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Helsingin Työväenyhdistys r.y.

Toimintakertomus v:lta 1932.

Taloudellisella alalla jo kolmen edellisen vuoden 
aikana vallinnut lamakausi jatkui kertomusvuoden 
aikana entistä tuhoisampana. Työttömien lukumäärän 
suunnaton lisääntyminen ja työssä olevien työläisten 
jatkuva palkkatason aleneminen synnytti hätää ja 
puutetta työläisten keskuudessa. Tuhannet työläiset 
Helsingissä olivat pakotettuja työskentelemään vähä
tuloisissa hätäaputöissä sekä käyttämään hyväkseen 
kaupungin ilmaista ruokintaa. Useat vanhemmat, työ
kykyiset työläiset ovat olleet kokonaan köyhäinhoidon 
varassa.

Taloudellisella alalla vallinneen epätoivoisen tilan
teen lisäksi on työväestöä ja sen järjestötoimintaa 
raskaasti painanut maassamme vallitseva poliittinen 
taantumuskausi. Väkivaltaisilla toimenpiteillä on eräi
den piirien taholta työväestön järjestötoimintaa häi
ritty, samalla kun useat työväentalot ovat joutuneet 
tihutöiden kohteeksi. Valistus- ja juhlatilaisuuksia on 
toisinpaikoin keskeytetty sekä luennoitsijoita ja valis- 
tustyöntekijöitä — vieläpä kansanedustajia — uhkailtu 
ja niiden esiintymisiä estetty. Viranomaisten toimen
piteestä on useita taloudellisiakin työväenyhdistyksiä 
joutunut lakkauttamissyytteen alaisiksi, mistä yhdistyk- 
semmekään ei säästynyt, kuten toisessa paikassa lähem
min kerrotaan.

Tällaisen taloudellisen ja poliittisen tilanteen valli
tessa ei yhdistyksemme toiminnasta ole voitu odottaa 
hyviä taloudellisia tuloksia eikä jäsenluvun lisäänty
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mistä. Vuoden kuluessa liittyi yhdistykseen 3 uutta 
jäsenosastoa ja jäsenmaksujen laiminlyönnin takia ero
tettiin 2 osastoa, joten osastojen luku lisääntyi 1 osas
tolla, ollen vuoden päättyessä yhdistyksessä 57 jäsen- 
osastoa. Jäsenosastojen jäsenten lukumäärä, joka 
vuoden alussa oli 3,293, väheni vuoden aikana 143 
jäsenellä, ollen vuoden päättyessä 3,150 jäsentä, joista 
miehiä 2,359 ja naisia 791. Erikoisesti on merkittävä, 
että naisjäsenten lukumäärä lisääntyi vuoden aikana 
125 jäsenellä, mutta miesjäsenten lukumäärä väheni 
268 jäsenellä.

Hallintoelimet.
Edustajisto. Kertomusvuoden aikana on yhdistyk

sen edustajisto pitänyt kaksi sääntömääräistä kokousta.
Edustajiston kevätkokouksessa huhtikuun 10 päi

vänä käsiteltiin edellisen vuoden toiminta- ja tiliker- 
tomukset sekä myönnettiin tilintarkastajain lausunnon 
perusteella tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Samassa 
kokouksessa päätettiin Helsingin Työväentalon Ravin
tola O.Y:n yhtiökokoukseen valitulle yhdistyksen edus
tajalle evästyksenä lausua, että hänen tulee yhtiö
kokouksessa asettua vastustamaan sitä yhtiön joh
tokunnan toimenpidettä, millä oluen anniskelu aiotaan 
järjestää yhdistyksen talolla sijaitseviin yhtiön ravin
toloihin.

Edustajiston syyskokouksessa marraskuun 20 päi
vänä määrättiin valtuuston puheenjohtajan ja jäsenten 
sekä vuositilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuo
deksi. Valtuuston jäseniksi erovuoroisten tilalle seu
raavaksi kolmeksi vuodeksi valittiin Johan Virtanen, 
Johan Väätäinen ja Kalle Lehtinen sos.-dem. puoluee
seen kuuluvien jäsenosastojen nimeämistä ehdokkaista, 
sekä Kusti Hiltunen ja Otto Mäkinen muiden jäsenosas
tojen nimeämistä ehdokkaista. Vuositilintarkastajiksi 
valittiin uudelleen T. H. Wilppula, Aatu Halme ja 
A. E. Leino, sekä varatilintarkastajiksi U. Merilinna, 
K. S aarni järvi ja T. Jokinen.
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Jäsenmaksuksi vuodeksi 1933 hyväksyttiin edelleen 
1 mk. naisilta ja 1:50 penniä miehiltä kuukaudessa. 
Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautetaan jäsen- 
osastojen työttömät jäsenet, jos osasto puolestaan myön
tää myöskin vapauden. Sitä aikaa, minkä jäsen on 
vapautettu maksujen suorituksesta, ei lasketa jäsenen 
hyväksi vapaa jäsenyyttä myönnettäessä, vaan on 
hänellä tänä aikana n. k. lepäävät oikeudet.

Samassa kokouksessa myönnettiin johtokunnalle val
tuus ottaa 2,000,000 markan lisälaina yhdistykselle ja 
oikeus sitä varten kiinnittää yhdistyksen omistamaan 
taloon ja tonttiin lainaa vastaava määrä haltijalle 
asetettuja velkakirjoja. Edelleen hyväksyttiin yksi
mielisesti yhdistyksen johtokunnan toimenpite, millä 
se oli Helsingin Työväen Säästöpankille yleispantiksi 
luovuttanut yhdistyksen omistamaan taloon ja tont
tiin kiinnitettyjä, pankin hallussa yhdistyksen omien 
lainojen vakuutena olevia haltijavelkakirjoja pankin 
Vallilan Työväentalo O.Ydle ja Käpylän Työväentalo 
O. Y:lle antamien lainojen vakuudeksi.

Valtuusto. Kertomusvuoden aikana ovat yhdistyk
sen valtuustoon kuuluneet Emil Sallila puheenjohta
jana, Lauri Mikkonen varapuheenjohtajana, Osk. 
Kantoluoto, Väinö V. Salovaara, Otto Nuutinen, Martta 
Huttunen, Toivo Soivio, Helmi Valta, K. Palmu, Otto 
Turunen, Uuno Veckroth, Aug. Nuotio, Saima Raunio, 
Johan Virtanen ja Uno Nurminen.

Valtuuston jäsenistä on erovuorossa Johan Virtanen, 
Lauri Mikkonen, Saima Raunio, Aug. Nuotio ja Uno 
Nurminen.

Valtuusto on kertomusvuoden aikana pitänyt 5 
kokousta ja on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan mer
kitty 42 §:lää.

Johtokunta. Kertomusvuoden aikana ovat yhdistyk
sen johtokuntaan kuuluneet Väinö V. Salovaara, Frans 
Heinonen, Edv. Huttunen, Osk. Kantoluoto, Niilo 
Lahtinen, Matti Leskinen ja Matti Paasivuori. Johto
kunnan puheenjohtajana on ollut Väinö V. Salovaara,
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varapuheenjohtajana Matti Paasivuori sekä sihteerinä 
Edv. Huttunen.

Johtokunta on vuoden aikana pitänyt 29 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan 259 §:lää. 
Johtokunnan kokouksiin on osallistunut valtuuston 
puheenjohtaja Emil Sallila, taloudenhoitaja Albert 
Sirén sekä yhdistyksen sihteeri Juuso Suominen, 
joista viimeksi mainittu on pitänyt pöytäkirjaa johto
kunnan kokouksissa.

Muut toimikunnat.
Ravintolatoimikunta. Yhdistyksen johtokunnan valit

semina ravintolatoimikunnan jäseninä ovat kertomus
vuoden aikana olleet Frans Heinonen puheenjohtajana, 
Otto Järvinen varapuheenjohtajana, sekä muina jäse
ninä Karl Kallio, Matti Leskinen ja Ernst Lähde.

Ravintolatoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 5 
kokousta ja on käsitellyistä asioista, jotka kaikki koski
vat Mustikkamaan • kesäravintolan hoitoa ja järjeste
lyä, merkitty pöytäkirjaan 23 §:lää.

Juhlatoimikunta. Kertomusvuoden aikana on juhla- 
toimikuntaan johtokunnan valitsemina kuuluneet Vilho 
Ruohonen, Toivo Hänninen ja Väinö Ahde, joista 
kuitenkin viimeksi mainittu erosi syksyllä ennen toi
mintavuoden päättymistä.

Juhlatoimikunta järjesti vuoden aikana yhdistyksen 
talon juhlasalissa lukuisia tanssiaisia, joista kuitenkin 
taloudellinen tulos muodostui heikoksi.

J ärjestysvaliokunta. Johtokunnan valitsemina jär
jestys valiokunnan jäseninä ovat olleet Verner Joensuu, 
Lauri Surakka, Juho Koponen, Vilho Kattelus, Aleksi 
Kuusisto, Arvo Kuusisto, Hugo Kykkänen, Vilho Hänni
nen, Uuno Veckroth, Aleks. Laukkanen, Väinö E. 
Pahlstén, Toivo G. Niemi, Uuno Koivula, Pietari 
Kalpio, Heikki Puukko ja Paavo Säilä, sekä varajä
seninä kesäaikana Heikki Poutanen ja Oiva Hurme. 
Kalpion ja Hännisen erottua järjestysvaliokunnasta 
siirtyivät varajäsenet vakinaisiksi.



7

Valiokunnan puheenjohtajana on ollut V. Joensuu, 
sihteerinä L. Surakka, sekä ryhmäesimiehinä ensi ryh
mässä V. Joensuu ja toisessa ryhmässä Alex. Kuusisto.

Järjestysvaliokunnan jäsenet ovat entiseen tapaan 
huolehtineet järjestyksen valvonnasta yhdistyksen toi
mitalolla ja Mustikkamaan kansanpuistossa järjeste
tyissä juhla- ja tanssiaistilaisuuksissa, eikä mitään 
huomattavampia järjestyshäiriöitä ole tapahtunut.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että yhdistyksen val
tuusto on johtokunnan esityksestä kumonnut järjestys- 
valiokunnan ohjesäännön, joten järjestysvaliokunnan 
toiminta ohjesäännön mukaisena tulee päättymään 
toimintavuoden vaihteessa. Järjestyksen valvonta 
yhdistyksen talolla ja Mustikkamaan kansanpuistossa 
jää vastaisuudessa tähän tehtävään otettavien järjes
tysmiesten hoidettavaksi johtokunnan ja vahtimestarin 
antamien lähempien ohjeiden mukaisesti. Toimenpi
teen kautta on pyritty ennen kaikkea järjestysmiesten 
lukumäärän vähentämiseen sekä palkkioiden uudelleen 
järjestämiseen.

Soittokunta. Soittokunnalla, joka on toiminut kah
tena seitsikkona, ei toimintavuoden aikana ole ollut 
juuri nimeksikään soittotilauksia, lukuunottamatta 
ulkoilmakonsertteja, joita kaupungin Musiikkilauta- 
kunnan kustannuksella annettiin kesäaikana Herman
nin, Vallilan ja Käpylän esikaupungeissa.

Soittotoimikuntaan, jonka tehtävänä on ollut soitto
kunnan toiminnan valvonta, ovat johtokunnan valitse
mina kuuluneet Antti J. Luostarinen, Vilho Ruohonen, 
Väinö Ahde ja K. Linna, sekä soittajien valitsemana 
R. Joutsela. Puheenjohtajana on ollut A. J. Luostari
nen ja sihteerinä R. Joutsela. Soittokunnan johtajana 
on edelleen ollut sen monivuotinen johtaja L. Leino ja 
on hän myöskin osallistunut toimikunnan kokouksiin.

Koska soittokunnalla, kuten edellä jo mainittiin, ei 
ole ollut juuri nimeksikään soittotilauksia ja sen vuotui
nen toimintätappio nousi yli 10,000 markan, mihin ei 
vielä sisälly harjotushuoneen vuokraa eikä soittoväli-
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neiden kohtuullista arvon vähenemistä, esitti johtokunta 
valtuuston hyväksyttäväksi, että soittokunnan ohje
sääntö kumottaisiin ja soittokunnan toimintayhdistyk
sen tukemana lopetettaisiin. Siltä varalta, että soittajat 
haluaisivat omalla kustannuksellaan pitää soittokunnan 
edelleen toiminnassa, esitti johtokunta, että heille an
nettaisi harjotushuone ja soittovälineet käytettäväksi 
pientä korvausta vastaan. Valtuusto hyväksyi johto
kunnan ehdotuksen ja on soittokunta tämän jälkeen 
toiminut omaan laskuunsa.

Saaritoimikunta ja Mustikkamaan kesätoiminta. 
Johtokunnan valitsemina saaritoimikunnan jäseninä 
ovat olleet Väinö Ahde, Toivo Hänninen, Matti Lumme, 
Vilho Ruohonen ja Kusti Pietikäinen. Puheenjohtajana 
on ollut Vilho Ruohonen, sihteerinä Väinö Ahde sekä 
rahaston- ja kalustonhoitajana Toivo Hänninen.

Kesätoiminta Mustikkamaan kansanpuistossa alkoi 
14 p:nä toukokuuta ja päättyi 9 p:nä syyskuuta. Tänä 
aikana järjesti saaritoimikunta tanssilavalla maksullisia 
tanssiaisia joka lauantai- ja sunnuntai-ilta, mikäli sade 
ei niiden pitämistä ehkäissyt. Tanssiaisten kannatta
mattomuuden takia ei niitä arki-iltoina järjestetty, 
vaan annettiin yleisön maksuvapaasti tanssia tanssi
lavalla gramofoonisoiton avulla.

Ulkoilmanäyttämö oli kesäkaudeksi vuokrattuna 
Helsingin Työväen Näyttämölle, joka siellä antoi 
näytäntöjä joka lauantai- ja sunnuntai-ilta, sekä eräitä 
kertoja myöskin arki-iltoina, mikäli sade ei niitä ehkäis
syt.

Uudempi uimalaitos oli edelleen Helsingin Työväen 
Uimarien käytettävänä. Vanhempi uimalaitos puret
tiin pois kaupungin viranomaisten toimesta ja alue 
tasoitettiin vapaana uima-alueena käytettäväksi. Myö
hään syksyllä tuotiin vapaalle uima-alueelle hiekkaa 
noin 5,000 m3, joten se tilan puute, joka siellä kulu
neena kesänä vallitsi, tulee osittain poistumaan. Ylei
sön mukavuutta silmälläpitäen järjestettiin hiekka
rannalle kovaäänisen avulla gramofoonisoittoa ravinto
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laan sijoitetuista lähetyslaitteista ja olikin soitto hyvin 
suosittua.

Ravintola oli avoinna joka päivä. Hiekkarannalla 
olevaan, kaupungilta vuokrattuun huvilaan oli jär
jestetty vaatimaton rantaravintola, mistä aurinko- 
kylpyjä ottava yleisö sai kahvia ja virvokkeita.

Liikenne kaupungin ja kansanpuiston välillä oli 
entiseen tapaan järjestettynä sekä Hakaniemestä että 
Vilhovuorenrannasta.

Järjestyksen valvonnasta ovat huolehtineet yhdistyk
sen järjestysvaliokunnan jäsenet, eikä mitään järjestys- 
häiriöitä kesän aikana tapahtunut.

Henkilökunta.
Yhdistyksen toimiston vakinaisina toimihenkilöinä 

ovat edelleen olleet Albert Sirén taloudenhoitajana, 
Juuso Suominen sihteerinä, Tyyne Rantala kirjanpitä
jänä sekä Albert Vormula vahtimestarina ja Knut 
Savela apulaisvahtimestarina, joka viimeksi mainittu 
on samalla ollut talonmiehen, lämmittäjien ja varasto
miehen vapaapäivä vuorottelijana.

Biljardin markööreina ovat olleet Frans Lehtonen ja 
Otto Oksanen. Talonmiehenä Emil Salonen, lämmittä
jinä Vilho Aho ja Robert Jokinen, sekä Jokisen kuole
man jälkeen hänen tilalleen valittu Martti Peltonen. 
Talon siivouksesta on huolehtinut yhdistyksen vaki
naisessa palveluksessa olevat siivoojat, joita on ollut 7. 
Lisäksi on yhdistyksen palveluksessa ollut vakinainen 
puuseppä tuntipalkalla korjaustöiden suorittamista 
varten.

Mustikkamaan kesäravintolan emännöitsijänä oli 
yhdistyksen talolla sijaitsevan kahvilan emännöitsijä 
Ines Alkava, joka jo useana edellisenä vuotena on tätä 
tehtävää hoitanut. Varastonhoitajana kesäravinto- 
lassa oli Jaakko Eriksson sekä vahtimestarina Vilho 
Hänninen. Kesäravintolan henkilökunta oli suureksi 
osaksi yhdistyksen talolla olevan kahvilan henkilö
kuntaa, kahvilan ollessa suljettuna kesäaikana.
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Yhdistyksen henkilökunnan lääkärinä on ollut tohtori 
T. V. Jääskeläinen.

Kirjasto.
Kirjastosta, joka entiseen tapaan on ollut jäsenten 

käytettävänä, annettiin kertomusvuoden aikana lainaksi 
1,780 nidettä. Kirjastossa olevien kirjain lukumäärä 
oli vuoden päättyessä 5,804 nidettä. Uusia kirjoja ei 
kirjastoon kertomusvuoden aikana hankittu, johtuen 
yhdistyksen vaikeasta taloudellisesta asemasta.

Kirjastonhoitajana on edelleen ollut kirjaston moni
vuotinen hoitaja neiti Aino Korander.

Muita asioita.
Uudet osastot. Kertomusvuoden aikana on yhdistyk

sen jäsenosastoiksi hyväksytty Helsingin Lastaus- ja 
purkaustyöläisten ammattiosasto t.y., Helsingin Kon- 
diittorien ammattiyhdistys t.y. ja Vallilan Sos.-dem. 
Naisyhdistys r.y. nimiset yhdistykset.

Jäsenmaksujen laiminlyönnin takia on yhdistyksestä 
erotettu Helsingin Veneen veistäjäin ammattiosasto 
r.y. ja Suomen Merimiesten ja Lämmittäjäin Unioni 
r.y. nimiset yhdistykset. Viimeksi mainittu yhdistys 
anoi myöhemmin, että erottamispäätös peruutettaisi 
ja heille myönnettäisi oikeus maksaa rästiin jääneet 
jäsenmaksut, mutta siirtyi päätöksen teko asiasta seu- 
raavaan vuoteen.

Kuolleet toimihenkilöt. Kertomusvuoden aikana on 
kuoleman kautta keskuudestamme poistunut johtokun
nan entinen, monivuotinen puheenjohtaja ja neuvoston 
jäsen Heikki Moisio, nykyisen johtokunnan jäsen Osk. 
Kantoluoto ja talon vakinaisessa palveluksessa toista
kymmentä vuotta lämmittäjänä toiminut Robert Joki
nen. Kaikkien kolmen haudalle on yhdistyksen puolesta 
laskettu seppele tunnustuksena heidän suorittamastaan 
työstä yhdistyksemme hyväksi.

Yhdistyksen lakkauttamisvaatimus. Kuten jo edelli
sen vuoden toimintakertomuksessa mainittiin takava
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rikoivat poliisiviranomaiset yhdistyksen pöytä- ja 
tilikirjat sekä kirjeenvaihdon useilta vuosilta. Kertomus
vuoden aikana käytettiin yhdistyksen johtokunnan jäse
niä ja toimihenkilöitä poliisiviranomaisten kuultavana, 
kunnes yhdistys syksyllä sai haasteen saapua vastaa
maan jutussa, missä kaupunginviskaali Kaarlo Fröjd- 
mann, yleisenä syyttäjänä, vaati yhdistystä lakkau
tettavaksi. Asia oli kertomusvuoden aikana kaksi 
kertaa esillä raastuvanoikeuden neljännellä osastolla, 
ensi kerran lokakuun 18 päivänä ja toisen kerran joulu
kuun 13 päivänä, mutta siirtyi jutun jatkokäsittely 
seuraavaan vuoteen. Yhdistyksen valtuuttamana on 
juttua hoitanut varatuomari S. T. Mannermaa.

Pasilan Työväenyhdistyksen omaisuus. Pasilan Työ
väenyhdistyksen tultua oikeuden päätöksellä lakkau
tetuksi esitettiin yhdistyksemme puolesta pesänselvittä
jäksi määrätylle kaupunginviskaali Kaarlo Fröidman- 
nille, että hän lakkautetun yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti luovuttaisi mainitun yhdistyksen omaisuuden 
heti yhdistyksellemme, jolloin hänelle olisi maksettu 
kohtuullinen palkkio pesän selvittämisestä ja annettu 
vakuus vuosihaasteen aikana mahdollisesti ilmenevien 
velkojen maksamisesta. Pesänselvittäjä kieltäytyi 
kuitenkin omaisuuden luovuttamisesta, perustellen kiel
teistä kantaansa sillä, että myöskin Helsingin Työväen
yhdistys joutuu lakkauttamissyytteen alaiseksi ja sen 
vuoksi hän ei toistaiseksi halua omaisuutta luovuttaa. 
Niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen puolesta pesän
selvittäjää vastaan mahdollisesti ryhdytään, ei johto
kunta kertomusvuoden aikana tehnyt lopullista pää
töstään, vaan siirtyi päätöksen teko seuraavaan vuo
teen.

Kärsämäen Työväentalo O. Y:n laina. Yhdistys antoi 
aikaisemmin Kärsämäen Työväentalo O. Y:lle 20,000 
markan lainan, ollen lainan vakuutena yhtiön omaisuus 
sekä yhtiön silloisten johtokunnan jäsenten takuusi- 
toumus. Kun yhtiön talo viranomaisten toimenpiteestä 
suljettiin pidemmäksi ajaksi, ei yhtiö voinut hoitaa



12

raha-asioitaan, vaan joutui sen kiinteimistö keväällä 
pakkohuutokaupalla myytäväksi. Huutokaupasta ei 
yhdistys saanut tietoa kuin vasta syksyllä, joten siinä 
ei voitu valvoa yhdistyksemme etuja. Huutokauppa- 
summasta pidätti Kansallis-Osake-Pankki emätilaan, 
minkä se nykyään myöskin omistaa, aikaisemmin 
annetun kiinnelainan lyhennyksenä 50,000 markkaa, 
mitä summaa on pidettävä kohtuuttomana, koska 
yhtiön ostaman palastatilan hinta oli vain 10,000 mark
kaa, mikä on kokonaan maksettu. Jäännös kauppahin
nasta 120,000 markkaa, käytettiin hra Murron kiinni
tetyn saatavan maksamiseen, joten yhdistyksen lainaa 
ei saatu perityksi. On mahdollista, että yhtiön irtai
mistosta saadaan osa lainaa maksetuksi, mutta on asia 
tässä suhteessa vielä selvittelyasteella.

Verotus. Verotuslautakunta asetti yhdistyksen mak
settavaksi vuoden 1931 tuloista kunnallisveroa yhteensä 
3,059 veroäyriä. Koska verotuslautakunta ei ollut 
hyväksynyt pääomatappiona poistettavaksi tilinpää
töksessä esiintyvää Käpylän Urheilijain Talo O. Y:n 
70,800 markan lainan poistoa eikä Käpylän Työväen 
Urheilijat r.y. 3,000 markan lainan poistoa, mitkä lainat 
on kokonaan menetetty, tehtiin verotuslautakunnan 
päätöksestä valitus tarkastuslautakunnalle, joka hyväk- 
syikin viimeksi mainitun lainan pääomatappiona pois
tettavaksi, mutta hylkäsi valituksen, mikäli se koski 
ensiksi mainitun lainan poistamista. Tarkastuslauta
kunnan päätöksestä valitettiin edelleen maaherralle, 
mutta on valitus vielä ratkaisematta.

Valtion tulo- ja omaisuusveroa on yhdistyksen mak
settavaksi asetettu vuodelta 1931 yhteensä 50,269 
markkaa, mistä tuloveroa 2,141 markkaa ja omaisuus
veroa 48,128 markkaa. Verotuksesta ei valitettu, koska 
se oli tilinpäätöksen mukainen.

Irtaimiston myynti. Helsingin Työväentalon Ravin
tola O. Y:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen on 
mainitulle yhtiölle myyty yhdistyksen irtainta y.m. 
omaisuutta 900,000 markan arvosta. Kauppasumma
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kuitattiin maksetuksi yhdistyksen yhtiölle olevaa lainaa 
lyhentämällä. Tässä yhteydessä neuvoteltiin yhtiön 
vuokraamien huoneustojen vuokramaksun alentamisesta 
ja pidempiaikaisen vuokrasopimuksen tekemisestä, 
mutta siirtyi lopullinen ratkaisu seuraavaan vuoteen.

Vapaajäsen&t. Yhdistyksen sääntöjen 6:nen §:län 
perusteella hyväksytään yhdistyksen vapaajäseniksi 
seuraavat jäsenosastojen jäsenet:

Suomen Muuraustyöntekijäin liiton osasto N:o 1: 
K. Hj. Jansson, O. V. Johansson, Lauri Kaisla, K. A. 
Pietikäinen, Herman Hautala, G. Nybäck, A. Sedbom, 
O. Lehto ja Väinö Jyrkänne;

Helsingin Kirvesmiesten amm. osasto: Antti Johan 
Ahti;

Helsingin Maalarien amm. osasto: Einar V. Lahtinen 
ja Uno Nurminen;

Helsingin Metallityöväen amm. osasto: Paavo Peso
nen ja Otto Raunio;

Suomen Liiketyönt. liiton Helsingin Konttorityönt. 
osasto N:o 44: Arthur Hellman;

Helsingin Rakennustyöväen Sos.-dem. yhdistys: K.
G. Järvinen ja Otto Paananen;

H.T.Yrn Sekakuoro: Kalle Hämäläinen sekä
Kirjallisuuden tutkimus- ja harrastusseura Arla: 

Johan Sillfors.
Yhdistyksen tiliasema ja jäsenluku selviää jälempänä 

olevasta tilinpäätöksestä sekä jäsenlukua osoittavasta 
taulukosta.



Helsingin Työväenyhdistyksen tiliasema 
joulukuun 31 p:nä 1932.
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Varat:
Rahaa:

Kassassa........................ 41,887 50
Vaihtokassoissa............ 600 —
Juoksevalla tilillä.......... 29,374 95
Säästötilillä................... 3,671 30 75,533: 75

Kiinteimistöä:
Talo ja tontti, Sirkusk. 5 .. 12,269,675: —

Soittokunnan omaisuus:
Kalustoa luett. muk. ... 9,443: 10
poisto 10 %................. -.. 944:30 8,498: 80

Saatavia:
Raittiustalo Oy. Koitto 57,293 45
Käpylän Työv.talo Oy... 71,000 —
Vallilan Työv.talo Oy. .. 809,000 — 937,293: 45
Käpylän Työv. Urh. talo

Oy............................... 60,000 —
poisto......................... 60,000 —

Kärsämäen Työv. talo
Oy............................... 23,489: 50
poisto......................... 23,489 50

Kirjasto: arvoltaan............. 8,000: —
Kalustoa voim. salissa:

Luettelon mukaan.......... 43,860: 50
Arvopapereita ja Osakkeita . 162,982: —

Smk. 13,505,843: 50

Velat:
Helsingin Kaupunki:

Velka tontista...................................... 113,048: 63
Henkivakuutusyhtiö Suomi ...................... 854,357: 90

Siirto 967,406:53
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Siirto
Helsingin Työväen Säästöpankki...........
Tilivelkoja................................................
Rakennuslainoja: kirj. muk.....................

967,406: 53 
3,108,750: — 

72,229: —
537,734: 80

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

Kiinteimistörahasto ................................
Puhdas omaisuus:

Tilikauden alussa.......... 3,780,617: 34
Lisäys tilik. aikana ...... 37,774: 65

178,155: 63 
4,823,175: 55

3,818.391:99
Smk. 13,505,843:50

Kiinteimistönkalustotili ...
Mustikkamaantili ............
Mustikkamaankalustotili..
Kahvilankalustotili..........
Biljardinkalustotili ..........
Kiinteimistöntuottotili ....
Biljardintuottotili.............
Jäsenverojentili................
Kalustonvuokratili ..........
Mustikkamaantuottotili ... 
Juhlatoimikunnantili.......

Voitto- ja Tappiotili.
Voitoksi:

40,220: 69
102,214: —

288: 91 
22,440: 25 
32,196: 56

369,343: 60
87,001: 05 
41,670: 50

1,398: —
73,012: 40

5^867:75 775,653:71
Smk. 775,653: 71

Tappioksi:
Yleiskulu]entili................. 23,743: 32
Soittokunnantuottotili..... 7,497: 75
Kirjastontili...................... 5,609: 25

Siirto 36,850:32
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Siirto 36,850: 32
Verojentili......................... 77,367: —
Korkotili .......................... 399,227: 94
Avustustentili................... 140,000: —
Poistojentili ...................... 84,433: 80
Pääomatili (voitto) .......... 37,774: 65 775,653:71

Smk. 775,653: 71

Helsingissä, helmikuun 20 p:nä 1933.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS R. Y. 

Väinö V. Salovaara. E. Huttunen.
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Tilintarkastuslausunto.
Marraskuun 22 päivänä 1931 pidetyssä Helsingin 

Työväenyhdistyksen r. y. edustajiston kokouksessa 
valittuina tarkastamaan yhdistyksen tilejä, saamme 
suoritettuamme meille uskotun tehtävän, yhdistyksen 
Edustajiston tietoon saattaa, että

1. yhdistyksen kassa, jonka laskimme kuluvan helmi
kuun 26 päivänä, vastasi kassakirjan samanaikaista 
saldoa;

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

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

Yhdistyksen taloudellisten asiain valvonta, erikoisesti 
niiden yhtiöiden vaikea taloudellinen asema, jossa yhdis
tys omistaa osakkeita, on kuluneen vuoden aikana tuot
tanut yhdistyksen johdolle vaikeuksia asioiden järjeste
lyssä. Käsityksemme mukaan ovat yhdistyksen johto
elimet kuitenkin huolella valvoneet asioiden kehitystä 
sekä tarkasti ja asiantuntemuksella hoitaneet yhdistyk
sen asioita, joten aihetta muistuksiin ei mielestämme ole 
esiintynyt joten ehdotamme, että tilinpäätös vahvistet
taisiin ja että asianomaisille tilivelvollisille myönnetään 
vastuuvapaus vuodelta 1932.

Helsingissä, 26 päivänä helmikuuta 1933.

Aatu Halme. A. E. Leino.

T. H. Wilppula.



H.T.Y:n osastojen jäsenluku ja osastoilta 
kannetut jäsenmaksut v. 1932.

Naisia Miehiä Yht. Smk.
H:gin Maalariammattios......................... 55 55 723:50

t) Kirvesmiesten am.os................... — 41 41 414: —
tt Kivityöntekijäin am.os................ — 53 53 402: —
)} Rakennustyöläisten am.os......... 9 28 37 334: —

Nuohoojain am.os....................... — 7 7 108: —
Kunnantyöntekijäin am.os......... — 19 19 375: —

V Puhtaanapitolaitoksen am.os. .. 11 151 162 2,449: —
)) kaup. Teknillisten laitost. am.os. — 66 66 979: —
>> Raitiot.- ja Om. Oy. Korj. am.os. — 42 42 684: —

S. Muuraustyönt. liiton osasto N:o 1 .. — 240 240 2,490:50
S. Liiketyöntekijäin liiton:

H:gin

OTK:n Varastotyönt. os. N:o 28 
H:gin Varastotyönt. os. N:o 36 
H:gin Konttorityönt. os. N:o 44 
Sanomalehtimyyjäin os. N:o 53 
Valajain am.os..............................

10
31

7
1

16
20
30

1
53

16
30
61

8
54

291: — 
501: — 
949: — 
101: — 
746: 50

JJ Putkityöntekijäin am.os............. 43 43 537: —
jj Metallityöväen am.os.................. 2 170 172 3,096: —
jj Sähkötyöläisten am.os ............ — 44 44 604:50
jj Pelti-, vaski- ja kor.-tak. am.os. — 43 43 606: —

Metallikoneistajain am.os.......... — 29 29 513: —
jj Puuseppäin am.yhdistys ........... — 52 52 594: —
}> Lautatarha- ia höylääm. am.os. 2 32 34 435: —

S. Rautatieläisten liiton os. N:o 1 .... 5 348 353 5,308: —
S. Lasityöntekijäin liiton os. N:o 3 .... — 7 7 97:50
S. Jalometallityönt. liiton H:gin os........ 3 15 18 337:50
S. Kutomateoll.-työv. liiton os. N:o 35 6 — 6 30: —
H:gin Vaatetustyönt. yleinen am.os. .. 26 50 76 842: —

JJ Pukimoteollisuustyönt. am.os. .. 21 1 22 198:50
JJ Jalkine-, nahka- ja kumit, am.os. 6 12 18 196: —
JJ Salkku- ja Satulaseppien am.os. 3 6 9 139:50
JJ Liha-elintarvetyönt. am.os......... 24 108 132 1,463:50

• 1) Leipomotyöväen am.os............... 10 17 27 375: —
it Sokerityöntekijäin am.os............ — 9 9 135: —
a Makeis- ja Ravintotyönt. yhdist. 16 — 16 170: —
n Kondiittorien am. yhdistys .... — 18 18 133:50

Siirto 193 1,826 2,019 27,359: —
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Siirto
H:gin Ravintolatyöläisten am.os..........

„ Tupakkatyöläisten am.os..........
„ Automiesyhdistys .......................

H.T.Y:n Toveriseura ...........................
H.T.Y:n Sekakuoro ..............................
H.T.Yrn Naiskuoro ..............................
H:gin Työväen Mieskuoro ..................

„ Sos.-dem. Naisyhdistys ..............
„ Sekatyöv. Sos.-dem. yhdistys ..
„ Rakennustyöv. Sos.-dem. yhdist.
„ Metallityöt Sos.-dem. yhdistys
„ Kunnantyöl. Sos.-dem. yhdistys
„ Liiketyöl. Sos.-dem. yhdistys ..
„ Nahkatyönt. Sos.-dem. yhdistys
„ Sos.-dem. Työväenyhdistys ....

Vallilan Sos.-dem. Työväenyhdistys .. 
Kirj. tutkimus- ja harrastusseura Arla 
Sos.-dem. Raittiusyhdistys Riento ....
H.T.Yrn Vapaajäsenten osasto .........
Vallilan Sos-.dem. Naisyhdistys .........
Yksit..........................................................

193 1,826 2,019 27,359: —
164 — 164 1,206: —

11 — 11 74: —
— 61 61 814:50
11 74 85 1,273:50
50 13 63 714: —
19 — 19 231: —
— 88 88 1,485: —

187 — 187 1,944: —
5 19 24 331:50

— 30 30 282: —
— 27 27 369: —
— 17 17 315: —
32 34 66 1,097:50
5 8 13 163:50

35 67 102 1,683:50
5 32 37 505: 50
5 25 30 637: —

35 38 73 949: —

34 — 34 156: —
— — — 80: —

Yhteensä 791 2,359 3,150 41,670:50
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