kesätoiminta Mustikkamaan kansanpuistossa alkoi 
16 päivänä toukokuuta ja päättyi 6 päivänä syyskuuta. 
Tänä aikana järjesti saaritoimikunta tanssilavalla tans
siaisia joka tiistai-, torstai-, lauantai- ja sunnuntai- 
iltana, mikäli sade ei niiden pitämistä ehkäissyt. Suu
resta työttömyydestä ja valtiolle maksettavan huvi
veron korkeudesta johtui, ettei tanssiaiset tuottaneet 
yhdistykselle mitään tuloja, lukuunottamatta ravinto
lan käytön lisääntymistä tanssiaisten aikana.

Ulkoilmateatteri oli kesäkaudeksi vuokrattuna Kan
san Näyttämö-Opistolla, joka siellä järjesti näytäntöjä 
lauantai- ja sunnuntai-iltoina sekä eräitä kertoja myös
kin arki-iltoina.

Saarella olevat molemmat uimalaitokset olivat Hel
singin Työväen Uimarien hallussa, mutta oli niiden 
käyttö vähäistä. Uimalaitosten välinen hiekkaranta oli 
etenkin keskikesällä yleisön hyvin suosima oleskelu
paikka. Yleisön huvitusta silmälläpitäen järjesti yhdis-
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tys saarella sijaitsevaan ravintolaan gramofoonisoiton 
lähetyslaitteet äänenvahvistajineen.

Ravintola oli avoinna koko kesäkauden. Yleisön 
mukavuutta silmälläpitäen järjestettiin hiekkarannan 
läheisyyteen, kaupungilta vuokrattuun huvilaan ranta- 
ravintola, mistä aurinkokylpyjä ottava yleisö sai kahvia 
ja virvokkeita.

Liikenne kaupungin ja kansanpuiston välillä oh enti
seen tapaan järjestettynä sekä Hakaniemenrannasta että 
Vilhovuorenrannasta. Laivalippujen hinnan alentami
seksi 1: 50 pennistä 1 markkaan teki yhdistyksen johto
kunta anomuksen kaupungin Kiinteistölautakunnalle, 
mutta tuli anomus hylätyksi.

Järjestyksen valvonnasta saarella ovat huolehtineet 
yhdistyksen järjestysmiehet, eikä mitään järjestys- 
häiriöitä sattunut.

Soittokunta. Soittokunnalla, joka on toiminut kah
tena seitsikkona, ei toimintavuoden aikana ole ollut 
sanottavasti soittotilaisuuksia, koska järjestöt taloudel
lisen lamakauden vuoksi eivät voineet järjestää iltama- 
ja juhlatilaisuuksia juuri ollenkaan. Kesäaikana antoi 
soittokunta kuitenkin Vallilassa, Hermannissa j a Hiekka
rannassa ulkoilmakonsertteja, joista kaupungin Mu- 
siikkilautakunta suoritti soittokunnalle palkkiota 14,000 
markkaa. Marraskuun 15 päivänä järjesti soittokunta 
yhdistyksen talon juhlasalissa soittokunnan 25-vuotis- 
juhlakonsertin, joka Suomen Yleisradion välityksellä 
radioitiin. Konsertissa esiintyi avustajina 8 soittokun
nan entistä soittajaa.

Soittokunnan johtajana on edelleen toiminut johtaja 
L. Leino.

Soittotoimikuntaan, jonka tehtävänä on valvoa 
soittokunnan toimintaa, ovat jäseninä kuuluneet Antti 
J. Luostarinen, Aug. Linna, Väinö Ahde ja Väinö Ruoho
nen, sekä soittajain edustajana R. Joutsela. Puheen
johtajana on ollut Luostarinen ja sihteerinä S. Joutsela.

Toimikunta on vuoden aikana pitänyt 6 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 40 §:lää.
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Kokouksiin on osallistunut myöskin soittokunnan joh
taja.

Soittajat kuuluvat Suomen Työväen Musiikkiliittoon 
liiton Uudenmaan piirijärjestön kautta.

Järjestysvaliokunta. Kertomusvuoden aikana on jär- 
jestysvaliokuntaan johtokunnan valitsemina kuuluneet: 
V. Joensuu, H. Puukko, J. Koponen, L. Surakka, V. 
Kattelus, P. Säilä, H. Kykkänen, U. Veckroth, Alex. 
Kuusisto, Arvo Kuusisto, P. E. Kalpio, A. Laukkanen, 
V. Hänninen, P. Papunen, A. Reinojaan ja Y. Puukko. 
Kahden viimeksi mainitun erottua valitsi johtokunta 
heidän tilalleen P. Pahlsténin ja T. Niemen.

Järjestysvaliokunnan puheenjohtajana on ollut V. 
Joensuu, sihteerinä H. Puukko sekä rahaston- ja talou
denhoitajana P. E. Kalpio. Ryhmäesimiehinä ovat olleet 
I:si ryhmässä V. Joensuu ja II:ssa ryhmässä Alex. 
Kuusisto.

Kokouksia on vuoden aikana pidetty 5 ja on käsitel
lyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 35 §:lää.

Järjestys valiokunnan varsinainen työ on kohdistunut 
yhdistyksen toimitalolla ja Mustikkamaan kansanpuis
tossa järjestettyjen juhlien, tanssiaisten y.m. tilaisuuk
sien järjestyksen valvontaan, eikä mitään huomatta
vampia järjestyshäiriöitä toimikauden aikana sattunut.

Henkilökunta.
Edellisen vuoden aikana tapahtuneen yhdistyksen 

toimitalon sulkemisen johdosta irtisanoi johtokunta 
yhdistyksen palveluksessa olleen henkilökunnan, kirjan
pitäjää ja talonmiestä lukuunottamatta. Kun sulkemis- 
määräys peruutettiin ja talo saatiin avoimeksi, oli johto
kunnan valittava henkilökunta uudelleen. Talouden
hoitajaksi valittiin Albert Sirén, sihteeriksi Juuso Suomi
nen, vahtimestariksi Albert Vormula, apuiaisvahtimes- 
tanksi Knut Savela, lämmittäjiksi Robert Jokinen ja 
Vilho Aho, sekä biljaardin märkkööreiksi Frans Lehto
nen ja Otto Oksanen. Edellämainituista on kaikki muut



9

paitsi Oksanen näitä toimia ennen hoitaneita. Kirjan
pitäjänä on ollut Tyyne Rantala ja talonmiehenä Emil 
Salonen.

Talon siivouksesta on huolehtinut 7 vakinaisesti pal
veluksessa olevaa siivoojaa. Korjaustöiden suoritusta 
varten on palveluksessa ollut vakinainen puuseppä 
tuntipalkkaa nauttien.

Mustikkamaan ravintolan emännöitsijänä oli talolla 
sijaitsevan kahvilan emännöitsijä Ines Alkava sekä 
varastonhoitajana J. Eriksson. Muu ravintolan henkilö
kunta oli kahvilan henkilökuntaa ja tilapäisiä kesäkau
deksi palvelukseen otettuja.

Heti yhdistyksen toimitalon avaamisen jälkeen jätti 
Suomen Työläisliitto johtokunnalle ehdotuksen siivoo
jia ja ravintolan henkilökuntaa koskevaksi työehtosopi
mukseksi. Ehdotuksen johdosta käytyjen neuvottelu
jen jälkeen päästiin sopimuksen yksityiskohdista yksi
mielisyyteen ja allekirjoitettiin sopimus 21 päivänä 
huhtikuuta. Sopimuksen mukaan alenivat henkilökun
nan palkat n. 5 %:lla entisen sopimuksen määräämistä 
palkoista.

Henkilökunnan lääkärinä on ollut tohtori T. V. Jääs
keläinen.

Kirjasto.
Yhdistyksen toimitalon sulkemisen ja jäsenistössä 

tapahtuneiden vaihtelujen vuoksi jäi kirjaston lainaus- 
liike tavattoman vähäiseksi, ollen lainausten luku ainoas
taan 685 kun se edellisen vuoden alkupuolella oli vielä 
6,684. Uusia kirjastokortteja annettiin 57, edellisenä 
vuotena 96. Uutta kirjallisuutta ei vuoden kuluessa kir
jastoon hankittu, joten kirjastossa olevien nidosten 
lukumäärä 5,804 pysyi samana kuin edellisenä vuotena
kin.

Kirjastonhoitajana on edelleen ollut neiti Aino Ko- 
rander.

Muita asioita.
Toimitalon vapautuminen sulkemismääräyksen alai-
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suudesta. Yhdistyksen toimitalon tultua viranomaisten 
toimenpiteestä suljetuksi edellisen vuoden heinäkuussa, 
jätti yhdistyksen johtokunta saman vuoden lopulla 
sisäministerille kirjallisen anomuksen sulkemismääräyk- 
sen peruuttamisesta. Asian ratkaisu siirtyi kuitenkin 
kertomusvuoden tammikuulle, jolloin talo saatiin yh
distyksen vapaaseen hallintaan.

Toimitalon vapauttaminen ei kuitenkaan näyttänyt 
tyydyttävän kaikkia, sillä heti talon avaamisen jälkeen 
jotkut tuntemattomat ilkityöntekijät koettivat saada 
talolla häiriöitä aikaan. Helmikuun 6 päivänä tuotiin 
pääportaan porraskäytävään hajukaasua synnyttävää 
nestettä ja seuraavana päivänä kolmannen kerroksen 
käytävään räjähdysaineella ja sytytyslangalla varustettu 
peltinen laatikko, mutta ei sen räjähdys aiheuttanut 
mitään vahinkoa. Tällaisten ilkivaltaisuuksien estämi
seksi vastaisuudessa ryhdyttiin johtokunnan taholta 
erinäisiin toimenpiteisiin.

Viranomaisten toimenpiteestä on yhdistyksen aikai
sempaa toimintaa edelleen tutkittu. Entisen johtokun
nan jäseniä ja yhdistyksen toimitsijoita on käytetty 
kuulusteltavana. Marraskuun 16 päivänä takavarikoi
vat poliisiviranomaiset yhdistyksen tili- ja pöytäkirjat 
sekä kirjeenvaihdon useilta vuosilta, eikä niitä vuoden 
päättyessä oltu takaisin palautettu.

Sääntöjen uusiminen. Yhdistyksen johtokunta ryh
tyi vuoden alkupuolella suunnittelemaan yhdistyksen 
sääntöjen muuttamista, valiten keskuudestaan komitean 
valmistamaan ehdotusta. Komitean valmistama ehdo
tus, jonka johtokunta ja neuvosto puolestaan hyväksyi
vät, hyväksyttiin edustajiston kevätkokouksessa. Syys
kuun 12 päivänä merkittiin säännöt yhdistysrekisteriin, 
minkä jälkeen ne heti otettiin käytäntöön yhdistyksessä. 
Tärkeimmät muutokset säännöissä koskivat poliittis
ten, Sos.-dem. puolueeseen kuuluvien osastojen hyväk
symistä yhdistyksen jäsenosastoiksi, edustajain valinta
perusteen korottamista, omaisuuden siirtymistä Helsin
gin Työväen Säästöpankille yhdistyksen lakkauttaessa
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toimintansa, sekä valtuuston (ent. neuvosto) jäsenten 
valintatapaa, minkä mukaan vuosittain valittavista vii
destä jäsenestä kolme on valittava Sos.-dem. puoluee
seen kuuluvien jäsenosastojen nimeämistä ehdokkaista 
ja kaksi muiden jäsenosastojen nimeämistä ehdokkaista.

Käpylän Työväentalo 0. Y. perustaminen. Aikaisem
min oli yhdistys myöntänyt Käpylän Urheilijain Talo 
O. Y. kaksi 60,000 markan lainaa yhtiön omistamaan 
kiinteimistöön Käpylän esikaupungissa kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja ja täytetakauksia vastaan, koska 
yhtiö rakennusyrityksensä ja tappiollisen toimintansa 
takia oli joutunut rahallisiin vaikeuksiin. Näiden lainain 
avulla sai yhtiö raha-asiansa jossain määrin järjeste
tyksi, mutta kun poliisiviranomaiset heinäkuussa 1930 
sulkivat yhtiön toimitalon, ei yhtiö enää voinut raha- 
asioitaan hoitaa, vaan joutui sen kiinteimistö kertomus
vuoden elokuulla pakkohuutokaupalla myytäväksi. 
Turvatakseen edes osan saatavistaan, päätti yhdistyk
sen johtokunta huutaa kiinteimistön tarkoitusta varten 
perustettavan yhtiön nimiin niin korkeasta hinnasta, 
että ainakin ensimmäinen 60,000 markan laina korkoi
neen saadaan turvatuksi. Kiinteimistö huudettiin 
419,000 markan huutokauppahinnasta, mihin määrään 
huutokauppakustannukset ja kiinteimistöä rasittavat 
etuoikeutetut saatavat, yhdistyksen saatavia huo
mioonottamatta, nousivat.

Heti huutokaupan jälkeen ryhtyi yhdistyksen johto
kunta perustamaan tarkoitusta varten osakeyhtiötä ja 
allekirjoittivat Väinö V. Salovaara, Edv. Huttunen, 
Emil Sallila ja Helsingin Työväenyhdistys »Käpylän 
Työväentalo O. Y.» nimisen yhtiön perustamissopimuk
sen elokuun 26 päivänä, minkä jälkeen yhtiöjärjestys 
jätettiin Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistetta
vaksi. Perustetusta yhtiöstä, jonka osakepääoma oli 
100,000 markkaa, merkitsi yhdistys puolet osakkeista.

Käpylän Urheilijain Talo O. Y. takaajien anomus. 
Yhtiön talon siirtyessä pakkohuutokaupan kautta yh
distyksen perustamalle yhtiölle, jättivät Käpylän Ur
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heilijain Talo O. Y. edustajat ja eräät mainitun yhtiön 
puolesta takauksiin ryhtyneet yhtiön osakkaat ja toimi
henkilöt yhdistyksen johtokunnalle anomuksen, että 
yhdistys ottaisi vastatakseen heidän puolestaan n. 
69,000 markkaan nousevista rasituksista, mihin sum
maan ei vielä sisältynyt yhdistyksen omat saatavat, 
joista he myöskin olivat menneet täytetakaukseen. 
Johtokunnan esityksestä päätti yhdistyksen valtuusto 
vapauttaa takaajat sitoumuksestaan, mikäli se koski 
yhdistyksen omia saatavia, mutta hylkäsi anomuksen 
muiden rasitusten ottamisesta yhdistyksen kannetta
vaksi.

Lainat. Toimitalon sulkemisen johdosta joutui yhdis
tys vuoden alussa vaikeuksiin verojen ja korkojen suori
tuksessa, mnkä vuoksi Helsingin Työväen Säästöpan
kilta pyydettiin ja saatiin 500,000 markan laina, millä 
lainalla selviydyttiin edellä mainituista suorituksista.

Avustukset. Kevättalvella myönsi yhdistyksen johto
kunta työttömien avustamiseksi 3,000 markan edestä 
ruokatarpeita.

V.- ja U-seura Jyryn vuokravelka ja kaluston osto. 
Sen johdosta, että V.- ja U-seura Jyry oli jäänyt yhdis
tykselle huomattavasti vuokravelkaa kykenemättä sitä 
suorittamaan, tarjoutui yhdistyksen johtokunta osta
maan seuran kaluston ja muun omaistffiden, jolloin 
vuokravelka kuitataan maksettavasta kauppasummasta. 
Neuvottelujen jälkeen suostui seura myymään kaluston 
ja muun omaisuuden yhdistykselle 43,860 markan kaup
pahinnasta. Kaupan mukana siirtyi yhdistykselle 
myöskin Kylpylä Jyry O. Y. osake-enemmistö.

HTY:n & V.- ja U-seuran perustaminen. Koska yh
distyksen voimisteluhuoneustolla, V.- ja U-seura Jyryn 
toimintakiellon takia, ei ollut mitään urheilutoimintaa 
vuoden alkupuolella, heräsi johtokunnassa ajatus uuden 
urheiluseuran perustamisesta, joka olisi ryhtynyt toimi
maan talolla. Eräiden yhdistyksen johtokunnan jäsen
ten ja yksityisten jäsenosastojen jäsenten toimenpiteestä 
saatiin seura perustetuksi. Näin perustettua seuraa ei
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kuitenkaan TULin liittotoimikunta hyväksynyt liiton 
jäsenseuraksi, vaan asetti eräitä ehtoja sen hyväksymi
selle. Pitkien neuvottelujen jälkeen, joihin osallistui 
myöskin Helsingin Kisa-Toverit ja Työväen Voimailu- 
liitto, päästiin siihen, että Työväen Voimailuliitto yhtyy 
perustettuun seuraan ja että heti pidettävässä yhteisessä 
kokouksessa seuralle valittu johtokunta jättää paik
kansa kokouksen käytettäväksi. Kun uusi johtokunta 
oli valittu ja yhtyminen samalla toteutui, hyväksyi 
TULin liittotoimikunta seuran myöskin liiton jäsen
seuraksi, minkä jälkeen seuran urheilullista toimintaa 
vasta päästiin järjestelemään.

Korjaustyöt. Vuoden kuluessa suoritettiin yhdistyk
sen toimitalolla huomattavasti korjauksia. Kun talon 
avautumisen jälkeen ryhdyttiin vuokraamaan toimisto- 
huoneustoja uusille vuokralaisille, täytyi miltei kaikissa 
huoneustoissa toimittaa kattojen maalaus ja seinien 
paperointi uudelleen. Myöskin useissa henkilökunnan 
asuntohuoneissa oli suoritettava maalaustöitä samalla 
kun lattioita päällystettiin korkkimatolla. Biljardisalin 
ja parturiliikkeen huoneustossa maalattiin katot ja 
seinät uudelleen. Talon vanhan osan vesikatto, jossa oli 
lukuisia vuotokohtia, korjattiin perinpohjaisesti samalla 
kun koko vesikatto maalattiin.

Myöskin Mustikkamaan kansanpuiston ravintola- 
rakennuksen ulkoseinät annettiin maalata öljyvärillä. 
Hiekkarannan läheisyydessä sijaitsevassa huvilassa, joka 
vuokrattiin kaupungilta ravintolatarkoitukseen käy
tettäväksi, suoritettiin erinäisiä korjauksia, joista huo
mattavin oli vesijohdon vetäminen sinne kioski Nio 1 
vesijohdosta.

Uusia jäsenosastoja. Uusiksi yhdistyksen jäsenosas- 
toiksi on johtokunta vuoden kuluessa hyväksynyt seu- 
raavat yhdistykset:

Suomen Muuraustyöntekijäin liiton osasto N:o 1, 
Suomen Jalometallityöntekijäin liiton Higin osasto, 
Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Higin osasto 
N:o 35, Helsingin Sementtityöntekijäin amm. osasto,
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Helsingin Tupakkatyöläisten amm.osasto, Helsingin 
Ravintolatyöläisten amm.osasto, Helsingin kaupungin 
Teknillisten laitosten amm.osasto, H:gin Puhtaanapito- 
laitoksen amm.osasto, Helsingin Pukimoteollisuustyö- 
läisten amm.osasto, Helsingin Väliseinätyöntekijäin 
amm.osasto, Sörnäisten sos.-dem. Toveriseura, Sos.- 
dem. Raittiusyhdistys Riento, Helsingin Sos.-dem. 
Työväenyhdistys, Helsingin Metallityöläisten Sos.-dem. 
yhdistys, Helsingin Sekatyöväen Sos.-dem. yhdistys, 
Helsingin Rakennustyöväen Sos.-dem. yhdistys, Hel
singin Liiketyöläisten Sos.-dem. yhdistys, Helsingin 
Kunnantyöntekijäin Sos.-dem. yhdistys, Helsingin Nah- 
katyöntekijäin Sos.-dem. yhdistys, HTY:n Sekakuoro, 
HTY:n Naiskuoro ja Helsingin Työväen Mieskuoro.

Vaftaajäsenet. Yhdistyksen sääntöjen 6 §:län perus
teella hyväksytään yhdistyksen vapaa jäseniksi seu- 
raavat jäsenosastojen jäsenet:

Suomen Muuraustyöntekijäin liiton osasto N:o 1: 
V. Friman, K. V. Helander, K. Kaisla, K. V. Kaivola, 
H. H. Kannisto, M. Koponen, A. Mattila ja J. Savolainen;

Suomen Rautatieläisten liiton osasto N:o 1: David 
Marin, Kustaa Mielonen ja Kaarlo Putkonen;

Helsingin Kivityöntekijäin amm.osasto: Emil Nurmi, 
K. J. Lähteenmäki ja Kustaa Palmroos;

H:gin Raitiotie- ja Omnibus Oy. Korjaamotyönt. 
amm.osasto: K. Järvenpää;

H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys: Aliina Sirén;
H:gin Makeis- ja Ravintotyönt. amm.osasto: Saima 

Raunio;
Suomen Kutomateollisuustyöv. liiton H:gin osasto 

N:o 35: Olga Bårthling;
H:gin Valajain amm.osasto: Matti Lumme, A. Leski

nen ja F. Lehman;
Suomen Liiketyönt. liiton H: gin Konttorityönt. 

amm.osasto N:o 44: Arttur Hellman, Edvard Huttunen 
ja Ida Lumivuokko;

Suomen Liiketyönt. liiton OTK:n varastotyönt. 
amm.osasto N:o 28: Emil Rantanen;
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Kirjallisuuden tutkimus- ja harrastusseura Arla: Hj. 
Numminen;

H:gin Leipomotyöväen amm.osasto: Anna Alho ja 
Johan Halme;

H:gin Ravintolatyöl. amm.osasto: Hilja Tuomi; 
HTY:n Sekakuoro: Hanna Valvio.

Yhdistyksen tiliasema ja jäsenluku selviää jälempänä 
olevasta tilinpäätöksestä sekä jäsenlukua osoittavasta 
taulukosta.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tiliasema 

joulukuun 31 p:nä|1931.

Varat:
Rahaa:

Kassassa........................ 2,805 02
Vaihtokassoissa............. 600 —
Juoksevalla tilillä.......... 41,874 95
Säästötilillä................... 21,856 20 67,136: 17

Kiinteimistöä:
Talo ja tontti, Sirkusk. 5 .. 12,269,675: —
Kalustoa luett. muk...... 114,110: 34

poisto 10 %............... 11,411 03 102,699: 31
Kalusto kahv. luett.

muk............................ 30,621 95
poisto 10 %............... 3,062: 20 27,559: 75

Kalustoa voim. salissa
luettelon muk................ 43,860: 50

Mustikkamaalla: rakenn. .. 418,722 10
poisto 5 %................. 20,936 10 397,786: —

Kalustoa luett. muk...... 10,790 09
poisto 10 %............... 1,079 — 9,711: 09

Soittokunnan omaisuus:
Kalustoa luett. muk...... 11,381 22

poisto 10 % .............. 1,138: 12 10,243: 10
Biljardin omaisuus:

Kalustoa luett. muk. ... 19,781 60
poisto 10 %............... 1,978 16 17,803: 44

Saatavia:
Kärsämäen Työväentalo

oy............................... 23,489 50
Raittiustalo Oy. Koitto 53,875 —
Käpylän Työv.talo Oy 15,000 — 92,364: 50

Siirto 13,038,838: 86
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Siirto 13,038,838: 86
Käpylän Työv. Urheili], 3,000: —

poisto ........................ 3,000: —
Käpylän Työv. Urh. talo

Oy............................... 130,800: —
poisto ........................ 70,800: — 60,000: —

Saatavia:
Vallilan Työv. talo Oy. 817,124: —

poisto ........................ 8,124: — 809,000: —
Kirjasto: ............................ 8,000: —
Arvopapereita ja Osakkeita 516,982: —

Smk. 14,432,820: 86

Ve 1 a t:
Helsingin Kaupunki:

Velka tontista .............. . 113,048: 63
Henkiv. yhtiö Suomi.......... 858,861: 21
Helsingin Työväen Säästöpankki .......... 3,000,000: —
Tilivelkoja ........................ 46,245: —
Rakennuslainoja: kirj. muk..................... 1,632,717: 50
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 ......... 3,753,451: 23
Lis. tilik. aikana........... 27,166: 11 3,780,617: 34

Smk. 14,432,820: 86

Voitto- ja Tappiotili.
Per Voitto- ja Tappiotili:
An Kirjastontiii ........... 5,385: —

Soittokunnan tuottotiii 13,716:25
Siirto 19,101:25
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Siirto 19,101:25
Lahjoitustentili............
Yleiskulujentili ............
Verojentili ....................
Korkotili.......................
Poisto jentili ..................
Pääomatili (voitto) ......

3,000: —
19,207: 30 
80,653: 40 

348,024: 73 
121,528: 61 
27,166: 11 618,681: 40 

618,681: 40Smk.

An Voitto- ja Tappiotili: 
Per Kiinteimistöntuottotili 341,724: 25

Biljardintuottotili ...... 140,502: 95
Jäsenverojentili .......... 56,750: —
Kaluston vuokratili...... 3,661: 65
Mustikkamaantuottotili 61,027: —
Juhlatoimikunnantili... 15,015: 55 618,681: 40

Smk. 618,681: 40

Helsingissä, helmikuun 27 p:nä 1932.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. 
JOHTOKUNTA.

Väinö V. Salovaara. Edv. Huttunen.
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Tilintarkastajain lausunto.

Marraskuun 22 päivänä 1931 pidetyssä Helsingin Työ
väenyhdistyksen edustajiston kokouksessa valittuina 
tarkastamaan yhdistyksen tilejä saamme, suoritet
tuamme meille uskotun tehtävän, yhdistyksen edusta
jiston tietoon saattaa, että

1. yhdistyksen käteinen kassa, jonka laskimme 
kuluvan helmikuun 28 päivänä, vastasi kassakirjan 
osoittamaa eroitusta,

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

3. Tilinpäätös on oikein laadittu ja olivat siihen 
otetut omaisuusosat tallella ja kohtuullisiin arvoihin 
arvioidut.

Kun yhdistyksen taloutta on käsityksemme mukaan 
hoidettu huolellisesti ja asiantuntemuksella, eikä aihetta 
muistutuksiin mielestämme ole esiintynyt, ehdotamme 
että tilinpäätös vahvistetaan ja asianomaisille tilivel
vollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 1931.

Helsingissä, 28 päivänä helmikuuta 1932.

Aatu Halme. T. H. Vilppula.

A. E. Leino.
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H.T.Y:n osastojen jäsenluku ja osastoilta 
kannetut jäsenmaksut v. 1931.

K
 m

 
K

 w

H:ign Rakennustyönt. am.os..............
N aisia

5
Miehiä

29
Yht.
34

Sml
500 50

» Maalari am.os............................... — ■ 83 83 1,233 —
» Kirvesmiesten am.os.................. — 55 55 738 50
» Kivityöntekijäin am.os............. — 60 60 814 50
» Sementtityönt. am.os................. — 13 13 186 —
» Kunnantyöntekijäin am.os. ... — 21 21 367 50
» Nuohoojani am.os....................... — 7 7 105 —
» Väliseinätyönt. am.os................ — 10 10 171 —

S. Muuraustyönt. liiton os. N:o 1 ....... — 327 327 4,301 —
H:gin Puuseppäin am.yhdistys ......... — 57 57 1,155 —

» Lautatarha- ja höyl. am.os. ... 2 32 34 622 50
» Vaatetustyönt. yl. am.os.......... 38 50 88 1,413 50
» Jalk.- nahka- ja kumit, am.os. 6 11 17 312 50
» Leipomotyöv. am.os................... 19 21 40 727 50
» Liha-elintarvetyönt. am.os .... 13 80 93 1,578 —
» Sokerityönt. am.os...................... — 11 11 192 —
» Makeis-ja Rav.työnt. yhdistys 21 — 21 250 —
» Ravintolatyönt. am.os............... 72 — 72 1,058 —
» Tupakkatyöl. am.os.................... 11 — 11 114 —
» kaup. Tekiiill. laitost. am.os. — 59 59 962 —

S. Merimiesten ja Lämm. Unioni....... — 48 48 699 —
H:gin Puhtaanapitolait. am.os........... 12 97 109 1,835 —

» Automiesyhdistys ...................... — 47 47 889 50
» Rait.- ja Öm. Oy. Korj. am.os. — 39 39 634 —•

S. Liiketyönt. liiton os. N:o 28............ — 16 16 321 —
S. Liiketyönt. liiton os. N:o 36............ 6 15 21 445 50
S. Liiketyönt. liiton os. N:o 44 ............ 38 28 66 954 —
S. Liiketyönt. liiton os. N:o 53............ 6 2 8 91 —
H:gin Valajain am.osasto ..................... 1 62 63 1,275 —

» Pelti-, vaski-ja kor.tak. am.os. — 75 75 1,444 50
» Metallityöv. am.os........................ 9 251 260 8,421 50
» Putkityönt. am.os....................... — 78 78 2,607 —
» Sähkötyöläisten am.os............... — 52 52 1,024 50

S. Rautatieläisten liiton osasto N:o 1 11 327 338 5,930 50
S. Jalometallityönt. liiton H:gin os.... 2 19 21 406 50
S. Kutomat.työv. liit. H:gin os. N:o 35 7 — 7 157 —
S. Lasityönt. liiton H:gin osasto ....... — 12 12 225 —
H:gin Salkku- ja Satulasepp. am.os. 3 8 11 169 50
HTY:n Toveriseura ............................... 6 73 79 1,263 —
H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys ............ 184 — 184 1,926 —

Siirto 472 2,175 2,467 47,521: —
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Siirto 472 2,175 2,647 47,521: —
43 9 52 688: 50
40 40 132: —

H:gin Työväen Mieskuoro .................. 84 84 1,336: 50
Kirj. tutkimus- ja harrast.sera Arla ... 6 55 61 720: —
H:gin Sekatyöv. Sos.-dem. yhdistys 4 18 22 297: —

» Rakennustyöv. Sos.-dem. yhd. — 34 34 351: —
» Metallityöt Sos.-dem. yhdist. 1 43 44 673: 50
» Kunnantyöl. Sos.-dem. yhd. ... — 14 14 261: —
K Liiketyöl. Sos.-dem. yhdistys 30 41 71 1,162: 50
i) Nahkatyönt. Sos.-dem. yhd. ... 6 10 16 270: —
i> Sos.-dem. Työväenyhdistys ... 29 58 87 1,376: —

Sörnäisten Sos.-dem. Toveriseura ...... 4 29 33 489: —
Sos.-dem. Raittiusyhdistys Riento ... 31 31 62 1,140: 50
H:gin Koneistajain am.osasto ............ 26 26 268: 50
HTY:n Vapaajäsenten osasto ......... —
H:gin Pukimoteoll. työnt. am.os....... — — — —: —

» Veneenveistäjäin am.os............ — — — 63: —
Yhteensä: 666 2,627 3,293 56,750: —



Helsinki 1932, Työväen kirjapaino.


