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valittiin kokouksen puheenj htaja Pöytäkirjan tarkastajiksi 

ja teht ri Santeri Ivalo. 

öy t äkirjan vakuudeksi: 
( 

K E R T 0 M U S 

Sanema-Osakeyhtiön toiminnasta 

vuonna 1919. 

Kulunut vuosi on yhtiöllemme erikoisen merkityksellinen sii-

nä suhteessa, että sen liike on voitu sijoittaa kauan suunnitelt1.um 

ja rakennustoiminnalle vaikeisss olosuhteissa valmistuneaseen uuteen 

toimitaloon. Muutto alkoi heinäkuussa, jolloin ensin konttori s i-

joitettiin uutisrakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Elo-

kuussa oli jo toimituskin siirtynyt uusiin suojiinsa rakennuksen 

kolmanteen ja neljänteen kerrokseen. Liikehuoneustoa voitanee,tnyt 

pitää täysin ensiluokkaisena. 

rl'ämä uudistus on vaatinut yhtiöltärnne tuntuvia rahallisia uh

rauksia . Talon rakennusmenoihin on vuoden varrella otettu osaa lu-

nastamalla 200 Miekkakalan Kiinteistö-Osakeyhtiön osaketta Smk:sta 

220,000:-. Yhtiön irtainta. omaisuutta on etupäässä vuoden jälkimmiii

sellä puoliskolla uusittu ja lisätty lähes 200,000 markan arvosta. 

Näiden tavallisuudes ta poikkeavien menoerien lisäksi on saatu 

kestää ne tuntuvat lisämenot, jotka. ovat aiheut1.meet kalliin ajan 

takia palkankoroituksina s~kä toimitus- että konttorihenkilök1.mnalle 

ja painatus- y.m. kustannusten muodossa. Erittäin suuren lisämenon, 

noin 860,000 markkaa, on aiheuttanut paperin hinnan suunnaton n o11su . 

Vastapainona lisääntyneill e menoill e ovat tosin olleet 

rentune e t ilmoitus- ja tilaustulot, mutta jos otetaan hu~mioon, 

edellisenä vuonna kapinan takia oli ilmestymä ttä kaksi ja puoli blu

kaut t a, niin ovat tulot suh teellisesti lisi'änt yn ee t väherni!Iän kuin 



menot ovat kas vaneet. Samalla kun ilmoitus - ja tilaustulot edel l i-

seen vuoteen verra ttuna ovat yhteensä <'mk. 1 ,37 4 , 627:66 suuremmat, 

ovat paperi-, pa inatus- , toimi tus - ja konttorimenot kasvaneet 3mklla 

1,624, 247:33, vaikkakaan ei ot eta huomioon sitä tuntu vaa ainat11S

alennusta mk . 400,000:-, j onk a He lsing in Uusi Kirjapaino Oy.on yh

tiöll emme myönt änyt. Ilrnoitusmää.rä , joka vuo den alkupuolella oli 

nous emassa. , on liike-elämässä tapahtuneen yleisen lamaaunustilan 

j ohdo s ta syyspuolella huomattavasti vähentyny t . Tilaushintoj en ko-

roitta in8n on myöskin aiheuttanut s en, että tilaajamäärä on jonkun 

verran las kenut. 

Vertnilevia numeroita eri vuosilta . 

Tulet 1915 1916 1917 1918 1919 

Tilaukset 399~78:71 444.958: 28 705.430:89 1.373.978:98 1.880.154:11 

Ilmoi tukset295,861: 20 459,936:92 801.156:99 1.7 44,.909 :34 ~ 13.361:87 

.Menot 

Painatus 187.075:65 220.617:62 371.549:50 93 9,347:55 1,1 49.560: 3 2 

Paperi 216.587:01 272;736 ": 99 626.957:17 ].309.251: .16 2.169.114:70 

'l'oimi tus 200.848:94 213.180 : 35 263.547 :48 448.133:19 813.6 09 :09 

Kuvat 9.977: 55 6.431 : 37 6.206 :33 a 38: 23 15,94.1:11 

Konttori 52.698 :27 . 70.61?: 91 114.885 : 22 261.295 : 42 44 2. 87: 66 

Kulungit 14.,103:74 . 16.735:52 26.864 :37 46..104 :18 132.902 : 37 

========= 
Edellämainituista seikoista aiheutune en epäedul l i sen vuosi-

tuloksen j ohdo s ta on johtokunta tilinpäätöstä tehdessään me r kinny t 

käyt ettäväks i edelliseltä vuodelta voiLto- ja tappiotilille jätetyn 

määrän Smk. '33 1 423:95 sekä lisäks i vararahastosta Smk. 113,866 :84 1 

mi ll e toimenpiteelle johtok11nta pyyt ää yhtiökokouksen hyvnksyn1istä. 

======= 

a t t11neet kuoleman tapaukset ovat yh t iöll ermne tuott anee t anka

roita iskuja. Helsingin Uuden Kirj apaino Oyn teknillinen johtaja 

f ktori K. J · · andelin, joka vUlilli ses ti on monet vuodet ollut 

myötävaikut t amassa (' anoma-Osakeyht iön toiminnassa 1 muutti manan me

j oille 21 pnii lokakuuta. Tasan k olme kuukautta t ämän jfilkeen kuoli 

yhtiömme monivuot in n ja tarmokas taloudenhoitaja arne Kaupp ila. 

Sanoma - sakeyhtiön j ohtokllntaan ovat kuuluneet johtaja 

B. al ldr n puheenjohtajana ja muina jäseninä senaattori Kaarlo 

Castren 1 tohtori Zach. Castren 1 min i st ri Eero Erkko 1 tohtori uan-

teri Ival o ja professori K. J. tåhlberg 1 j oka tultu &n maamme 

presidentiks i luopui johtokunnasta. - J ohtob1nnan s ihteerinä on 

kuolemaansa saakka toiminut taloudenhoitaja A. Kauppi l a . 

Johtokunnasta e ro amisvuoro ssa ovat sen~attori Ka rlo c a s t r en 

j a tohtori Zach. Castren 1 jonka ohessa presidentti ' t uhlberg'in 

t ilalle on valittava uusi jäsen yhdeksi vuodeksi. 

Helsingissä 26 pn ä huhtikuuta 1920. 

·. 



Saneroa-Osakeyhtiön tila 31. jeulukuuta 1919. 
============================================ 

Varat: 

Kassatili 

JuokseTatili 

ArTopape ritili 

Irtairoistetili 

Paperitili 

Velat: 

22,529: 42 v Osakepääeroa tili 

789:25 '1 Vararahaston tili 

701,23 :- " Aänioikeusrahaston t. 

175,170:8 t1 Paperi tili 

139,711:50 1 Korkotili 

40,000:- /1 

1 ~36 ,133:16 V 

890:9l . V 

275,1 2:40 V 

2,724:- " 

IlmoitusTelnllisten t.695,843:05 1 Ilmoitusten tili 221,651:13 

Korkotili 19:60 r Toimitustili 28,893:95v 

Tilaustentili 119,670:39 " Hels.Uusi Kirjepain Oy.l95,439:18 v 

Taloustarpeitten t. 1,929:45 ~ J htekunnan tili 2,725:- v 

------ ----

Tulot: 

Saldo T:lta 1918 

ArTopaperitili 

Osinkotili 

Akseptitili 

Konttokuranttitili 

3,376:- Jl 

415,839:30 1/ 

435,000:- V 

Kulunki tili 37,375:- v 

Tilaustentili 61,500:85 " 

Johtokunnan käyttörah.t. 188:60 v 

1,856,899:48 1,856,899:48 
------------ ----- ------------------------- ----- -------------

Voitto- ja tappiotili 31/ 12 1919. 
-------------------------------------------------- ----------------

''enet: 

Vara rahaston tili 

33,423:95 J htokunnan tili 

104,760:- ArTopaperitili 

113,866:84 Paperitili 

1,880,154:11 Ko~kotili 

2,613,361:87 Toimitustili 

2,725:-

2,149:-

2,169,114:70 

16,373:52 

813,609:09 

15,941:11 

442,687:66 

1,149,560:32 

132,902:37 

504:-

Tilaust en tili 

Ilmoitusten tili 

KaTittaroistili 

Konttoritili 

Painatustili 

Kulunkitili 

RaTintelatili 

4,745,566:77 4,745,566:77 
--------------------------===== ------------- ------------------ -----
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