
7· Huoltokassa 

Huoltokassan toiminnastaan v. 1949 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen: 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tekemien päätösten1) mukaan muu-
tettiin entinen verohuoltotoimisto huoltokassaksi ja sen toimintaa valvomaan asetettiin 
hoitokunta, johon kuuluivat puheenjohtajana apulaiskaupunginsihteeri L. O. Johanson 
sekä jäseninä kaupunginhallituksen jäsen J. A. Kivistö, kaupungininsinööri A. G. Linna-
vuori, toimistonhoitaja O. Nisula ja kaasulaitoksen pääluottamusmies J. Hämäläinen. 
Huoltokassan varapuheenjohtajana toimi kaupungininsinööri Linnavuori ja sihteerinä 
rahatoimiston määräämä toimistoapulainen J. V. Bonsdorff. Kaupunginhallituksen mää-
räämänä tilintarkastajana toimi reviisori Y. H. Vehmersalo ja hänen varamiehenään revii-
sori E. E. Lehto. 

Koska huoltokassan jäsenistön vuosikokousta ei ensimmäisenä toimintavuonna voitu 
pitää sääntöjen edellyttämänä aikana, teki hoitokunta kaupunginhallitukselle esityksen 
vuosikokouksen siirtämisestä syyskuuhun, mihin kaupunginhallitus suostui. Vuosikoko-
uksessa, joka pidettiin syyskuun 26 p:nä, valittiin jäsenistön edustajana v:n 1949 tilejä 
tarkastamaan putkiasentaja V. A. Saarela ja hänen varamiehekseen mittarintarkastaja 
J. V. Kallio. Jäsenistön edustajina huoltokassan hoitokuntaan v:ksi 1950 valittiin toi-
mistonhoitaja O. O. Nisula ja kaasulaitoksen pääluottamusmies J. Hämäläinen. 

Huoltokassa ryhtyi kunnallis- ja valtionverojen sekä kirkollismaksujen lisäksi kesä-
kuun 1 p:stä lukien huolehtimaan vakuutusmaksujen, kaasu- ja sähkömaksujen, asuin-
huoneistojen vuokramaksujen, yhdistysten jäsenmaksujen, koulujen lukukausimaksu-
jen, aikakauslehtien tilausmaksujen sekä velkain korkojen ja kuoletusten suorittamisesta. 
Tilapäisiä ja muita sellaisia menoja varten, joista huoltokassa ei huolehdi, ja jotka noste-
taan jäsenten toimesta, talletettiin varoja huoltokassaan. Hoitokunta teki huhtikuun 
28 p:nä kaupunginhallitukselle esityksen huoltokassan toiminnan laajentamiseksi koske-
maan myös puhelin- ja radiokuuntelulupamaksujen suorittamista sekä syyskuun 1 p:nä 
esitettiin toiminta koskemaan myös sanomalehtien tilausmaksujen suorittamista. Kau-
punginhallituksen suostuttua näihin esityksiin päätti hoitokunta, että huoltokassan 
tulee tammikuun 1 p:stä 1950 lukien huolehtia myös edellä mainituista maksuista. 

Huoltokassan jäsenmäärä oli v:n 1949 alussa 2 500; uusia jäseniä ilmoittautui 1 225, 
eronneita oli 86, joten jäseniä oli v:n 1949 lopussa 3 639. V:n 1949 jäsenmäärästä oli 2 885 
hyväksytty huoltokassan jäseniksi, muiden ollessa verohuoltotoimiston jäseniä. Vero-
huoltotoimisto toimi vielä koko v:n 1949 huoltokassan ohella, jonka jälkeen verohuolto-
toimiston toiminta päättyi. 

Huoltokassassa oli rahaa tammikuun 1 p:nä 1949 13 552 086 mk, maksuja kertyi 
tilille vuoden aikana 42 792 323 mk, joten rahaa oli yhteensä 56 344 409 mk. 

Ks. tämän kert. I osan ss. 10 ja 111. 
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Jäsenten tililtä suoritettiin seuraavat maksut: 

Maksun laa tu 
Kunnallisveroja 
Valtionveroja 
Kirkollisveroja .. 
Verojäämiä 
Vakuutusmaksuja 
Sähkö- ja kaasumaksuja 
Vuokria 
Yhdistysten jäsenmak-

suja 

Kpl 
337 

5 073 
1 744 

882 
1 983 

333 
1 189 

Mk 

314917 
103 405 
819 309 
027 066 
666 403 
300 737 
265 111 

2 963 1 166 043 

lukukausi-
Maksun laa tu 

Koulujen 
maksuja 

Aikakauslehtien tilaus-
maksuja 

Velkain lyhennyksiä ja 
korkoja 

Sekalaisia maksuja 

Jäsenille suoritettu .... 

Kpl 

41 

107 
152 

Mk 

122 130 

4 202 

436 617 
435 175 

Yhteensä 14 809 26 661 115 
3 598 16 012 395 

Yhteensä 18 407 42 673 510 

Huoltokassassa oli rahaa joulukuun 31 p:nä 1949 13 670 899 mk. 
Huoltokassan palkkaus- ja painatusmenot olivat yhteensä 1 102 225 mk, josta hen-

kilökunnan vuosipalkkoja 963 570 mk ja ylityökorvauksia 88 255 mk, lomakkeiden pai-
natuskustannuksia 21 000 mk ja sääntöjen painatuskustannuksia 29 400 mk. 

Huoltokassan tehtäviä hoiti kertomusvuoden aikana 4 sääntöpalkkaista viranhaltijaa 
ja 2 tilapäistä apulaista. 

Kaupunginhallitus myönsi huoltokassan käytettäväksi etumaksujen suoritukseen 
ennakkona kaupunginkassasta 3 milj. mk. Huoltokassan ei kuitenkaan tarvinnut käyt-
tää tätä ennakkoa, koska jäsenten tileillä olevat, yhteenlasketut varat, aina osoittivat 
säästöä. 


