
XVII. Naisten työtuvat. 

Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan toiminnastaan 
vuonna 1924 antama selonteko oli seuraava: 

Naisten työtupain johtokuntaan kuuluivat vuonna 1924 maisteri A. J. 
Hällfors puheenjohtajana sekä neiti A. K. Bruun, työnjohtaja P. H. Kalervo, 
sähköteknikko V. V. Salovaara ja filosofianmaisteri K. A. Widenius jäseninä. 
Johtokunnan sihteerinä toimi työtupien v. t. toimitusjohtaja Y. V. Salovaara. 

Kertomusvuoden aikana kokoontui johtokunta 19 kertaa käsitellen 
yhteensä 89 kysymystä. Johtokunnan pöytäkirjan pykäläluku oli 107. 

Työläisten lukumäärä. Vuoden alussa työskenteli työtuvissa yhteensä 
98 henkilöä, niistä työtuvassa n:o 1 56 henkilöä ja työtuvassa n:o 2 42 henki-
löä. Heinäkuun 1 p:nä oli työläisten lukumäärä työtuvassa n:o 1 15 ja työ-
tuvassa n:o 2 18 henkilöä, yhteensä 33 henkilöä sekä vuoden lopussa työ-
tuvassa n:o 1 41 ja työtuvassa n:o 2 25, yhteensä 66 henkilöä. Työtuvissa 
työskentelevien naisten keski-ikä oli 42 vuotta; vanhin työläinen oli 72 vuoden, 
nuorin 26 vuoden ikäinen. Paitsi itseään oli työläisten huollettavana n. 130 
alaikäistä lasta. 

Suoritetut työt. Kertomusvuonna suoritettiin työtuvissa seuraavat työt: 

Puolustusministeriölle: 
Housuja, polkupyöräpataljoo-

nan, paria 
» jalkaväen, paria . . 
» meriväen, » 
» alus-, paria 

Puseroita, meriväen, kpl. 
» kesä-, kpl 

Paitoja, kpl 
Peitteenpäällisiä, kpl 
Säärikierteitä, paria 
Lakkeja, kpl 
Harjalaukkuja, kpl 
Ompelulaukkuja, kpl 
Urheiluhousuja, paria 
Olkaimia, kpl 
Lumivaippoja, kpl 

Työtupa n;o 1. 
Sosialiministeriölle: 

Miehen pukuja, kpl 171 
2,950 » takkeja, kpl 50 
8,000 » housuja, paria 88 
1,000 Pojan pukuja, kpl 107 

80 » takkeja, kpl 76 
1,008 » housuja, paria 120 
9,827 » päällystakkeja, kpl. . . 56 

80 Lasten päällystakkeja, kpl. . . 17 
420 Naisten » » . . 78 

1,550 Tytön takkeja, kpl. ^ 191 
400 Lakkeja, kpl 323 
449 
411 
127 Sairaaloille: 

40 Nikkilän sairaalaan, leninkejä, 
6 kpl 200 
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Yksityisiä tilauksia sekä myytäväksi: 
Maakauppiaille, housuja, par. 449 

» pöytäliinoja, 
kpl 82 

Osuusl. Elannolle, takkeja kpl. 408 
Miesten pukuja, kpl 15 

» housuja, par 107 
» takkeja, kpl 18 
» päällystakkeja, kpl. 5 

Naisten takkeja, kpl 5 
Pojan » » 25 
Tytön päällystakkeja, kpl. . . 16 
Pojan » » . . 15 
Pojan housuja, par 103 
Naisten puseroita, kpl 15 

» esiliinoja, kpl 32 
Mantteleita, kpl 2 

Työtakkeja, kpl 
Oravakomppanian pukuja, kpl. 
Tytön leninkejä, kpl 
Kansallispukuja, kpl 
Tyynyliinoja, kpl 
Lakanoita, kpl 
Yöpukuja, kpl 
Naisten paitoja, kpl 

» yöpaitoja, kpl 
» housuja, par 

Miesten paitoja kpl 
» alushousuja, par. . . 

Sukkia, kudottuja, par 
Lapasia, kudottuja, par 
Villapaitoja, kudottuja, kpl. 
Villapukuja, kudottuja, kpl. 
Peitteitä, kpl 

Sitäpaitsi suoritettiin suuri määrä korjaustöitä. 

Puolu stusministeriölle: 
Peitteenpäällisiä, kpl 
Alushousuja, par 
Paitoja, kpl 

Kansakouluille: 
Tytön pukuja, kpl 

» päällystakkeja, kpl. . . 
Pojan takkeja, kpl 

» housuja, par 
» paitoja, kpl 
» alushousuja, par 

Tytön paitoja, kpl 

Työtupa n:o 2. 
Tytön housuja, par. . . . 

3,760 » paitoja, kpl. . . . 
5,000 Naisten paitoja, kpl.. . . 
7',000 » housuja, par. . 

Tytön alushameita, kpl. 
Naisten puseroita, kpl.. 

» mekkoja, kpl. . 
Pojan housuja, par. . . . 

» takkeja, kpl. . . . 
» pukuja, kpl. . . . 

Tytön » » 

505 
452 
340 
869 
218 
455 
212 

Yksityisiä tilauksia: 
Sairaalapaitoja, kpl 

» pukuja, kpl 
» yöröijyjä, kpl 
» takkeja, kpl 

Työtakkeja, kpl 
Lasten liivejä, kpl 
Pojan alushousuja, par 

» paitoja, kpl 
Miehen paitoja, kpl 

» alushousuja, par 
Mattoa, mtr 
Patjoja, kpl 
Naisten esiliinoja, kpl 
Tytön esiliinoja, kpl 

» palttoita, kpl 
Tyynyliinoja, kpl 

369 
93 
97 
43 

140 
110 
410 

90 
40 
26 

115 
47 

150 
32 
16 

156 

Omaan varastoon: 
Naisten esiliinoja, kpl 

» paitoja, kpl 
» housuja, par 
» alushameita, kpl. 

Nenäliinoja, kpl 
Miehen paitoja, kpl 

» alushousuja, par. . . 
» kaulahuiveja, kpl.. . 

Yöpaitoja, kpl 
Aamuröijyjä, kpl 
Yöpukuja, kpl 
Pojan paitoja, kpl 

» housuja, par 
» esiliinoja, kpl 

Tytön paitoja, kpl 
» housuja, par 
» esiliinoja, kpl 

Liivejä, kpl 

66 
20 
35 

8 
84 

394 
7 

70 
59 
58 
72 
25 

257 
25 
25 
10 
90 

42 
26 
54 
16 
72 
14 

6 
30 
75 
29 
45 

290 
6 

20 
8 

24 
174 
34 
84 

6 
4 
5 

90 
13 
95 

6 
18 

125 
12 
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Tulot ja menot. Allaolevasta yhdistelmästä käy selville työtupain tulot 
ja menot kertomusvuonna: 

Tuloja. 

Säästö t ammikuun 1 p:nä . . . . 
Vuoden määräraha 
Tuloja tehdyistä töistä: 

puolustusministeriölle . . . . 
yksityisille henkilöille ja lai-

toksille 
hallin myymälään 

Smk. 
4,265: 50 

552,135: — 

218,756: 49 

204,220: 10 
42,773: 25 

Yhteensä 1,022,150: 34 

Menoja. 

Työpalkkoja 
Lapsiavustusta 

Smk. 
415.365: 15 

13,893: — 

Kesälomapalkkoja 11,859: 90 
Kuukausipalkkoja 136,629: 75 

23,315: — 

Konevuokria 8,955: — 

Huoneistovuokria 35,000: — 

Korjauksia 7,417: 65 
10,201: 50 

Sekalaiset menot 32,211: 84 
Kansliamenot 65,101: 17 
Hallin myymälän menot . . . 9,531: 70 
Kalustoa ; 57,620: 14 
Työtarpei ta 189.866: 06 
Saldo kassaan 1,414: 48 
Saldo joulukuun 31 p:nä . . . 3,768: - -

Yhteensä 1,022,150: 31 

Yleiskatsaus. Kuten edelläolevasta selviää, tuotti työtupien ylläpitämi-
nen kertomusvuonnakin kaupungille melkoisia kustannuksia. Huomattava 
kuitenkin on että menot tuntuvasti alenivat vuonna 1924 edelliseen vuoteen 
verraten. Vuonna 1922 käytettiin kaupungin varoja työtupien ylläpitämiseen 
1,180,000 markkaa ja vuonna 1923 650,000 markkaa, jotavastoin kertomus-
vuonna tultiin toimeen kaupungin menoarvioon otetulla 552,135 markalla, 
vaikkakin tästä summasta käytettiin 58,000 markkaa työtupien koneiden 
täydentämiseen, johon toimenpiteeseen oltiin pakoitettuja sen johdosta, että 
puolustusministeriön intendenttuuriosasto 2 vaati työtuvilta takaisin osan 
ompelukoneistansa. 

Kunnall. kert. 1924. 14* 


