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Kansa laissodan myrskyissä ja mammgeissa sortuneet Paperi-
teollisuustyöväen Liiton jäsenet 

tAhln asti saatujen tietojen !Ukaan : 

Tampereen PaperiteollislUlstytJV. a. o. Musteiin, August, kaatunut rintamalla 29. 3. 18. 

KOSkinen, Väinö kaatunut rintamalla 
Virtanen, K. V., kuollut vankileirillä. 
Hajala, Elias, kaatunut rintamalla. 

Hämäläinen, Nikolai, kuollut vankiteir. 10. 6. 18. 
1. 4. 18. Melin, Huugo, kuollut vankiteirilHI. ? 7. 18. 

Koski, David, kuollut vankileirillll. 30.7. 18. 
RISlilä, Johan, kuollut vankiteirillä 7. 6. 18. 
Törn, Arvo, kaatunut rinlamalla 27.3. 18. 
Hällfors, Kalle, kuollut vankileiriIlI 11. 8. 18. 

Ikonen. Albin, ammuttu 25. 4. 18. 
Ehrlund, Otto, allunutln ? 4. 18. 
HeJnl1nen, frans, ammuUu 6.4. 18. 
Sandell, K. R., kuoli sairaalassa 23.4. 18 
Vihrlli, Valter, 31l1 11IUtlU. 
Lehtimllki, R., kuollut vankilei rillä 26, 5. 18. 
Heiniö, Kalle, kuollut vankileirillä. 

Järvinen, Arvo, kaatunut rintamalla 4.4. 18. 
Virtanen, V'J" kuollut vankileiTlJlä. 
Ristilä, Davi , kaatunut rintamalla 29.3. 18. 
S)'rjänen, Akseli. kuollut vankileirIllä. 
lilja, Yrjö, ammuttu. 
Rantanen, Otto, kuollut v!\1lkl1eiri11ä 25. 8. 18. 
Nurminen, Anlon, ammuttu 27. 3 18 
Heino, Oskar i, kuollut vankileirillä 24.5. 18. 

Lehtonen, Samuli, kaatunut ri ntamalla 3.4. 18. 
Nieminen, Johan. kaatunut rintamalla 2. 4. 18. 
Vlt\n, Kalle, kaatunut rmtamalla 4. 4. 18. 
Nieminen, Vihtori, kaatunut rintama11a 3.4. 
K)'tö, Matti , anul1uUu 25 4. 18. 

18. Selin, Kalle, kuollut vankiJcirill!\. 

Mehtol1ell, M., kuollu t vankilelnllä. 
Alanen, 0., kaatunut rintamalla 23. 3. 18. 
Kilpinen, Heikki, kadonnut lietämätlömiin. 

Nokfan Paperi-, Puuhiomo· ja Sellit· 
loosaiyovtten a. O. 

Jokinen, David, ammutlu ? 4. 18. 

Salminen, Kalle, kuollut vankileiril1l1. 8. 7. 18. 
Viilanieml, August, kuollut vankilei r. 29.3. 18. 
lutila, Johan, kuollut vankileirIllä 8.8. 18. 
Virtanen, August, kaatunut rin tamalla 19.3. 18. 

Siltron PUllhiomotytJvtten a. o. 
Mäkinen, Abel, hirUä)'tyl vankileir. 30. 8. 11:1. 
Lehjonen, Ville, anlmmtu 1. 4. 18. 

KyrtJskosken Paperi- ja PUllhiomo· 
tyOvtJ.ert a. o. 

Järvinen, Kalle, kuollut vanklleirillä 26. 7. 18 . 
MlI.kinen, V111e, kuollut vankIleirillä ? 8. 18. 
Oaland, Ka lle) kuollut vankileirilli ? O. 18. 
Salminen Väinö kuollut vanki leirillll. 1. 7. 18. 
Tuomi, C>skari, kuollut vankildrillä \. 8. 18. Manner, J. K., kuollut vankileiri1l1 8. 7. 18. t ~~~I~li~" E:~~u~t~at~"n~;1 \~~ta Ul • .3-l r.:.~~;~\fI7h;~r~Uk~!~~n~at"~~~:~aFt!ir~ä:~.18' t TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO ,'---_._--' 
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Kuokkala, Vihtori, kaal. rintamalla ?·4. 18. Sinisalo, Otto, kuollut vankileirillä. 
JokisaIo, Paavo, kuollut vankileirillä 3 9. 18. Ritari, Vilho, kuollut vahingonJank. 4.4. 18. 
Hakala, B, kuollut vanki!. piäslyAän 25. 7. 18. Sarin, Hjalmar, kuollut vankIleirillä 2.7. 18. 
U hteenmJki, Kalle, kuollut vankileirilli 16.8. 18. Paiari, Daniel, kuollut vanklteinllJ 24 7. 18. 
AotiJa, Ville, kuollut vanklleinltä 23. 6. 18. LOlkk~nen, Evert, kuollut vanklteirillä 26. 7. 18. 
Aalto, Anshelm, ammuttu? 5. 18. Kettunen, Kaarlo, kaatunut rintamalta 15.3. 1$. 
Niemi, SetH, kuollut vankileirilla 11. 6. 18. ... .Nieminen, Nestori, ammuttu II. 5. 18 
Minnislö, jalmari. ammuttu I~. 9. 18. 1-IuoJ?pi, Robert, ammuthl 5.5. 18. 
Lindsted, Johan, kaatunut rintamalla 4. 5. 18. Taavllsainen, Abel, ammuttu 5.5. 18. 
Ojansivu, Väinö, kaatunut rintamalla 24 4. 18. Leino, Verner, kuollut kollin pJDstyUn 13.8.18. 
Suh ,nen, Vihtori, kuollut vankileiriUi24. 7.18. KilkkilJ, Konsta, klloltut vankitemItä 11. 9.18. 
Rantala, Kalle, anlluultu ? 5. 18. Hänninen, Adam, kaatunUl rintamalla 28. 2. 18. 
Slark, Vihtori, kuollut vankileirilli ? 7. 18. Lo\·andet, Ville, kuollut vankileirillä 4.8. 18. 
Murto, Johan, kuollut vankileinlli ? 6. 18. Ha inen, Rikhard, ammuttu 12 5. 18. 
Porsblom, Erland, kaatunut rintamalla. Johansson, Mooses, kuollut vankileirillä. 
Kalho, johan, kuollut vankileirillä 18. 6. 18. Kajander, Hjalmar, ammuttu II. 5. 18. 
Hakala, KaIlCl, kuollut v6nkileirilti 24. 7. 18. Skofelt, Johan, kuollut vankllelrlllä ? 8. 18. 
Viljanen, Matti, ammuttu 21. 3, 13. Beetman, johan, kaatunut rintamalla? 4. 18. 
Vikman, Lauri, kuollul vankileirillä ? 6. 18. 
jokinen, johan, kuollut vankileirillä ? 7. 18. 

MttllUln PaperiteollislLUstyovtJen a. o. 
Etnmäki, Viljam, kaatullut rintamalla. 
Peltola, Manu, kaatunut rintamalta. 
Salo, Emil, amlllUltu. 

Kymintehtaan Paperiteoll.tyov. a. o. 
Sid, rof, Sen ja, ammuttu 12. 5. 18. 
Klhäri, Hjalmar, kuollut vankileirJl1ä 15. 7. 18. 
Tammio, Lauri, ammuttu 11.5. 18. 
Sa lm~n, Johannes, kuollut vankileirillä. 
Pentti. David, kaatunut rintamalla 29.4. 18. 
Peltonen Oskari, kuollut vankileinllä J. 8. 18. 
Häkkmen, Ville, kaatunut rintamalla 19.2. J8. 
MannarJ, Albin, kuollut vanki!. pliist. 24.8. 18. 
Ailola, Daniel, kuollut vankIleirillä 10.9. 18, 
Lehtonen, Konsta, ammuttu 5. 5. 18. 
Salo, Väinö ammuttu. 
Pekkala, David, ammuttu. 
Valve, johan, kaatunut rlntamaJ1a 29. 4. 18. 
PajaTi Kaalio, ammuttu I I. 5. 18. 
Haimi, Rikhard, kaatunul rintamalla 14. 5. 18. 
Haulivllori, johan, ammuttu 25.4. 18, 
Vahvaselkä, Otlo, kaatunut rintamalla. 
forsblom, Johan, kuollul pääsI. kotiin 6. 12. 18. 
Heinonen, Johan, ammuttu Ilo 5. 18. 
Tuominen, Hemmlnk, kaatun·ul rintam. 26.3. 18. 
PostJnel1, MatII, ammuttu 1 t. 5 18. 
Nätti, Emil. kuollut vankileirillä. 
Lehtovirta, Vilho, kaa1Unut rintamalla 26.4.18. 
Harju, Toivo, ammullll 25.5. i8. 
Kuha, Ville, ammuttu 25. 5. 18. 
Ins'edt, Kalle, kuollut vankileiril1ä 8.6. 18. 
Marttmen, Adam, ammuttu II. 5. 18. 
Hevossaari, Matti, ammuttu 5. 5. 18. 
Tuomi, Rikhard, kaatunut rintanulla 28. 4. 18. 
PasI, Manne, ammuttu. . 
Ahlberg. Aarne, ammuttu. 
Villander, Laura, ammulIu 12. 5. 18, 
Pyykkönen.l Aleksander, kuollut vanki!. 26. 7.18. 
Roosd~n, uavid, ammuttu. 

TainiolIkosken Paperi·, PUllhiomo- ja 
Sellllloosaty()vtJ.en a. o. 

Hype, Valter, ' kaatunut rintamalla. 
Onnela, Armas, kaatunut rintamalla. 
Karhunen, juho, kuol1ut ';vankileiril1ä. 
Manninen, Malli, kaatullut rintamalla. 
Savolainen, livar, kaatunut rintamalla. 
Kojo, Olli, kaatunul rintamalla. 
Venäläinen, Elias, kuollut kotiin- päästylin. 
Kerkkonen, Sulo, kuollut vankIleirillä. 
Heiskanen, Heikki! kaatunut rintamalla. 
Hiltunen, Mikko, kuollut vankildrilli. 
Nieminen. Emil, kaalllnut rintamalla. 
Räsänen, VilJam, kuollut vankileirillä. 
Saarela, Kalle, kaatunut rintamalla!24.4. 18. 
Tilaus/:.Mooses, ammullll. . 

Kaukaan Selluloosatehtaan tyOv. a. o. 
Malmb~rg, A., kuollut vankileiTi11ä kesäk.·1918. 
Molandrr, E" kuollut vankileirillä kesäk. 1915. 
Voulilainen, A., kuollut vanklleir. heinäk. 1918. 
Hietala. A., anunutlu 28. 4. 18. 
Voutilainen, A., ammuttu 5.5. 18. 
jäppinen, T., kuollut vankikiril\ä kesik. 1918, 
Laine,· O. A., kuollut vankllclrlUä kesäk. 1918. 
Aalto,· K., ammuttu 28.4. 18. 
Pylkkänen, B., kaalunutrinlamalla maalisk. 1918. 
Toivonen, 0., kuollut vallkileinllä. , kesäk.~ 1918. 
Kuronen, K., ammuttu 5.5. 18. 
Koponen, A., ammuttu 28,1. 18. 
Skout, M , ammuttu 28.4. 18. 
Nikkinen, V" kaamnufrintamalla-manlisk.1918. 
Kaipia, V., ammuttu 28.4 . 18. 
Karhu, E., kaatunut rintamalla7maalisk 1918. 
Orönros, K., ammuttu 28.1. 18. 
Kuosmanen, A., ammuttu 28.4. 18. 
Lundan, J., ammuttu 5 .• 5. 18. 

Valkeakosken Paperi-, Puuhiomo- ja 
SelluloosatyOvtten a.:o. 

Suomi, Lauri V., ammuttu 23.7. 18. 
Nieminen, Lauri Ko, ammuttu 29.5. 18. 
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TAhtine", Vihtori, kuollut vanklleir. 9. 7. 1918. 
Salonen, Nestor, kuollut v.:1nkilelT. 29 6. 18. 
PuusteII, Kustaa, kuollut vankilelr. 6. 6. 18. 
Haavisto, Kalle, kuollut vankileir. 1·7.7. 18. 
Haununen, Heikki, kuollut vankilclr. 16.7. 18. 
Johansson, August. 
Hietanen, K. 
Salo, Oskari. 
Virla, Kustaa, ammuttu 17.6. 18. 
Mäkinen, Vihtori, kuollut vankileirillä 21. 6. 18. 
Rytkönen, VIlle, ammuttu 8.6. 18. 
Silander, Matti, kaalunut rintamalla 29. 4. 18. 
Elo. August. 
Taiminen, Frans. 
Öhman, Vihtori, ammuttu 3. 6. 18. 
Mäkelä, Johan, amnlUIIlI 3. 6 18. 
Lantonen, Kalle, ammuttu 24. 5. 18. 
TöyrliS, Edvard, ammuttu 5. 6. 18. 
Fagerlund, Väinö, anunutlu 3.6. 18. 
Tuomi, Kalle, ammuttu 3. 6. 18. 
$elin, August, kuollut vankileirillä 7.7. 18. 
Aalto, Kustaa, ammuttu 8. 5. 18. 
Laiho, Erland, kuollut vankileirillä 1. 9. J8. 
Bag, August, kaatunut rintamalla 29 4. 18. 
Tuominen, Alfred, kaatunut rintamalla 29. 4. 18. 
Lundan, johan, ammuttu 19.5. 18. 
M1I.ntylä, August, kuollut vankileirillä 28. 7. 18. 
Vil janen, O~kari, kaatunut rintamalla 27. 4. 18. 
Vikman, Vihtori, kaatunut rintamalla 27. 4. 18. 
Mäntylä, Kustaa, kaatunut rintamalla 27.4. 18. 
Salokuusi, Paavo, ammuttu 8.5. 18. 
KltUSUO, Arvid, kuollut vanki leirillä 27. 7. 1"8. 
Lehtonen, Saul, ammuttu 18. 5. 18. 
Joutscn, Vihtori, kuollut vankileirUlä 28.7. 18. 
fagerlund, Toivo, kadonnut tictämllttömiin. 
KOSkinen, Kustaa, ammuttu 3.6. 18. 
Slag, Johan. ammuttu 10. 3. 18. 
Vuorinen, Paavo, kuollut vankileirIllä 28. 7. 18. 
Helin, Aatu, ammuttu 3. 5. 18. 

Kuusankosken Paperi·, Puukiomo· ja 
SelluloosatytJvtten a. o. 

MikeHn, Emil, ammuttu 23. 3. 18. 
Vitikainen, Väinö, ammuttu 5. 5. 18. 
InkerOinen, fabian, kaatunut rintamalla 2'). 2. 18. 
lnkeröinen, Hjalmar, kuollut vank\1eir. 28. 6. 18, 
Sandström, Frans E., ammuttu 5. 5. 18. 
Helander, Allan E, ammuttu 8.5. 18. 
Leino, Anton, ammuttu? 6. 18. 
Lahtinen, Abel, kadonnut tletltmitlÖllliin. 

Voikan PaperiteoltisuustylJvtien a. o. 
Lax, Matti, ammuttu 12. 5. 18. 
Vuorinen, Verner, ammuttu 12. 5. 18. 
Pekkalinen, Juho, ammuttu 6, 5. 18. 
Penttilä, VOlmar, kuollut vankileirillä. 
Jokinenr Antti, ammuttu 8. 5. 18. 
}tautanlemi, juho ammutlU. 
Elojlrvi, Antti, kuollut vankileirilli. 
Luoto, Kalle, ammuttu 1-2. 5 18. 
SaalI, Taavi, kuollut vankileirillä. 
Mereli, Jalmari; ammuttu 6. 5, 18. 

Kovanen, Antti, ammuttu 6. 5. 18. 
Nurminen, HeIkki, ammuttu 8. 5. 18. 
Vanse, Juho, ammutm 12.5. 18. 
Kärki, Matti, ammuttu 8. 5, 18. 
Lehto, Juho, ammuttu 12.5. 18. 
Hamla, Jalmari, ammuttu 12.5. 18. 
Joukahainenl Vihtori, ammuttu 6. 5, 18. 
Samala, Em 1, ammuttu. 
Nikander, Anni, ammuttu 8. 5. 18, 
Selit1, Hanna, ammuttu 8. 5. 18. 
Kiviranta, Konsta. ammuttu 12.5. 18. 
Eta, Vihtori, ammuttu 12. 5. 18. 
Keppo, Anton, kuollut vankileirillä, 
Veijonen, Altksander, ammuttu 8. 5. 18, 
Viinikainen, Juho, kuollut vankileirillä. 
Hirvi, Vihtori, ammulIu 8.5. 18. 
Heiskala, Antti, kuollut vankileirillä. 
Hal me, Juho, kuollut vankileirillä. 
Kullaslahti," Juho, kuollut vankileirl11ä. 
Puhalainen, Kalle, kuollut vankileiri1lä, 
Kältriäinen, Edvard, ammuttu 8. 5. 18. 
Hasari, Tanel i, ammuttu 8 5 18. 
Kääriäinen, Kalle, ammutm '8. 5. 18. 
NiemI, Oskar, ammuttu 8 5. 18. 
Heikkilä, Kallel ammuttu 8. 5. 18. 
Mattila, VihtOri, ammuttu 6. 5. 18. 
Nironen, Manne, ammuttu 6 5. 18. 
Löbell, luho, ammuttu 6 5 .. 18. 
Erola, .o&vid, ammuttu 8. 5. 18. 
Saali~oivo, ammuttu 8.5. 18. 
värfih. Robert, kuollut vankilasta päästyään. 
Raas, Matti, ammuttu 8, 5, 18, 
Granath, Arvid, ammuttu 30, 5. 18. 
Lautakalto, Ilmari, ammuttu 8. 5. 118. 
lång, Petter, ammuttu. 
Kinnari, Mimmi, ammuttu 8. 5. 18. 
Hyvärinen : Aarne, kaatunut rintamalla 5. 4. 18. 
Ralala, Kalle, ammuttu 8 5 18. 
Manninen, Matti, kuolJut vankileirillä 3.8. 18. 

Hallan SelluloosatektaantylJvl1en a.o. 
Taavilsainen, Asarias, kaatunut rintam. 24. 3,18. 
Marttila, Ville, kuollut vankileirilli 3.9. 18. 
AhoHn, Johan V., kuollut vankileirilli23, 7,18. 
Aho, Matti, kuollut vankileiriUä 23 7. 18. 
Karjus, Reinhold, kuollut vankiltirHlä 10 7, 18. 
Häkkinen, Otto, kuollut vankiltirillJi 2. 7. 18. 
lehto, Oskari, kuollut vankileiriltå 20.6, 18. 
Liukkonen, Antti, kuollut vankileirilli 16. 7. 18. 
Takki, Kalle K, kuollut vankileirillä 15. 7. 18. 
jalkanen, Herman, kuollut vankileir. 11.11. 18. 
Liukkonen, Adolf, kuol1ut vanklleirilri 20. 7. 18. 
Sepponen, Abel, ammuttu 24, 10. 18. 
MaUlamen, PaSl lius, kllo11ut vanki!. pääsI. 29.7.18. 
lavonen, Ateksander, kuollut vinkileir. 19.7.18, 
Tulonen, Vihtori, ammuttu 12. 5. 18. 
Marttila, Paavo, kaatunut rintamalla 24. 3. 18. 
Kilkki, Juho, kuollut vankileirilli 12.7. 18. 

Lielahden SelluloosaiektaantylJv. a,o, 
Anttila David, ammuttu 22.4. 18. 
Lintunleml,Matti, kuollut vankileinl1ä 17. 6.18. 
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1-- H;'ynilll., Arvo, kuollut vankileirilli 16. 6. 18. 
TonllHa, David, kuo1. ,saam! haav;.26 . • 3. 18. 
Kosklnen,fMeikki, kuollut vanklleir. 31. 6. 18. 
Koskinen, Sipi, kuollut vankilairilll 25. 6. 18. 
Korpinen, Erlall.~ kuollUl vankileir. 18. 6. 18. 
Ahola, Maiti, kuollul ' vankileirilli. 28 6. 18. 

Äl1nekosken Paperiteollisullstyov. a, o. 
. Pynnönen, J. V., kuollut vanki leirillä 9. 8. 18. 

J(otkan SellllloosatehtaanlyOVtJen a.o. 
Saarine~1 Eelu, ammuttu 6. 5. 18. . Öhman, Anders, ammuUu 9. 5. 18 
Lehto, vilho, kuollut, vankll. plläst. 15.3.19 . ... J:lärnäl!l.lnen, TOIVO, kuollut vankllelr. 8.8. 18 
Vuorinen, Kalle, kadonnut tielämAttömiin, Haapala, Vilho, kaalunut rIntamalla 29, 4 18. 
Salomaft, Väinö, kuollut vankileiril1ä 20. 6. 18. laitila, Juho V" kuollut vankileirillä 10. 8. 18. 

~ Ukkonen, Ville, kuollut vankileidllä 1. 7. 18. 
Jllmsankosken Paperi-, Plluhiomo- ja Markkanen, Adolf, kuollut vankilearillä 11.8. 18. 

SeLLuloosatyovtten a. o. Lahlinen, Ilmari, kaatunut ,rintamalla 3. 3. 18. 
Lappi, Teodor, kuollut va"kileii"itlä 8.8. 18. 

Jokinen, Ivar, ammuttu. Laukkarinen, Ville, kuollut vankileirilli 6. 5. 18. 
Alen, Edvard, kaalunut rintamalla. Aho, A., kuollut vanktieiril1ä 6. JO. 18. 
Suominen, Altx., kuollut vankileIrIIli. V&lkonen, Viktor, kuollut vankileiri1lä 7. Q. 18. 

Valk ,nen, Emil, kuollut vanki!. pääsI. 4. 8. 19. 
Blomqvist, Valdemar, kuoli. vankileir. ? 8. 18. 
Ropponen, 0uo V., kuollut vankllcir. 15. 7. 18. 

Varkauden Puperi-Pulthlomo- ja Sellu
loosatyOvtUn a. o. 

Leskinen, Olio, ammulIu 23.2. 18. 
Mönkönen, Kalle V., ammuttu 21. 2. 18. 
Muslala, KaHe, ammuttu 22. 2. 18. 
Salo, VAinO ammuttu 21. 2. 18. 
Nieminen, Jalmari, ammuttu 21. 2. 18. 

Inkeroisten Puuhiomotehtaanty6v. a. o. 
Ahola, Juho, kuollut vankileirillä 27. 9. 18. 
Hagman, Ii., kuollut vankileirIllä 13. 9. 18. 
Huhtmen. Kalle, kaatunut rintamalla 15,":1. 18, 
Haulalahtl, A., kuollut vankileirilht 9.7. 18. 
Leppänen, Juho, kuollut vankileirHlI 2 7. 18. 
Laurila, Vihtori, kuollut vankileinl1l 2.7. 18. 
loopas, Eljas, kuollut vankileirilli 25.6. 18: 
Ovo.kainen, A., kuol1ut vankileiriIli 27. 7. 18. 
Virtanen,' Matti, ammuttu 7. 6 18. 
Saarimaa, Juho, kuollut vallkileinlll 27. 7. 18. 
l\l;: 1", " 

Kymin Korkeakoskelt PU/lhiomo-
tyOvtlen a .. o. 

Roos, Tyyne, kuollut vankileirillä 27. 8. 18. 
Roos, Emil, ammUttu. ' 
6ndqvl~t, VlI.lnO, ammuttu? 7, 18. 
ij.1Ul!ala, Aksel, kuo1lut vankileirl1lä 10.9. 18. 
Nironen, J., kaatunut ri!lI~malla 8, 4. 18. 
Vigg, Hel}rik, ammuttu 5.5. 18. 
Kaaplalnen, A., ammuttu 10.5. 18. 
Adamsson, Emil, ammuttu 12. 5. 18. 
Viikari, Toivo, ammuttu 5.5. 18. 
AhlCl,visl, ' Kalle, kaatunut rintamalla 4, 5. 18. 
Mäkdl, Evert, .kaalunut rintamalla 4.3. 18. 
Sjöroas, Rikhard, kadonnut tiellmlttömiin. 
laurila Enk kaatunut rintamal1a 8.4. 18. 
lisakka(a, 'v,.,' Kaatunut rintamalla 28 4. 18. 
Iphansson, V., \<IIollut vankUeirl llä 13.9. 1.8. 
bmplnen, S., ~uollut v8n~\lelrJllli. ? 7. 18. 
Haikonen, J" a'mmUItIl 5.5. 18. . 
löngn!n, Onni, kaatunut rintamalla 2. 2 18. 
Ahti, August, ammuttu 5. 5. 18. 
Roos, filip, 'kadonnut tlelimitl~miin. 
P'f, II. ,1" , .. " .•. ,,11 , 

Enson Paperi- ja PuultiomotyOv. a. o. 
Kaija, Tuomas, ku ,liU! piiä91. koliin 24.7. 18. 
Roos, Maiti, kuollut vankileirilli 13.7. 18. 
Kapperi, Ptkka, ammuttu J. 3. 18. 
lkävalks, Antti, kuollut vllnkileirillä 12.7. 18. 

Myllykosken. Paperi· ja Ptwhiomo-
, tyOvtlen a. o. 

Salmi, Taavi, kuollut vanki\. r.ääsl. 27. 7. 18. 
SlmOl"S, Manne, kuollut vank!leirillä 17 6. 18. 
KasSila, Otto, kuollut vanki!. pääst. 21. 6. 19 
Ahola, Ville, ammuttu 13 5. 18. 
Halli e, Nestor, ammuttu? 5. 18, 
VIII, Otto, kuollut vankIleiriIli 20.6. 18. 
Verho, Oskar, kuollut vankll. pääsI. 16.8. 18. 
Anttila, Erik, kuollut vankilearilHt 28. 7. 18. 
Seppä, Jalmari, kuol1ut vankileirillä 25.8. 19. 
Mäkelä, Vilhard, kuollut vankilemllä 3 9. 18. 
A'armo, Ernest, kuollut vankileirillä 18. 7. 18. 
Kanerva, AnU;, kuollut vankileirillä 17.7. 18. 
YrjOII, Abraham, kunllut vankaleirlllä 20. 5. 18. 
Niskanen, Martti, kuollut vankilemllä 11. 9. 18. 

Lohjan SelluloosatelttaantyiJvtJen 0.0. 
Björgman, Kustaa, kaal. rlnlam. helmik. 1918. 
lmdroos, Kustaa, kuol1, vankileir. hei"äk. 1918. 
Vainio, Kal 'e, kaatunut rintamalla huhtik. 1918 
Vainio, Hjalmar, kuollut vankilelr. heinllk.1918. 
Undström, Fredrik, kaato rinlam. huhtik: 1918 
Vaahtera, Aksel, kuollut vankit hein~k lCJ18. 
LOhman, Eljas, kaatunut rintamalla huh'ik. 1918 
Sahlslröm, 'Frrdnk, kuoli. vanki!. kesäk. 1918. 
Lindfors, Aksel, kuollut vankllelr. heinä,k. 1918. 
Bergman, Oskar, kaatunut rinlam. huhlik. 1918. 
Unden, Kalle, kuollut vankUeir. hemäk 1918. 
Lmden, Edvin, kuollut vanklftir. heinäk. 1918. 
Hels, Kalle, kuollut vanklleinllä heinäk, 1918. 
Vire, Anton, kuollut vankileirillä heinik. 1918. 
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Tampereen Katiohuopatehtaan tyo-
vlJen a. o. 

Virtantn, Anshelm, kuollut vankHeir. 20. 5. 18. 
Suhonen, Konsta, kaatunut rintamalla 6.1. 18. 
Kilplntn, Kaarlo, kuollut vankileirillä 8. 4. 18. 
Juvalalntn, A., kaalunut rintamalla 28.3 18. 
~an lanen, t:l.tlkki, kadonnut UetimitlOmiin. 
Hokkanen, 1. V" kuollut sal'i~laan 16. 6. 18. 
Heino, H. A., kuollut vankileirilUi '23. 6. 18. 
KOSkinen, K. A., ammuttu ? 5. 18. 
undberf' K. J., ammuttu 3.4. 18. 
Kivinen J. Kustaa, kaatunutrintamalla 3.4 . 18. 

Tamfereell PUllhiomotyOvt1en a.o, 
Saarela, Augusl, kaatunut rintall1. maalisk. 1918. 
Lf'ppänen, Kalle kaatunut rllllam. maalisk. 1918. 
Hild~n, KuSlaa, kuollut vankileiril1ä 21. 6. '18. 
~ylvander, Mikko, kuollttt vankileirillä 22. 5. 18. 
Virtanen.,. Matti, kaatunut r!nt~malla 27. 3. 18, 
Nlemi\ l!dvard; kuollut vankileirlllli. 

Kajaanin Selluloosatehtaan tyO-
, vtlen a,'o. 

Juutinen, J. Edv., kuollut vankileirillä 15. 5. 18. 

Simpeleen PaperiteolliSILllstyOV. a. o. 
Merilainen, Pekka, kuollut vankileir.marrask.1918. 
Nummela, Juho, kuollut vankileir kesäk. 1918. 
HJenontn, Adolf, kadon, ui tittämättömiin. 

Epil(jlt Tapetti- ja VtJrltyOntek. a. o. 
Lehtinen, Kaarl, kuollut vankileirilli 22 6. 18. 
Toivonen, Paavo, kaalunut rintamalla 10. 3. 18. 

Paflkakoskell PILllhiomo- ja kartonki-
lyOvtlell a. o. 

Kilpeläinen, H , kuollut va nkileirjJ]ä. 
Autio, M., ammulIu 8.4. 18. 
Ktmpas, J., kuollut vankileinllä 21. 1. 19. 
Sormunen, Otto, kuollut vankileirillä 10.9. 18. 

Tampereen PaperlnjalosltlstytJnteki
jt1in a. o. 

Rtko, Juho, ammuttu 13. 3. 18. 

Stockforsin PuulziomolyOvtlell a. o. 
Ldvo, Juho, ammuttu 5. 5. 18. 
Tuomassan, Nestor, kuollut vankileir. -1. 5. 18. 
Liukko, Antti, ammllltu 30. 4, 18. 
Hynninen, A1bmi kaatunut rintamalla 30. 4. 18. 
Stenström, Vihtori, kuollut vankilelr. 20.6. 18. 
Ortn, Kalle, kllollut vankll. pUstyliän 3. 10. 18. 

. ,1 . 

Verlall Pahvitehtaalt tylJvtten a. o. 
Mustonen, Roobert, amllluUu 2. 5. 18. 
Ahvenisto, Juho, ammulIu 3.5. 18. 
Mäkinen, Emil, kuollut vankileirIllä 5. 10. 18. 
Lahtinen, Jalmari, kuolll1t vankiltirillä 7. 7. 18. 

Sanduddin Tapettitelttaall tytJv. a. o. . , 
Jalava, Vilho, kaatun. rintamalla maalisk. 1918. 
Enqvist, Arvid, ammuUu toukok. 1918. 
Venno, Valler, ammuttu ' toukok. 1918. 
Lövström, Torsteu, ammuttu toukok. 1918. 
Lindström, Kaarlo, ammuttu toukok. 1918. 

/(allltuan PaperiteollisltllslytJvlten a. o. 
Sten berg, August, a1l1mullu 7 4. 18. 
Rinne, Juho, kuollut vank,leirilli 15. 6. 18. 
Järvinen, Vihtori, ammuUu 10.5. 18. 
Heikkil~ , Kalle, kuollut vanklleiri11ä 22.7. 18. 
Välimä~l, frans, kuollut vanki leirillä 16. 5. 18. 
Aro, Eino. kuollut vankileirillä 21. 8. '18. 
Salonen. Hjalmar, kuollut vankii p.ust. 20 1218. 
Sf;pplilä, Emil, kuollut vankileir. pllist. 13.7. 18. 
Hakala, VlItt, kuollut vankileirillä 30. 5. 18. 
Heino, Kalle, kuollut vankileirillå 9. 8. 18 
Tuiskunen, Juho, ammuttu 21 . 4. 18. 
Kaseva, Johan, ammuttu 21. 4. 18. 
Ketonen, Frans, kuollut vankiltlril1ä 25.6. 18. 
Berg, Väinö. kuollut vankileiri11ä 15.9. 18. 
Koponen, Frans, kuollut vankileirillä 12.7. t8, 

!(illillkosken PUllhiomotyOvtJen a. o. 
Haapanen, Edvard, kuollut vankilel r. 10. 4. 18. 
Mäkinen, Kalle kuollut vanklleirJII!l 16. 9. 18. 
Anllila, Antli, kuollut vankileirillä 28 6. 18. 
Rintanen, Toimi, kuollut vankilt-iri1Iä 21. 6. 18. 
Korpet/, Toimi, kuollut vankileiTlllä 20. 6 18. 
Kallio. Usko, kuollut vankllt'i rll1ä 4. 7. 18. 
Korpela, Yrjö, kuoJlut vanllileinlJ1i. 10.6. 18. 
Korpela, Onni, kuollut vankileiri11ä 15. 6 18 

Omaiset ja toverit 

. , 



6 Papt!r i'lyö Jäincn 1920 

Taivalta alkaessa. 
Vuosi 1918 oli työväelle, murheeo vuosi. 

Hajalle lyötynä ja maahan poljettuna oli-
vat silloin - muutama kuukausi sitten -

jo olisi voinut ilmestyä, ei ollut käytettä· 
vissä riittävästi voimia, jotta lehti olisi 
saatu tciimitetuksi. Mutta tänä vuonna 

mahtavat järjestömme. Eikä työläisten " se tulee taas kerran kuussa tervehtimään 
mieliala ollut suinkaan parempi. Luu- jokaista järjestynyttä paperityöntekijää -
rankotehtaisiil1 sullottuna saivat he mel· levättyään lähes kaksi vuotta. 
kein joka päivä nähdä raahattavan nal- Vuosi 1920 on työläisille sekä toivbhi · 
kiisiä ja repaleisia tovereitaan teloHetta- kas vuosi, että myöskin kovien koettele-
vaksi, samaan aikaan kun nälkäkuolema musten vuosi. Synnyttäähän uutta toivoa 
korjasi heidän keskuudestaan runsaimman liikkeemme tavattoman nopea vaurastu-
sadon. minen, mutta ennenkaikkea se, että mei-

Silloin ei moni työläinen"uskaltanut toi- dän puolueemme päätti viimeise~sä puo-
voa, että muutaman kuukauden päästä luekokouksessa astua vasemmalle, niin 
olisivat työväentalot entisillä ahkeroilla paljon kuin se voipi parlamenttarismia 
omistajillaan ja työväenliike olisi maasta ja ammatillista liikettä hylkää mätiä tehdä. 
kohoutumassa. Nyt tuntee jokainen työläinen omaavansa 

Multa niin kävi kuitenkin. Siitä kiitos taas puolueen, johon se voipi luottaa ja 
porvariston päättömän raivon. jonka se tietää tinkimättä ajavan työläis-

Vuosi 1919 alkoi myöskin synkin pUr- luokan etua. 
tein. Yhä oli porvaristo sokean raivon MuUa samaan aikaan kun se tuntee 
vallassa. Työväen vaalijulistukset riistettiin tyydytystä näihin saavutuksiin, samaan 
alas, niiden levitläjät teljeUiin vankilaan aikaan se huomaa surukseen elintason 
tai haastettiin oikeuteen vastaamaan ri· yhä kohoutuvan. Se mikä maksoi v.1914 
koksesta (1), siitä nimittäin että hekin tah- 10 p:ä maksoi v. 1919 1: - mk. ja nyt 
toivat käyttää perustuslain takaamaa kan- se maksaa lähiaikoina noin 2: - mk. Tämä 
salaisoikeuttaan. Ja monissa paikoin suo - näin suunnaton hintojen kohoaminen joh-
jeluskuntalaiset esiintyi vät niin uhkaavasti, tuu etupäässä siitä, että valtioneuvosto -
että työl1iisten täytyi luopua oikeudestaan saadakseen valtion tulot lyömään lähi-
saada työväenyhdistys tai ammattiosasto main yhteen suunnattomien menojen 
jälleen pystyyn. •. kanssa - ehdotti kohotettavaksi ulko-

Mutta saman vuoden lopulla me voimme mailta tuotavan tavaran tullia 200 pros. 
iloksemme merkitäi että työväenliike on ja kangastavaral1 tullia 100 pros. Tynkll.· 
voimistunut tavattomasti, että aurinko pais- eduskunnan säätämä viljatuHi, mikä ko· 
taa työläisellekin kohta puoli päivän kor- roUaa leivän hintaa, pantiin samasta syystä 
keudelta. käytäntöön. Valtion menot kohoutuvat 

Sama "valkoinen " terrori, joka painoi suunnattomasti sOlalaitoksen takia, minkä 
koko työväenliikkeen alas, se sama esti osuus tekee noin kolmanneksen valtion 
myöskin tämän Paperityöl.äisen ilmesty- menoista. 
mästä. Koskihan niin perinpohjainen "apu- Nyt jo ovat tavarat paljon kalliimpia 
harvennus·, mikä pantiin toimeen työ- kuin viime vuonna, ja ne nähtävästi yhä 
väenliikkeen eturivin miehissä, myöskin kohoutuvat. 
Paperityöläistä. Viime vuotena, jolloin se Mikti pelastaa työltiiset IltiLktikuole· 
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masta? Ainoa vastaus siihen on: Työ-
paikkojen töytyy kohota samassa suh-
teessa, kuin kohoavat tarvikkeiden hin
nat I Mikään muu ei heitä pelasta. 

MuUa kuinka saada palkat kohoutu-
maan nam tavattomasti? järjestymiseo 
avulla ! Missä ammattikunnassa 011 heikko 
järjestö, on myöskin huonot palkat. Missä 
taas on hyvä, voimakas järjestö siinä palk-
kataso on myöskin siedetlävämpi. - Kat-
sokaa työnantajia! Ovatko ne järjesty-
neet? Heillä on trusti. S. Paperi - ja Puu-
massa1eollisuuden harjoittajain liitto ja he 
ovat vielä työnal1tajain liitossa. Ollakaa 
oppia isännfstänne työläiset! He ovat hy-
vin järjestyneet. Ja siksi he ovat voi mak. 
kaat. Järjestykää tekin. 

Vielä löytyy toinenkin ilmiö, mikä tuot-
taa huolta monelle kauemmin järjestöissä 
olleelle työläiselle - se on v.v. 1919 ja 
- 20 kommunistit. Nämä hajoUajat saar-
naavat, ettei työläisten tarvitse järjestäytyä, 

---
kunhan he vaan viittauksen saatua ovat 
valmiit tarttumaan aseisiin. Tämä suunta 
voipi saada ammatillisten järjestöjen kes-
kuudessa suuria tuhoal aikaan, vallankin 
nyt kun tarvikkeiden hinnat nousevat niin 
suunnattomasti. Kuta sllrkeampaan ase· 
maan työläiset joutuvat, sitä parempi 
maaperä on heidän agitat~ioonillaan. 

Sen tähden - paperiteollisuuslyöläiset 
- ryhtykää ripeään toimintaan järjestö· 
jeone lujittamiseksi ja jäsenten tietoisuu-
den kasvattamiseksi, ettei meitä synkkä 
yöhytYyllälä.1 Uudistakaamme voimiamme 
v, 1918 muistoilla, sillä sen vuoden muis-
tot - jos minkään - antavat meille voi-
maa kovimpiinkin ponnistuksiin. Meitä 
uhataan nälällä, multa jos; me jokainen 
puolestamme teemme mitä voimme, niin 
me emme jouda läheskään sitä koke-
maan, mitä saimme kokea ~auhun vuonna 
1918, 

H, A, 

Suomen Paperiteollisuustyöväen liiton parlamentti. 
Kokous Tampfreella marraskuun 1-3 p:nä 1919, 

Liittomme 6:des (ylimääräinen) fdust.jakokous 
pidetllin Tampereella TyövienyhdistykSl'n talossa 
viime marraskuun 1 - 3 p:nä. Sen menosta ja pää-
töksistä kerrottakoon tässä yleispiirlein. Sitä ennen 
ori mainittaVA, että edellinen liittomm e edustaja-
kokous pidettiin samassa paikassa huhtikuussa 
1917, joten seuraavan sääntömääräisen edustaja· 
kokouksen aIka olisi ollut vasta tlni vuonna. 
Muutlunl'et olosuhteet vaalivat kuitenkin sen pitä-
mistä aikaisemmm, minkllit ton jäsenet liittotoimi· 
kunnan ehdotuksesta niin päättivät. 

Ltittomme 4\ toiminna~sa olevasta osastosta oli 
kokouksessa edustethma 34 osastoa 35 edustajalla 
ja liittotoimikunta 6 t'dustajalla. Näiden ohella 
oli kokouksessa edustettuna Suomen AmmattiJär-
jestö ja kotimaisista veljesliitoista: Kutomateolli-
suustyövlien, Melalliteollisuustyövien, Tehdas- ja 
sekatyövlien ja Sahale"lIisuuStyöväen liitot, sekä 
ulkomaalaisista vt:ljesliitoista: Norjan Paperiteolli-
suustyöväen ja RUOlsin Sahaieollisuustyöväen liitot. 
- Varsinaisia edustalia oli sit~n kokouksessa yh· 
teensä 48, Joiden lisäksi liiltotoimikunnan jäseniä 

ja ;>anomalehtimiehiä y. m. asianhalrastajia oli 
kokousta seuraamassa. 

Ensimäisenä kokouspäivänä alotetdln Iyöt klo 10 
a. p. yhteisesti laulamalla Kansainvälisen työväen-
marssm ensimäinen ja viimeinen värsy. Tämän 
jälkeen seurasi lIiton sihteerin E. ViljaSEn terveh· 
dyspnhe, jossa hät) viitaten liiton kehitykseen /" 
varsinkin parin vjjmei~en vuoden vaiheIsiin, se ä 
edustajakokouksen tehtäviin, lausui liiUotoimikun· 
nan puolesta edustajat tervetullfiksi Ja julisti kokouk-
sen alkaneeksi. Kokous, tunnustf\luaan itsensä 
sääntöjen määräysten mukaan koolle kutsutuksi 1" 
liittotoimikunnan ehdotuksen mukaan edustaja n 

I valtakirja! hyväksyttyä, valittiin kokouk~elle puheen-
johtajaksi Frans Aalto, Nokiasta ja Jo/mari Ki
~istö, Valkeakoskelta, Sihteeriksi hyvlksyttiin E. 
VIIjallelI (päasihteuik<:i) sekä toiseksi Eetu Väre 
Simpeleestä ja S. / Mallinen Tampereflta. Kun 
vielä oli valittu ä1inestys\laliokunta, 2 jäsentä, joh-
tava valiokunta, puheenjohtaja ja sihteerit ynnä 2 
muuta jäsentä la pöytäkirjantarkaslajat, siirryttiin 
lIittotoimikunnan tarjoomille tervetuliaiskahvllle. 
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I K\l..hvlloftlan jätkeen lausuivat tervehdyksensä 

Ammatlijllrjestön edustaja T. Bryggari, Metalllteol· 
ljsuuslyövJen , liiton edustaja Vdin41 Salovaara, 
Tehd~$, ja sekatyöväen liiton edustaja K. /.,.eillQ, 
Kutomaleol!isuustyö .. äen liiton edustaia V. Kallto 
ja , Sahateollisuustyöväen , liiton ,edustaJa K. Sopa-
lIen. Liittomme puolesla vastasi tervehdyksiin E. .. 
Vilianen . 

Liiton toiminlakertomuksel vuosilta 19\1, 1918 
ja 19 19 011 jaellu edustajille; painettuina, ]otk:4 otet-
tiin nyl käsiteltäviksi: Sihieerin esitettyä lyhyen 
selostuksen kunkIn vuoden kertomuksen sisällö,!i, 
hyvä~sytt1i1l ne kaikki yksimielisesti ilman valio-
kuntaan lithettAmältä Tilikerlomuksel samoilta 
vuosilta , Ilähetettiin lyhyen ,! keskustelun jälkeen 
Ra.ha-~siainvaliokllntaar;l, johon valittiin 5 jäsentä. 
I(un vielä o!l asetettu 5·jlsenlnen Menettelytapa-
vallokunta; t esite.tlllll kokoukselleJliittotoim kunnan 
entl~en puheep!ohtajan, Eino Rissasen ~iih\mäen 
vaitiorikosvanki asta lithettämä toiminnan selostus 

I'i! tervehdyskir;elmä. Eino IRlssaselle päätettiin lä-
. \ettää vastatervehdY$./onka toimittaminen annettiin 

valiokunnan Ichtiväk~. Tämitn jälkeen suoritettiin 
~västy~keskustelu ! ,tnaksuluokkienu luvusta\ Ja liitto · 
maksuje~ kqro~tamises1a, liittotoimikunnan esityk-
sen pohjalla, jonka jälkeen kysymys lähetettiin 
Raha-asiainvaliokuntaan. 

• ,., t II' 
Skandina~iQlI maiden edustaiat saapll~af_ , 

Ensimäisen kokouspäivän iltaplivällä saapui ko-
koukseemme erikoiselta mIelenkiinnolla odotetut 
vieraamme, veljesliittojen edustajat: Norjan Paperi· 
teollbuustyöväen liiton toimitsija, tov. A. Braf~old 
ja Ruotsin Sahattol1lsuustyöväen liiton toimi1sija 
tov. Aug. S~tllSson . Liittomme puolesta lausui E. 
Viljanen saapuneet vieraat läm pöisin sanoin terve· 
tullelksi. ..,. B~(ltvold esiintoi Norjan Paperiteolli-
suustyöväen lhton ter\lehdykset mainiten m. m., 
että siellä on noin 15,000 paperiteollisuustyöläisiä 
ja niistll on liitossa jäsenenä noin. 13,000. Työ· 
piivät 8·tunlisia ja palkat noin 15 kr. päivää 
kohden mlehisillä työntekijöillä. Ruotsin Saha-
teollisuustyöväen Hiton tervt"hdykset esiintoi Aug. 
Svtl/sson, mainiten m. m. ellit Ruotsin selluloosa-
työJitislstij kuuluu noin 7,000 heidän IiIttoonsa. 
Näi~en työpäivät on myöskin saatu jo 8·tllntisiksi 
ja, palkat ,noin 15 kr. ,valhelllc päivää ja henkilöä 
II"phden. Kmn" lkln edustaja ,lausui vielä erikoisen 
ilonsa siltä, että onnettoman kansalaissodan j~lkeen 
~mmalliyhdistysllike titäll!!. jälleen on vOItokkaasti 
nousemassa, jolle toivoivat parhainta menestystä. 

Toisena kOkousplivänä, joka alotettiin klo 9 a p. 
yptelslaululla, esitettiin ens.mäisenä käsiteltllväksi 
lausunllonaf/lo valtiorikos~ankitn armahdusasiassa . .. 
Perustdtll esitys päättyi pontee~: 

eliA yleinen armahdus kaikkiin niihin po-
Hlttisim vankeihin nähden, joita ei ole tuo· 
mlttu yksityislllontoislsta rikoksista, sekä 
niiden tuomioiden tarkastaminen, ovat vti-
pymättit toteutettava!, sekä 

ettA Sos -dem eduskuntaryhmin on kai-
kllla mahdollisilla keinOIlla toimittava ylei-

sen amneslian toteuttamiseksi ja sIInä tapaUK-
sessa, että ~al1ltuspuoluee{ edelleenkin vii-
vyttilvät amnestian toteuttamista on Sos.-
dem. eduskuntaryhmän klellettävä!kannatuk-
sensa sellaiselta hallitukselta. 

_ Lyhyen keskustelun jälkeen lausuntoehdotus hy. 
väksyttiin yksimielisesti kokouksen päAtOksekii 
asiassa. 
, Suoritettiin evlstys~eskustelut muuto,s!sta liiton 
ja liiton osastojen sll.äntOihin, valistustyökysymyk-
sestit,j menettely tavasta tr,öehtojen parantamiseksi 
ja liiton suhtautumisesta ainsäädäntötyöhön, minkä 
Jälkeen kysymykset Iilhetetliln vallokuntiin päAtös-
ehdolustf'n valmistamista varten, .. " 
, Jdriest5muotokysymvksesstf hyväksyltHn pJätök-

seksi, valiokuntaan lähettämättä, liittotoimiKunnan 
näin kuuluva paAtösponsl: 

, , 
elli Uitto, kannallaen teollisuusliittomuo· 

toa ammattiyhdlslyslll kkeen järjestömuodoksi, 
kehoittaa Ammattijärjestön eaustajakokouk-
seen meneviA hittomme edustajia ja Liitto-
toimikuntaa sitä ajamaan . , , 

Lillon suhtautllmiststa laj"stiddtintöfyiJhön pil.i-
tetliin Menettelytapavaliokllnnan ehdotuksen mu-
kaisesti : 

a) eliA liitto pitää parlamenltarisen toi· 
minnan tarpeellisena; ., t 

b) ettll parlamentIII on ryhdyltivltoieut-
tamaan myöskin taloudellista kansanvahaa ; 

c) etli liittokokous ilmoittaa kannatla-
vansa Sos.-dem. eduskuntaryhmää valtiolh-
sen, kunnallisen ja taloudellisen kansanval-
lan tokutlamisessa. 

Vaiisfllstyökysymylts~ss(j pältettiin: 
1 :si) että pIIhuomio on kohdistetlava 

kasvattavalIe valis!lIstyölle jossa mielessä, 
sik~1i kuin liiton ja osastol'en varat suinkin 
sallivat, on eri paperiteo lisuuspalkkakun-
nille lärJestettävä opastuskursseja tietopuoli-
sen ja kitytännölUsen opastuksen antamisek5i 
jäsenille. 

2:ksi) että liittokokous pitllä suotavana, 
ellä samassa kunnassa toimivat eri liittojen 
os~stot muodostavat kuntaa käsittävän pai-
kallisl!lrlestön, jonka tehtäväni olisi: ope-
tus-, valistus ja kasvahl~työn jllrjestäminen 
m, m. siten, tili S09.·dem. vaahpilritoimi-
kunta kursseja jlirjeslåesSllän saataIsi yhdeksi 
aineeksi ottamaan ammattiyhdistysliikkeen; 

3:ksi) ettit osastot ja vast'edes pentstelta-
vat paikallisjlrjestöt kukin palkkakunnallaan 
tekevät voitavansa aineellisen kannatuksen 
saamiseksi kunnalta, mainitunlaisille va lis-
kurssetlle. 

4:ksl) elli Liittotoimikunta asianomaisen 
osaston kanssa yhdessä sopivat, mahdolli-
suuksien mukaan, kurssien järjestämisestä. 

5:ksi) elli erikois1apaukslssa Iilapäi~puhei
den ja esilelmlen pitämIstä harjoitetaan teh-
tyjen pyyntöjen Ja Uiltotoimtkunnan harkin-
nan mukaan. 
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Mak$uluokkiln lukamlilirli hyväksyttiin 3:si ~ ku· 
Itn liittotoimikunta ·oli ehdot1anut. Sen mukaan 
A·luokka on parhaiten palkattuja varten, johon 
yhtyminen on jgsenen tai lAsenrksi aikovan Itsensä 
määrättävissil. B-luokka on sellaisia ·varten,.- JOIden 
palkkalulot on 10 mk. tai enemmän plilvässä \ja 
C·luokka niilä varten, joiden palkkalulol ovat alle 
10 mk. päivässä. Palkkaetujensa perusteella aiem-
piin maksuluokkiin kuuluvat voivat kuulua ylem-
piin mllksuluokkiin, multa ei päinvastoin 

'5lstitinkirloitusmaMllt koroitetUin seuraavlksi~ 
Enslkerlaa jäseneksi rhtyvähä A-Iuokassa 7 mk., 

IHuokass.'\' 5 mk. ja C-Iuokassa 3 mk. Vakinais-
ten JvhkkomaksuJen laiminlyömisen takia eronneilta 
A-luokassa 12 mk., B·Juokassa 10 mk. ja Cluo-
kassa 8 mk, Vlimäärlilsten maksujen laiminlyömi-
sen takia eronneilta A·luokassa 18 mk., li·luokassa 
15 ' mk. ja C-Iuokassa 12 mk. 

EpätoveriJllsesti esiintyneiden sisäänkirjoitusmak-
sun ~uuruude.ta, samom kuin heidän jäseneksi 
ottamIS~Slaankin, päällä! ku'>Sakin eri tapauksessa 
asianomaisen osaston esityksestä liittotoimikunta. 

VllkkbmaksuikslliittJ/le m.!llrittiin seuraavat nlää-
rat: A-Iuokassa 1: 50, B·luokassa I mk. Ja C luo-
ka$l 60 penniä. 

YI,mtfarlilSIstli vIrosta siädettiin, että se saa 
nousta korkeintaan samaan määrään vIIkossa kuin 
\'akinainenkln lIittovero sekä, eltä liiltotolmlkunta 
yain erikoisissa poikkeustapauksissa ja silloinkin 
tarkan harkmnan jalkeen voi sen määrätä. 

Sisllänkirjoilusmaksujen Suhleen määrättiin lisäksi 
eltä nhslä vain puolet on ulittt tivl liitolle Ja ku-
kin asianomainen osaSIO saa pitää itseIlAIn toisen-
puolen. . 
\j~A~llStflslllaksuiksj typfaistlluisso"'l'ohon ' on jou· 
dultu sUlI1ö/en edellyttämällä tua la, sll!ldettiin 
seuraavat suuresti koroitetut määrät: 

A·luokassa 
6 kk .. yhtäjaksoisesti jllscnenä olleelle Smk. 4: -:-päiv. 
I vuod. ~ 4: 60 " 
2 vuotta 5: 2b ~ 
3 ~ 5:80. 
-4 " 6:40 ~ 
5 ,,7: - • 

B·luokasS3 
6 kk. yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle Smk. 3: " päiv. 
I vuod. 3: 45 JJ 

2 vuotta 3: 90 
3 • ., 4:35 • 
-4 4:80 • 
.; 5: 25 • 

I C·luokassa 
6 kk, yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle Smk. 2: 25 päiv. 
I vuod. 2: 70 
2 vuotta 3: 25 
3 3:60 
4 • 4:115 
5 j ~ • ,4:50. 

Jos avusltlksen ,saajalla 011 elätettävänll useampi 
kuin yksi 15 vuotta nuorempia lapsia, saa]>1 hän 
lisäksi 1 mk. päivälle jokaista seuraavaa lasta koho 

• 

i •• ' $:'.,.~~, .~I • '(1';0 J '1 IUU I •. et. ~ 
den; •. 111. ,kuitenkain IIntmplä )aln- Smkw~O: ~16a' 
malle perhee-lle- piiiväA kphden · j ~'"Lle,.; kuttnLtilton 
sääntölen 8 §:Iin 5 knlfdassa lihemmiIH.$8not1an. 

Työltömyys:. jtt l' Jl/oiko.-aIJUSlukslt ·;J'/toroltrttHII, 
edellyttäen eltä vaWon antama osuus tuleelkoroile· 
tuksl ehdotuksen mukaan, seuraaviin mUrtin: 

',.. ~\' ~... .,A·luo~a~ tli l 
6 kk, yhtäjaksoisesti j ls~nenä olleelle Smk. S1 60 p.!llv· 
1 vu"d. ~ 6:QO • 
2 vuolla '1.: 8') 
3 • H " ,8: 1,1() 
4 ." \0: -

" ".!. 
n·luoka~ \ 

6 kk. yhtäjaksoisesti jisenenä olleeile Smk. 4: 50 piiv 
I vuod. !I: 5S ~ 
2 vuolla ~ 6: 75 
3 7:~ 
4" 9: -

, , 
I ". J;-I.u,Qk~ssa .,.'" ,. , 

6 kk. yhtäjak50isesti jAseneni olleelle Smk. 3: 45 päiv. 
I vuod. ~ ~ ~ ~ 4: 50 
2 vuolta • 5: 55 • 
3 .6:3G. 
4 ,) .7:29" 

Matka-avustuksen suuruuden perusteena on lyOt· 
IOmyysavustuksen 'Suuruus. 

Haulo/tsQlJu!>tulud koroittttiin seuraa\!an suurui-
siksi: 

I vuoden 
2 vIIolla 
3 • 4 

I vuoden 
2 vuolta 
3 
4 .. 
1 vuoden 
2 vuolla 
3 • 
4 • 

, '1'\. A-Iuokassa .:' ", '" " ,'-,J 
jäsenenll olleen omaisille Smk. 101):-

• }oo:-
• 200: -

250: -
8·luokassa '1. I -tll; " jäsenenll olleeen omaisiJle Smk. ' 60: -

• 
C·luokassa ., 

jäsenenä olleen omaisille Smk. 
• 

• 

lob:-
150:-
20 , -

~9: -
80: -

i20 -
160:-
1 •• 11, 

Uitto veroJen samoin kuin avuslusmaksujenkin 
koroitukset määrättiin vOimaan astuviksi vuoden 
1920 alusta. , " 

Tässä yhleydessll hyväksyttiin liitolle tulo· ja meno· 
arvio vuod~lJe 1920, jonka tulo samoin kuin meno· 
punlikin pMhyi summaan Smk. 110,250:- . 

Ylldlslysfalfl mätfräystm perusttella piltettiin 
liitto ja liiton osastot, kukin itsenäisenä, ilmoittaa 
rhdistysrekisteriln. Tastl aiheutuvat l,otoimenpiteet 
jAtettlin lIittotoImikunnan huollettavaksi. '-I~iII 

,Liiton ja liiton ()sastojell säAntöihln .. hyväksyltlln 
tehdystä eSityksestä yhdlstysla.n vaalimla ja muiJa 
tarpeelUsiksi katsolnita pienempiä muutoksia. 
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Samoin liiton Työttömyys- ja malka·apukassan 
sUnnllt hyväksyttiin muutetussa lam edellyttämässä 
muodossa. Samassa yhteydessä säädettiin, etl' jä-
senten liitolle suorittamista vIikkomaksuista 30°/0 
~ilrret iin neljlnnesvuosittain työttömyys- ja matka-
apukassaan. 

Menettely/avasin iyöthtojtn parantamiseksi pää-
telllin: 

1:5i) elli Liittotoimikunta tekee voitavansa '. 
. saad. ksensa aikaan mUrlvuosiksi koko maata 
kisltllvän työehtosopimuksen Suomen Pa-
peri. Ja Puumassateollisuuden työnantajain 
liiton ~anssa, johon sopimukseen lhttyislvät 
samaan aikaan päAttyväl eri tehtaita varten 
valmistetut palkkatsnffit. 

2:si) että työdttosopimusten käytäntöön 
saattamista' suunniteltaessa neuvotellaan nii-
den toisten hUtojen kanssa, joiden ,jäseniä 
sopimus tulisi koskemaan. 

3:sl) että I vöehtosopimu kset pyrilään yl~ensä 
saama~ n aikaan neuvottellltietä, ilman lakko· 
taistelua. 

4:si) että kalkki liiton jäsend tek~vät voita-
vansa Liiton voimlstuttamiseksi niin, että 
kyelAän hankkimaan jäsenille edulliset työ· 
ehtosopimukset. 

PaptrifytJltJistn, liiton liedonantolehden, julkaise, 
mistSta paätehiln, että lehteä aletaan jimeen jUlaista 
kerta kuukaurlessa vuoden 1920 alusta. Samalla 
plltettiin, ellä Jehtea jaelaan kuten ennenkin osas· 
IOlen valityksellä I kpJ. kullekin jäsenelle. Kun 
lenden jul kaiseminen tuottaa Hitolle suuria kustan-
nuksia, pUtettiin kukin osasto velvoittaa panemaan 
toimeen illaman h.·hden kannattamiseksi. Päätös 
on toteutettava ensi heinäkuun loppuun mennessä 
ja tulot tllamasta lai juhlasta Iillteulivä liittoloimi-
kunnalle. 

SlJmalla paikkakunnalla olevitn liiton osastojen 
yhdl~ttimiststtf pllitettnn, että jos niiden jäsenet 
työskentelevät eri työnantajalla ei sellaisten osas-
tojen yhdistämistä nykyoloissa puolleta. 

Seuraava liiton edlls/ajakokous päätettiin pidet-
tävåksi 3 vuoden kuluttua IiiUotoimikllnnan mää-
räamlnä päivinä. 

Edusta,akokouksen edustajain päivörohaksi rdä-
ritllin 50 mk. päivää kohden ja lilt totoimlkunnan 
jäse, ten palkkiOksi 4 mk. ja puheenjohtajalle 6 mk. 
kokoukselta. Tilintarkastajllle päätettiin suorittaa 
laskun mukaan. Epävakaiden olojen vuoksi annet-
tiin liiltotdlmikunnalle valtuus määrätä liilOn var-
sinaIsessa palveluksessa olevien toimhsijoidell pal-
kat ja palkkiot. Kuitenkin lausui kokous mIeli· 
piteenään, että palkka ei saa olla määräävä toimia 
täytellä~ss! vaan kykenevllisyys. 

Toinen kokouspälvll pJ!lttyi tllhin klo 6 Lp. il-
lalla olivat edustajat Työväen Tea\1erissa katsomassa 
Hamlet-näytelmää, /'onka tälkeen oli yhteiset illalli-
set, missä yhdessäo oa Jatkui aamutunneille. 

Kolmas kokouspiivä alotettiin jlllleen klo 9 a,p. 
yhteiSlaululla, minkä jlllkeen esitettiin Ruotsin teh-
das- ja seka työväen liltolta saapunut tervehdys-
kirjetmll. 

TytJvtitn suoj,fuslaklttt valvonnasta esitettiin ja 
hyväksyttiin seuraava lausunto: 

Työviensuojeluslakien valvonta on mUri!elty 
Asetu~ella ammaltientarkastuksesta. Sen mukaan 
tehtävän suorillava! {>liflammattientarkastajat apu· 
laisineen, nhllä teolhsuuksien aloilla, jotka ovat 
vqimassaolevan lapaturma- ja työaika lain alaisia. 
SamolO kunnalliset ammattientarkaslajat niillä työ-
aloilla, jotka ovat joko tilapäisiä tai pienJiikkeitä, 
eltä eivil kuulu tapaturma-la työaikalain alaisuu-
teen. Asetus ammattiemar aSluksesta edellyttäii, 
etlä tYÖläiset vahtsevat lyömaaluottamusmiehet, 
jOlka ovat työnantajalle ilmoitettavai. 

Ennenkuin työmaaluottamu!>miehet voivat täyttiä 
tehtävänsä, täytyy työläisten olla ammattiosastojensa 
kautta mitä tu~emassa ja ennen kuin osastot voivat 
tätä tehtäväänsä täyttää, täytyy työ!ä.isten olla tar-
koin järjestyneitä. Saadakstmme suojeluslakien 
valvonnan mahdollisimman täydelliseksi päättää 
kokous: 

l:sl) elli kalkki kussakin kunnassa olevat 
ammattiosastojen valllsemat työmaaluotta-
musmiehet muodostavat kuntaa käSittävän 
Iyöväellsuojeluslakeja valvovan keskuSkOmi· 
tean. EnSlmäisesslt kokouksessaan valitsee 
komitea ttsellensä puheenjOhtajan ja muut 
tarvitsemansa virkailiat, seki päällilä kokoon-
tumispaikastaan Ja ryhtyy heli tehtäviänsä. 

2:sl) etlll. siinä tapaukStSsa jos Ammatti· 
lirjestön ensi edustajakOkOUS hyväksyy pai· 
kallis/srjestöJen perustamisen, shrtyy tyoväen-
suoje uslaklen ylin valvonta nä Iden tehtäviin, 
jolloin ensi ko~ dassa mainittu keskuskomitea 
käy tar~uomaksi. 

Kansålaissodassa huoltajansa mltletl/intiden j/i
senltn lapsille påätettiin teHdystä esityksestä myön-
IlIA Uiton varoista jaettavaksi avuslUksina Smk. 
20,(100; - . TAtll. tarkoitusta varten vtlvoilettiin liito 
totomtikunta keräämään osastojen välityksellä asi-
assa tarvittavan tilaston, sekä kokonaisuudessaan 
lähemmin järjestämiän kysymyksessä olevan asian 
Samaan tarkoitukseen pUtellim kerätä ylimäärä-
senä verona jokaiselta jäsenellä 25 penniä viIkossa 
viime marras- ja joulukuun aikana. 

TIlivapauden .mytJlftäminll1 vuosien 1917 ja 1918 
tileistä jäi ri ippumaan erinäisten St:lvitystcn saami-
sesta, jonka jälket'n sanotut tiilt on esitettävä uudel· 
leen lilintarkastajllle ja niistä saatu u\1si lausunto 
osastoille, jolloin liittoääncstyksellä päätelään tili-
vapauden myöntämis~slA sanotuilla VUOSIlla. Vuo-
den 1919 I1leistä myönnettIin tilintarkastaiain ja 
Raha·aslainv~liokunnan lausunnon perusteella tili· 
velvollisille täydellinen vastuuvapaus. 

Ullon sihlemn vaali jätettiin haet!avaksi julista-
misen jälkeen liittoUnestyk~ellä toimitettavaksi. 

Llitlotoimikunnan jäuniksi valittiin suljetuin li-
puin: Kalle Koi~ul1tn, Erkki HI/minen, Kalle Tuo· 
milftn, Hiljo Nieminen, Ida Keskilft n, Aleks Ula
nen, Aino Koivunt", Amtl Koi~isto ja Herman 
SaruistrÖm. Varajlseniksi: Dflawd Salonen, Kus
taa Salonen ja Kaari Järvmtt/. Tllintarkastajlksi 
isinl1öitsljll K. W. Petojtiniemi, K. J. Jokisalo ja 
taloudenhoitaja K. A. jalava. Näille varamiehiksi: 
toimlltaja M. Lammi ja kirjanpitäjll V. A. Saa
risto, kaikki Tampereelta. 

• 



192<) Paperityö l Älll e n II 

Liiton edusta/iksi Ammatti/dr/utö". vtJ/lIImsfoQf/. 
valittIin: Kalle Koivunen ja S./. M4klntn Tampe-
reelta, Frans AulIO Noklasta, Jalmari Kivts/6 Val-
keakoskelta ja KaUt Varpio Lohjalta. 

Kun vi~lä oli puheenjohlaja Aall()IJ esityksestä 
arvosteltu liittotoimikuntaa ja tOimitSIjoita, jolloin 
&tu Von lausui moitteensa liian vähäisestä a101-
teiden teosta, seka}. Kivistö kaivannut toimenpi-
teitä IiittomerkkikysymyksessJ, julistettiin kokouk· 
sen varsinaiset aSlal loppuun kMitell'liksi. Lopet-
lalaisiksi puhuivat kokouksen puh.~enlohtaja Aalto 
tehtyjen päätösten toteuttamisen tärkeydestä. 5th-
tteri Wiljantn puhui onnlSlUneiden pillitOsIen mer-
kityksestä ja edustajatn velvollisuukSIsta paIkkakun-
nillaan päätösten perusteiden selvltUljinä.. Lopuksi 
kohdlstaen W. sanansa erikoisesti Ruotsin ja Nor
jan tduslaiillt, näissä maissa liittoamme kohtaan 
osoitetusta erinomaisesta huomaavaisuudesta ja avu-
llaisuudesta, pyytäen heitä viemiän kotimaahansa 

~-

liittomme sydämmellisimntäl lervehdykset. T. Bryg
gari puhui tehtyjen päätösten kantavuudesta. Allg. 
Svens~'on lausUI suuren Ilonsa uudelleen siltä, elt! 
työvllenliike Suomessa jälleen niin v ·ltokkaaS!l nou-
see ja kiitti k" kousla kaikesta. A. Bralvold lausui 
julki ilonsa ja khtoksensa kaik~ta mitä. 011 nähnyt 
Ja osaksensa tiiliä saanut Puhui voimakkauli 
työväen yhteistoiminnan linnan rakentamisesta, 
jonka työn voimaa näkyy jo kaikkialla. Eräs nals-
edustajista lausui kokouksessa olleiden naisten kii -
tokset Norjan ja RUOIsin edu~taJille, sekä pyysi 
heitä viemään Papertteollisuuslyöväen liiton naisten 
lerveisd kotimaahansa. Lopuksi laulettiin yhtei-
sesti • Vala- ja .Kansainvällnen työväen marssi.' 
Täten oli Suomen Paperlteollisuuslyöväen Hiton 
6:des edustajakokous päättynyt Ja kukin edustaja 

' lähti olopaikalletn toimimaan liiton hyväksi tehty-
jen pUlösten ja suunmtelmien mukaisesti. 

E. W. 

Liittomme toiminta·alueelta. 
Kirje Varkaudesta. 

Kuten muistetaan,' riehui täällä Varkau-
dessa "valkoinen" terrori ankarampana 
kuin monissa muissa paikoisia, tuhoten 
lukuisan joukon parhainta voimaa. Näi-
den teloiltajien tarkoitus oli tällä tavalla 
saada kylvetyksi pelkoa työ äisiin, mutta 
ei työväen luulisi ottavan asiata juuri tältä 
kannalta. Päinvastoin luulisi työväen en-
tistä innokkaammin koittavan osoittaa, 
ettei seJlaise.ta työstä ole toivottua tu-
losta,' 

Mutta Varkaudessa näyttää todellakin 
herrojen tarkoitus toteutuneen, päättäen 
työväen velttoudesta. Ammattiosaston ko-
kouksissa käydään nHn laimeasti, että 
mODta kertaa on vain kymmenkunta, jopa 
alle siitäkin kokouksessa, vaikka jäsen-
määrä on noin 70 paikkeilla. Niinpä oli 
jouluk. 21 pä ivän kokouksessa osanotta-
jia vain 14, sanoo neljätoista, vaikka ko · 
kouksessa esillä olevat asiat olivat mitä 
tärkeimmät. Olihan mainitussa kokouk-
sessa esillä m. m. osaston rekisteriin ilmoit-
tautuminen, liiton sihteerin vaali, naisten 
palkkauskysymys y. m. 

luuletteko todellakin, hyvät toverit, 
läyttäneenne yhteiskunnalliset velvollisuu-
tenne sillä, että töintuskin maksatte osasto-
maksunne. Hyvä tosin sekin 00, multa 

ehdottomasti riittämätön. Teiltä vaatii 
oma ja työväen yleinen etu paljon suu-
rempaa harrastusta, Työväen Uytyy tällä 
hetkellä järjestyä sekä ammatillisesti. että 
valtiollisesti ja lisäksi täytyy jokaisen käydä 
kokouksissa sekä koetlaa kasvattaa itseänsä 
sekä toisia tovereita kykeneviksi toimIhen-
kilöiksi. Sillä ennenkaikkea niitä työ , 
väenlilke nykyisin tarvitsee. Ja siten par-
haiten korjaamme ne haavat, mitkä vas-
tustajamme ' meihin iski, 

Petteri. 

Paperltyöläiselle kirjeenvaihtajla. 

Kun Paperityöläinen alkaa taas ilmestyä 
kerran kuussa olisi jokaisen osasi· 'n va-
littava kirjeenvaihtaja, että saataisiin tie 
toja eri tehdasalueilla valitsevista oloista 
ja tapahtumista. 

Paperityöläisen sisältö riippuu tietysti 
kirjeenvaihtajien virkeydestä, sillä eihän 
voida odottaa, että hiton sihteeri yksik -
seen voisi pitää lehden sisällön vaihtele· 
vana ja rikkaana. 

Toivomme siis, että osastot ensi tilassa 
valitsevat kirjeenvaihtajan lehdell~ ja avus-
tavat häntä tiedoilla, mikäli voivat. 

\ 
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työväerivoinla'ä käsva\\ama.n, 
1 ,tyQyäestAn, olosuhteideq l?åraQt~rninen 

riippuu" työväeolilkkeen voimasta. Sen 
myöotävät ei yksistään Iyöläisiin kuuluvat, 
vAan mYÄ~ , porvariRiireihin lukeutuvat,,-
YP.1m~rlävåisel l ja t!;l,tUj.ldell,. jJunl;lustavat 
k4nsalaisek MuUa vaikka näin 100 asjan~ 
iait~ ei sjlti ' suurin. osa maam,me työläi 
~ i,sJ~, ~äsitä'lv~lvoJJ ~suut.t~~~ työ i/'åellyoiman 
~asNattat11i~ess~ . , , I;i ,.,tanm·' jeJtä työvä~n· 
xoimaa kas.vat~taa ll ,jär.jestelmällises.ti vaio 
säännöllisen järjestötoiminnan avulla. Ei 
taQ.~o lp. tunnustaa 'teariiassa ja käytän · 
nössä koetellun yhteistoimintamuodon tuo 
loksellisuutta, joka kuitenkin lälläkert~a 
tun netuista on parhain, terveellisen yh-
teistyön merkitseviä tuloksia tuottava tekijä. 

Vähäksl.'tään tuloksia ei~~~~Qmatil' että 
liikkeellä jolla on vähän aineellista varat 
lisuutra ja elävää, tehtävänsä tasolla ole· 
\1aa, Ivoimaa, ei voida paljoa voittaa. d,iai~ 
hatellaan uusia toimmtamuotoja, joilla 
pienemnlin ponnistuksin .luuloteIlaan I saa· 
vutettavan pikemmin ja suur~mpia tulok· 
sia. Näissä mietteissä, ja väittelyissä hu-
kalaan aikaa ja kasvatustyö edistymisen 
ja voimistumisen merkeissä ei kule eteen-
päin, kulen pitäisi... , ,u 

Ammattiyhdistysliike on Suomessalvielä 
verrattain\ nuori, joten seD ,t~rkoituksen· 
mukaisuus ei ole suurelle" työväenosalle 
selviänä. Mutta tulisi näidenkin kuitenkin 
muistaa, että niinä aikoina, jolloin am-
mattiliittojen jäsen määrät ja rahastot ovat 
ollee; p,iell.et" ,ei niiVe työnaqtaj~tkaan Q.\e 
arvoa antaneet. · TyöuJojen parannusvaa· 
li~uk~rt eivät t~l'öin ole yleen~ä tuotta-
neet tuloksia. ,Pienillä jäsenmäärillä ja 
va~ollla ei. pämil. liitot ole myöskään vO,i· 
n,eet ,täyttää sitä jäseniään kasvattavaa ja 
aineellisesti aullavaa tehtäväänsä, joka näi-
d,en ohjelmaan ku.uluu. Mutta sjta mukaa 
kuin Iii~o t vaurastuivat jäsenmä~räänsä ja 
raha,vilroihi!,\sa katsoen, kuten täällä esim. 
v. 1917 tapahtui, tuli niiden valtava mer· 
kilys ilmeiseksi. Työnantaj,t antoivat tun· 
nustuksen ~a näille työläisten edustajina. 
~irj ~lIisia työe~tosoplmuksia alettiin saada 
aikaan JUk,uisasti, jo i s~a. ,m. n1-. saatiin mää· 
ratyksi 8 tunnin työpäivä ja palkkoihin 
huomattavia koroituksia. Samaan aikaan 
liittojen rahastot lisääntyivät merkitsevill 

{ 

, ,1. .• 

summin, jpt~n niidep j3s~niå aine~li~~sti 
turvaava ja. heqki,5esti kasvattava vaikutus 
olisi! alkanut täyttää tarkoitustaan. ,l,.t 

T~";ä vaurastuminen ja kehi~ys ' ~j ~ui
tenkaan saall4t jatkua ja tuottaa, jat~4",,~li 
.b~delqliä. Vu.oden 101 8 O\1fJe.I~Ql1'\at ta-
pahtumat keskeyttivät sen!. Ei ehditty. edes 
v]J,oden 1917 aikana jäseniksi I tulleille 
~aapa osapu,illeenkaan selvJt~tYksi ~Q1matt' · 
yh!1l~ty'sljlkk.e.en peri",att~ita "~ ja Itoimin~ · 
mUQtoja" .k,unnes nämä" jo, vallank\l,maus-
huumeessaan läksivät aseelliseen Iqimin-
t,aan" ty1it~ ~itten t~pahtuj S:~ _ t~n\1·et,a~h. 
~ii~å .m~~an. tuho\li\p amm~tI;y.h4jitY.'· 
Ihkkeemme juuri tarkoituksenmukaisuu-
teensa päässyt tai p~äsemässä oleva toi· 
minta, Mutta sen tämä voimakkaaksi ko· , 
honnut ammattiyhdistysltike tässäkin 
VI~assa ljO{ eh,ti, kuitenkin osoittaa, että sen 
avulla VOidaan sen voimakkaana ollessa 
paljon työväenoloja par~nta~. Puhumatta· 
kaan tämän liikkeen suuresta kasvattavasta 
ja valista,vasta merkityksestå jäsenistöönsä 
ja koko työväenluokkaan. . "', 

Ammattiyhdistysliikkeessä voivat yksi· 
tyiset työlåiset koota yksilölliset voimaq!;a 
y,hteiseksi suureksi voimaksi. Niinkuip 
vesipisarista muodostuu mahtava virta, 
niin myös työläisistä yhdistyneinä paisqu 
mahta\!a voima, jonka oikeute\tuihin Ivaa-
timuksiin kapitalismin on taivuttava .. Mutta 
kun nämä edut mitä vaaditaan ja tarvi· 
taan, eivät ole tilapäisiä vaan Ijatkuvia, 
niin .se edellyttää myös työläisillä keskey-
tymättömästi jatkuvaa yhteistyöfä. Ainoas· 
taan siten voidaan työväen voima kasv;at· 
~aa sellaiseksi jätti läismuuriksi, jonka suo 
jaamana 9n turvallinen -- elää. Se on tä · 
mänpäivän vaatimus. multa se on myös-
kin tulevaisuuden hyöty. 

E. W. 

) I 11 ' , 
Työväen sivistysliIttoon 

,)~ 1," J •• II, 
päätti S. ) Paperiteollisuustyöväen IiiUo 

yhtyä liiUoäänestykseJlä, jossa yhtymisen 
puolesta antoi 19 osastoa y~simi~lisen kanr 
natuksen ja ,vain 2 osastoa äänesli .sitä 
vastaan. Työväen SivistyslIittoon. yhty-
mistä kannatti 457 jäsentä ja, vastusti, 6 
jäsentä. Päätös on siis melkein yksimie· 
linen. 

" 

____________________ ~I 



o 
1920 Paperil}'öläin"1I 13 

Osanottajat S. Popm'feolr"lIuslyöl1äellliiloll 6:ssa €dllstajakokouksessa Tampereella, 
marras/wtlll 1-3 p:nä 19J!!...:";;;;;';'~;::::~ 

IIVasclllmalla lukien ensirivissä,: V. V. Salovaara, S, Mela1lityöv~Uil!o,,·f. Aalto, Nokja~Aug.Sy.ns
san, RuotslII SahalyOv. Uitto, A. Bratvold, Norjan Paperltyöv. Liitto, E. Vilja,nen, S. Pllperilyöv, Liil\o, 
T, Bryggari, S. AmmaUljirit Slöj K. V. Salonen, kokouksen tulkki. Toinen rivi: K. Leino. '$. Tehda~· 
ja Sekat. Liitto, Ida Keskinen, Tampere, K. Sopanen, 5 Sahatyö~. UiUo, Ida pör.hönenj HelsinklltA. 
Sillanent SinTo, Rauha Ruoranen, Llclahti, Ellen ' Nieminen, Epilä, Hilda Jä.rvincn,Tampcre, Kaisa HiJ-
dl!n, S. Paperil)'öv. Liitto Kolmas Tlvi: S. J. Mäkmen, S. Paperilyöv. li illQ, V. LehtQ/' VOlkka, ,A. 
Korpela, Kuusankoski; A. Kantanen, Kymin Korkeakoski, J. Ohvo, Leppäkoski, V, Nieminen, ,KIllin-
koski, K. Varpio, LOhja, K. Koivunen, Tampne, J. Sie~kinen, Lohikoski. Neljäs riVI ·; V. Mesillinen, 
Kaukaa, O. Salo, Kymin tehdas. R. Leinonen, Enso, Hj. Heikkilä, Tamperr, A. Mllklmaa, Jämsänkoski, 
A. Turpeinen, KI$Sakoski, A Viinikainen, Kotka, A. Koivisto, Sanlalahti. Viides rivI: A\ Hellsll!n, 
Valkeakoski, T. Korhonen, Ka jaani, K. Salonen, Tampere, K Heikkinen, Juankoski, A. Väyrynen, Kaul-
lua, 1. Salonen, Varkails, K 'Semenius, Sandudd, A. Ulanen, Tampere. Kuudes rivi: J . Vesanen, Tam-
pere, K. Tilllnni, Tampere, E. Helminen, Tampere, V. TYl1nil ll .. Myllykoski, E. Väre, Simpele, K. A. 
Saarela, Taillionkoski, E Suhonen, Mänttä, J Kivistö, Valkeakoski. 

Osastojen rekisteri-ilmoitukset. 
,. 

Suomen Pilperiteolli suustyöväeo osas· 
toja on ilmoittautunut rek isteriin 41. 16 
osastoa nukk uu vielä, muUa toivomme 
niidenkin pian heräävän. - Nyt onki n 
aika nousta valvomaan omaa ja toveriensa 

parasta. Parhaimmin teemme sen , herät-
lamällä osasia benki i~ja ji illymällå kai-
kin osaston jäseneksi. Siten turvaamme 
parhaimmin itsemme. 
Sa~oin on iiillo tämä;l vu~den alussa 

ilmoitettu rekisteriin, 
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18,300 tonniin paperia ja 1,400 tonniin 
pahvia. Sellulosa ja mekaninen massa 
käytetään omiin tarpeisiin. 

JärjestäJän matkat. Liittomme jär-
jestäjä S. J. Mäkinen tulee matkustamaan 
helmikuun alusta seuraavasti: Varkaus, 
Kajaani, Juankoski, KIssakoski, Voikka, 
l(uusankoski, Kyminlehdas, Stockfors, Ky-
min Korkeakoski, Inkeroinen, Myllykosl..i, Paperia ja puut~var8a A1;,Istraa 
Kaukaa, Pulp, Taimonkoski, Enso, Läs- " 118ao. Suomen konsuli Sr~ney~sa, htrra 
kelä, Leppäkoski, Kaltimo ja Pankakoski. (Naukler, ~n 'pyytänyt klrjeessa suom,a-
,_ Mahdollisesti tahän suunnitelmaan tul- lalseo p~pe!m I,a, puut.avaran ~?terauksla, 
.laan teKemään muutoksia, multa milloin koska $leila olisI' paIJOo ostaJI~. M~un 
sellaisia sattuu, siitä ilmoitetaan ajOissa muassa ,tulee New. ~outh. Walesin hallitus 
osastoille. . rakennuttaf\l.aan lahlyu~sma omaan la~ · 

Jämsänkoskelle suunnitellaan ke'välpuo- ' kl!~nsa satoja asun~oJ~ Ja on .varannut 50 
leila pidettäväksi opastuskurssit joihin tu- miljoonaa puntaa tahan tarkoitukseen. 
lisi järjestämään Hämeen 1. pohjoinen 

. vaalipiiritoimikunta ja,Suomen Paperiteol-
Ilisuustyöväen Lii~to luennoitsijat. 

Liittotoimikunnan virkailijat liitto-
toimikunnan puheenj. Kalle Koivunen, 
varapuheenj. Erkki Helminen, sihteeri 
Heikki Ahmala, taloudenhoitaja Kaisa 
Hilden ja järjestäjä S. J. Mäkinen. 

Liiton toimiston aukioloaika. T. k. 
18 p:nä päätti liittotoimikunta järjestää 
toimiston aukioloajan seuraavasti: Aamu-
päivällä kello 9 - 12 ja illalla klo 4 - 6. 
Asiakkaat voivat siis toimittaa asiansa joko 
aamu- tai iltapäivällä, kuinka kullekin 
sopii. 

Suuri paperitehtaiden kauppa. 
Oston johdosta on osake-enemmistö Oy:ssä 
Jämsänkoski, jolla on puuhiomo, sellulosa-
tehdas ja paperitehdas, sii rtynyt yhtymälle, 
ionk~ hallussa on ennestään MylJykosken 
puuhiomo ja paperitehdas, Ummeljoen 
punhiomo sekä Simpeleen puuhiomo ja 
paperitehdas. Hinnaksi mainitaan . 9 1/t 
mdj. markkaa. 

Järnsänkosken tehtaat perusteltiin v. 1894. 
Puuhiomossa on 5 kivI paria, sellulosateh-
taassa 3 kaiti laa ja paperi tehtaissa 3 pa-
perikoneita. Tuotanto on n. 7,000 tonnia 
paino-, t3pelti-, kirjoitus- ja käärepaperia 
sekä n. 5,000 tonnia sulfitisellulosaa ja n. 
3,000 tonnia mekanista puumassaa omaa 
tarvetta varten. 

Näissä nyttemmin yhtyneissä tehtaissa 
on yhteeDsä 24 kivi paria 7 pahvikoneUa 
ja 7 paperikonetta. Vuosituotanto nousee 

• 

Liittomme jäsenien huomloont 
T. k. 20 p:nä lähetimme kaikille liittomme 
osastojen toimitsijoille kiertokirjeet n:o 1 
ja 2. Jollei jonkun osaston toimilsia ole 
saanut mainiUua kirjeitä, niin pyydämme 
ilmoittamaan siitä liitQn toimistoon, että 
voimme läl,Ietlåä toisen kerran. 

Skandinavian veljesliitot avusta~ 
neet IiiUoamme. 

Liittomme toiminnan kansalaissodan jål ~ 
keen alettua viime vuoden aJussa, tehtiin 
Liitlotoimikunnan toimesta Paperiteolli-
suustyöväen kansainväliselle sihteeristölle 
selvitys liiton asemasta. Samassa tehtiin 
pyyntö mahdollisesta avusta liiton toimin-
Dat) jälleen kuntoon saattamiseksi. Tämän 
johdosta saatiin vuoden lopulla liitolletrime 
avustliksena Ruotsin Tehdas · ja sekatyö · 
väen liitolta 2,000 kr., Ruotsin Sahateol-
li suustyöväen liitolta 5,000 Smk. Norjan 
Paperiteollisuustyöväen liitolta 1,000 kr. 
ja Tanskan Paperiteollisuustyöväen liitolta 
1,012 kr. Suomen rahaksi vaihdeltuna 
tekevät nämä avustukset yhteensä Smk. 
28,381;35. 

lahjottajille, Skandinavian veljesliitoille, 
on liittomme. puolelta lausuttu sulimmat 
kiitokset. 
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Ulkomailta. 

Vuosi katsaus Norjan Paperiteollisuustyöväen liiton 
saavutuksiin. 

(Uiton älncnkannaltajasta suomennettu). 

Ammattiyhdistysliikkeemme on v. 1919 
saavuttanut huomattavia tuloksia, joihIn 
meIllä on syytä olla tyytyväisiä. k.ysy-
myksessä työajasta olemme saavuttaneet 
monivuotisen päämäärämme - 48 tunnin 
työviikon. Tyydytyksellä paperilyöläiset 
15 p:nä toukok. 1919 ottivat vastaan kier-
tokirjeellä antamamme ilmoituksen, että 
seihemäs työvuoro viikossa lopetettaisiin. 
Samoin tiedoituksemme elok. 1 p:tä, että 
sama työvuorosupislus pantaisiin toimeen 
myöskin. yhtäjaksoisesti työskeotelevllJä 
osastoil la . Viimeksimainittuihin osastoihin 
nähden ei järjestelmä ole tyydyttävä, mei-
dän on v 1920 saatava käytäntöön sun-
nuntaivapaus eli 6 tunnin työvuoro. Lu-
kuunottamatta puuttuvaa sunnuntaiva-
pautta kemiallisilla osastoilla. olemme siis 
mitä työaikaan tulee pääseet siihen pää· 
määrään, johon vuosikausia olemme tais-
tellen pyrkineet. 

Toisen saavutuksen - myöskin järjes-
täytymiselle hyvin merkitykselllsen 
olemme voittaneet v, 1919. Meille on ni-
mittäin onnistunut pakoittaa työnantaja-
järjestöt erottamaan Jakonnkkurit. Tällä 
voitolla on luonnollisesti tavattoman suuri 
merkitys, Ensiksikin järjestymäUömiin työ· 
läisiin nähden, nämä tulevat tulevaisuu· 
dessa ajattelemaan muutaman kerran 
päänsä ympäri ennenkuin 'uudas,työhönsä 
antautuvat. ]ärjestymäUömät on täten tehty 
aivan avuttomiksi! 

TyönantajIlla ei ole mahdollisuuksia pi-
tää näitä työnhaluisia elukoita jälkeen la-
kon työssään, Tulevaisuudessa kieltäytyvät 
järjeslyneet työskentelemastä yhdessä la· 
konrikkurien ja työnhaluisten kanssa. -
MerkitykseJlisintå on kuitenkin se, että 
tehtaanomistajat vastaisuudessa tulevat 
miettimään kerran toisensa jälkeen' ennen-
kuin laskevat tehhansa lal<kotilaan. Oul-
skogersio selluloosatehdas on pelottavana 

esimerkkinä siitä mitä se maksaa jos han-
kitaan järjestymätlömiä työläisiä tehtaaseen 
sen jälkeen kun järjestyneet ovat jättäneet 
työpaikkansa. 

]årjestymättömien lukumäärä maassa on -
kin vuoden· kuluessa huomattavasti vä-
hentynyt. Meillä on enää hyvin harvoja 
järjestymältömiä paperityölåisiä ' maas 
samme. I 

Kuluneen vuoden saavutukset ovat aja-
neet useimmat epäröivät järjestöihin. 

Kuluneena vuonna ovat Norjan paperi-
työläiset myöskin saavuttaneet huomatta . 
van palkkojen tasoituksen, muUa yleensä 
on hintatason kohoaminen jatkunut tava· 
tonta vauhtia. Palkanlisäys, mikä vuoden 
tariffintarkistuksessa saavutettiin on mitä-
tön verraltuna hintatason kohoamiseen. 
Vuoden vaihteessa onkin asema sen vuoksi 
sellainen, että, ellemme teollisuudessa v. 
1920 joudu huonompaan taloudelliseen 
tilanteeseen kuin v. 1919. on esitettävä vaa· 
timuksia erikoisista kalliinajanlisäyksistä. 
Olemme vakuuteUuja siitä, että osastomme 
tulevat kii nnittämään tähän seikkaan huo-
miotaan ja valmistautuvat johtamaan toi-
mintaa palkkojen kohoamisen aikaansaa-
miseksi hintojen kohoamisen mukaisesti 
sekä samalla hintojen säännöstelyn aio 
kaansaamiseksi. , 

Alkava vuosi ·tulee antamaan mahdolli-
sesti vielä enemmän tehtäviä ratkaistaviksi 
kuin vuosi 1919. Ensi kädessä tulemme 
ponnistamaan kaikki voimamme saavut-
taaksemme oikeuden ottaa osaa tehtaiden 
hallintoon ja siinä varsin kin vaikutusval · 
taa työläisten ja esimiesten ottamiseen ja 
erottamiseen. ,_ 

Myöskin tulemme taistelemaan kalliin· 
ajan seurausten vyöryltämiseksi pois työ · 
läisten hartioilla. Tätä taistelua harjoite-
taan työpaikoilla vaatimalla korkeampia 
palkkoja, mutta se ei saa jäädä yksin· 
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omaan palkkatai.steluksi vaan on se laa-
jenndtava sellaiseksi, että se saa myöskin 
poliittisen laajuuden. . , 

Valtiomahti täytyy saada käsittämään, 

tuloksien saavuttamiseksi, loivomme asial-
l emme~ hyvää uutta vuotta. · 

• • • 
ettei mitään rauhaa tule vallitsemaan työ- Edelläolevassa naapurimaamme veljeslii-
paikoilla enoenkuin työväestö on" saaDut ton vuosikatsauksessa on meidän maamme 
varmuud.en', ettei mitään aiheettomia hio- paperityöläisille paljon merkillepantavaa 
toko kohottamisia tapahdu. Me tulemme tänä aikana. Se osoittaa mitä saavutuksia 
pakoittamaan valtiovifaoomaiset niin te- voidaan voittaa tarmokkaalla j~rjestäyty
hokkaisiin toimenpiteisiin, että kaikki kei - misellä ammatillisella alalla. Ja se osoittaa 
nottelu hiotojen suhteen tulee mahdotto- myöskin mitä tehtäviä ammatilliselle liik -
maksi_ · keelle vastaisuudessa avautuu. Tehtäviä. 

Järjestäytymistyömme on ku luneena vuo - jotka' osoittavat kokonaan harha luuJoksi 
tena tuottanut hyviä tuloksia. OJien va · sen väitteen ettei ammatillista työväenlii-
kuuteltuja siitä että kaikki voimat jänni- kettä muka enää tarvittaisi, eikä sillä olisi 
tetään myöskin alkavana vuonna hyvien muka mitään merkitystä. 

- --

Norjan paperityöläislen tariffitaistelu v. 1919. 
~Norjan Paperilyöläis!iiton äänenkannattajan mukI. 

Että lariffinlarkistus veisi paljon aikaa 
ja vaatisi paljon työtä siitä oltiin jo etu · 
kät~en -selvillä. Ohhan kysymys 7 vuotta 
vanhojen tariffien uusimisesta. Mutta että 
se vaatisi oiio paljon aikaa ku.in siiheo 
kului sitä emme olleet osanneet ajatella. 

Jo eosimäisessä kokouksessa maalis· 
kuussa syntyi ensimäinen vaikeus, kun 
työnanta jat kieltäytyivät suostumasta vaa-
dlUuihin alimpiin palkkoihin parhaiten 
palkatuille. Seo lisäksi tuli toukokuussa 
kysymys seitsemännen viikkotyövuoroo 
poistamisesta 

Seuraava oli kysymys työajan lyhen-
nyksestä teknillisesti jatkuvilla osastoilla 
ja työvuoropalkan korottamisesta nälllä 
osastoilla niin että palk ka kuudelta työ-
vuorolla tulisi yhtä suureksi kuin ennen 
seitsemältä. 

YlJamainitut kysymykset ja monet muut 
täy\yi saada pois tieltä ennenkuin varsi-
naista tariffin käsittelyä voitiin alkaa. 

Kim päästiin itse tarifflin käsiksi koh-
datliin uusi vaikeus siinä että pari teh-
dasta oli kohottanut lariffimääriä jälkeen 
p identämissopimuksen v. 1918. Kävi vai -
keaksi päästä selville mIkä toddlineo 
viikkaansio oli. Löytyi tehtaita, j01Ssa oli 
kokonaista ·5 erilaista palkkalisäystä tanffi-
m~äriio . " Kaikkien näiden Iisäysteo keski· 
määräinen!' viikkolisäys täytyi saada sel· 
ville, la'skea ja: lisätä peruspalkkamääriin : 

". r f l' 

Urakkatyöläisten suhteen oli myöskin yhtä 
vaikeata ja aikaa vievää löytää OIkea 
tuntipalkkap~ruste. Erikoisen vaikeata oli 
se kaikissa niissä tapauksissa, missä mei-
däo täytyi luopua keskimääräisestä viikko-
lai päiväansiosta. 

Elokuun 1 p:nä oli päästy niio pitkälle 
että uudet tanffit voivat astua voimaan. 
Kuitenkio sillä ehdolla, että niissä työ-
paikoissa missä ei jostain uudesta mää-
räyksestä voitu sopia, siellä piti niissä 
kohdissa mistä myöhemmin saavutettiin 
yksimielisyys maksaa jälki maksua elokuun 
1 p:stä. ' 

Tanffitarkistukseo tulos käy ilmi jälem -
panä seuraavista taulukaista. Tauluihin 
nähden haluamme huomauttaa, että. sellu· 
loosatehtaisiin ja puuhiomoihio nähden 
tulee ansio tod~nnäköisesti useissa tapauk-
sissa olemaan huomattavasti korkeampi 
kuin taulukko oS01ttaa. Ansio on laskettu 
pohja tuotannon mukaan. (Sen tuotannon 
mukaan, mikä neuvotteluissa on laskettu) . 
Useimmissa tehtaissa kohoaa todellioen 
tuotto yli pohjatuoton. 

Tässä yhteydessä haluamme vakavasti 
kehottaa kaikkia urakkatyöläisiä huolehti -
maan että tarkkaa luetteloa pidetään urakka -
työn tuntipalkkaperusteesta. Joka urakka· 
joukkue valitkoan mieheo, joka tarkoin 
luetteloon merkitsee työtuntieo, tonoi- tai 
ka ppalemäarien luvun. Seuraavassa tariffin 

• 
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tarkistuksessa niillä luetteloilla on suuri 
merkitys. Me olemme neuvotteluissa ko-
vin kaivanneet näitä välttämättömiä var-
moja lIetoja työntekijäin puolelta. 

Tulos. 

Yleensä on meillä syytä olla tyytyväisiä 
saavuttamiimme tuloksiin palkbhikkees-
simme. Neljänkymmenen kahdeksan tun-
nin työviikko 00 saavutettu~' Palkkojen ta-
soitus on saavutettu laajassa mittakaavassa 
ja palkkojen korotus on saatu huolimatta 
erittäin huonOista Iiikesuhteist8'. Mulla 
huolimatta tästä olosuhteisiin katsoen hy-
väksyttävästi tuloksesta e:mme saa heit-
tåylyä tyytyväisyydessä lepäämään. Päio-
vastoin on järjestöjen ponnistettava.kaikki 
voimansa rajoittaakseen meitä aina uhkaa-
vaa elinlarvekeinottelua. 

TavaroIdenhintojen alituiselle kohoami· 
selle on asetettava s'ulku. Samoin on koe-
tettava saada muutamat tavaralajit hal-
vemmiksi. Palkkataistelu ei ole tehokasta 
ellei samanaikaisesti sen kanssa käydä 
taistelua tavaranhiolojen kohoamisen eh-
käisemiseksi. 

Puoluelehtien on johdetlava tätä taiste-
lua. NIissä voidaan vahingotta supistaa 
sitä voimaa ja palstatilaa, lota käytetään 
suurpoliittiseen toimintaan. Suurval lat voi-
vat kyllä ilman meidän välimtuloamme 
järjestää poliittiset asiansa. Norjan Työ· 
väenpuolueen velvollisuus on yhä suu· 
remmassa määrässä kiinnittää joukkojen 
huomiota meidän omiin sisapoldulSiio 
kysymyksiimme siten kasvattaen yleistä 
mielipidettä kannattamaan niitä poliittisia 
vaatimuksia, joita nyt on tehtävä. Näistä 
vaatimuksista on etualalle asetettava vaa· 
timus tavaranhintojen säännöstelystä. 

Elleivät puolue ja puoluelehdet voi rat· 
kaisevasti vaikuttaa, on ammattiyhdistys· 
liikkeen tartutlava asiaan vaatimalla val-
tion toimenpiteitä joko hintojen alenta fT)i-
seksi tai sellaisen järjestelyn aikaansaami 
seksi mikä tekee mahdottomaksi kaikki 
tarpeeUomat hintojen kalli,tumiset. 

Se alote joka v. 1917 tehtiin kun puo-
lue- ja ammattijäriestö saivat aikaan 85 
milj. kruunun myöntämisen kalliin ajan 
lieventämiseksi ei saa jäädä erikoistapauk· 
seksi vaan on siihen suuntaan toimintaa 

jatkettava. Toistensa moittimisen ja ereh· 
dyksistä puhumisen asemiSta on työskeh.. 
ne!tävä niillä asel!!a jOita voidaan käyttää 
ja seurattava sitä toimintatapaa, joka tuo 
tuloksia käytånnössä. Sellaisen 10Hninta ) 
tavan ei tarvitse vahingOIltaa meidäa agi -
tatsion iamme keinottelun kokonaan POIS' 
tamiseksi kaupan ja teollisuuden sosiali -
seeraamisel la. Päinvastoin. 

Työaika ptilvtityöltiisille. 

Kuten tunnettua, on työpäivä yleensä. 
järjestettävä klo, 7 aamulla ja klo 5 illalla 
välisenä aikana viitenä ensimäisenä päi -
vänä viikossa ja lauantaisin klo 7 aamulla 
klo 1 päivällä välillä. 

Työ ennen tai jälkeen tämän ajan on 
maksettava ylityönä ellei työläisten ja 
asianomaisen tehtaan vältll! ole sovittu 
muunlaisesta työajan järjestelystä. 

Ei ole siis hyväksytyn työajan mukaan 
oikeutta asettaa päivätyöläisiä työvuorolle 
ulkopuolella säännöstelty! työaikaa ellei 
samalla makseta joko ylityökorvausta tai 
vuoropalkkaa. Me toivomme että tämä 
otetaan tarkoin huomioon. 

Sopimusaika. 

On valitettavaa, etlei sopimusaikaa saatu 
muutetuksi ensi kevUksi. Mutta kysymys 
sopimuksen päältymisajan asettamisesta 
kevääksi on kuitenkin sivuasia. Huomau-
tamme tässä siitä seikasta että keväällä v. 
1919 olisi ollut hyvin vaikeata saavuttaa 
niin korkeita palkkoja kuin nyt saavu· 
teUiin. 

Palautamme tässä mieliin Hafsfos·tarif-
fin jonka jo julkaisimme ja joka tuli käy -
täntöön toukokuussa. Nyt saavutetut pai -
kat ovat paljon korkeammat silloisia ja 
kuitenkin pIdettiin Hafsfossin palkkoja 
kesä· ja heinäkuussa erittäin hyvinä. 

Olemme vakuutettu ja siitä, etteil kesä · 
kuussa olisi ollut mahdollista sa"ada työn-
antajia suostumaan niin ' suuriin palkan· 
korotuksiin kuin nyt saavutettiin. Kesä · 
kuussahan eivät työnantajat tahtoneet edes 
kuulla puhuttavan niin korkeista palkoista. 

Voimme siis väUIU täydellä syyllä meillä 
olleen etua siitä, että sopimusaika loppui 
vasta syyskuussa . 
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Vertaileva tilasto keskimtJ.lJrttisista, maksimi· ja minimipalkoista ennen tariffin 
tarkistusta ja sen j alkeen 3/ puuhiomossa: 

KlIrrymiehet . 
Kalkalsij.tt. . 
Kuorijal • . 
PlIunpuhdistalat . 
Muut puhdIstustyöläiset . 

Hlojat .. 
Kuulanpurkajat . 
Rasvaajat . . . . . 
Muut hiomotyöläiset . 

KoneenkllyUäjllt . 
Kon~enasetta/at . 
Kontpojat. . . 
Puristajat . 
PakkaaJat. . . 
Muut konesalin työntekijät. 

LämmltlAjll.t . 
Hautojal • . 
Kuivaajal. . 
Muul työlllisel 

I Ennen tanffm tarkistusta 1'.1lkeen tariffm tarklsluksen 
Maksimi ! Minimi ! Keski", • .. ta~siml ! ""iolmi ! Kt'Skim. 

'" 1S I 9.48 
10.75 900 
10 05 j (M8 
II 75 9.00 
11,75 900 

12.25 
12.75 
11.75 
10.70 

11.75 
iO 50 
11.75 
11.75 
11.75 
1088 

10 40 
1000 
9.00 

10.15 

900 
900 
925 
9.36 

9.25 
9.00 
9.00 
900 
900 
9.00 

9.00 
9.75 
9,00 
9.00 

9.72 
9.86 
9.69 

10.\9 
9.65 

10.06 
984 

1016 
9.93 

10.15 
9.92 
9.70 
994 
99' 
9.80 

940 
9.88 
900 
940 

13.60 
1435 
1275 
14.3tl 
14.35 

1485 
14.35 
14 35 
14.00 

14.35 
13.67 
14.35 
14.35 
1435 
13.33 

13.00 
14.33 
J2.50 
13.67 

11.75 
11.75 
11 75 
12.00 
12.00 

12.25 
12.25 
12 II 
12,50 

12.25 
1211 
1175 
1200 
11.75 
12.00 

1200 
1300 
1200 
12.00 

12.71 
12.67 
12.30 

, 13.07 
12.84 

1308 
1291 
13 13 
13.16 

13.08 
12.84 
12.60 
1285 
1282 
12.tl5 

12.50 
13.17 
12.17 
12.80 

Vertaileva tilasto keskimtJ.lJrttisistli, maksimi- ja minimipalkoista ennen tariffin 
tarkistusta ja 'sen jlilkeett 27 paperitehtaassa: 

~ 

I , Ennen tarlffm tarkistusta lälkeen tariffm tarklstuksen 

, \<\aklllml l Minimi I Keskim. .Via~simi I Minimj IKe~klm. 
~ . l:sel lämmittäjäl I t.87 950 I 10 19 13.87 1200 13.18 ." 
" 0 

2:sel -.- 1050 9.30 9.80 1300 1250 1275 
~.g Hiilen, puun ja jätteidenkulett. 996 9.00 9.32 1250 12.25 12.30 

., Hollanterin kärttlljät 11.95 9.25 10.40 1397 1300 I 13.15 , 

.:!l Hollanteriapu uiset . 1074 900 972 13.00 I:.! 25 12.58 

" Hollanterin1äytläjäl . 10 82 850 9.75 13.00 1250 12.64 
~ Kollienkärrääjät . 1070 900 9.6\ 1272 1200 12.3 1 '" 0 Ulmankeiltäjtt 1184 900 

I 
977 13.30 1250 1254 

:t; Muul 1yölllset 10.35 9.00 048 13.00 12.25 12.50 

Koneenklyl1äjäl . 1600 11.25 1360 1800 1550 16.75 
l:sel konepojat 11.12 920 9.94 13.25 1283 1305 
2:sel -.- . 1050 9.00 9.53 12.75 12.50 12.50 
Käärijä r.0jat. . 1012 7.53 9.04 12.50' 10.67 11 .58 

., Vinllur pojal. . 10.00 9:00 934 1250 12.2tl 12,40 - Rasvaa/at . . . . 11.07 900 990 13 25 12.75 13.02 " - Ru lJaajal ja leikkaajal 12.52 900 10.25 13.72 12.35 13.04 
" " -. - apulaisel . 10 40 9.00 960 1300 1225 12.45 
~ Rullakoneen käyttäjät. . . . 9.85 9.00 9.40 12.50 12.35 12.42 -.- apulaiset 9.00 9.00 900 1200 ' 12.00 12.00 

Kalanterinkayllljäl . Jl 01 9.35 10m 1325 13.00 13.05 
Kalanlerilpuraiset 981 900 9.30 12.50 1225 12.40 
Muut työläiset . . ., 10 42 8.75 9.95 14.00 1200 12.50 
Tytöt ....• 7.75 4.25 5.75 9.30 610 7.35 

, 
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Vertaileva tilasto keskimlUlrttisisttl, maksimi. ja miJlimlpalkolsta ennen tariffin 
tarkistusta ja sell jtilkeen /3 suljiittiselluloosatehtaassa: 

Ennen tanffln tarkistusta lilkeen tar,Um tarklsluksen 
Maksim' Minim, 1 Keskim .. 'v1aksi·mi IMinimi I Keskim. 

Ummiltij'ät . . . . . . . . . 
UmmitU len apulaiset . . . . . 
JätelammlllAjlU . . . . . . . . 
Hillen-, pllun· ja jilteidcn ~ 1l1cttajat. 

l:set keittljät . 
2:set -.-
Apupojal . . 
Massan slSäänpanljat 
Massan ulosoltajat . 

E1unlichet . 
Muut puhdls!ustyöläiset . 
Köyslrata työläiset 

12.49 
1005 
11.91 
11.91 

13.43 
12.76 
10.15 
11.48 
10.82 

11.82 
10.43 
10.37 

9.81 
9.95 
9.25 
9.00 

11.10 
9.80 

1015 
9.7 \ 
9.90 

10.98 
9.50 
9.82 

1092 
10 40 
10.38 
10.11 

11.73 
10.80 
10.\5 
10.75 
10.20 

11.37 
9.85 

10.09 

16 05 
14 .03 
14.20 
14.20 

16.42 
15.32 
13.85 
14.38 
13.00 

14.58 
13,10 . 
13.29 

1336 
12.71 
12.25 
12.25 

14.10 
13. 19 
13.85 
13.47 
12.50 

1348 
12.25 
12,':>0 

14.25 
13.5\ 
1335 
12.98 

15.14 
14. 19 
13.85 
13.93 
12.68 

14.00 
12.65 
12.90 

Pesijäi . . 
Muill työläiset .. 1 11

.
23 

10. 14 
1 

9.87 
9.80 1'0''' 1 9.91 

13.50 
13.17 

1

12.50 
12 . ~0 

1

12.83 
12.95 

., 

1 

I:set haponkeiltAjlit 
2:set -.-
Seulan aseltajat . .. 
Muut happosalin työläiset 

Konetnkäytlijlt. 
I :sel apulaispojat . . . . 
2:5et - • - ja kiiriiä!. 
Saksi· ja paino ruliamiehe!. 
RawalJal . . . . . . . 
Pakkaalat. . 
Muut työllisel 
Tytöt .. 

Jos vertaa edelläolevissa taulukoissa 
esiintyviä paperilyöläisten palkkoja Suo-
men paperi työläisten palkkoihin, huomaa 
helposti niiden olevan huomattavasti kor-
keampia kuin meillä 

On nimittäin huomioonotettava hintojen 
kallistuminen ja rahan arvon aleneminen, 

Vaikkapa edellyttäisi kruunun ostoarvon 
normaaliaikana olleen saman kuin markan 
ostoarvo (tosiasiassa kruunu oli arvok-
kaampi) niin kun ottaa huomioon nykyi-
sen kruunu - markka noteerauksen, huo· 
maa miten paljon huonommat Suomen 
paperityöläisten palkat ovat. 

,3.43 
12.76 
10.15 
11.14 

12.49 
10.02 
10.62 
11.23 
12.16 
11.65 
11.15 
5.25 

10.45 
9.30 
9.25 
9.00 

10,45 
9.35 
9.00 
9.55 
947 

10.25 
9.00 
4.75 

11.46 
10.70 
9.79 
9.74 

1h20 
9.68 
9.50 

\0.28 
1U.37 
11.10 
\0.02 
5.17 

15.50 
14.83 
13.63 
14.00 

15.13 
13.00 
12.90 
13.50 
14.25 
13.76 
13.40 
7.30 

13.17 
13.85 
12.07 
12.00 

13.50 
12.08 
11.72 
11.94 
12.40 

1

13.00 
12.00 
7.05 

14.44 
14.32 
12.84 
13.08 

15.53 
12.54 
12.35 
12.71) 
13.32-
1345 
12.75 I 
7.23 -

El intaso Norjassa ja meillä noudattaa 
lähimain rahanoteerausta. Lasketaan vi-
rallisesti hintojen Norjassa nousseen noin 
350 Olo mutta meillä 700 Olo, Jos käyttää 
yhtälöä markka yhtäkuin kruunu. täytyisi 
korkeimman palkan hintoja silmälläpitäen 
meillä olla 36 mk. kun se Norjassa on 18 
kr. Todellisuudessa on meillä knrkein 
palkka 22 mk. Tyttöjen palkat meillä ovat 
noin 4 - 5 mk. työvuorolta, Norjassa 6-9 
kr.) joten meillä pita.lsi olla 12- 18 mk. 

Työläisten on syytä tarkastella ylIäole-
via taulukoita ja sen mukaan järjestää· 
pa I k kav aatimuksensa. 
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Espanjan paperilrusli. 

Espanjassa on nykyisin muodostetlavana 
yhtymä, joka tulee kontrolloimaan maan 
paperi markkinat. Sen toiminnan, jota on 
ylläpitänyt La Papelera, n. s. paperitrusti, 
tulee nyt ottamaan huostaansa yhtiö, jo-
hon kaikk i paperinvalmistajat tulevat kuu-
lumaan osakkail1a. Uusi yhtiö tulee koot -
rolloimaan vain paperin myynnin, mutla 
ei sekaantumaan sen valmistukseen. Kaik-
kien paperia valmistavien järjestöjen ja 
toiminimien liittyminen 00 jo varmaa. Ko-
miteat ovat työssä päältääkseen, mitä on 
tehtävä, jotta teollisuus saavuttaisi mitä 
voimakkaimman kaupallisen, rahallisen ja 
lakipohjaisen aseman. Kaikki espanjalai-
sen paperin ostot tulevat tapahtumaan 
trustin kautta ja kaikki myynnit tulee tehdä 
sen välityksellä. Kaiken hin takilpail un 
poistaminen kuuluu suunn itelmiin. Es· 
panjan paperintuottajat vaativat suurem-

Suomen Paperileollisullslyöväen 
Liilon sihleerin vaali . 

V. k. 21 pnä toimitetussa sihteerin vaalis~a sai-
vat IAniA: Ahmala 354, Saarinen 71 ja Elo 35. 

Eri osastoissa jakautuivat Unet seuraavasti: 
Tampereen a.O. Ahmata 11 ja Saarinen 1, No-

kian P. P. ja $. a.o. Ahmala 45, KyrÖSkosken Puu-
hiomolehl. a.o. Ahmala 21, Mäntän a.o. Saarinen 
13, Kymin P. 1. I a.O. Ahmala 10, Tainionkosken 
P. P. ja S. a.o. Alunala 9, Kaukaan S. :1.0. Ah 
ma!a 14, Kuusankosken P. P. 1.0. Saarinen 19, 
Hallan S. a.o. Alunala 15, Lielahden S. a.o. Saari-
nen II, jimsänkosken P. ja P. ja S. a.O. Ahmala II, 
Varkauden P. P. ja S. a.o. Ahmala 14, KYlllin 
Korkeakosken Puuh. a.O. Ahma!a 32, Kotkan S. 
a.o. Alunala 13. Saarinen 7, Enson P. ja Puuh. 
a.o. Ahma!a 5, Myllykoskcl1 P. ja Puuh. 8.0. Elo 
II, Lohjan S. 8.0. Ahmala 18, Tampereen Puuh. 
3.0. Alullala 7 ja Saarinen 3, Kajaanin P. a.o.Ah· 
mala 13, Silllpelecn P. a.o. Ahmala 43, Epilän 
Tap. a.o. Ah ntala 15, Pankakosken Puuh . ja Karl. 
a.o. Ahmala 30, Santalahden P. ja Pahv. a.O. Elo 
24, Sanduddin Tap, a.o. Ahmara 6 ja Saarinen 
17 ja KilIinkosken Puuh. a.O. Alunala 22. 

liittotoimikunta pUtli t. k. 4 pnä pilimässään 
kokouksessa kutsua enimmän Uni! saaneen Ah-
malan liiton siht~riksi, joka astui heli toimeensa. 

Vastu n , 
II . Att MA I.A. 

paa suojelusta kotimaiselle paperiteolli-
suudelle. K. L 

Samaa tietä siis Espanjassa, kuin meillä 
ja muualla. Toivottavasti työväki myös-
kin ymmärtää IItrustiutumisen H välttämät-
tömyyden ja perustaa voimakkaan amma-

<-tillisen liikkeen. 

Kanada. 
Sanomalehtipaperin tuotanto kasvaa. 

Kanadan sanomalehtipaperitehtailijat eivät 
pysähdy nykyiseen tuotantoonsa, Joka 00 
700,000 tonnia vuodessa. Arviosta on 
ollut tuloksena se. että tuotannon lisäys 
ensi vuonna on 500 tonnia päivässä, eli 
150,000 vuodessa, joten Kanadan koko-
naistuotanto tulee nousemaan 850,000 ton-
niin vuodessa. Nykyisin vallitsevan hin-
nan mukaan, 66 dollaria tonnilta, tulee 
sanomalehtipaperin tuotannon arvoksi 
56. 100,000 dollaria vuodessa. 

Paperiteollisuus· -, 
työväen Li iton ' 

Toimisto 
pidetään allki Joka arkipäivä 
aamupAlvl. lI 11. kel lo 9- 12 ja 
lItapll.lvlnA kello 4- 6, patsi 
lauantaIna, jolloin se on auki 
ainoastaan AamuplUvAlI1I. k:lo 

9- 12 

·1· 
~ 

l'tlMtln 1020. 
fam~retn Tyjldtn klr). plln01s.. 
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