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Helsingin Työväenyhdistys r.y.

Toimintakertomus v:lta 1933.

Taloudellinen pulakausi jatkui kertomusvuoden ai
kana edelleen. Sen seuraukset etenkin työväestölle 
olivat entistä raskaammat, sillä pitkäaikaisen työttö
myyden ja työttömyyden turvissa tapahtuneen palkka
tason jatkuvan alenemisen vuoksi on heidän elämänsä 
ollut yhtämittaista taistelua nälkää ja puutetta vas
taan. Etenkin nuoret, työkykyiseksi kehittyneet henki
löt ovat tämän jatkuvan lamakauden aikana joutuneet 
työnpuutteen vuoksi säälittävään asemaan, sillä heillä 
ei ole ollut mitään mahdollisuutta työnsaantiin. Heistä 
on muodostunut ryhmä, joka ei ole saanut tilaisuutta 
kehittää itseään millekään ammattialalle tulevaisuut
taan varten. Työssä olevien palkat ovat muodostuneet 
sellaisiksi, että useat kunnat ovat kiinnittäneet niihin 
huomiota ja vaatineet niitä koroitettaviksi, jotta työssä 
olevia ei olisi tarvinnut kunnanvaroilla avustaa.

Kertomusvuoden lopulla havaittiin vähäisiä merkkejä 
taloudellisen tilanteen parantumisesta. Maamme ulko
maan kauppa osoitti vientiylijäämää yli 1.3 miljardia 
markkaa. Varsinkin puunjalostusteollisuuden vienti on 
huomattavasti kasvanut. Hakkuita toimitettiinkin 
entistä enemmän samalla kun metsien ja puiden hinnat 
ovat kohonneet. Vähäistä elpymistä on muunkin 
tuotannon suhteen ollut havaittavissa. Poikkeukselli
sen suuresta vientiylijäämästä on johtunut rahatalou
den vahvistuminen ja korkokannan alentuminen.

Maamme sisäpoliittinen tilanne ei ole ollut työväes
tölle suotuisa. Omavaltaisia tekoja on edelleen suori-
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tettu ja joutui yhdistyksemme toimitalokin pariin ker
taan niiden kohteeksi, kuten jälempänä lähemmin 
kerrotaan.

Yhdistyksen taloudellinen asema on ollut vaikea ja 
osoittaakin tilinpäätös melkoista tappiota. Kiinteistön 
vuokratulot ovat edellisestä vuodesta huomattavasti 
vähentyneet. Myöskin jäsenmaksutuloissa on vähen
nystä. Tappiota lisää Vallilan Työväentalo O. Y:lle 
ja Käpylän Työväentalo O. Y:lle aikaisemmin annettu
jen lainojen korkojen menetys, joita kyseelliset yhtiöt 
eivät kyenneet suorittamaan. Yhdistyksen jäsenosasto- 
jen jäsenluku väheni kertomusvuoden aikana 48. 
Jäsenluku oli vuoden päättyessä 3,102, joista miehiä 
2,345 ja naisia 757.

Hallintoelimet.
Edustajisto. Kertomusvuoden aikana on yhdistyksen 

edustajisto pitänyt kaksi sääntömääräistä kokousta.
Edustajiston kevätkokouksessa huhtikuun 9 päivänä 

hyväksyttiin yhdistyksen edellisen vuoden toiminta- 
ja tilikertomukset sekä tilintarkastajain lausunnon 
perusteella myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuu
vapaus. Kokoukselle esiteltiin edustajain evästämistä 
varten Helsingin Työväentalon Ravintola O.Y:n, Valli
lan Työväentalo O.Y:n sekä Käpylän Työväentalo 
O.Y:n toiminta- ja tilikertomukset vuodelta 1932.

Edustajiston syyskokouksessa marraskuun 12 päi
vänä määrättiin valtuuston puheenjohtajan ja jäsenten 
sekä tilintarkastajain palkkiot seuraavaa vuotta var
ten. Erovuorossa olevien valtuuston jäsenten tilalle 
kolmeksi vuodeksi valittiin sos.-dem. puolueeseen kuu
luvien jäsenosastojen nimeämistä ehdokkaista Väinö 
V. Salovaara, Emil Sallila ja Martta Eluttunen, kaikki 
uudelleen, sekä muiden jäsenosastojen nimeämistä 
ehdokkaista Artturi Virta ja Uno Nurminen. Valtuuston 
jäsenen Toivo F. Soivion tilalle, joka oli jättänyt jäsen
maksunsa suorittamatta, eikä siis sääntöjen mukaan
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enään voinut toimia valtuuston jäsenenä, valittiin 
Otto Nuutinen yhdeksi vuodeksi.

Yhdistyksen vuositilintarkastajiksi seuraavaa ka
lenterivuotta varten valittiin T. H. Vilppula, A. E. 
Leino ja S. Koskinen, sekä varatilintarkastajiksi U. 
Merilinna, K. Saarnijärvi ja T. Jokinen.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodeksi 1934 määrättiin 
edelleen 1 mk. naisilta ja 1: 50 penniksi miehiltä kuu
kaudessa. Jäsenmaksujen suorituksesta vapautetaan 
jäsenosastojen työttömät jäsenet, jos osasto puolestaan 
myöntää myöskin jäsenmaksuvapauden. Sitä aikaa 
kuin jäsen työttömyyden takia on maksujen suori
tuksesta vapautettu, ei lasketa jäsenen hyväksi vapaa- 
jäsenyyttä myönnettäessä, vaan siirtyy vapaajäse- 
nyyden saavuttaminen vastaavan ajan eteenpäin.

Vielä päätettiin yhdistyksen johtokunnalle myöntää 
valtuus kiinnittää yhdistyksen omistamaan taloon ja 
tonttiin Saariniemenkatu N:o 5 Helsingin Työväen
talon Ravintola O.Y:n kanssa 10 vuodeksi tehty ravin- 
tolahuoneustoja koskeva vuokrasopimus.

Valtuusto. Edustajiston valitsemina ovat yhdistyksen 
valtuustoon kertomusvuoden aikana kuuluneet: Emil 
Sallila puheenjohtana, Johan Väätäinen varapuheen
johtajana, sekä jäseninä Väinö V. Salovaara, Otto 
Nuutinen, Martta Huttunen, Helmi Valta, Otto Turu
nen, Kaarlo Palmu, Uno Veckroth, Kusti Hiltunen, Otto 
Mäkinen, Johan Virtanen, Kalle Lehtinen ja Toivo 
F. Soivio. Edellisen vuoden viimeisinä päivinä kuolleen 
Osk. Kantoluodon paikka on ollut täyttämättä.

Valtuuston jäsenistä oli kertomusvuoden päättyessä 
erovuorossa Väinö V. Salovaara, Emil Sallila, Otto 
Nuutinen ja Martta Huttunen, joiden, samoin kun 
kuolleen jäsenen Osk. Kantoluodon tilalle edustajiston 
syyskokouksessa valittiin uudet jäsenet kolmeksi vuo
deksi.

Vuoden aikana on valtuusto pitänyt 5 kokousta ja 
on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan merkitty 39 §:lää.
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Johtokunta. Valtuuston valitsemina ovat johtokun
taan kertomusvuoden aikana kuuluneet sähköteknikko 
Väinö V. Salovaara puheenjohtajana, kansanedustaja 
Matti Paasivuori varapuheenjohtajana, SAK:n puheen
johtaja Edvard Huttunen sihteerinä, sekä muina jäse
ninä varastonhoitaja Frans Heinonen, fil. tohtori 
Johan Helo, toimitsija Matti Leskinen ja tuomari Sulo 
T. Mannermaa.

Johtokunta on kertomusvuoden aikana pitänyt 28 
kokousta ja on käsitellyistä asioista pöytäkirjaan mer
kitty 263 §:lää.

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myöskin 
valtuuston puheenjohtaja Emil Sallila, taloudenhoitaja 
Albert Sirén ja yhdistyksen sihteeri Juuso Suominen. 
Pöytäkirjaa johtokunnan samoin kuin valtuuston ko
kouksissa on pitänyt J. Suominen.

Ravintolatoimikunta. Ravintolatoimikuntaan ovat 
kertomusvuoden aikana johtokunnan valitsemina kuu
luneet Frans Heinonen puheenjohtajana, Otto Järvinen 
varapuheenjohtajana, sekä muina jäseninä Kaarlo 
Kallio, Matti Leskinen ja Ernst Lähde.

Ravintolatoimikunnan toiminta rajoittui yksinomaan 
Mustikkamaan kesäravintolan järjestelyyn ja valvon
taan, mistä aiheutui, ettei toimikunnan kokouksia 
kertomusvuoden aikana ollut kuin kolme kokousta. 
Jäsenten ohella osallistui näihin kokouksiin myöskin 
ravintolanhoitaja A. Sirén ja yhdistyksen sihteeri 
J. Suominen, viimeksi mainittu pöytäkirjan pitäjänä.

Juhlatoimikunta. Johtokunnan valitsemina ovat 
juhlatoimikuntaan kuuluneet Vilho Ruohonen, Toivo 
Hänninen ja E. Hallikainen.

Vuoden alkupuolella järjesti juhlatoimikunta yhden 
vuosijuhlan sekä lukuisia tanssiaistilaisuuksia sekä 
vuoden syyskaudella joitakin tanssiaisia, lasten joulu
juhlan ja jouluillan vieton työttömille, missä tilaisuu
dessa yhdistys tarjosi illanviettoon osallistuville vapaat 
kahvit leivän kera.
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Koska tanssiaisten järjestäminen osoittautui kan
nattamattomaksi päätti johtokunta lopettaa niiden 
pitämisen ja vuokrata salin tanssiaisia varten muiden 
käytettäväksi.

Kirjasto.
Kirjastosta, joka entiseen tapaan on ollut jäsenten 

käytettävänä maksuvapaasti, annettiin kertomusvuo
den aikana lainaksi 2,103 nidettä. Uusia kirjastokort
teja annettiin vuoden aikana 32 kappaletta.

Yhdistyksen vaikean taloudellisen aseman vuoksi ei 
kirjastoon vuoden aikana ole voitu hankkia kirjalli
suutta, vaikka se kirjaston käytön kannalta olisi ollut 
suotavaa. Kirjastossa olevien kirjojen kokonaismäärä 
oli vuoden päättyessä 5,804 nidettä.

Kirjastonhoitajana on edelleen toiminut sen moni
vuotinen hoitaja neiti Aino Korander.

Mustikkamaan kesätoiminta.
Kesätoiminta Mustikkamaan kansanpuistossa alkoi 

14 päivänä toukokuuta päättyen 3 päivänä syyskuuta.
Mustikkamaan kesätoiminnan järjestelyssä tehtiin 

johtokunnan ja valtuuston toimenpiteestä sellainen 
muutos, että kesätoiminnasta aikaisemmin huolehti
neen saaritoimikunnan valinnasta luovuttiin ja kesä- 
toiminnan huoltaminen jätettiin toimeen valitun Antti 
J. Luostarisen tehtäväksi yhdessä yhdistyksen vakinais
ten toimitsijain kanssa. Toimenpiteen kautta pyrittiin 
kesätoiminta keskittämään enemmän yhdistyksen toi
miston valvontaan.

Kesäaikana järjestettiin kansanpuistossa olevalla 
tanssilavalla tanssiaisia joka tiistai-, torstai-, lauantai- 
ja sunnuntai-iltana, mikäli sade ei niiden pitämistä 
ehkäissyt. Tanssisoitosta huolehti Jatz-orkesteri Pagod, 
minkä lisäksi arki-iltoina annettiin tanssisoittoa gramo- 
foonikovaäänislaitteiden avulla. Keväällä oli tarkoituk-
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sena antaa arki-iltoina yleisön tanssia tanssilavalla 
maksuvapaasti, mutta kun tämä poliisiviranomaisten 
toimenpiteestä kiellettiin, järjestettiin tanssi maksul
liseksi.

Ulkoilmanäyttämö oli kesäkaudeksi vuokrattuna 
Helsingin Sos.-dem. Työväenyhdistyksen alaisen Nuor
ten Näyttämön käytettäväksi, joka siellä antoi näytän
töjä lauantaisin ja sunnuntaisin sekä eräitä kertoja 
myöskin arki-iltoina. Näytännöissä käyneen yleisön 
vähälukuisuudesta johtui, ettei taloudellinen tulos 
voinut muodostua edulliseksi.

Kansanpuiston hiekkaranta on ollut suuren yleisön 
mieluinen oleskelupaikka. Eräinä lämpimämpinä päi
vinä oli siellä suorastaan tilanahtautta, vaikka hiekka
ranta-aluetta edellisenä syksynä, uutta hiekkaa tuo
malla, laajennettiin. Tulkoon mainituksi, että lisä- 
hiekkaa olisi pitänyt olla enemmän, jotta puretun 
uimalaitoksen alueella olevat kivet olisi tulleet peite
tyiksi ja alue käyttökelpoiseksi aurinkokylpyjen otto
paikaksi.

Yleisön mukavuutta silmälläpitäen oli hiekkarannan 
välittömässä yhteydessä olevaan, kaupungilta vuokrat
tuun huvilaan järjestetty rantaravintola, mistä tar
joiltiin kahvia ja virvokkeita. Keväällä siirrettiin 
hiekkarannalle laivalaiturin läheisyydessä ollut suu
rempi kioskirakennus, mihin järjestettiin virvokkeiden 
myynti.

Ravintolarakennukseen sijoitettujen gramofoonikova- 
äänislaitteiden avulla järjestettiin päivittäin hiekka
rannalle gramafoonisoittoa. Kovaäänislaitteisiin yh
distetyn mikrofonin avulla voitiin hiekkarannalla ole
valle yleisölle antaa tarvittavia tiedoituksia.

Järjestyksen valvonnasta yhdistyksen toimialueilla 
ja osittain koko kansanpuiston alueella ovat huolehti
neet yhdistyksen palkkaamat järjestysmiehet, eikä 
mitään järjestyshäiriöitä kesäkautena sattunut.

Liikenne kaupungin ja Mustikkamaan kansanpuiston



9

välillä on ollut entiseen tapaan järjestettynä sekä 
Hakaniemestä että Vilhovuorenrannasta. Tyydytyksellä 
on mainittava, että kaupunki vihdoinkin tasoitti Haka- 
niemenlaiturille johtavan katukäytävän, mistä useita 
kertoja tehtiin huomautuksia kaupungin viranomaisille.

Henkilökunta.
Yhdistyksen toimiston palveluksessa ovat edelleen 

olleet Albert Sirén taloudenhoitajana, Juuso Suominen 
sihteerinä, Tyyne Rantala kirjanpitäjänä/MZ&erZ Vor- 
mula vahtimestarina sekä Knut Savela apulaisvahti- 
mestarina, ollen viimeksi mainittu samalla talonmiehen, 
lämmittäjien ja ravintolan varastonhoitajan vapaa
päivien vuorottelijana.

Yhdistyksen talon talonmiehenä on ollut Emil Salo
nen, lämmittäjänä Vilho Aho ja Martti Peltonen. Kor
jaustöiden suorittamista varten on palveluksessa ollut 
puuseppä Paavo Murros. Talon siivouksesta on huo
lehtinut seitsemän vakinaisessa palveluksessa olevaa 
siivoojaa.

Mustikkamaan kesäravintolan emänöitsijänä oli kesä
kauden talolla sijaitsevan kahvilan emmännöitsijä 
Ines Alkava, joka jo usean edellisen vuoden aikana 
on tätä tehtävää ansiokkaasti hoitanut. Kesäravinto
lan varastonhoitajana oli aikaisemmin tointa hoitanut 
Jaakko Eriksson, sekä vahtimestarina Oiva Hurme. 
Kesäravintolan henkilökunta oli suuremmaksi osaksi 
yhdistyksen talolla sijaitsevan kahvilan henkilökun
taa, kahvilan ollessa suljettuna kesäaikana.

Yhdistyksen palveluksessa oli kertomusvuoden päät
tyessä 16 henkilöä, joista miehiä 8 ja naisia 8.

Henkilökunnan lääkärinä on edelleen ollut tohtori 
T. V. Jääskeläinen.

Järjestysmiehet.
Edellisen vuoden lopulla päätti yhdistyksen valtuusto,
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johtokunnan esityksestä, peruuttaa järjestysvaliokun- 
taa varten aikaisemmin vahvistetun ohjesäännön, joten 
järjestysvaliokunta sellaisenaan lakkasi olemasta.

Kertomusvuoden aikana on yhdistyksen talon ja 
Mustikkamaan kansanpuiston järjestysmiehinä johto
kunnan valitsemina ja Helsingin kaupungin poliisi- 
mestarin hyväksyminä olleet Verner Joensuu, Juho 
Koponen, Vilho Kattelus, Alex. Kuusisto, Uuno Veck- 
roth, Uuno Koivula, Väinö Pakisten ja Toivo G. Niemi.

Kiitollisuudella on mainittava, että järjestysmiehet 
vaikeassa ja vastuunalaisessa tehtävässään ovat hyvin 
onnistuneet, sillä vuoden kuluessa ei yhdistyksen 
talolla enempi kuin Mustikkamaan kansanpuistossakaan 
mitään järjestyshäiriöitä päässyt tapahtumaan.

Soittokunta.
Yhdistyksen vaikean taloudellisen aseman ja soitto

kunnan soittotilausten jatkuvan vähenemisen vuoksi 
päätti johtokunta edellisen vuoden lopulla, että soitto
kunnan toiminta ohjesäännön mukaisena lopetetaan 
ja rahallisen avustuksen antaminen johtajan palkkaami
seksi keskeytetään. Soittajille myönnettiin kuitenkin 
oikeus ylläpitää edelleen soittokuntaa yhdistyksen 
nimissä, ollen heillä oikeus käyttää soittovälineitä ja 
harjotushuonetta ehdolla, että mahdollisesti saatavista 
soittotuloista 10 %:a suoritetaan yhdistykselle.

Soittokunta onkin kertomusvuoden aikana jatkanut 
toimintaansa ilman huomattavaa muutosta ulospäin. 
Soittokunnan ansiokas monivuotinen johtaja L. Leino 
on muiden tehtäviensä vuoksi eronnut johtajan toimesta 
ja hänen tilalleen on johtajaksi valittu apulaisjohtaja 
E. Helminen.

Soittotilaisuuksia on soittokunnalla ollut verrattain 
vähän. Huomattavampana mainittakoon kaupungin kus
tannuksella järjestetyt ulkoilmakonsertit kesäaikana, 
joita annettiin Käpylässä, Vallilassa ja Hermannissa.
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Muita asioita.

Uudet jäsenosastot. Yhdistyksen jäsenosastoiksi 
hyväksyttiin kertomusvuoden aikana Helsingin Ver- 
hoilijain ammattiosasto r.y., Helsingin Laiva- ja 
Konerakennustyöläisten ammattiosasto r.y. ja Vallilan 
Työväen Sekakuoro r.y. nimiset yhdistykset. Näistä 
kuitenkin ensiksimainittu suoritti yhdistykselle jäsen
maksunsa ainoastaan yhdeltä neljännekseltä, minkä 
jälkeen se lienee nukahtanut.

Helsingin Kondiittorien ammattiyhdistys r.y. lopetti 
vuoden lopulla toimintansa ja sen jäsenet siirtyivät 
Helsingin Leipomotyöväen ammattiosasto r.y. jäse
niksi. Mainittakoon vielä, että Helsingin yleinen Vaate- 
tustyöläisten ammattiosasto muutti vuoden aikana 
nimensä Helsingin Räätälien ammattiosasto r.y.

Kuolleet toimihenkilöt. Maaliskuun 4 päivänä poistui 
keskuudestamme yhdistyksen monivuotinen tilintar
kastaja ja entinen johtokuntamme jäsen, taloudenhoi
taja Aatu Halme. Yhdistys kunnioitti pidetyn ja tun
nollisen toverin muistoa laskemalla seppeleen hänen 
haudalleen.

Yhdistyksen lakkauttamia juttu. Vuoden 1932 aikana 
nosti yleinen syyttäjä yhdistystä vastaan oikeusjutun 
vaatien yhdistystä lakkautettavaksi, mutta siirtyi sen 
jatkokäsittely kertomusvuodelle. Lokakuun 31 päivänä 
antoi Helsingin kaupungin raastuvanoikeus asiasta 
seuraavan päätöksen:

»Raastuvanoikeus katsoo selvitetyksi, että mainittu 
yhdistys, joka vuoden 1930 loppupuolelle asti useita 
vuosia on ollut sellaisten ainesten johdettavana, joiden 
tarkoituksena on ollut väkivaltaisesti muuttaa maassa 
vallitseva yhteiskuntajärjestys, tuona aikana on toi
minut lain ja hyvien tapojen vastaisesti, mutta koska 
sen jälkeen kuin yhdistyksestä lokakuun 27 päivänä 
1930 ja tammikuun 14 päivänä 1931 tehdyillä päätök
sillä on eroitettu kaikki ne jäsenosastot, joita vastaan
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silloin oli pantu kanne vireille niiden lakkauttamisesta 
lainvastaisen toiminnan takia ja yhdistyksen johto
kunnasta marraskuun 13 päivänä 1930 tapahtuneen 
uuden johtokunnan vaalin yhteydessä on poistettu 
kaikki alussamainitunlaiset ainekset, joiden uudestaan 
pääsemistä johtokuntaan yhdistys on koettanut eh
käistä muuttamalla sääntönsä siten, että valtuustoon, 
joka valitsee johtokunnan, tuli enemmistönä kuulumaan 
sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvien jäsen- 
osastojen nimeämiä ehdokkaita, mikä sääntöjen muutos 
on hyväksytty yhdistysrekisteriin merkittäväksi syys
kuun 12 päivänä 1931, yhdistyksen ei ole näytetty 
enään toimineen lakia ja hyviä tapoja vastaan, raastu
vanoikeus harkitsee oikeaksi hylätä kanteen aiheetto
mana.»

Päätöstä vastaan ilmoitti yleinen syyttäjä tyyty
mättömyyttä ja on asia alistettu Turun hovioikeuden 
käsiteltäväksi.

Verotus. Yhdistyksen maksettavaksi vuoden 1932 
kunnallisverotuksessa asetettiin 2,500 veroäyriä kiin- 
teimistöstä ja 1,443 veroäyriä liikkeestä. Kiinteimistöä 
kohdanneesta verotuksesta, joka eli annettu liikkeen 
laadun ja laajuuden perusteella, valitettiin tutkija
lautakunnalle, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Tutki
jalautakunnan päätöksestä valitettiin edelleen Uuden
maan läänin maaherralle, missä valitus vielä on rat
kaisematta.

Valtiolle maksettavaa omaisuusveroa on yhdistyksen 
maksettavaksi vuoden 1932 ajalta pantu 42,112 mark
kaa.

Korjaukset. Kertomusvuoden aikana on jouduttu 
suorittamaan eräitä suurempia korjauksia, vaikka 
yhdistyksen taloudellisen aseman vuoksi ei siihen olisi 
ollut edellytyksiä. Maistraatin määräyksestä täytyi 
talon Säästöpankinrannan puoleinen katukäytävä ta
soittaa ja laskea uudelleen asfaltilla. Samalla annettiin 
asfaltilla laskea osa Sirkuskadun puoleista katukäytä
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vää, joskaan maistraatti ei sen suorittamista vielä 
vaatinut.

Veden lämmityksestä aiheutuvien polttoainemeno
jen vähentämiseksi kesä-aikana päätti johtokunta hank
kia kattilahuoneeseen pienen HEUREKA Vl-merkki- 
sen kattilan, minkä avulla kesäisin kuuman veden tarve 
tyydytetään, samalla kun huomattava polttoaine- 
säästö saavutetaan. Kattilan hinta paikoilleen asen
nettuna oli 11,400 markkaa.

Alaravintolan keittiön kaasuhella, joka on osoittau
tunut erittäin polttoainetta kuluttavaksi, muutettiin 
uudelleen puu- ja kivihiilihellaksi. Hankittujen selvi
tysten ja laskelmien perusteella uusi n.k. Castorhella 
tilattiin Lämmityslaite OY:ltä, jonka hinta paikoilleen 
asennettuna oli 10,000 markkaa. Kaasuhelloista jäi 
toistaiseksi toinen puoli vielä paikoilleen. Saadun 
kokemuksen mukaan hellan hinta voidaan vuoden 
kuluessa poistaa polttoainemenojen säästöllä.

Vuoden aikana suoritettiin lisäksi useiden toimisto
huoneiden kattojen maalauksia ja seinien paperointia.

Juhlasalin näyttämön kupoolin poistamista ja näyttä
mön järjestämistä nykyaikaa vastaavaksi suunnitel
tiin useaan otteeseen, mutta kun tämä olisi vaatinut 
huomattavan määrän varoja, täytyi siitä toistaiseksi 
luopua.

Vallilan Työväentalo O.Y:n tukeminen. Kertomus
vuoden alussa ilmoitti Paloapuyhdistys Kansa, että 
se katsoo Vallilan Työväentalo O.Ydle aikaisemmin 
antamansa 1,200,000 markan kiinnelainan vakuuden 
nykyoloissa riittämättömäksi, pyytäen yhdistykseltä 
lisävakuutta. Koska yhdistys aikaisemmin on mennyt 
Vallilan Työväentalo O.Y:n puolesta 1,800,000 markan 
suuruisen lainan täytetakaajaksi, mikä laina on kiin
nitetty yhtiön omistamaan kiinteistöön heti ensimmäis
ten 2,200,000 markan lainain jälkeen, ja Kansan lainan 
mahdollinen irtisanonta olisi vaarantanut yhdistyksen 
takuuvelvollisuutta, päätti johtokunta suostua esi
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tettyyn pyyntöön ja myöntää lainan lisävakuudeksi 
yhden yhdistyksen omistamaan taloon kiinnitetyn 
500,000 markan määräisen haltijavelkakirjan. Näin 
saatiin yhtiön lainat toistaiseksi vakautettua.

Lainat lakkautetuilta 'järjestöiltä. Rakennusyrityk- 
sensä rahoittamiseksi sai yhdistys aikaisemmin eri
näisiltä työväenjärjestöiltä lainaksi n. puoli miljoonaa 
markkaa. Suomen Ammattijärjestön ja sen alaisten 
perusjärjestöjen tultua lakkautetuiksi siirtyi suurin 
osa näistä lainoista Suomen Ammattijärjestön pesän- 
selvityskomitean haltuun. Selvityskomitean vaati
muksesta on kyseellisistä lainoista ja lainoille eräyty- 
neistä koroista takaisin maksettu kertomusvuoden 
aikana 110,517 markkaa. Jälelle jääneiden maksamatto
mien lainain vakuudeksi on yhdistyksen täytynyt selvi- 
tyskomitealle antaa kiinnitetty haltijavelkakirja. Lai
nasta maksettava korko on sovittu Helsingin Työväen 
Säästöpankin talletuskorkoa vastaavaksi.

Kylpylä Jyry O.Y:n Laina. Voimistelu- ja Urheilu
seura Jyry r.y. oli aikaisemmin antanut Kylpylä Jyry 
O.Y:lle lainan, mikä korkoineen teki vähän yli 27,000 
markkaa. Seuran muun omaisuuden mukana sai yh
distys haltuunsa myöskin tämän lainan. Koska yhtiö 
ei kyennyt lainaa takaisin maksamaan tarjosi se yhdis
tykselle ostettavaksi Sturenkatu N:o 37—41 sijaitse
van saunan kalustoineen ja vuokraoikeuksineen, minkä 
tarjouksen perusteella kauppa päätettiinkin. Täten sai 
yhdistys saatavastaan perityksi yli 22,000 markkaa. 
Loppu 5,000 markkaa on edelleen maksamatta ja jääkin 
ilmeisesti saamatta, sillä yhtiö on myöhemmin tehnyt 
vararikon.

Pasilan Työväenyhdistyksen omaisuus. Kuten edelli
sen vuoden toimintakertomuksessa mainittiin, kiel
täytyi kaupunginviskaali K. Fröjdmann, lakkautetun 
Pasilan Työväenyhdistyksen pesänselvittäjänä, luo
vuttamasta mainitun yhdistyksen omaisuutta sen sään
töjen mukaisesti yhdistyksellemme muka sillä perus-



15

teella, että myöskin yhdistystämme vaaditaan lak
kautettavaksi. Pitäen pesänselvittäjän ottamaa kan
taa lakiin perustumattomana, päätti johtokunta vaatia 
mainitun omaisuuden haltuunsa, vaikkapa oikeudellista 
tietä käyttäen. Vuoden lopulla ilmoitti pesänselvit
täjä olevansa valmis luovutuksen tekemään, joskin 
lopullinen luovuttaminen siirtyi seuraavan vuoden 
alkuun.

Leppävaaran Työväenyhdistyksen omaisuus. Viran
omaisten toimenpiteestä nostettiin Leppävaaran Työ
väenyhdistystä vastaan lakkauttamissyyte kihlakun
nanoikeudessa, joka tuomitsikin yhdistyksen lakkau
tetuksi ja sen omaisuuden valtiolle menetetyksi. Pää
töksestä valitti yhdistys Turun hovioikeuteen, joka 
kuitenkin vahvisti kihlakunnanoikeuden päätöksen 
muilta osiltaan, paitsi että omaisuus lakkautetun yh
distyksen sääntöjen mukaan on luovutettava Helsingin 
Työväenyhdistykselle. Korkein oikeus, jonne hovi
oikeuden päätöksestä edelleen valitettiin, vahvisti 
hovioikeuden päätöksen.

Yhdistyksemme puolesta on seurattu lakkauttamis- 
jutun käsittelyä, sekä, Korkeimman oikeuden pää
töksen tultua tunnetuksi, ryhdytty toimenpiteisiin 
omaisuuden suhteen, jotta se saataisi mahdollisimman 
pian yhdistyksen haltuun. Luovutus tapahtui 21 päi
vänä joulukuuta. Lakkautettu yhdistys omisti omalla 
4,000 m2 suuruisella palstatilalla sijaitsevan yhdistys- 
talon, jonka kirjanpitoarvo on n. 200,000 markkaa. 
Rakennuksessa on juhlasali näyttämöineen, painisali, 
ravintolahuoneusto, vahtimestarin asunto ja 5 asuin
huonetta. Lisäksi on palstalla keskeneräinen ulko- 
huonerakennus. Kiinteistöä rasittaa kaikkiaan n. 
24,000 markan suuruiset lainat. Talon vastainen käyt
tösuunnitelma on vielä ratkaisematta, mutta voi olla 
mahdollista, että se vuokrataan paikallisen työväen
yhdistyksen käytettäväksi.

Ravintolain anniskeluoikeudet. Helsingin Työväen
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talon Ravintola O. Y:n johtokunta ilmoitti syksyllä, että 
se aikoo ravintoloitaan varten hankkia alkoholipitois
ten aineiden anniskeluoikeudet, tiedustellen yhdistyk
sen johtokunnalta, olisiko sillä huoneustojen vuokraa
jana mitään muistuttamista yhtiön johtokunnan suun
nitteleman toimenpiteen toteuttamista vastaan. Siinä 
tapauksessa, että yhdistyksen johtokunta ei tähän suos
tuisi, ilmoitti yhtiön johtokunta olevansa pakotettu 
irtisanomaan ruokalaravintolan vuokrasopimuksen tar
koituksella sulkea se kokonaan, jolloin ruoan tarjoilu 
järjestettäisi kahvilaravintolaan. Ravintolain myynnin 
jatkuvan vähenemisen vuoksi ei yhtiö katso voivansa 
pitää ruokalaravintolaa avoinna, ellei sen myyntiä 
saada kohoamaan.

Yhdistyksen johtokunta päätti alistaa esityksen 
jäsenosastojen käsiteltäväksi. Määräajan kuluessa antoi 
38 jäsenosastoa vastauksensa, joista 21 ilmoitti kan
nattavansa yhtiön johtokunnan esityksen hyväksymistä 
kun taasen 17 asettui sitä vastustamaan. Osastojen 
vastausten perusteella ehdotti johtokunta yhdistyksen 
valtuustolle, että yhtiön johtokunnan esitys anniskelu- 
oikeuksien hankkimisesta hyväksyttäisiin, minkä ehdo
tuksen valtuuston enemmistö hyväksyikin.

Palkat ia työehtosopimus. Kertomusvuoden aikana 
päätti johtokunta alentaa työehtosopimuksen ulko
puolella olevien toimihenkilöiden palkkoja keskimäärin 
10 prosentilla. Samalla päätti johtokunta irtisänoa 
Helsingin Ravintolatyöläisten ammattiosaston kanssa 
aikaisemmin tehdyn työehtosopimuksen. Irtisanonnan 
yhteydessä jätettiin sopimuskumppanille uusi ehdotus 
työehtosopimukseksi, missä palkat oli alennettu n. 
10—12 prosenttia entisistä palkoista. Uuden työehto
sopimuksen lopullinen hyväksyminen siirtyi seuraavaan 
vuoteen.

Omavaltaiset liputtamiset. Yhdistyksen toimitalo 
joutui kertomusvuoden aikana pariinkin otteeseen 
omavaltaisten tekojen kohteeksi, mikä antaa selvän
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käsityksen niistä poikkeuksellisista oloista, missä ny
kyään elämme.

Huhtikuun 12 päivänä tunkeutui yhdistyksen talolle 
40—50 nuorta miestä, ilmeisesti opiskelevia, jotka, 
rikkomalla tornin ikkunan, nousivat torniin ja vetivät 
mukanaan tuomansa Suomen lipun lipputankoon. 
Samanlainen pakkoliputus tapahtui myöskin toukokuun 
16 päivän aamuna. Tällöin omavaltaisuuden harjoitta
jat, joukossa myöskin humalaisia, tunkeutuivat talon 
pihamaalle yli aidan sekä sieltä paloportaita myöten 
katolle ja edelleen rikkomansa ikkunan kautta torniin. 
Yhdistyksen toimihenkilöt pyysivät kyllä poliisiviran
omaisten virka-apua, mutta turhaan, eikä paikalla olleet 
poliisimiehet millään lailla estäneet omavaltaisuuden 
harjoittamista. Tulkoon mainituksi, että eräs omaval
taiseen liputukseen osallistunut, joka esitteli itsensä 
Aarne Runolinnaksi, kävi myöhemmin paikalla armeijan 
moottoripyörällä, jota ohjasi sotilashenkilö.

Vapaaiäsenet. Yhdistyksen sääntöjen 6:nen §:län 
perusteella hyväksytään yhdistyksen vapaajäseniksi 
seuraavat jäsenosastojen jäsenet:

Suomen Rautatieläisten liiton osasto N:o 1: Antton 
Jokinen, Erkki Miettinen, August Tuominen, Severi 
Koskinen, Ivar Lohman, Simo Hämäläinen, August 
Hämäläinen, Sulo Niinivirta (edellä olevat tulivat 
vapaajäseniksi v. 1932), Teudor Hakala ja Antti 
Ikävalko;

Suomen Muuraustyöntekijäin liiton osasto N:o 1: 
Otto Johansson, Kalle Stenholm ja Kalle Tammi;

Helsingin Räätälien ammattiosasto: Robert Sulku- 
ranta;

Helsingin Sementtityöntekijäin ammattiosasto: Mikko 
Lavén;

Suomen Liiketyöntekijäin liiton H: gin Konttori- 
työntekijäin osasto N:o 44: Tilda Salo;

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto: Stefanus 
Rinne;
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Helsingin kaupungin Kunnantyöläisten ammatti
osasto: Oskari Pelkonen;

Helsingin Maalariammattiosasto: Armas Kaarna;
Helsingin Rakennustyöväen Sos.-dem. yhdistys: Otto 

Nuutinen;
Helsingin Metallityöväen ammattiosasto: Jalo Veck- 

man;
Helsingin Kivitvöntekijäin ammattiosasto: Johan 

Emil Salonen;
Helsingin Valajain ammattiosasto: O. Nieminen, V. 

Nurmiranta, U. Österholm ja M. Laxström;
Helsingin Metallikoneistajain ammattiosasto: Valter 

Järvinen.
Yhdistyksen tiliasema ja jäsenmäärä selviää jälem- 

pänä olevasta tilinpäätöksestä sekä jäsenlukua osoitta
vasta taulukosta.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tiliasema 
joulukuun 31 p:nä 1933.

Rahaa:
Varat:

Kassassa .......................
Vaihtokassoissa.............
Juoksevalla tilillä.........
Säästötilillä...................

2,814: 55 
600: —

2,189: 90 
18,007: 60 23,612: 05

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

Soittokunnan omaisuus: 
Kalustoa luett. mukaan 
poisto 10 %.................

8,498: 80 
849: 80 7,649: - -

Kalustoa: luett. mukaan..... 8,000: —
Saatavia:

Raittiustalo Oy. Koitto 
Käpylän Työv.talo Oy. 
Pasilan Työv. yhd. r.y. 
Vallilan Työv.talo Oy....

57,157: 75 
71,000: —
9,118: 75 

811,000: — 948,276: 50
Kirjasto................................ 8,000: —
Kalustoa: voim. salissa: 

luettelon mukaan .........
Arvopapereita ja Osakkeita

25,180: 50 
92,982: —

Smk. 13,383,375: 05

Velat:
Helsingin Kaupunki .............................. 113,048:63
Henkivakuutusyhtiö Suomi...................... 849,607: 17
H:gin Työv. Säästöpankki 3,100,000: —

korkoa ed. main. lain.. 126,625:— 3,226,625:_
Tilivelkoja ............................................... 36,655: —
Rakennuslainoja: kirjan mukaan .......... 451,613: 15

Siirto 4,677,548:95
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Erilaisia rahastoja:
Siirto 4,677,548: 95

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

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

4,823,175: 55

Tilikauden alussa.......... 3,818,391: 99
Vähent. tilikaud. aikana 113,897: 07 3,704.494: 92

Smk. 13,383,375: 05

Voitto- ja Tappiotili.
Tapp :i o k s i:

Kirjastotili........................ 3,998: 80
Verojentili ........................ 81,906: 40
Korkotili ........................... 280,858: 02
Soittokun. kai. tili (poisto) 849: 80 367,613: 02

Smk. 367,613: 02

Voitoksi:
Mustikkamaantuottotili ... 73,862: 95
Jäsen verojentili................ 38,497: —
Kiinteimistöntuottotili .... 141,356: -
Pääomatili (tappio) ......... 113,897: 07 367,613: 02

Smk. 367,613: 02

Helsingissä, helmikuun 19 p:nä 1934.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS R. Y. 
JOHTOKUNTA

Väinö V. Salovaara. E. Huttunen.
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Tilintarkastuslausunto.

Valittuina tarkastamaan Helsingin Työväenyhdistyk
sen tilejä ja hallintoa vuodelta 1933, saamme, suoritet
tuamme meille uskotun tehtävän, yhdistyksen Edusta
jiston tietoon saattaa, että

1. yhdistyksen kassa, jonka laskimme kuluvan 
maaliskuun 11 päivänä, vastasi kassakirjan saman
aikaista 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 
yhdistys omistaa osakkeita, on kuluneenakin vuotena 
tuottanut yhdistyksen johdolle vaikeuksia. Saamamme 
käsityksen mukaan ovat yhdistyksen johtoelimet kui
tenkin huolella valvoneet asioiden kehitystä sekä tar
kasti ja asiantuntemuksella hoitaneet yhdistyksen 
asioita, joten ehdotamme, että tilinpäätös vahvistet
taisiin ja että asianomaisille tilivelvollisille myönnetään 
vastuuvapaus vuodelta 1933.

Helsingissä, ’ 11 päivänä maaliskuuta 1934.

Severi Koskinen. A. E. Leino.
T. H. Vilppula.



HTY:n osastojen jäsenluku ja osastoilta 
kannetut jäsenmaksut v. 1933.

Naisia Miehiä Aht. Smk.
H:gin Maalariammattiosasto.............. — 78 78 789: —

» Kirvesmiesten am, os............... — 47 47 318: —
» Kivityöntekijäin am. os.......... — 36 36 294: —
i> Rakennustyöläisten am. os. ... 5 22 27 231: 50
» Kunnantyöntekijäin am. os. .. — 17 17 279: —
» Puhtaanapitolaitoksen am. os .. 14 170 184 2,815: 50
» Nuohoojain am. os.................... — 13 13 66: —
» kaup. Teknillisten lait. am. os. — ‘ 105 105 1,537: 50
» Raitiot.-ja Om. Oy. Korj.amos. •— 50 50 873: —
» Valajau am. os......................... 1 53 54 709: 50
» Metallityöväen am. os.............. 6 158 164 2,280: 50
» Metallikoneistajain am. os...... — 33 33 588: —
» Sähkötyöläisten am. os............ — 36 36 384: —
i) Putkityöntekijäin am. os........ — 38 38 339: —
» Pelti-, vaski- ja kor.tak. am.os. — 35 35 449: —
» Puuseppäin am. yhdistys....... — 41 41 487: 50
» Lautatarha- ja höyltyöl am.os. 1 25 26 441: 50
» Räätälien am. os....................... 17 28 45 558: 50
» Pukimoteollisuustyöl. am. os. 38 1 39 382: —
» Jalk.-, nahk.- ja kumit, am.os. 6 6 12 120: —
» Salkku- ja Satulasepp. am.os. 10 8 18 230: —
» Liha-elintarvetyönt. am. os....... 17 68 85 1,183: 50
» Leipomotyöväen am. os.......... 14 40 54 576: —
» Sokeri työntekijäin am. os........ — 9 9 130: 50
» Makeis- ja Ravintotyönt. yhd. 14 — 14 168: 50
» Ravintolatyöläisten am. os...... 117 — 117 1,605: —
» Tupakkatyöläisten am. os. ... 7 — 7 75 —
» Automiesyhdistys...................... — 37 37 658: 50
» Laiva- ja konerak. työl. am. os. — 92 92 635: 50
» Sementtityöntekijäin am. os. . — 5 5 54: —
» p. Muuraustyönt. osasto N:o 1 — 231 231 1,239: —
» S. Liiketyönt. liiton:

OTK:n Varastot os. N:o 28 ... 10 10 174: —
H;gin Varastotyönt. os. N:o 36 10 21 31 480: —
H:gin Konttorityönt. os. N:o 44 51 34 85 1,098: 50
Sanomalehtimyyj. os. N:o 53 12 2 14 136: —

S. Rautatieläisten liiton os. N:o 1 ....... 7 304 311 4,598: —
Siirto 347 1,853 2,200 26,985: —
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Siirto 347 1,853 2,200 26,985: —
S. Lasityöntekijäin liiton os. N:o 3 ... 5 7 12 157: 50
S. Talometallityönt. liiton H:gin os. ... 3 24 27 373: 50
S. Kutomateoll.työv. liiton os. N:o 35 9 — 9 66: —
H:gin Työväen Mieskuoro ................... — 73 73 1,368: —
HTY:n Sekakuoro ................................ 42 16 58 679: 50
HTY:n Naiskuoro ................................. 26 — 26 255: —
HTY:n Toveriseura .............................. 29 78 107 1,466: —
H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys ........... 169 — 169 1,716: —

» Sekatyöv. Sos.-dem. yhdistys .. 6 17 23 328: 50
» Rakennustyöv. Sos.-dem. yhd. — 25 25 154: 50
» Metallityöt Sos.-dem. yhdistys — 22 22 252: —
» Kunnantyö. Sos.-dem. yhdistys — 28 28 469: 50
» Liiketyöl. Sos.-dem. yhdistys ... 36 38 74 1,000: 50
» Nahkatyönt. Sos.-dem. yhd.*) — — — 42: —
» Sos.-dem. Työväenyhdistys .... 20 36 56 875: 50

Vallilan Sos.-dem. Työväenyhdistys 4 42 46 646: 50
» Sos.-dem. Naisyhdistys ....... 33 — 33 320: - ■
» Työväen Sekakuoro .............. 7 8 15 108: —

Kirj. tutkimus- ja harrastusseura Arla 2 26 28 390: —
HTY:n Vapaajäsenten osasto ........... 2 29 31 —
Raittiusyhdistys Riento ...................... 17 23 40 603: 50
H:gin Verhailijain am. os.*) ............... — — — 10: 50

» Kondiittorien am. yhdistys**) — — — 229: 50
Yhteensä 757 2,345 3,102 38,497: —

*) Lopettanut toimintansa.
**) Yhtynyt H:gin Leipomotyöväen am. osastoon.



Helsinki 1934. Työväen kirjapaino.


