
KRTSRUS
SOSI ALIDEMOKRATISEN TYÖVÄEN

LIIKKEEN VAIHEISIIN VIHDISSÄ

KYMMENVUOTISKAUTENA

1902—1912

VIHDIN SOS.-DEM. KUNNAI.LISTOIMIKUNNAN 
KUSTANTAMA



ent. A. Törmänen Perustettu >866

SuomeQ vanhin maakauppa.
Pääliike Nummelassa - - 
Sivuliike Wihdin Kirkolla.

Parhaammat tavarat 
Halvimmat hinnat



KHTsnas
SOSIALIDEMOKRATISEN TYÖVÄEN

LIIKKEEN VAIHEISIIN VIHDISSÄ

KYMMENVUOTISKAUTENA

1902—1912

Vihdin sos.-dem. kunnallistoimikunta 
Katsaus sosialidemokraattisen työväenliik

VIHDIN SOS.-DEM. KUNNALLISTOIMIKUNNAN 
KUSTANTAMA



TYÖLÄISEN KIRJAPAINO, PORVOO, 1913.



Alkuvaiheet.

Eteenpäin pyrkivälle matkamiehelle on mieluista, 
saatuaan taas tuntuvan taipaleen jätetyksi selkänsä 
taakse, hetkinen istahtaa maantien penkkaalle leväh
tämään ja johdattaa mieleensä tapahtumia kuluneen 
matkan varrelta. Ovatpa nuo muistelmat sitte surui- 
sia tai iloisia tekee ne mieluisaksi se tietoisuus, 
että kaikki taas on ohi. Levähdettyä on aikomus 
uusilla kokemuksilla voittaa tulevia vaikeuksia.

Vihdin sosialidemokratisella työväellä on nyt 
tällainen levähdyshetki katsoakseen taakseen io 
vuotista kulettua taivaltaan. Samalla tekee se tiliä 
itsensä kanssa: onko aina menetelty mahdollisim
man parhaiten kussakin kysymyksessä tai olisiko 
ollut parempi tehdä toisin, kun on tehty.

Ensimäisenä muistuu mieleen seuraava tapaus: 
Marraskuun i6:sta päivänä 1902 oli työmies Otto 
Reinikainen kutsunut joukon tovereitaan syntymä
päiväänsä viettämään Olkkolan Kylmänojan torp
paan. Saapuvilla on 13 henkeä. Näille kutsuja 
ehdottaa, että eiköhän perustettaisi tänne Vihtiinkin 
Työväenyhdistys, johon yhtyneinä voisimme asi
oistamme pohtia. Kokoontuneet hyväksyvät ehdo
tuksen. Ja, kun Herman Koskela pitää tovereilleen 
puheen, etupäässä siinä selostaen väkijuomien ai
kaansaamaa henkistä ja aineellista kurjuutta, sekä 
esittää listan johon perustajilla on tilaisuus nimensä 
merkitä kirjottautuvat kaikki läsnäolijat jäseniksi. 
Kaikki valittiin johtokuntaan seuraavasti:

Herman Koskela puheenjohtajaksi, Otto (Etholin) 
Sairio rahastonhoitajaksi, K. J. (Björnvik) Karhu-



— 4 —

lahti kirjuriksi, K. Johansson kantomieheksi, Emil 
(Stohl) Joutsenlinna varapuheenjohtajaksi, muiksi 
johtokunnan jäseniksi: Hanna Gustafsson, O. Rei
nikainen, E. Lyytikäinen, O. Hentman. Amanda 
Hentman, Sofia Mikkelsson, Anna Pitkäkari ja 
Juho Nenonen. Valittiin vielä 8 miehinen järjestys- 
valiokunta j n henkinen huvitoimikunta.

Jäsenmaksua päätettiin kantaa 25 penniä kuu
kaudessa ja i:si mk. sisäänkirjoitusmaksua. Valit
tiin puheenjohtaja hankimaan Suomen ruotsalaiselta 
työväenliitolta säännöt ja muut tarpeelliset toiminta- 
välineet, sekä päätettiin varsinainen toiminta alottaa 
tulevan vuoden alussa. Samalla päätettiin ensim
mäinen iltama toimeenpanna 27 p. jouluk. 1902. 
Täten oli laskettu rajapyykki menneen ja tulevan 
vaiheelle ja perustettu

Vihdin Työväenyhdistys.

Maastaan ja mannustaan temmatut työläiset, istu
tettuina kapitalismin kaikki mukaansatempaavaan 
myllynkampiin, toivat valon ja vapauden sanoman 
vielä tietämättömyyden yössä uinuville tovereilleen. 
Itse siis kapitalismi kumoojansa kasvattaa; siihen 
näemme taas tässäkin esimerkin.

Mutta jatkaessamme muistelmiamme tapaamme 
toisena joulupäivänä taas joukon koolla tarkasta
massa saapuneita sääntöjä. Näitä ei kuitenkaan 
hyväksytty sellaisinaan vaan asetettiin toimikunta, 
jonka oli tehtävä ehdotus uudelle kokoukselle, 
jolloin oli tarkoitus saada niille Helsingin Ulkotyö- 
väenyhdistyksen hyväksyminen. Tästä aikomuk
sesta kuitenkin luovuttiin ja vuoden 1903 alku
puolella lähetettiin hakemus saada perustaa Ruot
salaisen työväenliiton haaraosasto paikkakunnalle.

Valistuksen voimaan turvauduttiin heti alunpitäen 
perustamalla lukutupa. Samoin valittiin henkilöitä 
levittämään työväenkirjallisuutta, sanomalehtiä y.m.
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ja palkattiin yhdistyksen puheenjohtaja tekemään 
suullista valistustyötä eripuolilla pitäjää.

Tähän aikaan saatiin myös kokea ensimmäiset 
vastukset. Kokouksia nimittäin pidettiin useam
missa eri paikoissa torpissa y. m., mutta tilan
omistajat, jotka näkivät vaaran tulleen jo koti- 
nurkkiin kielsivät alustalaisiaan antamasta huonetta 
kokousten pitoon. Tästä oli ainoa seuraus, että 
yhdistys ' uokrasi kesänajaksi kokoushuoneeksi V. 
Nyfors’ilta, Männiköstä, erään liiterin ja sen yhtey
teen juhlakentän, jossa ensimmäinen kesäjuhla ta
vanmukaisena kesäkuun i:nä sunnuntaina toimeen
pantiin. Vappuretken teki yhdistys sinä keväänä 
Pyhäjärven Haavistoon.

Ensimmäisessä yleisessä kokouksessa 17 p:nä 
toukok. 1903 jaettiin yhdistys toiminnan elvyttämi
seksi 6:teen piiriin, joilla kullakin oli puheenjohta
jansa ja kirjurinsa, sekä jäsenmaksujen rahastaja. 
Tällaisia piiripaikkoja olivat: Kirkonkylä, Num
mela, Pietilä, Härkälä, Selki ja Vihtijärvi. Samai
sessa kokouksessa hyväksyttiin tehtäväksi työn
antajille esitys n:ta tuntisesta pisimmästä työ
päivästä ja asetettiin asiaa valmistamaan komitea, 
joka laatikin seuraavan kirjelmän:

„Arvoisat herrat työnantajat ja tilanomistajat.
Kaikissa sivistysmaissa on työväki alkanut vaatia 

rajoitetun työpäivän, joka meillä täällä on vielä 
työnantajien mielivallassa. Siksi katsomme olevan 
oikeuden työkansan henkisen ja aineellisen hyvin
voinnin edistämiseksi pyytää täälläkin rajoittamaan 
työpäivä yksitoista (n) tuntiseksi vaan pyhäaat- 
toina kymmenen (10) tuntiseksi ja talvella ulko
töissä päivän näön ajan.

Vihdin työväenyhdistyksen yksimielinen päätös 
24 päivä Toukokuuta 1903.

Tätä Vihdin työväenyhdistyksen pyyntöä sitou
dun minä allekirjoittanut noudattamaan alkaen i:stä 
päivästä Elokuuta 1903.
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Pyydämme että lähetätte lausuntonne seuraa
mana tämän takaisin Vihdin työväenyhdistykselle 
ensimäiseksi päivää Elokuuta 1903.

Komitean jäsenet:

II. Koskela.
H. E. Vikman 
A. E. Sjelfman

K. H. Stenroos. 
O. Amnell.
J. Grönroos.“

Tämä kirjelmä jaettiin painettuna tilanomistajille 
ja odotettiin vastausta, mutta ainoastaan kolme, 
koko suuren pitäjän tilanomistajista kaavakkeen 
vastauksineen palautti. Nämä ansaitsevat tulla 
tässä mainituiksi. He olivat vuokraaja Robert 
Vezyntsius Kirvelästä, konsuli K. Stockmann Simo
lasta ja kauppias O. J. Dahlberg Veikkolasta. 
Näistä ensinmainittu ilmoitti jo ennen kirjelmän tuloa 
työpäivän lyhentäneensä. Seuraus oli kuitenkin, 
että työpäivän lyhennykseen useissa paikoin aina 
vähitellen ryhdyttiin, vaikka ei järjestölle tahdot
tukaan mitään tunnustusta antaa.

Vuosipalvelijoiden herättämiseksi valittiin H. 
Koskela tekemään agitatioonimatkoja pitäjän eri 
kulmille. Toiminnan elvyttämiseksi hommattiin 
lauluseuroja ja lukutupia pitäjän eri puolille.

Jouluk. 6 p. pidetyssä kokouksessa valittiin Selma 
Vendelin ja H. Koskela agitatsioonikursseille Hel
sinkiin ja annettiin heille yhdistykseltä apurahat.

Vakinaisen kokouspaikan tarve ajoi yhdistystä 
ajattelemaan oman talon hankkimista. Siinä tar
koituksessa päätettiin lopulla vuotta ostaa räätäli 
K. Halmeelta huvila. Maisteri, nyttemmin maan
viljelysneuvos E. af Hällström sai kuitenkin hank
keesta tiedon ja osti huvilan. Yhdistys jäi toimi
maan vuokrahuoneissa, odottamaan sopivaa tilai
suutta huoneuston ostoon.
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Yhdistyksen ensimäinen vuosikokous oli 7 p:nä 
Helmikuuta 1904, jossa yhdistyksen toiminnasta 
kävi esille seuraavaa:

Seuran jäsenluku oli 324 miestä ja 108 naista, 
yhteensä 432 henkeä. Vuoden kuluessa oli eron
nut n henkilöä. Kokouksia oli pidetty säännölli
sesti, kuukausikokous joka kuukauden 1 sunnun
taina. Johtokunnan kokouksia oli pidetty 10 ja 
yleisiä joko piirien tai satunnaisia työväenkokouksia 
31. Puheita ja Työväenesitelmiä pidetty kaikkiaan 
87. Osuustoiminnasta pidetty 1 esitelmä. Iltamia 
toimittu 4. Vapaaillan vietto ja 8. Perheiltamia 1. 
Lauluseuroja oli perustettu 1. Puhujaseuroja 2. 
Lukutupia perustettu 3. Kirjastoja 3, nimittäin: 
Härkälään, Pietilään ja Kirkonkylään, vaan tulevat 
nämä kirjastot kaikki yhdistettäviksi. Työväen- 
kirjallisuutta levitetty 500 markan arvosta.

Nämä ylläolevat tiedot antavat parhaiden käsi
tyksen aikaansaadusta työstä. Huomattavaa on 
se harrastus, jolla silloin alkuaikoina, vaikeissa 
olosuhteissa työskenneltiin; mutta siioin olikin jo
kainen asiansa innostama.

Useita huomattavia keskustelukysymyksiä kes
kusteltiin virallisten kysymysten lomassa. Seuraa- 
vat mainittakoon: „Kristinusko ja Sosialismi", 
„Työpäivän pituus", „Maalaistyöväen ammattiero- 
tus", «Sopiiko Raittius ja Työväenyhdistys yhteis
toimintaan", Mitä keinoja olisi käytettävä jotta torp
parit saataisiin järjestymään", «Olisiko saatavaKun- 
nallinen vaiko suorastaan Valtiollinen kieltolaki" ym. 
Vielä perustettiin käsinkirjotettu sanomalehti: «Ke
hittäjä" kokouksissa luettavaksi. Ensimäinen lehti 
luettiin 7 p:nä Heinäkuuta 1903.

Osuuskaupan perustamista myös ajateltiin, mutta 
asian kypsymättömyyden tähden siitä hankkeesta 
luovuttiin. Sosialidemokratiseen puolueeseen pää
tettiin liittyä.

Toiminta kasvoi joka puolella eri piireissä, niin, 
että esim. Nummelan perillä oli oma huoneusto



— 8 —

vuokrattuna kokousten pitoa varten. Oltiimpa jo 
hommissa v:n 1904 alkupuolella erottaa piiri eri 
yhdistykseksi, mutta silloinen valtiollinen taantumus- 
aika, sekä myös porvarien vastustuspyrkimykset 
aikaansaivat sen, että tästä monien muiden pyr
kimysten kanssa oli luovuttava.

Vastukset

olivat kohdanneet alkavaa yhdistystä alun pitäen 
aina siitä asti, kun paikallinen porvaristo alkoi 
huomata liikkeen tarkoitusperät itselleen vaaralli
siksi. Edellä on jo kerrottu siitä miten kokous
huoneiden kiellolla koetettiin liikettä ehkäistä. Oli 
kuitenkin torppareja, joilla oli kontrahdit kunnossa 
ia näiden luona voitiin kokouksia pitää, varsinkin 
syrjäpuolilla pitäjää, kokoonnuttaessa. Isäntien 
keskuudessa syntynyt vaino työväen liikettä koh
taan sai aikaan sen, että yhdistykseen yhtyneet 
heikommat horjuivat. Esimerkkinä mainittakoon 
seuraava tapaus: Nummelan piiri oli yhdistykseen 
kuuluvalta torpan isännältä saanut luvan pitää 
kokouksensa Tcrvalammen Aholassa. Kokous 
ajan lähetessä rupesi torpparia kuitenkin jänistä- 
mään ajatellessaan mitä herra tästä kokousten pi
dosta oikein mahtaa arvella. Saadakseen rauhan, 
meni hän kartanon silloisen omistajan varatuomari 
Brummer,in luo kysyen mitä nyt oikein olisi teh
tävä, sillä yhdistys tulee heille pitämään kokousta. 
Herra antoi neuvon: ota seiväs ja aja ulos. Kun 
torppari sanoi ei voivansa tätä tehdä, käski herra 
hänen hakemaan poliisin avukseen. — Yhdistys 
lausui tästä halpamaisesta menettelystä paheksu- 
misensa.

Oli niitä sentään joukossa miehiäkin! Edellä
kerrotun kartanon toisessa, Koivula-nimisessä tor
passa oli myös tapa pitää kokouksia ja sen torpan 
isäntä, samoin yhdistyksen jäsen, käski tulemaankin 
koska vaan haluttaa. Kartanon herralle ei kuiten
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kaan nämä kokoukset olleet mieleen joten hän 
kerran lähettikin voutinsa ja metsänvartijansa ko
kousta hajottamaan. Tästä huolimatta kokous kui
tenkin pidettiin. Herra kuitenkin vimmastui tästä 
niin, että lähti itse torpparilta tiedustamaan mitä 
koplaa hän suosii ja kenen luvalla, sillä tiedätte 
kai, että minä olen isäntä. „Ei suinkaan, kyllä se 
olen minä niinkauan, kun veron maksan", vastasi 
torpan mies. Silloin herra kysyi yhdistyksen sään
töjä. Torppari antoi nähtäväksi Ruots. työväen- 
liiton säännöt. Herra, saatuaan kirjan käteensä, 
aikoi heittää sen palavaan uuniin, mutta nähtyään 
takasivulla senaatin vahvistuksen, pisti kirjan pöy
dälle, poistuen torpasta.

Pitäen vaaria ketä alustalaisista kulki kokouk
sissa koettivat isännät rohkeutta lannistaa. Eikä 
siihen aikaan ollut mikään ihme nähdä paksuja 
rusthollareja pyrkimässä yhdistyksen kokouksiin. 
Liittyipä maanviljelijä Artt. Hiidenheimo yhdistyk
sen jäseneksikin, saadakseen käyttää puheenvuo
roja yhdistyksen kokouksissa. Porvarien puuhat 
eivät sentään olisi saaneet suuria aikaan; jos ne 
arempia saivat peloteltua, niin rohkeammille ne 
antoivat uutta intoa, mutta silloin alkoi

virkavaltakin

sekaantua asioihin tuhoisimmilla seurauksilla. En
siksi otti Nummelan poliisi Vilho Hjelt takavarik
koon erään yhdistykselle Nummelaan saapuneen 
kirjalähetyksen ja samoin toisen jonka K. J. Karhu- 
lahti oli lähettänyt Nummelan piirin kirjallisuus- 
valiokunnan jäsenille. Näistä kirjoista rettelöitiin, 
mutta takasin ei niitä saatu. Alituista kiusaa oli 
yhdistykselle virkavallan sekaantumisesta sen asi
oihin. Poliisit pyrkivät kokouksia seuraamaan ja 
kaikki toiminta oli kovin ahdistettua. Yhdistys 
päätti silloin, vedoten sääntöihinsä, läänin kuver
nööriltä anoa, että se saisi rauhassa jatkaa toimin-
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taansa, mutta tästä ei ollut apua, vaan asiat päin
vastoin yhä pahenivat. Yhdistyksen puheenjohtaja 
H. Koskela, joka viimeisen asevelvollistarkastuksen 
aikana oli Nummelassa, jossa oli Länsi-Uudenmaan 
tarkastuspaikka, siellä yht äkkiä vangittiin ja polii
sien ympäröimänä saatettiin rautatien asemalle, 
josta junalla vietiin vartioituna Helsingin poliisi- 
kamariin. Täältä siirrettiin hän lääninvankilaan ja 
jonkun ajan kuluttua Vaasan lääninvankilaan, hän 
oli nimittäin Vaasan läänistä kotoisin. Puolentoista 
kuukauden kuluttua pääsi hän vapaaksi uhalla, 
ettei saa tulla Vihtiin kolmeen vuoteen. Joku viikko 
ennen edellä kerrottua vangitsemista saapui ennen 
mainittu Nummelan poliisi, Nummelan piirin ko
koukseen kieltäen, asevoimalla hajottamisen uhalla, 
kokousta jatkamasta. Piirin kokousta ei enää sen- 
jälkeen pidetty ja jonkun ajan kuluttua Vihdin 
nimismies Ahlgrén hajotti yhdistyksen. Viimeinen 
kokous pidettiin 12 päivä kesäkuuta 1904.

Näin siis päättyi Vihdin työväenliikkeen ensim
mäinen jakso. Valoon ja vapauteen tähdättyjen 
katseiden eteen tuli pilviä jotka peittivät tulevai- 
suustoiveet hämärään verhoonsa. Silloinen taan
tumusaika synkensi mieliä, sillä tietämättömältä 
tuntui milloin yhtyneinä taas hommataan.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kevääseen 
1904 H. Koskela ja siitä yhdistyksen hajottamiseen 
O. Sairio. Johtokuntaan kuuluivat yhdistyksen 
toiminta-aikana perustavassa kokouksessa valittu
jen lisäksi: Johan Kanerva (Lönnberg) Kustaa Teräs 
(Ståhl), Kustaa Metsä (Vilén), Otto Nyqvist, Johan 
Rasinen, Johanna Lönnberg, Ida Sohlberg, K. 
Stenroos, E. Kataja (Lunden), Selma Vendelin, 
Aug. Nyfors ja V. Forsman.

Kun kuolinisku täten oli kohdannut yhdistystä, 
tuntuivat työväen liikkeen vastustajat päässeen 
vapaaksi heitä muka uhkaavasta vaarasta ja hil
jainen ilo oli enemmän tai vähemmän pidätettyä. 
Rusthollarit ja juoruakat tunsixat taas olevansa
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voiton puolella; edelliset, koska luulivat ettei enää 
heidän rauhaansa kukaan häiritse, ja jälkimäiset 
arvelivat ajan tulleen jolloin taas riittää harrastusta 
heidänkin „asialleen“.

Siemen oli kuitenkin kylvetty. Olisipa ollut 
ihme jos se kaikki olis langennut tien oheen. Ja 
niin ei ollut käynytkään. Toimintaan herätetystä 
joukosta siirtyi suuri osa, varsinkin kirkonkylässä, 
Nuoriso- ja Vihdin Pohj. raittiusseuraan, joissa toi
minta tuli oikein ihmismäiseksi. Käsiteltiin yhteis
kunnallisia kysymyksiä keskusteluissa ja seura- 
lehdissä. Harjoiteltiin näytelmien esittämiseen, 
runonlausuntoon y. m. s. Saatiinpa aikaan, että 
raittiusseura lausui Voikan suurelle lakolle siveel
lisen kannatuksensa, vaikka paikkakunnan kansa
koulunopettajan y. m. suosiollisesta vastustuksesta 
aineelliseen kannatukseen ei myönnytystä saatu
kaan. Näissä seuroissa kehitettiin aina voimien 
mukaan joukkoja, mutta kieltämättömäksi tosiasi
aksi jää sentään se tappio joka yleiselle kansan 
pohjakerrosten joukolle oli yhdistyksen hajottami
sesta Siksipä olikin niillä henkilöillä, joilla työ
väenliikkeen kallis asia oli sydämellään, alati mie
lessä yhdistyksen

uudelleen henkiin herättäminen.

Vuoden 1905 alkupuolella tuntui ilmakin hiukan 
helpommalta hengittää. Se antoi uutta toivoa ja 
innolla alettiin taas yrittää yhdistystä pystyyn. 
Maaliskuun 12 päivä 1905 herätettiin yhdistys 
uudelleen henkiin. Puheenjohtajaksi tuli taas Otto 
Sairio ia toisiksi johtokunnan jäseniksi E. Joutsen- 
linna, K. Teräs, Selma Vendelin ja K. J. Karhu- 
lahti sekä varalle J. Kanerva, F. Salonen, E. Helle, 
K. Lindholm ja S. Andersson. Ensimmäinen 
kansanjuhla oli yhdistyksellä samana kesänä Ju
hannuspäivänä Vanhankirkonniemellä. Juhlapuheen 
piti silloisen puoluehallinnon jäsen K. F. Hellsten
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Turusta. Hän, viitaten sen vuoden mielenosotus- 
merkkiin, osoitti yleisen äänioikeuden 
suurta merkitystä työväelle, sen taistellessa oikeuk
siensa hankkimiseksi. Illalla pidetyssä iltamassa 
esitettiin M. Kurikan kaunis kappale „Viimeinen 
ponnistus". Taas saattoi huomata uusien tuulien 
puhaltavan ja pienen pakollisen pysähdyksen jäl
keen entistä navakammin. Perustetut puuseppä- 
tehtaat olivat vetäneet paikkakunnalle joukon muu
alla alkukasvatusta saaneita työläisiä ja näiden 
opastamana yritettiin tunkeutua Puolueohjelman 
periaatteelliseenkin tuntemiseen. 17 
henkinen kirjallisuusvaliokunta huolehti kirjallisuu
den ja sanomalehtien levittämisestä.

Paikkakunnalle perustettu Puutyöntekijäin am
mattiosasto hyväksyttiin yhdistyksen osastoksi 30 
p. heinäkuuta. Palvelijattaria koetettiin herättää 
tilaamalla „Palvelijatar“-lehteä muutamia vuosiker
toja, joita ilmaiseksi jaettiin. Tällä agitatsioonilla 
saatiinkin aikaan Palvelija-osaston perustaminen. 
Osasto myös perustettiin.

Äänioikeus asia se tiukasti piti mieliä vireessä ase
tetuinpa erikoinen 6 henkinen äänioikeuskomitea asi- 
anselvittämistä varten, mutta sinä syksynä tempasi.

Suurlakko

kaikki pyörteisiinsä ja antoi uusien tuulien puhal
taa yli maan. Sillä viikollahan oli kartanon her
roja, jotka olivat valmiit jakamaan viimeisen lei
pänsä työmiehen kanssa. Ikävä kyllä, ettei tätä 
jouduttu käytännössä kokeilemaan niinkauvan, kun 
innostusta riitti; jälestäpäin se oli jo myöhäistä. 
Kokouksia pidettiin yhteensä 5:si. Ne olivat n. s. 
kansalaiskokouksia etupäässä porvariston kutsumia. 
Kaksi niistä pidettiin kirkossa. Näissä kokouk
sissa oli työläisillä tilaisuus esiintuoda muutamia 
totuuksia porvareille, varsinkin, kun nämä eivät 
tahtoneet voida odottaa Helsingistä asioista selkoa
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ottamaan valitun komitean takaisin palaamista. 
Kun porvariston pyrkimykset, täällä kuten muual
lakin, kohdistuivat pääasiassa laillisten olojen pa
lauttamiseen ja työväestöllä taas oli uusia suunni
telmia vapauttamistyöstä, ei ajatukset ruvenneet 
yhteen soveltumaan. Siksipä ei suurlakko jätäk- 
kään mitään yleisempää muistoa itsestään työväen
liikkeen historiaan. Luokkarajoja selventävänä oli 
sillä kenties suurin p aikailin en merkitys. Mutta 
yleinen, herättävä voimansa sillä ol:, äänioikeus- 
asian perille ajamiseksi työskenteli yhdistys voi
makkaasti ja selvästi ilmeni yleisen äänioikeuden 
tarve „viimeisenä varoituspäivänä" pidetyssä kan
salaiskokouksessakin. Mutta siihen mennessä oli
kin jo paljo selvitetty asioita. Marraskuun lopulla 
valitsi yhdistys nimittäin puhujaksi E. Helteen. 
Hän kiersi pitäjää erikoisesti syrjäkulmilla ja sel
vitteli yhteenliittymisen merkitystä pitäen yhteensä 
43 puhetta. Vaikka Olkkalan kartanon omistaja 
aikoikin eräässä torpassa estää hänet puhumasta 
Selin puolella hulikaanijoukko illan pimeässä sei
päillä uhkasi, lisääntyi yhdistyksen jäsenmäärä 
tämän runsaan kuukauden aikana 50 jäsenestä 473, 
joista 349 oli miehiä 124 naisia. Kun lisäksi tulee 
Puutyöntekijäin a. o. jäsenluku 26, oli yhdistyksen 
koko jäsenmäärä 499 henkeä. Puhujaseura yhdessä 
Nuorisoseuran kanssa oli toimimassa ja käsinkirjoi
tettu seuralehti „Aate“ perustettiin. Puoluekokouk
sessa Tampereella edusti yhdistystä Edv. Helle.

Vuoden vaihteessa oli äänioikeuskysymys yhä 
tarkoin mieliä vireillä pitämässä. Siksipä perustet
tiin täälläkin vuoden 1906 alussa Suurlakkokassa 
äänioikeusliikkeen tukemiseksi ja kun työläisiä eri
puolilta maata oli kokoontunut Helsinkiin mielenoso- 
tukselle, äänioikeuskysymystä valtiopäivillä ratkais
taessa oli Vihdinkin työväenyhdistys edustettuna 
Hj. Niemisen kautta. Yhdistyksen toimena olikin 
hoitaa kunnan työväen edustusta ulospäin, vaikka 
toisia yhdistyksiä jo olikin perustettu, sillä mitään
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yhdyssidettä näiden välillä ei vielä ollut olemassa. 
Niinpä yhdistys järjesti edustajan valinnan Tam
pereen ensimäiseen torpparikokoukseen, joka pi
dettiin huhtikuussa 1906. Täällä edusti 220 Vih
din maan vuokraajaa Edv. Helle ja G. Sundberg.

Talopuuhat alkoivat yhä enempi pyrkimään 
etualalle. Jo 20 p. elokuuta 1905 oli yhdistys jär
jestänyt listoilla keräyksen rakennusrahaston hy
väksi, mutta sillä ei luonnollisesti pitkälle päästy. 
Suurempaa intoa antoi sensijaan 1906 elokuun 
alussa pidetyt arpajaiset, joihin nyt oli saatu lupa. 
Kun vielä seuraavanakin vuonna toimittiin arpa
jaiset ryhdyttiin jo tositoimiin. Ostettiin Männikön 
palstasta puolet, sekä sen päällä sijaitseva raken
nus 2,500 mkan hinnasta, sekä valittiin rakennus
toimikunta tekemään piirustuksia ja kustannus
arviota. Sen laatimien piirustusten mukaan nykyi
nen yhdistyksen talo onkin rakennettu. Kustannus
arvio nousi 15,200. Paljo vaikeampi oli näistä 
papereista saada totta tulemaan, sillä kaikkival
tiasta rahaa oli vielä sangen vähän ja sen saanti 
oli lujassa. Rakennustoimikunta ehdotti silloin 
perustettavaksi Rakennus-Osuuskunnan asian to- 
teuttamiseks Tämä perustettiinkin, mutta sään
nöt eivät saaneetkaan Uudenmaanläänin kuvernöö
rin vahvistusta, vaikka jokunen kuukausi ennen 
oli Mäntsälän samallaisen Osuuskunnan säännöt 
sama kuvernööri vahvistanut ja näiden säännöt 
olivat aivan yhdenmukaiset. Mutta hätä keinon 
keksii. Kun ei Osuuskuntaa saa, perustetaan osake
yhtiö! Ja tammikuun 17 päivä 1909 perustettiin 
„Työväentalo-Osakeyhtiö. “ Sääntöje n vahvistusta 
odottelemaan ei sentään maltettu jäädä vaan valittu 
rakennustoimikunta hoiti yhä asiaa. Niinpä jo v. 
1908 tammikuun 23 — 24 ja 25 päivä vetivät asian
harrastajat talkoolla toimikunnan ostamia hirsiä. 
Rakennustoimiin ryhdyttiin heti, joten Vappuna, 
Vihdin työväestön kokoontuessa pihamaalle juhli
maan, oli talossakin katto päällä, joten illalla voi
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tiin siellä jo iltama pitää. Mutta sen pitemmälle 
ei ottanut päästäkseen. Rakennustoimikunta suun
niteli keinoa toisensa perään, mutta mikään ei 
onnistunut, sillä rahamiehiltä ei saatu rahoja. Joka 
vuosi pidetyillä arpajaisillakaan ei paljoa kertynyt. 
Kun „Työväentalo-Osakeyhtiön“ säännöt saivat 
vahvistuksen päätti yhdistys 4 päivä heinäkuuta 
1909 myydä talon o.-y:lle ja ostaa siitä tulevalla 
summalla osakkeita. Nyt päästiin taas alkuun, 
sillä osakeyhtiö sai hommatuksi rahoja, mutta val
miiksi asti ei ole saatu vieläkään vaan on täy
dytty jättää yhtä ja toista keskeneräiseksi. Työ
väenliikkeelle eivät näet kuulu loistavat voittoret- 
ket, vaan on sen tuuma tuumalta vallattava itsel
leen jalansija. Pääasia on, että se yhä eteenpäin 
ponnistaa, sillä niissä luottamus asiaan ia itseensä 
kasvaa.

Koettelemuksen ajat oli vielä varattu tälle työ
väentalolle. Oli kauan ollut hommassa rakentaa 
yhtemen seurahuone paikkakunnalle, mutta kuten 
tavallista, ei tässä hommassa päästy sen pitem
mälle. Lopulta alkoi yhdistys, kuten näemme 
edelläkerrotusta itsekseen hommaamaan taloa. 
Koettaessaan saada rahoja lainaksi, eivät rahamie- 
het niitä antaneet, eivätkä ruvenneet takaamaan, 
„ mutta muodostakaa te osekeyhtiö tai osuuskunta, 
silloin, niin pian kuin Teillä on vahvistetut sään
nöt saatte rahaa. Säännöt oli vahvistettu ja nii
den kanssa mentiin tarjoomaan osakkeita, ei mer
kinnästä ollut puhettakaan. Paikkakunnan raittius- 
seura osti rahoillaan osakkeita ja Nuorisoseura, 
jolta yhdistys oli O. Sairion kautta saanut 1,500 
markkaa lainaksi sai tältä velkansa pois. Tällä 
summalla osti se sitte taloyhtiön osakkeita, sekä 
lisäksi merkitsi vielä 1,500 markan arvosta. Kun 
sitte tuli maksun aika kieltäytyikin seura lunasta
masta niitä. Vihdin rusthollarit ja täysi- sekä 
puolivillainen herrasväki olivat heränneet rahojen 
helinästä ja ajatellessaan voivansa estää tuhansien
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siirtymisen heille epämieluisaan paikkaan, liittyi
vät Nuorisoseuraan, kaikki nekin jotka eivät ennen 
olleet seuratoimintaan innostuneita. Koettaen nyt 
enemmistö-voimallaan selittää osakkeenostopää- 
tö<sen laittomasti syntyneeksi, kieltäytyi seura 
hyväksymästä tehtyä merkintää. Osakeyhtiö antoi 
koko Nuorisoseuran johtokunnalle haasteen näiden 
osakkeiden lunastamisesta, Nuorisoseura vastasi 
kahdella haasteella, joista toisella haki takaisin 
O. Sairiolta tämän jo kerran maksamaa velkaa ja 
toisella vaati Nuorisoseuran sihteerille Hilma Leh
muskoskelle edesvastuuta pöytäkirjan väären
nyksestä. Nyt syntyi oikeusjuttu, jonka ver
taista ei Vihdin historiassa ole toista. Juttu oli 
kaksi eri kertaa esillä Vihdin käräjillä keväällä ja 
syksyllä 1910. Ensikerralla väitettiin Nuorisoseu
ran puolelta, että osakeyhtiö ei ole laillinen, kos
kei se ole rekisteröity, samoin koetettiin osoittaa 
osakkeenosto-päätös laittomaksi. Lisäselvitysten 
hankkimiseksi jäi juttu syksyyn. Kruununvoudin 
virastosta hankittiin todistus yhtiön rekisteröimi
sestä. Täälläkään ei sitä ensin tahdottu rekiste
röidyksi myöntää, sillä viransijainen otti ilmoituk
sen vastaan, mutta löytyihän se kuitenkin, kun 
kirjoja ruvettiin tarkastamaan. Oikeudenkäynnissä 
sattui sitte tapauksia, jotka olivat omiaan ihme
tyttämään ainakin työväkeä. Kuten kerrottu, sai 
kukin Johtokunnan jäsen henkilökohtaisesti haas
teen. Nämä kuitenkin valitsivat puheenjohtajan 
puolestaan vastaamaan lainoppineen apumiehen 
avustamana ja nyt saivat toiset johtokunnan 
jäsenet esiintyä todistajina, vaikka sel
laiset henkilöt, jotka vaan olivat olleet 
N:seuran jäseninä asian tapahtumisen 
aikana, todistamasta evättiin.

Pöytäkirjan väärennysjuttu kylläkin, eräällä kah- 
vitunnilla jutun kestäessä, kantajien puolelta pyy
dettiin peruuttaa ja se jäikin sikseen, mutta miel
ten kiihko kuvastuu sentään porvarilehtien oikeu-
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denkäyntiselostuksista, ne nimittäin sangen epä- 
hienolla tavalla kertoivat syytetyn peruuttamista 
pyytäneen. Tosin vaadittaessa selostuksensa oi
kaisivat, mutta syyksi se niille yhä jää. Kahdesta 
jälellä olevasta asiasta antoi sitte oikeus päätök
sensä. Nuorisoseuran hakemus velkajutusta ku
mottiin, koska velka kerran oli maksettu, mutta 
osakkeita ei Nuorisoseuraa velvoitettu lunastamaan, 
joten siis kumpikin jutussaan hävisi. Työväentalo- 
osakeyhtiö vetosi päätöksen osastaan Hovioikeu
teen. Asiapaperit ovat siellä olleet kahden vuo
den ajan eikä päätöksestä niin ollen ole vielä 
tietoa, mutta tulipa se mikä tahansa, niin juttu 
itsessään on niin erinomaisena luokkaeroavai- 
suuksien selventäjänä. Ja talo, kun se on nyt 
kerran olemassa luokkataisteluarmeijan harjoitus
huoneena, pitää Vihdin kirkonkylän ympäristön 
työväki siitä huolen, että sen suojista valkeuden 
säteet ulospäin heijastuvat. Siksipä vielä kerran 
tarkastakaammekin sitä sivistystyötä, joka 
sieltäpäin ja siellä on joukkojen keskuuteen suu- 
nattu.

Lukuunottamatta sitä valistustoimintaa, jota yh
distyksen toimesta vaalien aikoina on harjotettu 
ja josta kerrotaan toisessa yhteydessä, on yh
distys yrittänyt voimiensa mukaan tietoja levittää 
ja tehdä sosiaalidemokratian tarkoitusperiä tunne
tuksi. Siinä tarkoituksessa on se koettanut pitää 
puhujaseuraa pystyssä ja vaikka se toisinaan on 
nukahtanutkin on se uudelleen henkiin herätetty. 
Alue- ja kirjallisuustoimikunnat ovat huolehtineet 
painetun sanan levittämisestä. Vuodet 1907 ja 
1908 jolloin vaalit seurasivat taajaan toisiaan, sekä 
talon valmisteluhommat kiinnittivät huomion puo
leensa oli valistuksen levittäminen muussa yh
teydessä hiljaisempaa, mutta v. 1909 yritettiin 
luentojen avullakin saada tietoja levitettyä. Jonkun 
kuvan kirjallisuuden levittämisestä antaa tieto, että 
E. Helle kulkiessaan valistustyömatkoilla ja paikka

2
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kunnalla ollessaan möi vuoden ajalla yli 2,000 mk. 
arvosta kirjallisuutta.

Paikkakunnan työväenpyrintöihin on jättänyt 
huomattavan arven se palkkataistelu joka syntyi 
Puutyöntekijäin a. o. ja paikkakunnan puuseppä- 
tehtailijoiden välilä. Lakko, joka päättyi tappiolla 
hajotti amm. osaston ja riisti yhdistyksen toimin
nasta joukon kykeneviä voimia. Tämän kaiken 
näkyi yhdistys hyvin käsittäen jo ennen lakon 
alkua, päättäen seuraavasta 22 p. elok. 1909 ennen 
lakon alkua annetusta lausunnosta:

Yhdistys lausuu myötätuntonsa Puutyön
tekijäin ammattiosaston mahdollisesti alka
valle Lakkotaistelulle ja tekee voitavansa ja 
velvoittaa jäseniänsä voimansa mukaan toi
mimaan ja vaikuttamaan siihen suuntaan, 
että „lakonrikkojia" ei paikkakunnan puu- 
työntekijäintyöpaikalle saapuisi.

Kuollut osasto yritettiin herättää uudellen eloon, 
mutta kun tehtailija Lohikan ei ottanut töihinsä 
ketään a. osastoon kuuluvaa työläistä, raukesi 
yritys ei ole saatu enää osastoa uudelleen toimin
taan. Palvelijaosasto nukahti myös jo vuoden 
1908 lopulla.

Vuosi 1910 oli kuitenkin sangen vilkas toimin
nasta. Saatiin perustetuksi näytelmäseura „Taimi'‘, 
joka esitti useita huomattavia kappaleita kuten 
„Seitsemän veljestä", „Tukkijoella“ y. m. Voimis- 
teluseura „ Riento" myös perustettiin. Kumpa- 
nenkin seura on taas kuollut; näytelmäseura kyke
nevän johtajan poismuuton tähden.

Katsokaamme vielä kirjastoa. Kuten muis
tamme perustettiin se jo vuoden 1904 alussa. 
Varoja kirjojen ostoon riitti kuitenkin niukanlai
sesti, sillä muu toimintakin tahtoi pahoin niellä 
varoja. Lahjoituksilla y. m. s. on sitä yritetty 
kartuttaa. Sattumalta sai kirjasto tervetulleen 
lahjan, vaikka ei se kohta suuruudellaan huomiota
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herätäkkään. Ensimmäisessä kirkossa pidetyssä 
suurlakkokokouksessa perustettiin „lakkokassa“ 
lähetystön kustantamiseksi Helsinkiin, y. m. kulu
jen peittämiseksi. Tätä hoiti komitea jonka jäse
nistö oli puoleksi työläisistä ja puoleksi herroista 
kokoonpantu. Kerran, kun sitte lakko jo oli ohi 
ja kassan jäännöksiä tarkastettiin, päätettiin perin
nöt, joku kymmen markkaa luovuttaa työväen
yhdistyksen kirjastolle. Tällaiseen päätökseen tar
vittiin kuitenkin työläis-enemmistö ja sillä kerralla 
oli varmaan joku herrasjäsenistä poissa. V:n 1911 
lopulla oli kirjasto 200: — arvoinen ja oli vuoden 
ajalla tehty 138 lainausta. Tätä asetta on yhdis
tyksen yhä teroitettava, saadakseen tietoisen jou
kon kasvattaakseen ottamista työläisistä.

Lyhyesti tässä siis kuvaus Vihdin vanhimman 
yhdistyksen toiminnasta. Muutamia toimihenkilöitä 
vielä esitämme. Puheenjohtajana toimi O. Sairio 
joka perustettaessa valittiin aina v:n 1907 jonka 
alussa J. Pentikäinen valittiin puheenjohtajaksi, 
hänen toimittuaan i:n vuoden valittiin virkaan Taavi 
Laitinen. 1909 oli puheenjohtajana Edv. Helle, 
1910—n K. j. Karhulahti ja 1912 alusta valittiin 
toimeen Jukka Turunen, mutta hänen poismuut
tonsa johdosta hoiti tointa J. Finér.

Nykyisistä johtokunnan jäsenistä on K. J. Kar
hulahti ollut mukana koko ajan lukuunottamatta 
v. 1908 jolloin oli tilintarkastajana.

Yhdistys kuuluu nykyisin Suomen työläisliit- 
toon johon yhtyi maalisk. 17 p. 1907, erottuaan 
Ruotsalaisesta työväenliitosta.

Saadaksemme jonkunlaisen käsityksen Vihdin 
työväenliikkeestä kertomuskaudeltamme on meidän 
pakko jättää tällä kerralla kuvaus tästä yhdistyk
sestä ja kertoa sen varallisuudesta, jäsenmäärästä 
v. m. seikoista vielä toisessa yhteydessä. Tällä 
kerralla lähdemme kiertoretkelle ympäri pitäjää, 
jonne jo monia alussa tapaamiamme toisiakin to
vereita on joutunut. Ehkä pysähdämme
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hommia hetkeksi tarkastamaan, koska se on iässä 
seuraava ja vanhastaan tuttu piirinä oloajaltaan.

Joulukuun 3 päivä 1905 teki joukko Vihdin työ
väenyhdistyksen jäseniä «ristiretken" Nummelaan, 
jonne oli kutsuttu kokoustilaisuus puuseppä Å. 
Saarnin huvilaan. Täällä E. Helle piti puheen 
työväenliikkeestä ja T. Laitinen lausui runon. 
Puheen johdosta alettiin keskustelu ja sen tulok
sena oli yhdistyksen perustaminen, johon liittyi 
11 naista ja 31 miestä yht. 42 jäsentä. Puheen
johtajaksi valittiin H. Louhi ja muiksi johtokunnan 
jäseniksi: E. Wikman, Nänni Koivuniemi (Kataja), 
J. Salonen, K. Stenroos, Emma Andersson, Naimi 
Jalava (Louhi), J. Saaristo ja K. Metsä. Näistä 
toimi kirjurina K. Stenroos ja rahastonhoitajana 
Emma Andersson. Sääntöjen hommaamiseen ryh
dyttiin heti ja ajatus oli hankkia omat senaatin 
vahvistamat säännöt. Johtokunta tekikin sääntö
ehdotuksen jonka yhdistys 26 p. jouluk. hvväksyi. 
Ennen kun säännöt lähetettiin vahvistettavaksi tuli 
kuitenkin tieto, että Puoluehallinto on hankkeissa 
saada Työläisliitolle vahvistetuksi säännöt, joka 
sitte vuorostaan voi hyväksyä osastoja alaisikseen 
ja kun mainittu liitto sai säännöilleen vahvistuksen 
hyväksyttiin yhdistys liiton toimikunnan kokouk
sessa 4 p. heinäk. 1906 osastoksi N:lla 14 ja loka
kuun 26 p. samana vuonna se merkittiin Uuden
maan läänin kuvernöörin kirjoihin.

Samoin, kun Vihdin työväenyhdistyskin valmis
tautui tämäkin yhdistys uuden mahdollisen ääni- 
oikeuslakon varalta valitsemalla asiata järjestämään 
5 henkisen lakkokomitean. Yhteisen agitaattorin 
palkkaamiseen otti yhdistys osaa. Samoin valmis
teli osanottoa Tampereen i:sen torpparikokouksen 
edustukseen. Maaliskuun 4 p. pidetyssä kuukausi- 
kokouksessa päätettiin perustaa puhujaseura, se 
kokoontui joka lauantai-ilta klo 8 ja oli siihen sinä
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sekä seuraavana talvena sangen runsas osanotto. 
Puhujaseura onkin toiminut saman ohjelman mu
kaan kaikkina talvina paitsi yhtenä talvena se oli 
osanottajien puutteessa kuolleena, sensijaan on se 
taas parina viime talvena ollut vilkkaassa toimin
nassa. Harjoiteltu on puheita, runoja, pöytä- ja 
havaintopöytäkirjan laatimista, sekä keskusteluja 
ja puheenjohtoa. Alkuaikoina julkaistiin käsin- 
kirjotettua lehteä nimeltä „Oras“.

Heinäkuun i p:nä 1906 päätettiin ottaa henkistä 
ohjelmaa kuukausikokouksiin. Sitä tapaa on nou- 
datettukin koko ajan lyhyttä väliaikaa lukuun
ottamatta. Tällä on ollutkin suuri kasvattava mer
kitys, alkuaikoina varsinkin. Viime aikoina on 
lisäksi yritetty julkaista »Sarastus" nimistä käsin- 
kirjotettua lehteä.

Agitatsioonia koetti yhdistys voimiensa mukaan 
työväenasian tunnetuksi tekemiseksi tehdä. Kun 
sen omien jäsenten keskuudessa ei ensimmältä 
ollut kyvykkäitä henkilöitä, palkattiin niitä muualta. 
Pitämällä iltamia erikulmilla, se niiden ohjelmien 
kautta myös levitti valistusta.

Merkkitapaus oli yhdistyksellä, kun se keväällä 
1906 huhtik. toimeenpani ensimmäisen iltamansa. 
Silloin oli Nummelan herrasväkikin iltamassa kat
selijana ja — ihmettelijänä. Työväenlaulut, kuten 
Internationale, runot, kertomukset, puheet ja kaikki 
oli niin punasta, ennen kuulumatonta. Eipä ole 
siis ihme, kun alku heti oli niin tuimaa, että herras
väki on hiukan ollut niinkuin vierastavalla kannalla 
yhdistyksen iltamiin nähden. Kansanjuhla kesällä, 
ja iltamat silloin tällöin talven mittaan onnistuivat 
kaikki sekä ohjelmallisessa että rahallisessa suh
teessa erittäin hyvin, sillä vaikka tilat olivat ahtaat, 
ei oltu totuttu parempaan, ja joukko kyvykkäitä 
voimia sekä suuri innostus painoivat paljo laudalla.

Palvelijoiden keskuudessa harjoiteltiin agitatsioo
nia tilaamalla heille kerätyillä varoilla Palvelii itar- 
lehteä. Myös suullista kiihotusta harjotettiin. Flok.
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26 p. 1906 oli ensimmäinen palvelijain kokous, 
jossa Tilda Öhrnberg, Helsingin palvelijataryhdis- 
tyksestä, asioita selosteli. Toisessa kokouksessa 
keskusteltiin Vapunpäivän vapaana viettämisestä 
ja laadittiin seuraava lausunto, joka monistettuna, 
omien työntekijäin kautta esitettiin työnantajille.

„Nummelan äänestysalueella olevat työläi
set toistasataa luvultaan kokoontuneina 21 p. 
huhtikuuta 1907 kokoukseen, päättivät kulle
kin työnantajalle omien työntekijöittensä kautta 
esittää seuraavan pyynnön:

Koska Vapunpäivä kaikissa sivistysmaissa 
aikojen kuluessa on muodostunut erikoiseksi 
kevätjuhlaksi, kääntyy työväki täten isännis- 
tön puoleen pyynnöllä, että isännistö myön
täisi työväelleen vapautta Vapunpäivänä ja 
siten valmistaisi heille tilaisuutta yhteiseen 
Kansainväliseen kevätjuhlan viettoon".

Vaikka kirjelmä oli näin yksinkertainen, saatiin 
sillä kuitenkin osotetuksi työläisten hereillä olo ja 
runsaslukuisina olikin palve:iioita kävelyretkellä 
mukana. Siihen se on palvelijain järjestetty toi
minta supistunutkin, sillä erikoisesti palvelijoita 
varten kutsuttuihin kokouksiin eivät he juuri tahdo 
saapua. Ainoastaan iltamissa ja vapaaviikolla toi
mituissa vapaaillanvietoissa voi saada tilaisuuden 
selostaa heille työväenliikettä.

Rakennustyöalalla työskentelevien keskuuteen 
oli tarkoitus myös saada ammattiosasto pystyyn, 
sillä maaliskuussa 1906 asiasta ensikerran keskus
teltiin, mutta sen pitemmälle ei siinä hommassa 
ole päästykkään.

Sensijaan maanvuokraajain keskuuteen suunnattu 
toiminta on lopultakin kantanut sen verran hedel
mää, että nykyisin on heillä osasto joka lisäksi 
kuuluu yhdistyksen kautta puolueeseen.

Oman kodin homma se asuntopulan tähden
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tuli tällekin yhdistykselle pakolliseksi. Yhdistyk
sellä oli kokous- ja iltamahuone vuokrattuna A. 
Saarnin huvilasta. Vaikka tämä olikin kokous
huoneeksi kyllin riittävä, ei se iltama-huoneeksi 
sentään ollut tarpeeksi tilava eikä muutenkaan 
tarkoitustaan vastaava. Siksipä jo alunpitäen, ensi
kerran 18. 4. 06 pidetyssä johtokunnan kokouk
sessa asiasta keskusteltiin ja toukok. 6 p:nä jo 
valittiin toimikunta, jonka toimeksi annettiin neu
votella paikkakunnan toisten seurojen kanssa yh
teisen seurahuoneen rakentamisesta. Kuten taval
lista ei tästä yhteishommasta tullut mitään. Yhdis
tys saatuaan toimituksi 18 p. elok. 1907 onnistu
neet arpajaiset rakennusrahastonsa hyväksi arveli 
pääsevänsä itsekkin jaloilleen toisten seurojen 
avutta. Tässä mielessä se kokouksessaan 8 p. 
syysk. 1907 valitsi rakennustoimikunnan, jonka 
jäseniksi tuli K. Tallgrén, K. Stenroos, J. Kopo
nen, A. Saarni, J. Jakobsson, H. Louhi ja F. Nie
minen. Toimikunnan tehtäväksi tuli tonttimaan 
hankkiminen, sekä piirustusten ja kustannusarvion 
laatiminen.

Tonttimaan hankkimisessa tulikin pahin vastus 
koko hommassa, sillä kukaan talollinen ei ollut 
halukas vuokraamaan maata. Ajateltiin jo rakentaa 
yksityisten tonttimaille, mutta tutkittua vuokra
sopimuksia, huomattiin se arveluttavaksi. Ei kui
tenkaan kulunut, kun runsaasti kaksi kuukautta 
toimikunnan valitsemisesta ennenkun asia jo saa
tiin päätökseen, sillä 18 päivä marraskuuta samana 
syksynä tehdyllä vuokrasopimuksella sai yhdistys 
vuokratuksi noin 1/i ha suuruisen maapalasen Tuu
san perintötilasta Härköilän kylässä. Sopimus kes
tää 50 vuotta ja suoritettavan veron suuruus on 45 
mrk. Seuraavana keväännä saatiin sopimukselle 
lainkiinnitys.

Tontti ei tosin ole suuri, ei oikein riittämään- 
kään asti, mutta muuten se on kauniilla, tasaisella 
paikalla.
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Pohja kerran alle saatua ryhdyttiin kiireesti ra- 
kennushommiin. Toimikunta teki piirustukset ja 
kustannusarvion, jotka yhdistys hyväksyi. Ja kun 
raha-asiat, lainansaannit saatiin järjestetyksi voi
tiin rohkeasti rakennushommiin ryhtyäkin. Lainan- 
saamisessa, vaikka siinä tietysti paljo hommaa 
olikin, ei kuitenkaan ollut sellaisia vaikeuksia, kun 
monella muulla yhdistyksellä on ollut kestettävänä. 
Suurin laina on kiinnitys-laina ja toiset ilman 
kiinnitystä takuumiesten avulla saatuja, onpa osa 
suorastaan yhdistykselle lainattua.

Työt teetettiin tuntipalkalla joten urakkakaupalla 
tehtyjä ei ole kun kivijalka ja muurit. Yhdistyksen 
omat jäsenet pää-asiallisesti suorittivst työt. Vapaa
ehtoista apua saatiin lautatavaran vetoon, pihan 
puhdistukseen y. m. s. Innolla oli joka nainen ja 
mies mukana valmistushommissa, joten olitupaan- 
tulijais-juhlaa vietettäessä 26 päivä heinäkuuta 
1908 talo täydessä kunnossa.

Rakennus, joka on 18 m. pitkä ja 10 m. leveä 
käsittää juhlasalin jonka suuruus on 11X10 m, 
näyttämön, ravintolahuoneen ja keittiön. Yläker
roksessa on vahtimestarin asunto. Salissa lisänä 
pieni parveke, ja eteisessä huone vaatteiden säi- 
yttämistä varten. Pihamaalla on tarpeelliset ulko- 
luoneet sekä kaivo.

Kustannukset nousivat pyöreissä luvuissa 10,000 
mrk., josta kuitenkin on nyt vuosittain tehty tar
peelliset poistot. Velkaa on vielä 4,100 mrk.
Yhteensä 4jät arpajaiset on rak. rahaston hyväksi 
pidetty.

Toiminta luonnollisesti pääsi suuressa määrin 
virkistymään uusissa tilavissa suojissa. Huvitoimi- 
kunta sai järjestettyä iltamia, joissa esitettiin suu
rempia kappaleita, kun mitä ennen pienissä tiloissa. 
Kaikesta huolimatta rupesi toiminta hiukan laimen
tumaan, sillä se nousuaika joka oli silloin paikka
kunnalla, jolloin yhdistys perustettiin, rupesi las
keutumaan, kun metsätyöt, josta se riippui, lop-



— 25 —

puivat. Toimintavoimia siirtyi muualle ja nuorien 
tultuaan vähänkin työkykyisiksi on vetäydyttävä 
muualle, sillä paikkakunta ei tarjoa mitään työ
tilaisuuksia.

Jälkeä jättämättä ei sentään yhdistys nytkään 
ole ollut, sillä vaikkakin sen jäsenmäärä onkin 
paljo korkeimmastaan laskeutunut on joukko muo
dostunut kuitenkin varmaksi kantajoukoksi, jonka 
pyrkimyksenä on levittää tietoisuutta työläistove- 
reille. Valtiollisella ja kunnallisella alalla on yh
distys pyrkinyt asioita tunnetuksi tekemään, m. m. 
kunnallisasioissa on se tehnyt pari alotetta. Vasta
lauseita on yhdistys kokouksissaan pannut porva
rien eri väkivallantöiden johdosta ja lisäksi järjes
tänyt mielenosotuskokouksia.

Paikkakunnan kouluasioita on yhdistys seuran
nut ja tarpeen tullen antanut opettajiston hommista 
tai laiminlyönneistä muistutuksia. 8 p. syysk. 1907 
pidetyssä kokouksessa annettiin opettajalle muis
tutus siitä, että hän käytti koululapsia, muuttoa 
tehdessään, tavaroita kantamassa, sekä pihanpuh- 
distustöissä uudella koululla. Tämä tehtiin niiden 
valitusten johdosta, että lasten vaatteet näissä töissä 
lahoin kuluivat ja rähjääntyivät ja kun monella 
töyhällä vaatetuskysymys on usein melkein koulun 
täynnin esteenä, katsottiin köyhille vanhemmille 
toituvan lisäkustannuksia. Tehty muistutus teki 
toivotun vaikutuksen.

5 p. marrask. 1911 lähetti yhdistys Nummelan kou
lun johtokunnalle kirjelmän, jossa se pyysi toimi
tettavaksi tutkintoa sen paikkakunnalla liikkeellä ole
van valituksen johdosta, että opettajisto koululla lyö 
laimin säännöllisen tunnille saapumisen. Johto
kunta viivytteli asian esille ottamista, ainoastaan 
puheenjohtaja ilmoitti antaneensa opettajille huo
mautuksen. Vuoden ja kahden kuukauden kulut
tua tuli asia vasta johtokunnassa esille, mutta 
silloin se katsottiin jo niin vanhaksi!'), ettei pyy
dettyä tutkintoa enää katsottu voitavan toimittaa,
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vaan päätettiin tyytyä puheenjohtajan tekemiin 
toimenpiteisiin. Pääasia kuitenkin on sillä jutul
lakin saavutettu. Paikkakuntalaisten huomio saa
tiin opetusoloihin kiinnitettyä ja johtokunnan puo
lueellinen menettely tulee jokaisen helposti nähtä
väksi.

Sairaus- ja hautausapurengasta myös yritettiin 
perustaa. Toimikunta sääntöjen laatimista varten 
oli jo olemassa ja sääntöehdotus tehtiinkin, mutta 
pääkaupungissa syntynyt rengaskeinottelu kai vei 
innon koska ei hommasta ole sen valmiimpaa 
tullut.

Lukutupa oli yhdistyksellä yhtenä vuonna hy
vässä kunnossa. Puhujaseuran, iltamilla hankki
milla varoilla, tilattiin useampia eri sanomalehtiä, 
mutta lukutupaa käytettiin niin vähän että toisina 
vuosina ei taas sitte enää lehtiä tilattu. Kirjasto- 
homma on ollut vireillä kauan aikaa, mutta varojen 
vähyyden tähden on katsottu olevan pakko luopua 
perustamisesta. Vasta kuluneen vuoden lopulla 
saatiin sillekin sentään perustus lasketuksi, vaikka 
sitomis- ja järjestelytöiden tähden saadaan kuntoon 
vasta 1913 alussa.

Eri edustajakokousten kustannuksiin ja jäsenten 
valintaan on yhdistys ottanut osaa ja Oulun puo
luekokoukselle lähetti yhdistys seuraavan sähkö
sanoman :

«Olkoon onni uurtajilla, veljeysaatteen ajajilla, 
luojilla Suomen uuden".

jäsenluvun vaihtelu kuten rahaston tilakin sel
venee myöhempänä olevasta taulusta.

Yhdistyksen puheenjohtajana on koko ajan toi
minut räätäli H. Louhi. Kirjurina K. Stenroos 
neljä vuotta eli vuoteen 1910 ja sen alusta eteen
päin E. Jalava. Rahastonhoitajana oli v. 1906 
Emma Andersson. V:n 1907 alusta K. Tallgren 
5 vuoden ajan ja v. 1912 K. Stenroos. Kirjallisuus- 
asiamiehenä heinäk. 1 p. 1909 J. Saaristo, siitä 
alkaen E. Jalava.
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Pääkohdat yhdistyksen hommista onkin tullut 
kerrotuksi. Sen osanotto agitatsiooniin, kävelyretkiin 
ja mielenosotuskokouksiin, kerrotaan niistä asi
oista erikseen puhuttaessa.

Työväenliikkeen tunnetuksi tuleminen vaikutti 
sen, että yhä useampia yhdistyksiä perustettiin. 
Keväällä 1906 perustettiin kolme uutta yhdistystä 
joista toiminnassa vielä on Ojakkalan ja Otalam- 
men yhdistykset. Edellisen yhdistyksen sihteeri 
kertoo yhdistyksestään:

Ojakkalan työväenyhdistys „Alku“ perustettiin 
toukok. 8 p:vä v. 1906, jolloin T. Hyrskymurto 
oli puhumassa n. s. Pietilän kentällä. Puheen lo
puttua herätettiin kysymys oman itsenäisen yhdis
tyksen perustamisesta, sillä siihen saakka oli 
paikkakunta kuulunut Vihdin työv. yhd. Pietilän 
piirinä. Keskustelun tuloksena oli, että päätettiin 
perustaa työv. yhdistys. Yhdistys toimi alkujaan 
ahtaissa oloissa, heikoilla ja kehittymättömillä voi
milla, riippuen sen toiminta parista, kolmesta hen
kilöstä, jotka olivat olleet toiminnassa jo silloin, 
kun yhdistys oli Vihdin työv. yhd. alaisena piirinä. 
Tästä huolimatta alkoi toiminta vilkkaasti. Koko
uksia pidettiin missä milloinkin, usein ulkonakin, 
olihan silloin kesäinen aika. Syksyllä jo onnis
tuikin ykdistys vuokraamaan itselleen tarkoituk
seen sopivan huoneuston 2:den vuoden vuokra
oikeudella. Toiminta alkoi vakaantua, jäsenluku 
kasvoi, naisiakin oli siksi paljon liittynyt, että niissä 
heräsi ajatus perustaa naisosasto. Marraskuun 18 
p:ksi oli kutsuttu yleinen naisten kokous, johon 
oli Fiina Pietikäinen hankittu puhujaksi. Puheen 
päätyttyä keskusteltiin naisosaston tarpeellisuu
desta, joilloin se yksimielisesti päätettiin perustaa.

Vuoden 1907 toiminnalle on annettava täysi tun
nustus, sillä toiminta on ollut vilkasta ja samalla 
laajaa, niin ahtaissa oloissa kuin nuori yhdistys 
on toiminutkin.
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Vuoden alussa tehtiin useita hyökkäyksiä Terva- 
1 ämmille puhujien avulla, josta valloitettiin uusia 
jäseniä noin 7o:neen. Tilastoa torpparien keskuu
desta kerättiin koko äänestysalueesta. Tällöin sat
tui vastoinkäyminen, joka koski koko Vihdin va
litsijayhdistystä, silloin nim. kumottiin edusmies- 
ja valitsiayhdistyksen vaali, joka kuitenkin voitet
tiin takaisin ja alettiin valmistautua valtiollisia vaa
leja varten. Hankittiin puhujia, leikkivaaleja har
joitettiin ja lähetettiin vaalikiihoittajia ympäri 
äänestys-aluetta opettamaan äänestystapaa, sekä 
selittämään puolue-ohjelmaa ja vaalilakia.

Maaliskuussa, jolloin oli vaalit, kohdistettiin 
kaikki voimat vaalien menestymiseksi. Loistava 
voitto saavutetuinkin, sillä äänestys-alue oli puna- 
sempia. Tähän aikaan sai myöskin yhdistys iskun 
porvarilta. Jollakin tekosyyllä sai yhdistys häätö- 
käskyn huoneenomistajalta, siitä huolimatta, että 
vuokrasopimus oli 2:si vuotinen. Irtisanomista ei 
kuitenkaan noudatettu, koska irtisanominen ei ollut 
laillinen. Mutta koska huoneet olivat sopimattomat 
yhdistyksen toiminnalle, suostuttiin muuttamaan 
pois ioo mk. korvausta vastaan, johon huoneen 
omistaja suostuikin. Sen jälkeen yhdistys ryhtyi 
huoneen hankinta puuhiin ja osti kirvesmies Tuo
melta huvilan, jossa voitiin kokouksia pitää. Vapun
päivää vietettiin Ojakkalassa suurella osanotolla. 
Pienet arpajaiset pidettiin myös kesällä jotka on
nistuikin verrattain hyvin.

Elokuussa alkoi yhdistys hommata juhlasalia, 
rakennuskomitea teki suunnitelmia ja kustannus
arvioita. Varoja päätettiin hankkia lainaamalla ja 
tehtiin valmistuksia, että jouluksi päästäisi oman 
katon alle juhlimaan.

Syyskuulla alkoi yht äkkiä nousta pilven hatta
roita taivaalle, sillä porvarit tekivät taas uuden 
hyökkäyksen yhdistystä vastaan, maanomistaja 
uhkasi ruveta hakemaan oikeuden kautta huoneita 
pois maaltaan, maanomistajan ja kirvesmies Tuo-
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men välinen vuokrakirja kun ei sisältänyt siirto- 
oikeutta. Tämän johdosta oli yhdistys pakotettu 
purkamaan Tuomen kanssa tehdyn mökin kaupan. 
Täten oli yhdistys taas maantiellä. Yleiset palvelia- 
kokoukset, joita pidettiin Elo- ja Syyskuun ajalla, 
osaltaan koskivat hermostuneeseen herrasväkeen 
niin, että pakotti heidät tekemään tämän viimeisen 
ponnistuksen, joka todella olikin viimeinen näissä 
häätöhyökkäyksissä. Nyt alettiin taas suunnitella 
uutta taistelua porvareja vastaan ja onnistuttiinkin 
saamaan lopulta täydellinen voitto. Ostettiin yh
distyksen nykyinen huoneusto maalari Törn- 
ström’iltä. Koottiin varoja millä voitiin suorittaa 
ensimmäinen kiinnitys joka oli 2,600 mk. Näin 
oltiin linnoituksen suojassa. Kyllä jo saatiinkin 
tehdä pakoa porvarien huvimetsästäjien edellä. 
Nyt eivät he voineet muuta kuin kiristellä avutto
mina hampaitaan, sillä kaiken muun lisäksi olivat 
he hankkineet noilla häädöillään yhdistykselle 
edullisimman paikan koko Ojakkalassa.

Lokakuun loppupuolella alettiin laittamaan taloa 
siihen kuntoon että voitiin päästä sisälle toimimaan 
ja yhteisillä uhrauksilla onnistuttiinkin se saada 
valmiiksi niin, että Pyhäinmiesten sunnuntaina 
voitiin viettää tupaantuliaisjuhlaa. Näin oli siis 
yhdistyksellä vahva perustus jalkainsa alla. Vielä 
tekivät porvarit heikkoja hyökkäyksiä, jotka olivat 
kohdistetut yksityisiä toimihenkilöitä kohtaan, koet
taen silläkin tukahuttaa yhdistyksen toimintaa, 
mutta kuitenkin tuloksetta.

Oma talo kun saatiin, synnytti se uutta innos
tusta. Puhuja- ja ompeluseurat olivat vilkkaassa 
toiminnassa.

Vuoden 1908 toiminta ei osota mitään huomat
tavampaa kuten edellinen vuosi, vaan onhan toi
minta ollut vilkasta, erittäinkin alkuvuosi näytti 
hyvin lupaavalta, sillä paikkakunnalla oli silloin 
metsäliikkeitä, jotka suuresti vaikuttivat yhdistyk-
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sen taloudelliseen asemaan, ja oli myös suurena 
tekijänä muunkin toiminnan alalla.

Keväällä alkoi toiminta käydä vastahakoiseksi, 
sillä entisiä innokkaita toimihenkilöitä muutti pois 
paikkakunnalta. Tapahtui myös eräs skandaali, 
sillä eräs yhdistyksen luottamusmies teki pienen 
kavalluksen. Toiminta ei sentään näistä paljoa 
kärsinyt m. m. otettiin osaa suurella joukolla Va
punpäivän kävelyretkeen Vihdin työväentalolle, 
jossa silloin vietettiin yhteistä Vappujuhlaa. Lap
setkin olivat mukana oman lippunsa kanssa run
saslukuisina.

Kesällä toimi yhdistys arpajaiset, jotka onnistui
vat tyydyttävästi. Vaali-agitatsionista huolehdittiin, 
hankittiin sitä varten kirjallisuutta, ja käytettiin 
n. s tupa-agitatsioonia. Taas saavutettiin vaaleissa 
loistava voitto.

Loppuvuosi meni ilman mitään erikoista huo
miota, paitsi kuusijuhla, johon oli hangittu arvo
kasta ohjelmaa ja oli runsas osanotto jäsenten 
puolelta.

Vuoden 1909 toiminta on ollut entistä tasaisem
paa ja ehkä veltompaa. Vapunpäivän kävelyret
keen oli sentään huonosta säästä huolimatta run
sas' osanotto. Arpajaiset onnistuivat huonosti. 
Vaalikiihotusta harjotettiin, osanotto vaaleihin oli 
tällä alueella kumpaisiinkin vaaleihin hämmästyt
tävän hyvä. Puhujaseurakin toimi jonkun aikaa 
vilkkaasti. Yhdistyksen aineellinen puolikin on 
vuoden ajalla edistynyt. Urheiluakin on harras
tettu osaksi.

Vuoden 1910 toiminta on ollut tyydyttävää. 
Vaikkakin jäsenluku on ollut pieni, on toiminta 
ollut ehyttä, jäsenet jo varmempia ja vakaampia, 
sekä toimintaan perehtyneempiä.

Ulospäinkin on yhdistys voinut vaikuttaa, eten
kin nuorisoon, tehden siinä suuren muutoksen 
parempaan päin, jonka lulee huomaamaan, kun 
muistelee sitä muutamia vuosia takaperin. Agi-
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tatsioonia ei harjoitettu suuremmassa määrässä, 
kuin n. s. tupa-agitatsioonia, vaalivoitto oli sittekin 
odottamattoman hyvä, joka todistaa että joukoissa 
on jo koko paljon itsetietoisuutta.

Samalla kun henkinen puoli kehittyi, alkoi ruu- 
miillisenkin puolen kehitys kasvaa urheilun muo
dossa. Keväällä perustettu V.- ja U.-seurakin on 
näyttänyt pystyvän toimimaan, ollen siinä jäseniä 
kolmeenkymmeneen.

Naisosasto, joka ei koko toimiajallaan, ole 
osottanut pitkälle ulottuvaa toimintaa, joulukuun 
18 p:vä pitämässään kokouksessa, päätti lopettaa 
toimintansa, ainakin toistaiseksi. Vapunpäivän kä
velyretki tehtiin Nummelan työväen talolle.

Vuoden 1911 toiminta, joka tosin jäsenten puo
lelta on ollut laimeata, on sentään ollut vakavaa 
Vapunpäivän viettoon otti osaa myös Otalammen 
ja Nummelan työv. yhd:set, tehden tänne käve- 
lyretken.

Kesällä pidettiin Urheilu- ja Kansanjuhla, joka 
onnistui tyydyttävästi. Valistustyötä tehtiin 2:si 
iltaa kestäneiden luentojen lisäksi kirjallisuuden 
levittämisellä. Torpparikokouksia pidettiin ja otet
tiin myös osaa marrask. 1, 2 ja 3 p:vä pidettyyn 
maanvuokraajain kokoukseen edustajan lähettämi
seen. Torppariosasto perustettiin myös joulu
kuussa. Ihanneliittoakin puuhailtiin, lapset jo jon
kun aikaa kävivätkin hyvin innostuneina harjoi
tuksissaan.

Mutta opettajavoimien puutteessa täytyi asia 
jättää sikseen. Maanvuokratilastoa kerättiin täy
dellisesti koko äänestysalueelta. Keräyksen suorit
tivat jäsenet ilmaiseksi, joten yhdistyksellä ei siitä 
ollut mitään aineellisia menoja. Piirikokouksen 
kehoituksesta pidettiin iltama „ Työläisen" hyväksi.

Vuoden 1912 toiminta, erittäinkin alkupuolella 
vuotta oli yleensä hiljaista, kohdistuen toiminta 
etupäässä yhdistyksen taloudellisten asiain hyväksi, 
tosin oli muutamia puhetilaisuuksia.
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Vapunpäivää vietti yhdistys yhdessä torppari- 

osaston kanssa omalla talollaan, johon oli hom
mattu puhuja Helsingistä, y. m. arvokasta ohjel
maa. Lyhyt kävelyretki tehtiin myös läpi kylän, 
joka oli pieni voimain näyte kapitalisteille. Osan
otto Vappujuhlaan tyydyttävä. Virkavallan puo
lelta ei osotettu minkäänlaisia esteitä juhlan vietolle 
eikä mielenosotusmerkkien myynnille, vaikka muilla 
paikkakunnilla tällaiset kuristustoimenpiteet olivat 
niin tavallisia.

Arpajaisia ruvettiin heti vuoden alussa innolla 
hommaamaan. Ompeluseura perustettiin, jonka 
tarkoituksena oli voittojen valmistaminen arpajaisia 
varten. Arpajaishakupaperit lähetettiin asianomai
seen paikkaan, vaan sieltä ei saatukaan lupaa 
arpajaisten pitämiseen, joka oli niin tavallista näihin 
aikoihin. Mutta koska ompeluseura oli jo saanut 
paljon käsitöitä valmiiksi, päätettiin pitää myyjäiset.

Nämä järjestettiinkin kesällä pidetyn kansan
juhlan yhteyteen. Osanotto kansanjuhlaan olikin 
yleisön puolelta tyydyttävä ja onnistui juhla ver
rattain hyvin, korvaten siten hommaajain vaivat, 
jotka olivat tulleet melkoisen suuriksi, kun juh
laan oli hommattu arvokas ohjelma, urheilukilpai
luja useampaa lajia y. m. Huvitoimikunta on, 
erittäinkin kesän aikana, toiminut vilkkaasti, toi- 
mennpannen iltamia y. m. huvitilaisuuksia, joiden 
järjestäminen tulikin helpommaksi, kun tehtiin 
suuri tanssilava työväentalon pihalle, korvaamaan 
huoneiden pienuutta.

Syyskesällä taas alettiin innolla työskennellä 
valistustyön hyväksi, kirjallisuuden levittämisellä 
y. m. Muun muassa valittiin lokakuun kuukausi- 
kokouksessa 3:me kirjallisuuden levittäjää avuksi 
pää-asiamiehelle.

Puheenjohtajana on toiminut J. Kanerva, kirju
rina J. Jalava, rahaston hoitajana A. Degerth, jäsen- 
kirjurina ja taloudenhoitajana K. Sundholm.



Utalammen Työväenyhdistys

on perustettu 17 p:vä toukok. 1906 Vihdin Työv. 
yhd. haaraosastoksi, vaan 11 p:vä marraskuuta 
samana vuonna päätti se erota Vihdin Työväen
yhdistyksestä ja liittyä paikallisosastoksi Suomen 
Työläisliittoon.

Ensimäisiä huomattavampia ja vaikeita toimia 
oli yhdistyksellä ryhtyä ensikertaisten vaalien val- 
mistustoimiin. Erityisesti selittää kansalle aivan 
uutta vaalilakia, jota varten pidettiin puheiden 
lisäksi käytännöllisiä vaaliharjoituksia Kortjärven 
ja Selin kansakouluilla. Sekä vaalien edellisenä 
päivänä erityistä perheagitatsioonia.

Muuten yhdistyksen toiminta oli alussa hyvin vai
keata, syystä kun ei yhdistyksellä ollut vakinaista 
kotia, vaan täytyi kiertää eri paikoissa pitämässä ko
kouksia ja huveja. Suurempia iltamia ei voinut niissä 
olosuhteissa ajatellakaan. Näistä vaikeuksista pääs
täkseen päätti yhdistys samana vuonna jolloin se 
perustettiinkin joulukuun kokouksessa vuokrata 
huoneen vaihdemies K. Vikmannilta. Tämä tar
koitukseensa sopimaton ja kallisvuokrainen huone 
ei voinut tyydyttää silloista vilkkaassa toiminnassa 
olevaa yhdistystä, vaan päätti yhdistys seuraavassa 
kokouksessaan, nimittäin 13 p. Tammik. 1907 kysyä 
paikkakunnan Nuorisoseuralta ryhtyisikö se yhdis
tyksen kanssa rakentamaan yhteistä taloa. Porva
rillinen Nuorisoseura ei suvainnut edes mitään 
vastata ehdotukseen, joten yhdistys sai yksin alkaa 
sille merkillisen rakennushistoriansa. Koko vuoden 
1907 oli rakennusasia vireillä. Tällä ajalla suun
niteltiin sopivaa paikkaa ja sen saannin mahdolli
suutta. Sopivammasta tontin paikasta yhdistyksen 
talolle pyysi maanomistaja 300 mk. 1 2 hehtaarin 
maa-alasta vuokraa vuodessa. Tämän kohtuutto
man vuokran takia jäi asia seuraavaan vuoteen.

Sitte Toukok. v. 1908 päätti yhdistys vuokrata 
tontin Siippoon kylästä vaan päätös synnytti eri-

3
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mielisyyttä yhdistyksen jäsenten kesken. Suurin 
osa niistä löi laimiin jäsenraaksujensa maksut ja 
toiminnan kesäaikana, varsinkin ne, jotka asuivat 
Otalammen aseman ympäristöllä. Haimoossa ole
vat jäsenet taas jouduttivat asiaa niin, että syksyllä 
jo päätettiin ruveta rakentamaan ja annettiin kivityö 
urakalla tehtäväksi. Kivityö oli alkanut, kun Ota
lammen paikkakuntalaiset tekivät uuden hyökkä
yksen purkaakseen edellä tehtyjä päätöksiä, vaatien 
asiaa uudelleen lippuäänestyksellä päätettäväksi. 
Tässä äänestyksessä kumminkin hävittiin. Vaan 
nyt keksi K. Vikman 11. Koskelan kanssa yhdessä 
uuden tempun, selittäen ettei päätöstä ole vielä 
johtokunta hyväksynyt. Ja kun johtokunta, jonka 
enemmistö oli Otalampilaisia, käsitteli asiaa, ei 
hyväksynyt päätöksiä, niin meni asia taas kuukausi- 
kokoukseen. Se purki entiset suunnitelmat ja sa
malla päätti ostaa K. Vikmannilta huvilan yhdis
tykselle. Tämä päätös ei taas ollut Haimoolaisille 
mieleinen, vaan erosivat he nyt joukolla Otalam
men Työväenyhdistyksestä ja evääkseen uhkasivat 
viedä puolet silloisesta yhdistyksen omaisuudesta.

Asiain ollen näin riitaisella kannalla päätti yh
distys 13 p. Joulukuuta ehdottaa Haimoossa oleville 
jäsenille sovintolautakunnan asettamista, johon 
kumpikin paikkakunta valitsee 2 jäsentä. Puolue
toimikunnan määräyksestä asetti kunnallistoimi- 
kunta puheenjohtajan. Tämä sovinto-oikeus rat
kaisi asian niin, että Haimoolaiset saavat ne rahat 
takaisin, jotka he ovat toimineet yhdistykselle, ni
mittäin 218:50, kuitenkin sillä ehdolla, että Hai- 
mooseen perustetaan uusi Sosialidemokratinen 
Työväenyhdistys, jonka he myös paikkakunnalleen 
perustivat.

Näin oltiin vihdoin päästy kauvan kestävästä 
erimielisyyttä ja hajaannusta tuottavasta rakennus- 
kysymyksestä, sen kaivatun oman kodin suojaan. 
Sitä on jo kaksi kertaa suurennettu, vuosina 1910 
ja 1912. Sen suojissa on vääryyttä kärsivän köy-
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hälistön oloja kuvattu, mikäli siihen on omilla ja 
ulkoapäin saaduilla voimilla kyetty.

Eri osastoja joita on toiminut yhdistyksen sään
töjen alaisena, osastoina on olleet:

Puhujaseura, joka on yhdistyksen keskuudessa 
toiminut toisinaan hyvinkin tarmokkaasti, opas
taen etenkin nuorisoa käytännöllisessä sekä aat
teellisessa toiminnassa.

Voimistelun ja urheilun aloille on yhdistys myös
kin kiinnittänyt huomiotaan, perustaen tilapäisesti 
arpajaisia varten toimivan voimisteluseuran, sekä 
myöhemmin toisen, joka on toiminut hyvinkin 
vilkkaasti.

Ompeluseura on toiminut yhdistyksen hyväksi 
niinä vuosina, kun on ollut yhdistyksellä arpajaisia.

Palveliaosastoa on yhdistys myöskin aikonut 
perustaa paikkakunnalle, vaan vähäisen palveliain 
luvun ja niiden yleisen asemansa tuntemattomuu
den takia oli mahdoton sitä aikaan saada.

Torppariosaston perustamiseen paikkakunnalle 
otti yhdistys osaa lähettämällä kaksi edustajaa 
Torppariosaston perustaviin kokouksiin opastaen 
siten vasta alkavaa osastoa käytännöllisillä neu
voilla

Pieni lainakirjasto on myöskin perustettu jo 
v. 1907 ja on sitä mahdollisuuden mukaan vuosi 
vuodelta suurennettu.

Kunnalliseen toimintaan on vaikutettu siinä mää
rässä kun se nykyisten kurjain kunnallisten ase
tusten aikana on ollut työläisten vaikutus piirissä.

Jäsenmäärä selviää taulusta n:o 1.
Johtokuntaan on valittu yhdistyksen alkaessa 

seuraavat: K. Vikman (puheenjohtaja), Nyholm 
(varapuheenjohtaja), Sanni Ståhlberg (kirjuri), J. 
Koski (rahastonhoitaja). Muina jäseninä: J. R. 
Rosenqvist, K. Suomi ja A. Vahlroos. Näistä 
toimi puheenjohtajana K. Vikman vuoteen 1908.

Nykyinen, eli vuoden 1912 johtokunnan jäseninä 
on olleet seuraavat henkilöt:
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E. Joutsenlinna (puheenjohtaja), A. Jalava (va
rapuheenjohtaja), Sanni Ståhlberg (kirjuri), K. Suomi 
(rahastonhoitaja). Muina jäseninä: A. Mantere, 
A. Vahlroos ja K. Luoto.

Näistä on toiminut puheenjohtajana E. Joutsen- 
linna vuodesta 1908. Kirjurinna Sanni Ståhlberg 
yhdistyksen alusta alkaen lukuunottamatta vuotta 
1907. Rahastonhoitajana K. Suomi v. 1907. A. 
Vahlroos on ollut yhdistyksen johtokunnassa sen 
perustamisesta asti.

Sen lisäksi, mitä ylempänä olevasta lyhyestä 
kertomuksesta käy selville on yhdistys toiminut 
lukuisasti sille enemmän tai vähemmän tärkeistä 
kysymyksistä, niin että kaikkiaan on käsitelty 760 
eri asiaa.

Mutta vaikka on jo jonkun aikaa toimittu näyt
tää kuitenkin, kun oltaisi vasta alussa yhdistys- 
elämässä, joten ei ole kenties viellä lähellä köy
hälistön orjuuden ilta, eikä lähellä se aika milloin 
ihmiskunta voisi nauttia ihmisyyden sunnuntain 
virkistävästä aamusta.

Haimoon työväenyhdistys

muodostui niistä Otalammen työväenyhdistyksen 
jäsenistä, jotka syntyneen erimielisyyden takia siitä 
erosivat.

Toiminta oli alkuaikoina erittäin vilkasta, sillä se 
perustui vanhaan pohjaan, joten perustamispäätös 
7 p. helmikuuta 1909 ei tehnyt muuta, kun saattoi 
toiminnan itsenäiseksi. Yhdistys on Suomen Työ- 
läisliiton alainen, kuten kunnan toisetkin työväen
yhdistykset.

Tämän yhdistyksen on onnistunut toimia tila
päisissä huoneissa joten ei se vielä taloa joutunut 
lommaamaan, vaikka sille luonnollisesti tulee se
tin eteen, kunhan toiminta kehittyy vakiintuneem
maksi.
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Tästä yhdistyksestä oli suurta toivoa alkuaikoina. 

Kokoukset olivat runsaslukuiset ja asioita pohdit
tiin säännöllisesti samoin täytettiin velvollisuudet 
puoluetta, piiriä ja kunnallisjärjestöä kohtaan. 
Mutta toiminta alkoi yhtäkkiä käydä laimeaksi ja 
väitetään tähän syynä olevan sen, että johtoon 
joutui henkilöitä joille sosialidemokratiset har
rastukset olivat vieraat.

Toimintaa on taas alettu elvyttää ja on jäsen- 
lukukin nousemaan päin. Kirjasto on olemassa, 
vaikkakin pieni. Kirjallisuutta on levitetty, sa
moin sanomalehtiä. Kaikessa tapauksessa on ny
kyisellä jäsenjoukolla vakaa aikomus jälleen nos
taa yhdistys kunnon toimintaan saadakseen yhä 
useammat työläiset tietoisiksi sosialidemokratiasta.

Kuolleita yhdistyksiä

on myös pari kappaletta.
Vihtijärven työväenyhdistys perustetuin 

6 päivä tammikuuta 1906. Se toimi alkuaikoina 
vilkkaasti. Jäsenmäärä oli perustamisvuonna 42 
jäsentä. Kokouksia pidettiin runsaasti. Mutta /Vaa
lien jälkeen 1907 jolloin järjestöjen taantumusaika 
alkoi, rupesi jäsenluku hupenemaan joten sitä 
vuoden lopulla ei ollut kun toistakymmentä jäsentä. 
Syrjäinen hajallaan olevalla asutuksella oleva seutu 
ei jaksanut pitää yhdistystään pystyssä. Innokas 
toimintamies Karl Wallin ei voinut saada jouk
koja enää 1908 muuta koolle, kun hommaamaan 
yhdistykselleen sentään hautauksen. Ja niin le
päävät yhdistyksen jäännökset Suomen Työläis
liiton arkistossa odottamassa sitä aikaa, jolloin 
Vihtijärven köyhälistökin taas tarvitsee yhdistys
tään.

Vanjärven työväenyhdistys perustettiin 
vuoden 1907 alussa ja 28 päivä tammikuuta liit
tyi se puolueeseen Suomen Työläisliiton välityk
sellä. Toiminta oli sielläkin alussa sellaista, että oli
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elämisen toivoa, mutta vaalien jälkeen se laimeni, 
eikä vuoden vanhana enää näkynyt paljoa hengen 
tietoa. Kunnallispuhuja H. Koskela sai vuonna 
1908 sinne taas hiukan henkeä puhalletuksi, pan- 
tiinpa siellä toimeen iltamakin, mutta uusi uni sai 
vallan, eikä senjälkeen yhdistys enää päässyt he
räämään. Uuden yhdistyksen syntymistä kuiten
kin paikkakunta kaipaa, eikä entistä ole vielä 
virallisesti lopetettukaan, joten sen peruille on 
uudestisyntymisen kautta mahdollisuus uusi jäl
leen kohottaa.

Taulu n:o 1.

Yhdistysten jäsenmäärä vuosina 1906—1912.

Yhdistyksen nimi 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
l)

Vihdin t:y................. 116 82 65 65 25 47 30
Nummelan t:y. . . . 62 89 86 52 49 44 41
Ojakkalan „ ... 81 57 67 11 31 33 33
Otalammen „ ... 85 60 60 25 25 28 28
Haimoon .............. — — — 40 19 8 8
Yhteensä.................. 344 288 278 223 119 160 140

Taulu n:o 2. 

Tiliasema 31/12 1911.

Yhdistyksen nimi Varat Velat Puhdas
omaisuus

Vihdin t:y..................................... 10,367 812 9,850
Nummelan t:y........................... 10,372 4,100 6,272
Ojakkalan „ ........................... 8,198 2,395 6,803
Otalammen „ ............................ 4,183 550 3,633
Haimoon ................................. 969 969
Yhteensä..................................... 31,089 7,857 27,227

h 1912 jäsenmäärä 30 „.
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Kunnallistoimikunta.

Yhdistykset kaipaavat koossa pysyäkseen yhteis
toimintaa. Oulun puoluekokouksessa hyväksytyt 
järjestösäännöt sitäpaitsi velvoittivat kunnissa ole
via yhdistyksiä yhtymään yhdeksi järjestöksi. Vih
din kunnallistoimikunta perustettiin 6 p. joulukuuta 
1906 Vihdin kirkolla ja muodostivat sen E. Helle, 
K. Sidensnöhr, W. Forssman, Tilda Sidensnöhr, 
Hilma Lehmuskoski, E. Neittamo, Elna Karhulahti.

Pian kuitenkin useita toimintakykyisiä henkilöitä 
siirtyi pois paikkakunnalta joten toimikunta jäi 
heikkoihin voimiin. Toiminta hidastui ja se vai
kutti vahingollisesti muutenkin vaalien jälkeen hil
jaisemmassa olevaan toimintaan. Siksipä syyskuun 
15 päivä 1907 pidetyssä kunnallisjärjestön kokouk
sessa Ojakkalassa päätettiin toimikunta sijoittaa 
Ojakkalaan. Puheenjohtajaksi tuli K. Aalto ja 
muiksi toimikunnan jäseniksi J. Kanerva, K. Lång
ström, A. Tuomi, Elin Pohjola, F. Wickström, 
A. Wuorimaa, A. Hellman ja A. Luonto.

Syystalven koeteltua hoitaa toimikunnan tehtä
viä täällä huomattiin sen kuitenkin tuottavan vai
keuksia, sillä suuri osa toimintakykyisistä henki
löistä oli sekatyöläisiä joiden on ansiotyössä käy
tävä muualla. Kunnallistoimikunta päätettiin nyt 
sijoittaa Nummelaan. 22 päivä maaliskuuta 1909 
tarkastetun vaalin tuloksen mukaan tulivat toimi
kuntaan: Siiri Meriluoto, K. Stenroos, E. Jalava, 
J. Jakobsson, J. Koponen, A. Saarni ja H. Louhi. 
Nummelassa on toimikunta sitte ollutkin yhtämittaa. 
1911 ajateltiin toimikunta sijoittaa Vihdin t. y. kes
kuuteen, mutta, vaikka vaali jo toimitettiin ei va
littu toimikunta ruvennut tointa hoitamaan. Toimi
tettiin uusi vaali ja asetettiin toimikunta jälleen 
Nummelaan, jonne se on sijoitettu edelleen. Luot- 
tamusmiehinä ovat olleet Vihdissä: J. Pentikäinen 
ja K. Sidensnöhr, Ojakkalassa K. Aalto ja Num
melassa E. Jalava.
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Seuraavassa on esitetty kunnallisjärjestön toi
minta ryhmiin jaettuna. Ensinnä tarkastakaamme

Agitatsioonia ja valistustyötä.

Jo ennen varsinaisen yhteistoiminnan syntymistä 
sai Vihdin yhdistys aikaan sen, että kunnallinen 
puhuja otettiin pitäjään. 1906 1 p. toukok. alkoi 
Tuomas Hyrskymurto 3 kk. kestävän agitatsiooni- 
työnsä. Se kuitenkin hiukan keskeytyi, kun Hyrsky- 
murto puoluetoimikunnan jäsenenä meni Viaporin 
kapinan aikana Helsinkiin toimikunnan kokoukseen 
ja hän siellä epäiltynä kapinahommista, vangittiin. 
Vasta 9m kk. kuluttua hän vapautettiin.

1906 valittu toimikunta sai heti työkseen ensi- 
mäisten vaalien järjestämisen. Toimikunnan tar
koituksena oli järjestää kurssit vaaliyllyttäjien kou
luttamiseksi, mutta se ei onnistunut, sillä opettaja
voimat olivat joka puolella siksi vaalitoimintaan 
jd kiinnitetyt. Saatiinhan aikaan sentään eräs 
kokous, jossa piirin puhuja hiukan antoi opetusta 
ja niin saatiinkin 5 henkilöä, nim.: K. Aalto, E. 
Jalava, E. Joutsenlinna, J. Pentikäinen ja J. Laak
sonen, kukin noin puolen kuukauden ajaksi ennen 
vaaleja kiertämään tekemässä selkoa vaalien mer
kityksestä, ja vaalitavasta. Nämä valitut pitivät 
puheita iltasin ja päivisin kulkivat tuvasta tupaan. 
Vaalien jälkeen jäi agitatsiooni siihen varaan mitä 
piirin puolelta toimeenpantiin. 2 päivä helmik. 
1908 toimikunta (Ojakkalassa) keskusteli valistus
työn järjestämisestä ja tuli siihen tulokseen, että 
kunnallinen puhuja on valittava tekemään valistus
työtä. Järjestö hyväksyi ehdotuksen. 3 p. maalisk. 
valittiin H. Koskela puhujaksi 2:n kk. ajaksi ja kun 
sitte tuli eduskunnan hajotus valittiin hän uudelleen 
2:si kk., mutta hän erosi kesken toimintakauttaan 
joten järjestö oli kuukauden ajan ilman puhujaa 
ennen vaaleja. Tämän agitatsioonin kustantami
seksi toimikunta hommasi Ojakkalassa iltamat ja
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Nummelassa kansanjuhlat, sekä puhujain järjestä
mänä panivat eri yhdistykset toimeen iltamia ja 
tulot luovutettiin kunnallistoimikunnalle.

Vuoden ipoq vaaleja varten aikoi järjestö ottaa 
puhujan, mutta sopivien hakijoiden puutteessa jä
tettiin paikka täyttämättä. Sen jälkeen on aina 
vaalien edellä kukin yhdistys hoitanut äänestys- 
alueensa agitatsioonin paitsi kirkonkylän työväen
yhdistys on huolehtinut myös Jokikunnan 1 a Herra- 
kunnan äänestysalueista. Valistavia luentoja on 
p rin puolesta ollut kahtena talvena kunnassa. 
Kirkonkylän t. y. on järjestänyt yhtenä vuonna 
luentoja omalla kustannuksellaan. Maksullisiin 
iltamiin ovat eri yhdistykset hankkineet puhujia 
muualta.

Mielenosotukset ja vastalauseet.

Vapun vietto on jo saanut täälläkin vuosiohjel
miin vakinaisen sijan ja on kunnallistoimikunta 
vuosittain ne järjestänyt paitsi v. 1906 jolloin Vihdin 
t. y. järjesti ensimmäisen yhteisen Vappuretken 
Oinasjoelle. V. 1907 kokoonnuttiin Ojakkalaan. 
Osanottajia oli runsaasti, mutta erittäin voimakkaan 
vaikutuksen teki 1908 vappukulkue Vihdin t. y:sen 
valmistumaisillaan olevalle talolle, sillä kulkueessa 
oli noin 1,000 osanottajaa. 1909 vietti kukin yh
distys Vappua omalla joukollaan silloin tapahtuvien 
vaalien tähden ja v. 1910 oli kaksi eri kokous
paikkaa nim. Vihdin kirkolla, jonne kokoontui 
Jokikunnan, Herrakunnan ja Kirkonkylän äänestys- 
alueiden työväki ja Nummelassa, jossa Haimoon, 
Otalammen ja Ojakkalan yhdistykset yhdessä Num- 
melaisten kanssa juhlivat. Nummelassa hyväksyttiin 
myös lausunto silloisen valtiollisen aseman joh
dosta. 1911 oli kokoontumis-jako samanlainen 
mutta toisena kokoontumispaikkana oli Ojakkala. 
1912 vietettiin juhlaa kussakin yhdistyksessä. Osan
ottajien yhteinen lukumäärä 670 henkeä ja pidettiin 
niissä yhteensä 10 puhetta.
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Vastalauseita ovat yhdistykset panneet eri ta
pausten johdosta muutamia. Yleinen kunnallisjärjes
tön vastalausekokous pantiin toimeen 1908 maan
vuokralakia eduskunnassa käsiteltäessä. Suomen 
silpomisen johdosta oli 2:si kokousta joista toisen, 
Nummelassa pidetyn, poliisi yritti hajottaa. Luokka- 
tuomioiden johdosta oli Vihdin työväenyhdistyksellä 
vastalausekokous. Viljatullihankkeen johdosta on 
muutamissa kokouksissa keskusteltu ja pantu han
ketta vastaan vastalause. 6 p. syysk. 1908 pani 
Nummelassa pidetty kokous vastalauseen edustaja 
Valppaalle puheenvuoronsa tähden annettujen 
muistutusten johdosta, sillä katsottiin hänen siinä 
tuoneen esiin ainoastaan kansan käsityksen kielto
laki petoksesta, n p. lokak. sama yhdistys pa
heksui kunnallislakien viipymistä. Helmik. 14 p. 
1909 järjesti Nummelan t. y. kokouksen kieltolain 
viipymisen johdosta. Kokous antoi asiasta jyrkän 
lausunnon.

Edustukset.
Kunnallisjärjestö tai yhdistykset ovat olleet eri 

kokouksissa kunnan ulkopuolella suhteellisesti 
edustettuna. Puoluekokouksissa: Tampereella E. 
Helle, Kotkassa K. Vinberg, Helsingissä E. Jalava. 
Torpparikokouksissa: E. Helle, G. Sundberg, J. 
Kanerva ja K. Aalto. Piirikokous edustajina ovat 
olleet: syysk. 1906 E. Helle, K. Stenroos ja E. 
Joutsenlinna, tammik. 1907 H. Louhi, O. Sairio ja 
Hilma Lehmuskoski. Huhtik. J. Pentikäinen. Vuo
sittain valittuja edustajia on ollut 1908 K. Aalto. 
1909 E. Helle ja K. Vikman 1910, 1911 |a- 12 E. 
Jalava. Naisliittokokouksissa on Hilma Lehmus- 
koski ollut edustamassa. Palvelijakokouksissa ja 
sekatyöväenliiton perustavassa kokouksessa on oltu 
edustettuna.

Kunnallisella alalla
yrittivät yhdistykset saada työväestön mielipiteitä 
esiin, vaikka se nykyisten kunnallislakien aikana
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tuntuikin toivottomalta. V. 1906 kesäk. kuukausi- 
kokouksessa päätti Nummelan yhdistys lähettää 
kunnan esimiehelle kirjelmän, jossa pyydettiin 
kuntakokouksessa esille otettavaksi kysymys kun
nallisten ilmoitusten antamisesta „Työmies"-lehteen, 
sekä ehdotus, että kaikki kunnalliset verot kannet
taisi koulupiirittäin, jolloin maksajat pääsisivät 
paljo helpommalla. Edellinen esitys menikin läpi, 
mutta jälkimäistä ei hyväksytty. Samana talvena 
tehtiin kunnallisjärjestön alotteesta muistutus Num
melan koulun johtokuntaa vastaan, siitä syystä, 
että sen rakennuttama uusi kansakoulu tuli mak
samaan paljo yli kustannusarvion. Tutkimaan 
asetettu komitea antoi asiasta lausuntonsa, josta 
ilmeni, että rakennus todella oli noussut yli käy
pien hintojen. Innostus kunnallisiin asioihin olikin 
yhteen aikaan varsin huomattava, etenkin, kun 
kesällä 1908 saatiin kunnallislaeista kunnanlausun- 
noksi sosialidemokraattien ehdotus. Porvareille 
alko tuntua kiusalliselta työläisjoukkojen läsnäolo 
kuntakokouksissa. Näistä päästäkseen alkoivat he 
hommata kunnan valtuustoa. Työväki sitä tar
monsa takaa vastusti, mutta siitä ei ollut apua sillä 
isännillä oli „lain myöntämä äänestystapa" apu
naan ja sen nojalla valtuusto tuli, kun tulikin. 
Nyt alkoi halu kunnalliseen toimintaan heikontua. 
Viimeinen kova yritys oli silloin, kun vanhuuden- 
vakuutuslaista kunnan lausunto annettiin. Silloin 
eivät herrat äänestäneetkään pääluvun mukaan, 
kuten kunnallislakiasiassa tehtiin, vaan 21 äänes
täjää 1537 äänellä, 59 työläisen 307 ääntä vastaan 
antoi mieleisensä lausunnon. Koulujen johtokuntiin 
saatiin muutama meikäläinen valittua, samoin tak 
soituslautakuntaan omia ehdokkaita. Kunnan val
tuustoon ovat porvarit valinneet näön vuoksi muu
tamia sosialisteja näiden vastustuksesta huolimatta. 
Kun välit täten olivat kireiksi muodostuneet ei 
ollut mitään hedelmällisiä tuloksia kunnallisesta 
toiminnasta toivottavana. Syvsk. 4 p:nä 1910 teki
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kunnallistoimikunta asiasta seuraavan päätöksen, 
jonka järjestöt hyväksyivät.

„Nykyistä kunnallisasetusta hyväkseen käyttäen 
ovat Vihdin porvarit osoittaneet olevansa kunnal
lisissa asioissa siksi räikeästi omien yksipuolisten 
etujensajajajia, että työväen on mahdotonta saada ja 
turhaa yrittää mihinkään kunnan luottamustoimiin 
omia ehdokkaitaan siksi monta, että siellä voisi
vat vähääkään vaikuttaa työväestön eduksi. Näin 
ollen katsoo Vihdin sos.-dem. kunnallistoimikunta 
ei voivansa kunnassa olevia järjestöjä kehoittaa 
ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin tämän syk
syisten kunnallisvaalien varalta".

Ainoaksi tehtäväksi työväestölle kunnallisella 
alalla jäi asioiden tällä kannalla ollen, arvostelun 
terävällä miekalla ratkoilla vallassa olijoiden ky- 
häämiä koristeita ja osottaa niiden alla kulloinkin 
piilevät tarkoitusperät.

Maanvuokratilasto.

Huomattavimpia töitä mitä sosialistinen työväki 
on Vihdissä suorittanut on v:n iqn lopulla kerätty 
tilasto maanvuokraoloista kunnassa.

Noudattaen Suomen Maanvuokraajain liiton ke
hotusta ryhtyi Vihdin sos.-dem. kunnallisjärjestö 
keräämään tilastoa eräistä maanvuokraajia koske
vista kysymyksistä. Heti alunpitäen tuntui sangen 
uskottavalta, että tilastoa ei voitaisi saada täydel
liseksi, sillä olihan yritys ensimäinen laatuaan. 
Lisäksi teki vielä ajan niukkuus tuntuvaa haittaa. 
Paljon uhrautumista tarvittiin, mutta saattiinhan 
sitä sitte kokoon kerätyksi joitakuita numeroita, 
joita on aikomuksena allaolevassa käyttää olotiloja 
valaisemassa.

Tietoja saatiin 572 vuokrasuhteesta. Niistä on 
torppia 359 ja mäkitupia 213. Useat kieltäytyivät 
kokonaan antamasta mitään tietoja, mikä milläkin 
perusteella. Pääsyynä oli kaikilla pelko kurjien
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olojensa ilmoittamisesta; jos tieto tulee tästä isän
nän korviin on tiesi mitä edessä.

Kunnollisten vuokrasopimusten puute 
on pahimpana orjuuttajana, sillä kirjallisia sopi
muksia on ainoastaan 331, joten suullisen sopi
muksen nojassa on 241 vuokrasuhdetta, siis enem
män kun 2/5 eli 42,3 pros. Näistä on osa niinkin 
uusia, kuin keräysvuonna ja aivan lähivuosina 
tehtyjä, vaikka vuokralaissa nimenomaan määrätään 
sopimus kirjallisesti tehtäväksi. Sitä yleistä välin- 
aitämättömyytä, joka vallitsee maanvuokraajain 
teskuudessa olojensa lailla turvaamisen suhteen, 
<uvaa hyvin se seikka, että sopimuksista on ainoas
taan 140, runsas x/4 eli 26,3 pros. laissa vahvis
tettuja, nekin pääasiallisesti mäkitupalaisten. Vuo
kra-ajan pituus vaihtelee 1—50 vuoden välillä, 
niissä joissa määrä on pantuna, mutta yhtään ei 
ole vielä, jossa olisi vuokra-aika 50 vuotta pitempi. 
Aikaisimmat sopimukset ovat tuossa 60-luvulla ja 
niistä osa eliniäksi tehtyjä, sekä laissa vahvistet
tuja joten ovat siis vielä voimassa. Tietoja siitä, 
miten kauvan vuokrasuhde olisi ollut saman su
vun hallussa, ei ole, mutta otaksuttavaa on, että 
useat torpat ovat olleet samalla suvulla pitempiä 
aikoja, sillä joissakin on merkittynä pojan tai tyt- 
tären ottaneen torpan isältään haltuunsa, sekä mai
nittu vuosiluku, jolloin torppa on isä-ukon haltuun 
joutunut. Tästä tieto olisi suuriarvoinen, kun tulee 
kysymys vuokraajien raivaaman maa-alan suuruu
desta, mutta kuten sanottu: siinä on puute. Näi
den tietoja antaneiden vuokrasuhteiden yhteinen 
asukasmäärä on 2,980 henkeä eli] noin 1/a koko 
kunnan asukasluvusta. Todellisuudessa on vuo
kralaisten luku suurempi, mutta kaikista ei ole 
tietoa edellä jo mainit. syystä. Tähän tulevat 
lisäksi palvelijat, joita on ilmoitettu olevan 109, 
joten koko summa tekee yht. 3,089 henkilöä. Per
heen jäsenistä on työkykyisiä miehiä: 796 ja nai
sia 731. Työkyvyttömiä ja lapsia on yhteensä
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1,453 henkeä eli 48,1 pros. koko työkykyisten lu
vusta.

M aa-alue joka on vuokraajien hallussa on 
ilmoitettu 2,266 hehtaariksi ja tästä 712 ha vuo
kraajien itsensä raivaamaksi. Määrä tekisi ainoas
taan 31,8 pros., joten se on ehdottomasti liian al
hainen, luonnollisesti johtuen kysymyksen laa
dusta: „onko vuokraaja itse raivannut vuokra- 
alueen?" Tällöin yllämainittu luku vastaisi nykyistä 
tilaa, kun usea asuja on tullut valmiiseen torp
paan eikä siis itse tilaansa raivannut, mutta vuo
kraajien yleensä raivaamaa alaa se ei vastaa, sillä 
siitä tiedon saaminen olisi tuottanut erikoisia vai
keuksia,

Verotus on aivan ilman mitään yhdenmukai
suutta ja säännöllisyyttä, riippuen luonnollisesti 
siitä, kuinka paljon kultakin on voitu saada kis
kotuksi. Niinpä nouseekin näiden vuokramaiden 
yhteinen veromäärä vuosittain seuraaviin summiin: 
rahassa Smk. 18,574, päivätöissä: hevosella 6,773, 
jalkaisin (miehen) 38,286 ja samoin naisen 5,060 
yhteensä 50,119 työpäivään. Näistä on omassa 
ruuassa 49,588 ja talon ruuassa 531. Rahaksi muu
tettuna siten, että hevospäivä on 5: — mk., jalka- 
päivä 2: 50, naisenpäivä 1: 75 omassa ruuassa ja 
—: 75 p. talon ruuassa saadaan syntymään tuo sie
voinen summa 156,719: 50, joka tekee 69 mk. 
hehtaaria kohti Muutamia esimerkkejä verotuk
sesta voi samalla mainita:

Vv. 1903, 1906 on vuokrattu rakennustontti, 
kumpainenkin noin 4 ä 4,5 aaria pinta-alaltaan ja 
on kumpasenkin vuokra Smk. 100, näissä on kum- 
pasessakin sopimus 50 v:ksi kirjallisesti. Kun 
nämä sentään ovat liikepaikalla, jossa maanarvo 
on vaikkakin ansiottomasti noussut, täytyy seu- 
raavaa kuvaa pitää vielä surullisempana:

V. 1904 tehdyllä suullisella sopimuksella on 
määräämättömäksi ajaksi vuokrattu 15 aarin suu
ruinen maapalanen mäkitupa-alueeksi. Vaikka



— 47 —
paikkakunta on syrjäinen, tehdään siitä kuitenkin 
veroa 25 miehen työpäivää vuodessa kesällä omassa 
ruuassa. Kokonainen kuukausi tuollaisesta maa- 
palasesta! Tosin on kaupassa määräys saada ot
taa kaatuneita puita metsästä polttopuiksi, mutta, 
kun ei siellä paljoa ole kaatumaankaan, käsittää 
tämän „ pykälän" merkityksen. Kun tällaisia ta
pauksia on, ei ole ihme, että verokuorma nousee 
keskimäärin kutakin vuokrasuhdetta kohti 274 
mkaan. Että ei tämäkään summa vielä ole suin
kaan kaikkissa katsottu riittäväksi todistaa se kun 
tiedetään veroa yritetyn vuokra-ajan kestäessä 
korottaa 73 vuokrasuhteeseen nähden. Tosin kai
kissa ei ole onnistuttu, mutta niissä, joissa koro
tus on tapahtunut, on vero noussut keskimäärin 
21,3 pros. Tämä jos mikään on omiaan osoitta
maan maan vuokraajan turvattoman ja riistonalai- 
sen aseman. Yksinään ollaan mielivallan suhteen 
aivan voimattomia, mutta sentään ei vielä kovin
kaan runsaasti tajuta yhteenliittymisen mahtavaa 
voimaa.

Joitakuita yksityisiä pyrkimyksiä näkyy tapah
tuneen rahaverolle siirtymiseen päin päivätyöve- 
rosta, mutta siinä näkyy olevan suuria vaikeuksia 
voitettavana veronkorotuksen vankan muurin yli 
mentäessä, sillä niistä viidestä tapauksesta, kun 
on ilmoitettu rahaverolle siirrytyksi, on 3 tapauk
sessa vero ylentynyt, eikä enempää eikä vähem
pää kuin 33,3 pros. eli yhdellä kolmasosalla.

Tilasto, vajanaisenakin, loi valoa maanvuokraa
jain todelliseen asemaan. Alulla ollut

Maanvuokraajain järjestäyminen

sai uutta intoa. Vuonna 1911 helmik. 16 p. pe
rustettiin ensimmäinen nim. Olkkolan torp- 
pariosasto Vihtiin. Se liittyi heti perustami
sesta Suomen Maanvuokraajain liitton ja v. 1913 
kunnallistoimikunnan kautta sos.-dem. puolueeseen.
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Katselmuksia on osaston toimesta pidetty 15 eri 
paikassa. Yleisillä kokouksilla ja iltamilla on 
osasto asiaansa tehnyt tunnetuksi. Jäsenluku on 
30 henkeä. V. 1912 lopulla kokeili osasto osuus
toimintaa sekatavaroilla ja onnistuttiin siinä tyy
dyttävästi. Jouluk. 15 p:vä samana vuonna perus
tettiin Herrakunnan torppariosasto ja 16 
p. v. 1912 helmikuuta on se kuulunut liittoon. 
Osasto jonka jäsenluku on 40 on toiminut keskin
kertaisella vilkkaudella. Syksyllä 1912 m. m. pi
dettiin osaston toimesta välikatselmus 8 eri tor
passa ja oli liiton luottamusmies J. Laakso niihin 
hankittu avustajaksi. Iltamia on toimittu 8 ja ylei
siä kokouksia 2:si. Yhteisostoa on hommattu 
Olkkalan osaston kanssa yhteisesti. Puolueeseen 
on ilmoitettu liityttäväksi v. 1913 alusta.

Saman vuoden lopulla perustettiin kolmaskin 
osasto Ojakkalaan. Kuluneen vuoden alusta on 
se kuulunut liittoon. Jäsenluku on 25 jäsentä. 
Toiminta on ollut laimeanlaista. Paitsi osaston 
kokouksia on pidetty yksi yleinen kokous. Yksi 
häätö on osaston ja liiton välityksellä saatu este
tyksi.

Nummelan työväenyhdistyksen kutsusta kokoon
tuneina perustivat paikkakunnan maanvuokraajat 
21 p. tammik. 1912 osaston jonka nimeksi tuli 
Nummelan maanvuokraajain osasto, vaikka nimi 
on osaston elok. 1 p:stä liityttyä puolueeseen, muu
tettu, joten se nyt on Nummelan t. y. Elon 
maanvuokraajain osasto. Liittoon on osasto 
kuulunut helmik. 11 p:stä alkaen. Osaston toi
mesta ja pyynnöstä teki J. Laakso esitelmämatkan 
Vihdissä. Vuokravälikirjoja on tutkittu ja katsel
musten pidossa annettu neuvoja. Jäsenmäärä on 
pieni, ainoastaan 15 jäsentä. Iltamia on ollut kolme, 
joissa on ollut arvokas ohjelma.

Kortejärven to r p p a r i os a s t o n perustus 
laskettiin helmik. 10 p. 1912 jolloin myös liittoon 
liittymispäätös tehtiin Osaston jäsenmäärä oli heinä-
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kuun i p. 53, mutta vuoden lopussa se oli 48 
jäsentä. Vaikka osasto on toiminut tyydyttävän 
vilkkaasti pitäen 3 iltamaa ja 2 yleistä kokousta, 
ei torppareja ole saatu katselmusten pitoon, vaikka 
osasto on useissa kokouksissa asian eteen vaikut
tanut. Sopivan huoneuston puute vaikeuttaa toi
mintaa.

28 p. huhtik. perustettiin Niemenkylän torppari- 
osasto. Sen jäsenmäärä on 34. Osasto on toimi
nut 5 iltamaa ja muutenkin toiminut kohtalaisen 
vilkkaasti. Katselmuksia varten toimitti osasto 
avustajan ja käytti sitä kaksi torpparia. Liittoon 
on osasto kuulunut perustamisesta asti. V a n- 
järven osasto ei ole antanut mitään tietoa 
itsestään.

Kuten näemme on kunnassa 192 ammatillisesti 
järjestynyttä maanvuokraajaa. Kun muistamme, 
että edellä oleva tilasto näytti yksin torppareja 
olevan kunnassa neljäänsataan, on jälellä vielä 
suuri joukko joka on mukaan vedettävä. Sen tote
uttamiseksi alkava liike pyrkiikin voimiaan myöten 
työskentelemään.

Osuustoiminta.

Yhdistystoiminnan alkaessa kiintyi huomio myös 
tähän taistelutapaan. Kuntaan perustettiin porva
rillisella johdolla toimiva osuuskauppa. Kun kaksi 
samanlaista liikettä tuskin olisi menestynyt luovut
tiin hommasta, mutta syntynyt vastenmielisyys pe
rustetun liikkeen pikkuporvarillisiin hommiin vie
roitti työväestön siitä, samoin, kun koko Osuus
toiminta hommista. Silloin tällöin on kuitenkin 
sattunut yhteisosto pyrkimyksiä. Joulukuussa v. 
1908 oli yhteistoimintaa tarkoittava kokous Num
melan t. y. talolla, sen johdosta, että paikkakunnan 
kauppiaat ryhtyivät hintojen korotukseen. Yhteis- 
ostorengas syntyi ja toimitti se muutamia ostoja, 
mutta ei jaksanut pysyä pystyssä pitkää aikaa.

4
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Toinen samanlainen yritys on ollut vireillä kuten 
edellä on kerrottu Olkkolan ja Herrakunnan torp- 
pariosastoilla. Muuten on keskusteluilla koetettu 
järjestöissä kysymystä tehdä tunnetuksi.

Vihdin valitsijayhdistyksen
kotipaikkana on järjestö joutunut sen kanssa lähei
seen kosketukseen, joten lienee tässä yhteydessä 
sopiva sanoa siitäkin muutama sana. Marrask. 7 p. 
1906 oli ensimmäinen kokous Ojakkalassa. Tääl ä 
valittiin yhdistyksen toimitsijamieheksi E. Hei e 
15 mk. kk. palkkiolla. Hänen toimekseen jäi ko
konaan yhdistyksen asioiden hoito, kuten verojen 
kanto, ehdokasvaalien järjestäminen y. m. ja kun 
valitsijayhdistys otti kuukauden ajaksi puhujan 
valittiin Helle siihen toimeen. Verottamalla yhdis
tyksiä saatiin kulungit korvatuksi. Jouluk. 16 p. 
tarkastettiin ehdokasvaalin tulokset. Sen mukaan 
oli E. Helle tullut ensimmäiselle ehdokassijalle 
1066 äänellä. Kun piirikokouksessa tehtiin muis
tutus Helien raittiuskantaa vastaan toimitettiin uusi 
äänestys. Sen tuloksena oli, että Helle valittiin 
uudestaan 2671 äänellä ja nyt asetettiin hän ehdok
kaaksi. Yhdistyksen asiamiehenä toimi H. Louhi 
ja tunnuslauseena: »Sosialidemokratia." Tämä 
on ollutkin tunnus kaikissa vaaleissa.

10 p. toukok. 1908 oli yhdistyksen kokous Ojak
kalassa. Täällä tuli ensimmäiseksi ehdokkaaksi 
V. Aro. Helle sai puolueäänestyksessä riittävän 
äänimäärän mutta kieltäytyi ehdokkuudesta. Yh
distyksen asiamiehenä oli E. Joutsenlinna. Kulun
kien peittämiseksi kannettiin veroa 5 p. kultakin 
järjestön jäseneltä, sillä vaaliyllytyksestä huolehti
minen annettiin kunnallisjärjestöille.

1909 vaaleja valmistelemaan kokoonnuttiin Num
melan t. y. talolle 25 p. maalisk. Ensitilalle ase
tettiin nyt E. Helle ja valitsijayhdistyksen asia
mieheksi valittiin Hilma Lehmuskoski. Vero pysy
tettiin entisellään.
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1910 vaalivalmistukset tehtiin 19 p. jouluk. 1909 
Vihdin kirkolla. Ensi ehdokkaaksi tuli nytkin E. 
Helle ja asiamieheksi H. Lehmuskoski.

1910, 30 p. lokak. kokoontuivat valitsijayhdis
tyksen valtuutetut Nummelaan valitsijayhdistyksen 
asioista päättämään. Nytkin oli E. Helle saanut 
molueäänestyksessä enimmät äänet, mutta hän jo 
cokouksessa kieltäytyi ja kun hän piirikokouksessa 
eieltonsa uudisti vapautti piirikokous hänet ehdok
kuudesta. Ehdokkaaksi tuli nyt V. Aro. Asia
miehenä oh H. Lehmuskoski. Veron sekä agitat- 
sioonin suhteen meneteltiin kuten edellisilläkin 
kerroilla.

Tilan säästämiseksi on jätetty muiden ehdok
kaiden mainitseminen, jo siitäkin syystä, että ne 
ovat aina olleet toisillakin listoilla, tai sitte ei ole 
valinta mahdollisuus tullut kysymykseen. Ensi 
tilalla ollut ehdokas on aina tullut valituksi.

Vihdin sos.-dem.äänimäärät selviävät allaolevasta 
taulusta.

Taulu n:o 3.

Vaali
vuosi

Sos.-dem. 
äänestä

jien luku
määrä

Äänestä
jien koko 
lukumäärä

Sos.-dem. 
°/0:määrä 
koko ää
nestäjien 
luvusta

Lisäys tai vähen
nys !)

0/0:teissa luvuissa

1907 1,739 2,736 63,6
1908 1,666 2,718 61,2 2,4 - 173
1909 1,665 2,579 64,6 + 3,4 1
1910 1,697 2,538 66,9 + 2,3 + 32
1911 1,677 2,428 69, + 2,1 - 20

Kuten tästä taulusta näkyy tapahtui 1908 173 
äänen vähennys, siitä huolimatta väheni °/0:määrä

l) j- lisäys, vähennys.
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ainoastaan runsaalla 2:lla %:lla. Taas v. 1911 
laski äänestäjien luku 20 äänellä mutta siitä huo
limatta 0 0:määrä nousi. Tällaista voi tapailtua 
ainoastaan silloin kun porvarien äänimäärä laskee 
enempi sos.-dem. äänimäärää. Siis tappio se on 
kuitenkin vaikka se voitolta näyttää. Tällaisten 
valhevoittojen välttämiseksi on tehtävä työtä.

Urheilu.

Hankkiakseen nuorisolle ajankuluketta, jotta se 
viihtyisi yhdistyksissä, sekä edistääkseen sen ruu- 
millisen tarmon kehittymistä päätettiin 22 p. raaa- 
lisk. 1908 perustaa kiertopalkinto hiihdossa. Osan
ottajia oli 5 miestä ja 3:me naista kustakin yhdis
tyksestä. Hiihdettävä matka miehillä 10 ja naisilla 
4 km. Kolme määrättyä kertaa voitettuaan pal
kinnon joutui se Otalammen työväenyhdistyksen 
omaksi.

Kesällä 1910 perustettiin uusi kiertopalkinto. 
Tämä käsitti sekä kesä-, että talviurheilut. Kilven 
sai haltuunsa yhdellä voitolla Ojakkalan t. y., sillä 
tapahtuneet sääntöjen rikkomiset hajottivat koko 
homman.

Voimistelusta on kerrottu kunkin yhdistyksen 
kohdalla.

Loppusanat.

Yhtä ja toista on sosialidemokratinen työväen
liike kunnassamme köyhälistön elämään saanut mer
kityksi, tänä kymmenvuotiskautena. Paljo sellaista 
on saatu aikaan, mikä ilman järjestettyä toimintaa 
olisi ollut mahdotonta. Monta tapausta on myös 
täytynyt jättää mainitsematta, sellaistakin joka ken
ties olisi sen ansainut. Suurena syynä on se, että 
toiminnan alkuaikoina ei riittävää huomiota arkis
toihin kiinnitetty, joten paljo on päässyt arvokas
takin häviämään. Yksi kuitenkin on tullut kuva
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tuksi nimittäin se toiminnan tulos, joka tällä ker
ralla on näkyvissä. Se joukkojen valistus- ja jär
jestelytyö, joka on alullepantu lausuu vasta tule
vaisuudessa tekijöilleen arvostelunsa.

Sillä vähän on vasta tehty sen suhteen kun paljo 
on tekemättä. Vielä on suuret joukot järjestöjen 
ulkopuolella; vielä monet työläiset lukevat vierasta 
asiaa-ajavia lehtiä tai eivät ensinkään lehtien kautta 
aikaansa seuraa.

Tulevan kymmenvuotiskauden ajalla työskente
levien on näiden asioiden korjaamiseksi työsken
neltävä muistaen „että ainoastaan luokka- 
tietoinen ja luokkataisteluun järjesty
nyt köyhälistö voi edistää sitä kehitystä", 
jonka eteen puolueohjelmassamme on päätetty 
toimia. Taistelussamme ihmissyyden kalliin asian 
puolesta muistakaamme seuraavia Gladstonen, yh
dellä sanalla muutettuja, sanoja: „Mahdollista on, 
että se lippu, jota me nyt kannamme, on vaipuva 
päittemme ylitse, mutta pian se taas päivänva ossa 
liehuu, sitä kantavat voimakkaat kädet, maai man 
yhteiset kansat, ja ne kantavat sen voittoon, ei 
helppoon voittoon, vaan varmaan voittoon, joka 
ei ole kaukana".
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3 riv. 13 alh. on Olkkolan pit. olla Olkkalan. 
38 taul. II sar. puhd. 0111. ensim. luku ylh.

on 9,850 pit. olla 9550.
38 taul. II sar. velat ensim. luku ylh. on 812

pit. olla 817, sam. sarek. yht. lask. sum. 
on 7,857 pit. olla 7862.

47 riv. 4 alh. on Olkkolan pit. olla Olkkalan.
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| K. 1. Karhulahilen Leipuiiliihe

Vihdin kirkonkylässä

s on edullinen ostopaikka niin

s vähittäisostajille kuin jäl-

É leen myyjillekin.................

HaakRuia, Leivoksia y. m. lilattaessa■ ■
| un hihii li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiim B B

SV" Nahkaa,
kaikkein kestävintä myy ja valmistaa kohtuhin- 
noilla, nyt uusitulla ja entisestään paljon paranne
tulla työtavalla

Emil Joutsenlinna.
Posti- ja telefooniosote: Otalampi.

Valmistan aina kaikkea ammattiini kuuluvia 
töitä omista, hyvin valituista kankaista, sekä 
myös teettäjän kankaista. Työ tunnetusti hyvä.



Arv. Vihtiläiset!

Kaihi Rida- ja Paperikaiippatavarat
on edullisin ostaa

Nummelan Kirjakaupasta!
Suosikaa paikallista kirjakauppaa, silloin se 

voidaan pitää hyvässä kunnossa!
Kunnioittaen:

Nummelan Kirjakauppa.
Martta Jokinen

Jalkineita, Kalossia ja Nahkaa
saatavana kautta Martta Jokinen.

D. KRR]RLRINEN
~ - Ojakkalassa — .7--— -

Myy päivän käypähintoihin Kankaita, Trikoita 
ja Sarkoja, Lakkia, Hattuja, miehille ja naisille. 
Jalkineita eri tehtaista, Kalossia ja Huopasaap- 
paita. Kahvia, Sokeria, Jauhoja, Ryynejä, Väki- 
rehuja, Lannoitusaineita, Rakennustarpeita, Valu- 
tavaroita, Maanviljelyskaluja |a -koneita, Meijeri- 
astioita ja tarpeita, Kattohuopaa, Nauloja, Kattiloita 
ja Muuripatoja, Sementtiä, Suolaa, Kalkkia, Tulen 
kestäviä Tiiliä, Savea, Polkupyöriä hyvää laatua, 
Kilpa-ajorattaita nykyään parhaiksi tunnetulta.



Suuri, monipuolinen varasto näökkäitä ja kestäviä

Jalkineita
Suomen parhaimmista tehtaista, sekä myöskin käsin 
tehtyjä, ynnä pohja-ja päällisnahkaa ja kaikenlaisia 
Nahkateoksia, Valjaita y. m. on aina varastossa.

II. V. Savönin Nahka- ja Jalkinekauppa.
Vihdin Kirkolla.

Vihti, Nluhala.

Pitää varastossa kaikille vuodenajoille sopivia 
Puku- ja Palttokankaita. Valmistaa kaikkia Räätälin 
ammattiin kuuluvia töitä.

Työ ja lisätarpeet hyvät.

Kauno, lm. Johansson wma
Hyvin lajiteltu varasto halvimpiin hintoihin 
koti- ja siirtomaatavaroita, Lankoja, kan
kaita, nahkaa, jalkineita, rautaa, rautanau
loja, jauhoja, lannoitusaineita. — Virvoitus
juomia: limonaadia, omenajuomaa, y. m. 
Valmistettu Puhtaasta sokurista.



MARIA AALTO. Nummela

Paikkakunnan parhaiksi tunnettuja

suositellaan ostavalle yleisölle, paikkakunnalla 
parhaiten varustettuna Sekatavarakauppana.

Huomaa! Huomaa!
Joko olet veliseni käynyt P. Kahilan uudessa

Kellosepänliikkeessä
Vihdin kirkolla. Liikkeessäni on myytävänä oikeita 
Sveitsiläisiä Tasku-, Seinä- ja Pöytäkelloja, Periä 
hopeasta, dubleesta ja nikkelistä, Rintaneuloja ja 
Sormuksia, y. m. y. m. Huom.l Kellon korjauk
set tehdään mitä suurimmalla huolellisuudella ja 
tarkkuudella. Takuuta annetaan vanhoillekin. Käy
kää katsomassa ja neuvokaa toisiakin käymään.

Kunnioittaen P. Kahila

Tilatkaa Työväen omia

Sanomalehtiä!



Otalammella, on edullisin ostopaikka. Jälleenmyy
jille ja yhdistyksille melkoisen suuri alennus. Lähe
tys pikainen. Tilattaessa syntymäpäiväkaakkuja 
ja rinkeliä y. m. ammattiin kuuluvia teoksia.

Osoite: Otalampf. Puhelin 22

Muistakaa K. Hacklinin

SEKATAVARAKAUPPAA
Otalammella

sillä se on huokeiden hintojensa ja tavaran laa
tuun nähden edullisin ostopaikka.

Puhdas tavara! Hinnat huokeat!

Lehtimäellä Vihdissä.

K. I. Roslölin Liigmiliih
Vihdin Suk8elan kylässä.

Suosittelee arv. yleisölle hyviksi tunnettuja 
valmisteitaan. Aina saatavana tuoretta ruoka- ja 
kahvileipää, sekä pieniä leivoksia.

Huom.! Jälleenmyyjiä otetaan.



Sekatavaraliike ja Wirvoitusjuomatehdas.

K
otim

aiset tavarat runsaasti edustettuina!

Alituinen varasto:
I:ma Siirtomaantavaroita, Viljaa, 
Tupakkateoksia, Lyhyttavaroita, 
Kankaita ja lankoja, Talouskaluja, 
Rauta-. Lasi- ja Porsiiiniteoksia, 
Rakennustakeita, Värejä, Öljyjä, 
Köysiä, Tilkkeitä, Sementtiä, Tii
liä, Kalkkia y. in. y. m.

Valmistaa ja myy:
Virkistäviä ja puhdasmakuisia Vir
voitusjuomia. — Lähiseuduille rah- 
tivapaasti.

Myy:
Uudenaikaisempia maanviljelys- 
työkaluja ja koneita käsi-, hevos-, 
höyry- y. m. konevoimaa varten. K

ot
im

ai
se

t ta
va

ra
t ru

ns
aa

st
i e

du
st

et
tu
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f.
Valmistetaan hienoja ja yksinkertaisia

Huonekaluja
tilauksen mukaan ■: Työ ensiluokkaista, 
hinnat kohtuulliset —

H. Flinkman Nummela. Puhelin 39.

myy hyvin Ia)kuilusta varastostaan 
koti-, sekä ulkomaan tavaroita. Os
taa villoja sekä vaihtaa niitä Ora- 
vaistentehtaan teoksiin..................

Hyvä kehtelu! • Halvat hinnat!

K. f. Hiimm Kiiloiiike
Nummela. Perustettu 1890.

Varastossa on »tfiriä-, Tasku-, ja Herätyskelloja, Kellon- 
periä, Sormuksia, rintaneuloja, Taskulamppuja, patteria, ovikelloja, 
y. in. Telefoonia ja linjalarpcita välitetään halvalla. Kaikkia 
kellosepän alaan kuuluvia töitä otetaan korjattavaksi. Työ suo
ritetaan huolellisesti ja pian

Hinnat ehdottomasti halvat!


