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Kertomus Helsingin Maalariammattiyhdistyk- 
sen toiminnasta 20 vuoden ajalla.

Ammatillinen yhteistoiminta ammattilaistemme kes
kuudessa Helsingissä voidaan katsoa alkaneeksi oikeas
taan jo v. 1885. Mitättömän alhaiset palkat ja luonnotto
man pitkä 12 '/2 tuntinen työpäivä olivat ne vaikuttimet, 
jotka saattoivat työntekijät ottamaan ensi askeleet yhteen
liittymistä ja yhteistoimintaa kohti.

Keväällä, v. 1885, puhkesi tyytymättömyys ammatti
alalla vallitseviin oloihin ilmi. Hommattiin kiertokirjeitä 
työpaikoille, joissa kehoitettiin maalareita saapumaan 
kokoukseen. Osanotto olikin runsas, ja valittiin kokouk
sessa komitea, jonka tuli laatia työsopimusehdotus 
mestareille esitettäväksi. Vaatimuksena oli: 11 tuntinen 
työpäivä ja 60 pennin tuntipalkka. Ja jos mestarit 
näihin vaatimuksiin eivät suostuisi, niin sitten päätettiin 
tehdä lakko. Tämä oli kuitenkin silloisille työnantajille 
kauhistus ja he ryhtyivät myös yhteistoimintaan tämän 
uhkaavan vaaran torjumiseksi. Kaikesta huolimatta 
työntekijät kuitenkin julistivat lakon, kun mestarit selitti
vät ei suostuvansa mitään heidän esittämiään papereita 
allekirjoittamaan.

Viikon ajan sitten seisottiin taistelurintamassa, vaan 
kun mestarit toivat esiin järeän tykistönsä, eli toisin 
sanoen ilmoittivat että; „joka ei ensi maanantaina saavu 
töihin, niin sen ei tarvitse tulla ensinkään11, ja lupasivat 
hankkia työvoimaa naapurimaista, niin sillä he saivat
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työntekijäin rivit hajalle ja nämät, yksi toisensa perään, 
menivät töihin entisillä ehdoilla.

Kuitenkin vaikutti tämä ensimäinen yritys niin pal
jon, että mestarit lyhensivät sittemmin työpäivän 11 
tuntiseksi, ja palkkojakin korotettiin sinä keväänä 
entistä aikaisemmin. Sitäpaitsi oli yhteenliittymisen 
aate jäänyt itämään työntekijäin mielissä, vaan vasta 
kolmen vuoden perästä, nimittäin maalisk. 7 p. v. 1888, 
ryhdyttiin tätä aatetta tositeossa toteuttamaan.

Eräs työntekijöistä, F. M. Orrela, kutsui 20 maalarin- 
työntekijän valtuuttamana koolle kokouksen, jonka tarkoi
tus oli keskustella ja päättää ammattiyhdistyksen perus
tamisesta. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että yhdistys 
on tarpeen vaatima.

Periaatteelliseksi ohjelmaksi hyväksyttiin D. Sihvo
sen ehdotus, että yhdistyksen tarkoitus olisi: sitoa 
maalarit yhteiseen toimintaan yleisen sivistyksen, siveelli
syyden, ammattitaidon sekä siitä riippuvan yhteiskun
nallisen aseman kohottamiseksi ja myös aineellisen toi
meentulonsa vaarastuttamiseksi. Kun oli keskusteltu 
asiasta, ja väitelty m. m. siitä, josko oppilaat saavat 
kuulua yhdistykseen, ryhdyttiin valitsemaan sääntö- 
komiteaa, johon tulivat valituiksi: A. H. Järvi, A. Utter,
E. Degerstedt, A. Kronqvist, C. H. Carlsson, J. E. Thon- 
berg, A. Riuttala, E. Paalonen, J. Löf, F. H. Savon, D. 
Sihvonen, H. Koski ja F. M. Orrela. Täten oli laskettu 
perustus Helsingin Maalariammattiyhdistykselle.

Kun sääntökomitea oli kokoontunut 4 eri kertaa, 
saatiin sääntöehdotus valmiiksi, joka esitettiin yleiselle 
Helsingin maalarien kokoukselle. Kokous hyväksyi 
säännöt ja päätti vielä antaa komitean toimeksi hankkia 
niille virallinen vahvistus. Tätä vahvistusta odoteltaessa 
meni aikaa 5 kuukautta, kunnes taasen syysk. 13 p. 
1888 kokoonnuttiin, sillä säännöt olivat nyt vahvistetut.
F. M. Orrela ehdoitti nyt valittavaksi yhdistykselle johto
kunnan, vaan se jätettiin kuitenkin seuraavaan kokouk
seen, joka pidettiin syysk. 16 p. Tällöin valittiin yhdis
tyksen puheenjohtajaksi D. Sihvonen, joka siis oli
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yhdistyksen ensimäinen virallinen puheenjohtaja. Tähän 
asti oli sekä yleisien kokouksien että sääntökomitean 
puheenjohtajana toiminut F. M. Orrela.

Johtokuntaan valittiin C. H. Carlsson, A. H. Järvi, 
F. M. Orrela, E. Paalonen, H. Koski, A. Lindgren, G. F. 
Stenvall ja G. V. Gesten. Nämät siis muodostivat yhdis
tyksen ensimäisen johtokunnan.

Kun siis näin oltiin vihdoinkin päästy alkuun, oli 
siis vaan ruvettava jatkamaan toimintaa. Vaan varoja, 
niitä myös tarvittiin. Eräs johtokunnan jäsen, G. H. 
Carlsson, joka oli liikkeenharjoittaja, tarjoutui lainaamaan 
yhdistykselle 200 mk. 6 % korkoa vastaan. Näin saa
tiin aluksi toimintavaroja. Vaan asuntoa myöskin yhdis
tykselle tarvittiin, ja sitä tarkoitusta varten päätettiin 
vuokrata huone talosta n:o 4 Mariankadun varrella.

Koska yhdistyksen jäsenistö oli sekä suomen- että 
ruotsinkielistä, katsottiin tarvittavan myöskin tulkki, 
jonka johdosta mestari Carlsson ilmoitti, että hänen 
kirjurinsa olisi tarvittaessa käytettävänä tähän toimeen.

Kun vielä oli valittu yhdistykselle huvitoimikunta, 
johon tulivat: A. Norell, H. Koski, E. Gustafsson, J. A. 
Stordell, L. L. Leino, K. J. Löfman, J. Löf, F. M. Orrela, 
A. Carlsson, A. Lindgren, O. Lehtinen, D. Vickman, G. 
A. Salonen, A. Utter ja I. Carlsson, niin sitten voitiin 
lähteä taivaltamaan edelleen.

Kokouksia pidettiin alussa usein ja toiminta oli 
vilkasta. Lauluseurakin hommattiin, vaan johtajan valin
nassa syntyi eräässä kokouksessa ankara riita, jonka- 
takia päätettiin merkitä pöytäkirjaan, että sellaista ei 
saa vastedes tapahtua, vaan että »persoonalliset solvauk
set ovat tehtävät muussa tilaisuudessa, joka sellaista 
haluaa".

Sairasapurahaston perustammenkin oli kysymyksen 
alaisena, vaan tuumaa ei kuitenkaan ruvettu toteutta
maan. Epäkohdista maalarin ammatissa myös useasti 
keskusteltiin ja koetettiin keksiä keinoja niiden poistami
seksi. Pahin epäkohta katsottiin olevan juoppous, jonka 
johdosta raittiusseuroihin yhtymistä ja raittiuskirjalli-
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suuden levittämistä kannatettiin. Tätä asiaa ajoivat 
etupäässä Sihvonen, Orrela ja Järvi.

Ammattitaidon kehittämisestäkin oli kysymys, jonka 
johdosta ehdotettiin toimeenpantavaksi jonkinlaisia työ- 
iltoja, jolloin piirustettaisiin, leikattaisiin lovipapereita y. 
m. s. Asia kuitenkin jäi sikseen. Näytteeksi siitä, 
millä tavalla ammatillinen järjestäytyminen siihen aikaan 
käsitettiin, mainittakoon m. m. että johtokunta eräässä 
kokouksessaan päätti lähettää kiertokirjeen työnantajille, 
että nämät lukuisammin liittyisivät yhdistykseen.

Sivistyspyrinnöt asetettiin silloin etusijalle, joihin 
työnantajienkin katsottiin tarvitsevan ottaa osaa, vaan 
aineellisen toimeentulon turvaaminen työntekijöille ja 
heidän asemansa parantaminen yhteenliittymisen avulla, 
niille asioille ei silloin vielä pantu pääpainoa. Myötä- 
tuntoisuutta alkavaa työväenliikettä kohtaan näkyy kui
tenkin olleen, koska esim. „Työmies“ lehden kannatus 
pidettiin tarpeellisena, vaikka yhdistyksen varoista, nii
den vähyyden takia, ei voitu avustusta myöntää, vaan 
sen sijaan kerättiin vapaehtoista avustusta.

Työlakkojen suhteen oltiin kuitenkin arkoja, koska 
katsottiin niiden ei olevan tarkoitustaan vastaavia ja 
koska niistä keskusteleminen karkoittaisi työnantajat 
pois yhdistyksestä ja koska ne ovat „hiukan valtiollista 
laatua11, ja valtiolliset asiat eivät silloin sääntöjen mu
kaan saaneet tulla yhdistyksessä kysymykseen.

Niin sitä mentiin ensimäinen vuosi, jona aikana 
useammista eri asioista keskusteltiin ja päätettiin, vaan 
jotka eivät kaikki olleet suuremmasta merkityksestä. 
Seuraavassa vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi 
maalarimestari H. Järvi, vaan johtokunta pysyi pääasiassa 
samana kuin ennenkin.

Edellisenä vuotena oli jo senverran antauduttu 
yhteistoimintaan muiden ammattikuntien kanssa, että 
oli valittu edustajat ammattiyhdistysten keskustoimi
kuntaan.

Tämä laajempi yhteistoiminta ja yhteenliittyminen 
alkoi vähitellen saada kannattajia. Niinpä jo huhtik. 17
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p. 1889 ehdoitti eräs yhd. jäsen, L. Leino, että yhdyt
täisiin haaraosastona työväenyhdistykseen. Ehdotuksella 
oli kannattajia, vaan enemmistö kuitenkin päätti hyljätä 
ehdotuksen.

Vuosi 1889 oli taantumuksellinen yhdistykselle. 
Jäsenet eivät käyneet kokouksissa, lauluseura oli 
hajaannustilassa, samoin puhuja ja keskusteluseura, huvi- 
toimikunta oli heittäytynyt huolimattomaksi, kantomies 
oli hävittänyt kantamiansa varoja, sanalla sanoen, asiat 
olivat päin mäntyä.

Seuraavaksi vuodeksi valittiin edelleen puheenjohta
jaksi A. H. Järvi ja varapuheenjohtajaksi samoin edel
leen F. M. Orrela. Johtokunta pysyi edelleen pääasiassa 
samana.

Keväällä v. 1890 näyttää yhdistys saaneen taas 
tuulta purjeisiinsa. Niinpä otettiin uudestaan kysymyk
seen yhdistyksen liittyminen työväenyhdistyksen osas
toksi. Asiaa kannatti lämpimästi m. m. Orrela, ja tällä 
kerralla päätettiin jo yhtyä. Yhdistyksen säännötkään 
eivät sitä enää panneet vastaan, kuten edellisellä 
kerralla.

Tämän päätöksen johdosta tuli myös asunnon 
muutto yhdistykselle, joka nyt sijoittui tvöv. yhdistyksen 
huoneustoon.

Mitään mainittavampia päätöksiä ei kuluvan vuoden 
kesä-ajalla tehty, paitsi että ryhdyttiin yhteistoimintaan 
muurarien ja uunintekijäin a.-osastojen kanssa, tervey
dellisten epäkohtain poistamiseksi rakennuksilta. Syys
kuussa saapui yleistä Suomen työväenkokousta valmista
valta komitealta kirjelmä, jossa pyydettiin lähettämään 
kysymyksiä kokoukselle. F. M. Orrela ehdoitti kysy
myksen 10-tuntisen työpäivän käytäntöön ottamisesta, 
sekä myös toisen: ehdotonta vai kohtuullista raittiuttako 
on kannatettava? Seuraavassa kokouksessa kuitenkin 
vakinainen puheenjohtaja, joka ei edellisessä kokouk
sessa ollut saapuvilla, omavaltaisesti tappoi ensinmaini
tun kysymyksen, selittäen yhdistyksen menetelleen 
„liian rohkeasti11 ottaissaan esille niin huikean ehdo
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tuksen. Raittiuskysymys sitävastoin päätettiin lähettää 
kokoukselle.

Kuitenkin hyväksyi yhdistys sittemmin valmistavan 
komitean ehdoittamat kysymykset, joiden joukossa oli 
m. m. kysymys yleisestä valtiollisesta äänioikeudesta 
sekä pakollisesta ammattiyhdistyksiin kuulumisesta.

Vuosi 1891 ei ole erittäin mainittava, sillä yhdis
tyksen toiminta ei kohdistunut mihinkään suurempiin 
kysymyksiin. Oppilaiden aseman parantamista pidettiin 
vireillä, vaan kun tilastollisen tiedustelun kautta saatiin 
selville että oppilaat miltei kaikki käyvät koulua, niin 
katsoi yhdistys asioiden siinä suhteessa olevan hyvällä 
kannalla. Huvin vuoksi mainittakoon, että keskustelu- 
kysymyksinä oli m. m. torikauppaa ja prostitutsionia 
koskevia kysymyksiä, joka osoittaa, että tärkeämmistä 
eli ammattiyhdistykselle kuuluvista kysymyksistä oli 
puute.

Jonkinlainen hautausrahastokin oli hommattu, vaan 
sillä ei ollut sanottavaa merkitystä. Puheenjohtajana 
toimi edelleen A. H. Järvi ja varapuheenjohtajana Orrela, 
jotka samoin valittiin vuodeksi 1892. Mainittuna vuonna 
kesäkuussa kuoli vakinainen puheenjohtaja Järvi, ja 
hänen sijalleen valittiin Orrela sekä varapuheenjohtajaksi 
Vasenius.

Toiminta kuluneena vuotena kohdistui pääasiassa 
sisäisiin asioihin. Mainittava on ainoastaan ammatti- 
töiden näyttelyhomma, joka pantiin alulle.

Vuodet 1893 ja 1894 olivat myöskin huonompia 
yhdistyksen historiassa.

Kokouksia pidettiin harvoin ja silloinkaan ei jäse
nien puutteen takia voitu mitään tärkeämpiä kysymyk
siä ottaa esille. Syystä sanotaankin yhdistyksen vuosi
kertomuksessa v:lta 1894 m. m. näin: «Näyttää siltä 
kuin yhdistys olisi tehtävänsä täyttänyt ja hautaan 
tuomittu “.

Vuosi 1895 ei ollut edellisiä parempi. Puheenjohta
jana näinä kolmena vuotena toimi E. L. Vasenius ja 
varapuheenjohtajana F. M. Orrela.
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Vuoden 1895 lopulla otettiin jo kuitenkin keskus
teltavaksi 10-tuntisen työpäivän aikaansaaminen sekä 
tuntipalkan määrääminen, ja valittiin näitä asioita var
ten erityinen komitea, johon tulivat: F. M. Orrela, K. 
Viljanen, H. Rothström, E. Lindegren, K. K. Ahlstedt, 
E. Heinänen, A. Hertzen, K. F. Mattsson ja R. Unger, 
Tämä komitea pohjusti laajasti vaatimukset ja esitti ne 
työnantajille yhteisessä kokouksessa, vaan täydelliseen 
yksimielisyyteen ei sovitteluissa päästy, joten asia jäi 
seuraavaan vuoteen.

Vuodeksi 1896 valittiin puheenjohtajaksi K. Viljanen 
ja varapuheenjohtajaksi Orrela. Työpäivän lyhennys- ja 
tuntipalkkakysymys tuli keväällä mainittuna vuonna 
kysymyksen alaiseksi, vaan työnantajat panivat erittäin
kin tuntipalkan määräämistä jyrkästi vastaan.

Perääntyä ei kuitenkaan aijottu, vaan päätettiin 
pysyä vaatimuksien takana. Seuraus tästä tarmokkaasta 
esiintymisestä oh, että rakennustyöläisetkin innostuivat 
asiaan, ja syntyi täten ensimäinen yleinen rakennus
työläisten lakko Helsingissä, jonka voidaan sanoa maalari- 
ammattiyhdistyksen panneen alkuun.

Tulos oli, että 10-tuntinen työpäivä tuli silloin sekä 
maalareille, että myös yleensä rakennustyöläisille käy
täntöön.

Maalarit olisivat työpäivän lyhennyksen saavutta
neet ilman lakkoakin, vaan kun oh asetettu myös 
palkkavaatimus, niin siitä ei aijottu luopua. Noin 2 
viikkoa kestäneen lakon jälestä taipuivat kaikki työn
antajat allekirjoittamaan sopimuksen, jossa pääasiallisim
pina määräyksinä olivat: 10-tuntinen työpäivä, 50 pen
nin alin tuntipalkka ympäri vuoden ja ylityöstä 50 pro
sentin korotus.

Täten oh siis ensimäinen kirjallinen työsopimus 
Helsingin maalarintyönantajain ja työntekijäin välillä 
saatu aikaan.

Yhdistyksen suunta näyttää sanottuna vuonna 
melkoisesti muuttuneen. Itsenäisempi ja päättävämpi 
kanta alkoi esiintyä, joka ilmeni jo siinä, että uskallet
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tiin seisoa vaatimuksien takana, lukuunottamatta muuta
mia harvoja, jotka olivat jänistäneet, vaan jotka jääkööt 
mainitsematta.' Yhdistyksen silloista pontevuutta kuvaa 
sekin, että päätettiin julaista julkinen vastalause Helsin
gin rakennusmestarien aikomaa menettelyä vastaan, että 
nimittäin tuottaa venäläisiä rakennustyöläisten lakon- 
rikkureiksi. Päätös tästä asiasta oli yksimielinen, ja 
maalariammattiyhdistys oli ainoa, joka julkisuudessa 
rohkeni nousta moista mestarien aikomaa toimenpidettä 
vastustamaan. Luokkarajat alkoivat myös yleensä 
enempi selvitä, johon vaikutti osaltaan edellämainittu 
yleinen lakko. Sen johdosta paljastivat nimittäin porva
rilliset paremmin itsensä, jotka tähän asti olivat tekeyty
neet työväestön ystäviksi. Niinpä yleisessä työväen 
kokouksessa, joka huhtik. 19 p. mainittuna vuonna 
pidettiin Mäntymäellä, oltiin katkeroituneita siitä, että 
Uusi Suometar oli häpeällisesti pettänyt työväen asian 
ja ruvennut työmiesten sortajaksi. „Suometar on pettä
nyt", „Suometarta ei enää kannateta", ^Kuolema Suo- 
mettarelle" kuului työmiesten taajoista riveistä. Maalari- 
ammattiyhdistyskin päätti sen jälkeen siirtää ilmoitukset 
Suomettaresta Päivälehteen, joka oli vapaamielisempi ja 
paremmin harrasti työväen asiaa. Seuraavan vuoden 
alussa päätettiin kuitenkin ilmoittaa ainoastaan „Työ- 
miehessä".

Laajempaa yhteenliittymistä maalarien kesken ruvet
tiin sanottuna vuonna myös ajattelemaan. Ensin oli 
kysymys jonkinlaisen keskuskomitean perustamisesta 
Suomen maalarien kesken, vaan se muuttui sittemmin 
maatakäsitlävän liiton perustamishommaksi, ja asetettiin 
komitea laatimaan sääntöehdotusta aijotulle liitolle.

Vuoden 1897 alussa jo ryhdyttiin agitatsiooniinkin. 
Eräs yhdistyksen jäsen, V. Aaltonen, matkusti nimittäin 
joissakin länsisuomen kaupungeissa pitämässä esitelmiä 
työväen asiasta.

Edellisenä vuonna asetettu komitea oli laatiuut 
ehdotuksen säännöiksi Suomen maalarien liitolle, jota 
ehdotusta tarkistamaan ja korjaamaan valittiin toinen
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komitea, johon tulivat: E. Lindegren, K. Viljanen, J. 
Källroos, Siivonen ja K. Saarinen, Lopullisesti hyväk
syttiin sääntöehdotus kokouksetsa maalisk. 17 p. ja 
huhtik. 1 p. päätettiin sitä lähetettäväksi Turkuun, Viipu
riin, Tampereelle ja Poriin.

Näin oli siis maatakäsittävän liiton perustamisaatetta 
ruvettu käytännössä toteuttamaan, ja tämän aatteen 
herättäjänä voidaan pitää, mikäli pöytäkiijoista käy ilmi, 
silloista yhdistyksen jäsentä R. F. Mattssonia, joka 
ensin ehdotti keskuskomiteaa Suomen maalarien kesken 
perustettavaksi, vaan sitten luopui siitä ehdotuksestaan 
ja ehdotti perustettavaksi liiton, joka, kuten näkyy, sai 
kannatusta.

Kun vastauksia oli sääntöehdotuksen johdosta saapu
nut, valittiin taasen komitea tekemään yhteenvetoa 
saapuneista muutosehdotuksista, johon komiteaan valit
tiin Kössi Koskinen, V. Aaltonen, Grönroos, J. Källroos 
ja Laine.

Kulunut vuosi siis oli myöskin ollut toiminnan 
vuosi; sillä paitsi edellämainittua suurisuuntaista liiton 
perustamispuuhaa, joka oli alulle pantu, oli sen lisäksi 
vielä pohdittu paljon muita asioita, ryhdytty tilastojen 
keräykseen ammattilaisista, ei ainoastaan Helsingissä, 
vaan vieläpä ympäri maata. Ammattilehden perustamis- 
puuhaankin oli ryhdytty, joka kuitenkin jäi sikseen, 
vaan tästä kaikesta näkyy, että toimessa sitä oltiin, eikä 
nukuttu. Puheenjohtajana toimi R. Unger, joka kuiten
kin tämän vuoden lopulla erosi yhdistyksestä paikka
kunnalta poismuuton takia.

Yhdistys oli ollut olemassa siis jo 10 vuotta, joten 
10-vuotisjuhlaa päätettiin viettää. Juhla pidettiin 11 p. 
huhtikuuta 1898 työväenyhdistyksen huoneustolla Kaivo- 
kadun varrella, ja on ehkä huvittavaa saada kuulla mitä 
oli ohjelmassa. Ensiksi oli juhlapuhe, toiseksi kertomus 
yhdistyksen toiminnasta 10 vuoden ajalla, kolmanneksi 
juhlaruno, neljänneksi kuplettilaulua, viidenneksi kuvael
ma, kuudenneksi historiallinen ja humoristinen kertomus
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lakkopettureista, seitsemänneksi „pikamaalausta mustista 
miehistä".

Kun oli 10-vuotisen toiminnan johdosta juhlittu, 
lähdettiin taas edelleen taivaltamaan, tällä kerralla 
peräsimessä K. Koski, joka oli valittu puheenjohtajaksi. 
Lippukin päätettiin yhdistykselle hankkia, ja että punasta 
peikkoa ei enää pelätty, todistaa se, että lipun pohja- 
väriksi päätettiin asettaa punanen. Myöskin myönnet
tiin Kössi Koskiselle 100 mk. lainaksi jonkun sosialisti
sen kirjateoksen suomeksi toimittamista varten.

Alkupuoli vuoden 1898 toiminnasta oli kuitenkin 
taasen jotenkin laimeaa, ja vasta syksyllä alkoi se vähän 
vilkastua. Erityisesti mainittava on, että päätettiin 
ruveta puuhaamaan yleistä Suomen maalarien edustaja
kokousta, jonka homman pani alkuun Kössi Koskinen.

Tammik. lp. v. 1899 asetettiin komitea hankki
maan keskusteluaineita tähän kokoukseen, johon komi
teaan valittiin J. Källroos, Hammar, Salminen ja A. 
Välilä.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi G. A. 
Thurén, ja niin lähdettiin 12:sta toimintavuotta alotta- 
maan. Alkupuolella vuotta keskusteltiin ja päätettiin 
vähemmän tärkeistä asioista, kerättiin myös avustusta 
lakossa oleville Viipurin maalareille j. n. e.

Elokuussa valittiin alustajiksi ehdotetuille keskus
telukysymyksille edustajakokoukseen: A. Välilä, G. 
A. Thuren, Emil Hytönen, J. A. Aarnio ja Pieti
käinen.

Syyskuun kokouksessa valittiin edustajat mainittuun 
kokoukseen, joiksi tulivat: G. A. Thuren, J. Källroos, F. 
M. Orrela, Lindegren ja A. Välilä.

Kokous pidettiin Helsingissä lokak. 5—7 päivänä 
1899, ja oli se siis ensimäinen Suomen maalarien ylei
nen edustajaliokous.

Maatakäsittävä liitto päätettiin tässä kokouksessa 
perustaa, joka siis tapahtui Helsingin maalariammatti- 
yhdistyksen alotteesta, ja ensimäiseen lilttohallintoon 
valittiin jäseniksi: Feliks Paulin, G. A. Thurén, J. Käll-
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roos, E. Lindegren, K. Hammar, F. M. Orrela ja J. A. 
Aarnio, kaikki Helsingin maalariammattiyhdistyksen 
jäseniä. Tälle liittohallinnolle yhdistys myöskin lainasi 
100 mk. toimintavaroiksi.

Seuraa vana vuonna 1900, toimi puheenjohtajana E. 
Lindegren, ja hänen erottuaan syksyllä paikkakunnalta 
poismatkustuksen takia, G. A. Thurén.

Toiminta mainittuna vuonna ei koskenut mitään 
yleisempiä kysymyksiä, ainoastaan yhdistyksen sisäisiä 
asioita käsiteltiin. Mainita voidaan, että esillä oli m. m. 
oppilaiden yhteenliittymistä koskeva kysymys, jonka 
suhteen ei kuitenkaan enempiin toimiin ryhdytty. 
Myöskin keskusteltiin Ruotsin maalarien kanssa tehtä
västä liitosta, joka kuitenkin samoin raukesi.

Hämeenlinnan lakossa olevia maalareita avustettiin 
keräyksellä, ja „Työmies“ lehden avustaminen, joka jo 
ennenkin oli ollut kysymyksessä, oli nytkin, ja päätet
tiin osakkeita ostettavaksi sekä kehoittaa tovereita tilaa
maan lehteä; päätettiin myös iltamakin pitää mainittua 
tarkoitusta varten.

Liittohallinto oli ehdoittanut pidettäväksi yleisen 
edustajakokouksen kuluvana vuonna, vaan ehdotus tuli 
niin myöhään, että yhdistys ei sen suhteen ryhtynyt 
mihinkään toimenpiteisiin.

Vuonna 1901 toimi puheenjohtajana V. Laine. 
Toimintaan ei tänäkään vuonna sisältynyt mitään erikoi
sesti mainittavaa. Lentolehteä puuhattiin ja kilpakirjoi
tuskin pantiin sen johdosta toimeen, vaan siihen se sit
ten näkyy jääneen. Sisäisiä asioita kyllä ahkeraan 
pohdittiin, ja syksyllä valittiin edustajat Tampereella 
pidettävään edustajakokoukseen, joiksi tulivat: A. Vähiä, 
A. Snäll ja E. Laaksonen.

„Työmies“ lehden uuden painokoneen hankkimiseen 
päätettiin ottaa osaa 100:11a markalla.

V. 1902 alussa nostettiin kysymys jonkinlaisen 
osuusliikkeen perustamisesta työntekijäin kesken ja 
valittiin komitea sääntöjä laatimaan. Myttyyn meni 
kuitenkin homma.
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Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi A. Snäll. 
Vuoden kuluessa ei mitään mainittavampaa toimittu, 
vaan syksyllä alettiin Hytösen ehdotuksesta laatimaan 
uutta työsopimusta ensi keväänä voimaan saatavaksi. 
V. 1896 laadittu sopimus oli vielä muuttumattomana 
käytännössä, siis jo kohta 7 vuotta vanha. V. 1900 oli 
tosin ollut kysymyksessä sopimuksen uusiminen ja 55 
p. tuntipalkan aikaansaaminen, vaan kun mestarit eivät 
siihen suostuneet, niin jäi se sikseen, lakkoon ei ryh
dytty.

V. 1903 huhtikuussa päätettiin, että jos työnantajat 
eivät uutta sopimusta hyväksy, niin saman kuun 27 p. 
klo 12 päivällä aletaan lakko. Niin myös tehtiin, ja 
viikon kuluttua olivat melkein kaikki mestarit suostu
neet sopimuksen allekirjoittamaan, joten lakko, viikon 
kestettyään, päättyi työntekijäin voitolla.

Palkanylennystä ei tosin saavutettu, vaan sensijaan 
muita edullisia määräyksiä. Työnantajain tuli käyttää 
työssään ainoastaan Hels. maalariammattiyhdistyksen 
jäseniä, oppilaat velvoitettiin pitämään ympäri vuoden, 
urakkatyö rajoitettiin, jotta sitä sai tehdä ainoastaan 
huhtik. 1 päivästä lokak. 1 päivään ja ainoastaan 
ammattiyhdistyksen hyväksymän tariffin mukaan. 
Myös muita hyödyllisiä määräyksiä tuli sopimukseen 
lisäksi.

Saavutettu voitto vilkastutti toimintaa. Niinpä 
perustettiin hautausapurahasto, laadittiin sille säännöt ja 
hankittiin niille vahvistus. Myöskin laadittiin työhuone
kunta-säännöt, joiden avulla järjestäymistä alettiin ruveta 
tarmokkaammin kehittämään. Lauluseura myöskin taa
sen perustettiin.

Syksyllä alettiin tehdä muutosehdotuksia sopimus- 
kirjaan, joka oli viime kerralla hyväksytty voimassa
olevaksi ainoastaan yhden vuoden.

Yhdistys oli siis kuluneen vuoden ajalla tullut 
tuntuvasti elinvoimaisemmaksi, vaikkakin tunnettu 
Bobrikoffilais-sorto siihen aikaan oli järjestyneen työ
väestön toimintaa osittain vaikeuttamassa.
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Puheenjohtajana oli edelleen toiminut A. Snäll.
Seuraavana vuonna, 1904, esitettiin sopimuskirja 

muutoksineen työnantajille, ja huhtik. 22 p. pidetyssä 
kokouksessa päätettiin tehdä joitakin pienempiä myönny
tyksiä mestarien ehdotuksen mukaan, vaan pääasiassa 
tulivat vaatimukset hyväksytyksi ja sopimus saatiin tällä 
kerralla voimaan ilman lakkoa.

Täten ilman taistelua saavutettu voitto oli se, että 
tuntipalkka korotettiin kuutena kesäkuukautena 60 pen
niin ja talvikuukausina 55 penniin. Ulkopuolella kau
punkia työssä ollessa määrättiin työntekijälle maksetta
vaksi 1 mk. 50 penniä ruokarahaa päivässä, tuntipalkan 
lisäksi. Näin tuntuva tulos oli luettava työntekijäin 
hyvän järjestäytymisen ansioksi.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Emil 
Hytönen. Tärkeämmistä päätöksistä mainittakoon, että 
yhdistys yhtyi liittohallinnon ehdotukseen edustaja
kokouksen pitämisestä kuluvana vuonna.

Useampia keskustelukysymyksiä päätettiin lähettää 
edustajakokoukselle ratkaistavaksi, vaan tärkein niistä 
oli maatakäsittävän liiton toimintaan saattaminen, jota 
tarkoitusta varten säännöt olivat laajennetut Ruotsin 
liiton sääntöjen mukaan, ja näiden sääntöjen voimaan 
saattamisen päätti yhdistys koettaa saada edustaja
kokouksessa toteutetuksi. Edustajiksi valittiin H. Roth- 
ström, Lempinen, Orrela, Hytönen, Lentz ja Källroos. 
Voidaan vielä mainita, että tässä edustajakokouksessa, 
joka pidettiin Hämeenlinnassa marrask. 28—29 p. 1904, 
hyväksyttiin mainitut yhdistyksen ehdottamat maata
käsittävän liiton laajennetut säännöt ja päätettiin niille 
hankkia virallinen vahvistus, jota ei entisillä alkuperäi
sillä säännöillä ollut. Täten siis yhdistys, joka maata
käsittävän liittohomman, kuten edellä on mainittu, oli 
v. 1897 pannut alkuun, antoi sille taasen, seitsemän 
vuoden kuluttua, uuden voimakkaan sysäyksen, josta 
lähtien liitto vasta käytännössä on alkanut toimia. 
Yhdistyksen keskuudesta myöskin taasen edustaja
kokous valitsi liittohallinnon, joka v. 1901 pidetystä
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Tampereen edustajakokouksesta lähtien oli ollut Turussa, 
vaan joka taasen Hdinnan kokouksessa päätettiin sijoit
taa Helsinkiin.

V. 1905 alettiin yhä paremmin järjestyä: Sopimuk
sen rikkomisistakin alettiin pitää tarkempaa huolta ja 
sovinto-oikeuttakin jo käytettiin riitojen ratkaisemiseksi.

Heinäkuussa valittiin yhdistykselle vakinaisella 
palkalla oleva luottamusmies, johon toimeen tuli A. 
Välilä.

Oppilaiden järjestäymiskysymys otettiin myös esille, 
josta tuloksena oli oppilasosaston perustaminen, joka 
tuli yhdistyksen ala-osastoksi.

Ruotsin työnsulkulaisia avustettiin 300:11a markalla.
Syksyllä päätettiin sanoa irti voimassaoleva työ

sopimus ja esittää 9-tuntisen työpäivän sekä korotetun 
tuntipalkan vaatimus.

Puheenjohtajana oli kuluneena vuonna toiminut 
Emil Hytönen.

V. 1906 valittiin vuosikokouksessa puheenjohtajaksi 
G. V. Mustonen. Samassa kokouksessa myös päätettiin 
alkaa toimia Suomen maalariutyöntekijäin liiton osastona 
liiton sääntöjen mukaan, joten 18 vuotta olemassa ollut 
Helsingin maalariammattiyhdistys siis lakkasi toimimasta 
entisellä nimellään ja alkoi sensijaan toimia nimellä: 
Suomen Maalarintyöniekijäin liiton osasto n:o 1.

Ensi työkseen oli osaston antauduttava taisteluun 
edellisenä vuonna asetettujen vaatimuksien puolesta, 
joka taistelu kesti 5 viikkoa, vaan josta osasto kuiten
kin suoriutui voittajana, joskaan eivät vaatimukset alku
peräisessä muodossaan menneet perille.

Tuntipalkka kohosi kesäkuukausina 65 penniin ja 
talvikuukausina 60 penniin.

9-tuntista työpäivää ei sillä kerralla saavutettu, 
vaan sensijaan saatiin sopimukseen määräys, että työ
päivä on oleva 9-tuntinen silloin kun se rakennus
alalla tulee yleisemmin käytäntöön. Seuraavana syksynä 
voittivatkin rakennustyöläiset 9-tuntisen työpäivän, joten 
se niinmuodoin tuli myös maalareille.
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Edellämainitulla lakolla voitettiin vielä parannuksia 
oppilasoloihin sekä palkka- y. m. suhteissa, ja myöskin 
saatiin sopimuskirjaan määräykset sovinto-oikeudesta, 
jota ei ennen ollut, vaikka sovinto-oikeutta jonkunverran 
oli käytetty.

Täten siis on, sekä järjestäymisessä että olojen 
parannuksissa, varmoin askelin menty eteenpäin.

Viimekulunutta vuotta, 1907, on käytetty etupäässä 
sisäisen järjestäymisen kehittämiseen, ja voidaankin 
osastoamme nykyisin pitää parhaiten järjestettynä, ei 
ainoastaan omassa ammattikunnassamme, vaan vieläpä 
muihinkin ammattikuntiin verraten.

Ensimäisiä on osastomme, entinen Helsingin m. a. 
yhdistys, Suomen ammatillisen työväenliikkeen historiassa, 
ja joskin sen vaiheet ovat olleet vaihtelevaiset, jotta 
toisinaan on lamaannustakin ollut olemassa, niin kuiten
kin on aina löytynyt joitakin tarmokkaita tovereita, jotka 
toiminnan ovat taasen saaneet vauhtiin. Henkilöitä on 
tullut ja toisia mennyt; vaikea on sanoa kuinka paljon 
kukin heistä on yhteisen asian hyväksi toiminut. Joita
kin kuitenkin voidaan mainita, jotka ovat olleet mukana. 
Niitä ovat: F. M. Orrela, J. Källroos, D. Sihvonen, J. V. 
Gesten, Edv. Isto, A. H. Järvi, E. L. Vasenius, R. Unger, 
G. Mattsson, R. Viljanen, Kössi Koskinen, Hammar, 
Aarnio, A. Välilä, A. Snell, Thurén, E. Hytönen, H. 
Rothström, J. Jopila ja V. Aaltonen.

Näistä edellämainituista on tiettävästi jo manalle 
muuttaneitakin: A. H. Järvi, R. Unger, V. Aaltonen, 
Aarnio ja Edv. Isto. Viimemainittu ehti saavuttaa itsel
leen mainetta n. s. routavuosina, maalaamalla kuuluisan 
taulunsa: „Hyökkäys“. Kunnia näiden vainajien muis
tolle.

Mahdollisesti useampiakin löytyv, joiden toiminta 
ansaitsisi mainitsemista, vaan ainakin edellämainituista 
voidaan sanoa, että he ainakin ovat jotakin joskus 
toimineet.

Harvat kuitenkin ovat ne, jotka toiminnan alku
aikoina ovat mukana olleet ja jotka vielä edelleen ovat
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riveissämme. Mainita niistä voidaan etenkin F. M. 
Orrela ja J. Källroos. Edellinen on säännöllisesti yhdis
tyksen perustamisesta alkaen ollut yhdistyksen johto
kunnassa, toimien alussa useat vuodet varapuheenjohta
jana sekä sittemmin jo useana vuonna peräkkäin yhdis
tyksen rahastonhoitajana, jossa toimessa hän on yhä 
vielä. Yhdistyksen toiminnan alkuaikoina, varsinkin 
ensimäisenä kymmenenä vuotena, ei tuskin sitä komiteaa 
valittu, johon ei Orrela kuulunut, ja kaikissa asioissa 
missä toiminta tuli kysymykseen, siinä hän oli aina 
mukana. Toinen mainituista toimihenkilöistä, J. Källroos, 
on myöskin viimeisen 10 vuoden ajalla toiminut lukui
sissa komiteoissa, ollut edustajana edustajakokouksissa, 
kuulunut johtokuntaan useat vuodet ja kuuluu nykyään
kin, toiminut yhdistyksen, sittemmin osaston kantomie- 
henä j, n. e.

Katsoen siihen uhrautuvaisuuteen ja pitkäaikaiseen 
toimintaan, jota nämät kaksi edellämainittua osaston 
jäsentä ovat osoittaneet, on osasto 20-vuotisessa 
juhlassaan päättänyt julistaa heidät osaston kunniajäse
niksi. Löytyy vielä kolmaskin, joka viime aikoina tosin 
ei ole ollut enää toiminnassa mukana, vaan joka aika
naan hänkin on yhdistyksessä tarmokkaasti toiminut; 
tämä on D. Sihvonen. Kuten ennemmin on mainittu, 
on hän toiminut yhdistyksen ensimäisenä virallisena 
puheenjohtajana ja sitäpaitsi on hän huomattavasti otta
nut osaa toimintaan, ollen monena vuotena peräkkäin 
johtokunnan jäsenenä sekä toimien myös useissa komi
teoissa j. n. e.

Toivomme, että näillä edellämainituilla tovereilla, 
jotka väsymättömästi ovat yhdistyksen hyväksi työsken
nelleet, varsinkin kaksi ensinmainittua, että heillä edel
leen riittäisi tahtoa ja voimia uhrata aikaansa ja työ
tänsä yhteisen asiamme eteen.

Myöskin toivomme, että osasto, joka nyt on ehti
nyt 20 vuoden miehuusikään, edelleenkin pysyisi yhtä 
vankkana ja yhtä toimintakykyisenä järjestönä, kuin 
mitä se nykyään on.
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Luja yksimielisyys ja toverillinen yhteishenki olkoon 
vallitsevana tämän järjestömme keskuudessa, joka on 
oleva ammattikuntamme tukena, sen taistelussa henki
sen ja aineellisen vasrastumisensa edistämiseksi.

Runo
H:gin maalarien osaston XX-vuotisjuhlaan. 

Kirj. Eemil Elo.

I.
Aamunkoitosta iltamyöhään 
aherti maalari ahkeraan, 
siveli siroksi rumat jäljet, 
laitteli näköhön parempaan.

Kiipeili vaarankin uhalla sinne 
minne vain rikas pääs’ katseillaan, 
ruman peitteli, kauniiksi laittoi, 
harmajan — värihin loistavaan.

Värejä tuhlasi toisten nähdä, 
koteja laitteli viehkeiksi.
— Värejä kauniita laittaissa muille 
kotinsa jäipi vain harmaiksi.

Punasta laitteli rikkaiden nähdä
— omansa kalpeni poskipäät 
Nuorteus loisteli työstänsä soma
— kasvonsa vaan oli kelvekkäät.
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Tulokset työstänsä nauttivat toiset 
hänelle jättivät rippehet; 
palkkion siitä kun ryösteli loiset 
osaksi hälle jäi puuttehet.

Napisi tuosta — tyytyipä taaskin 
luojan kun säätämäks’ sanottiin 
— Voimaton viel' oli, kahleissa loisten 
pyrkimään oloihin parempiin.

IL

»Tää ei oikein», kuiskein kuuli, 
»työ kun puutteell’ palkitaan.»
— Jutuks’ joutavaksi luuli:
»Näin on luotu olemaan.»

Kuuli auttokeinot oivat, 
jopa alkoi tuumimaan:
»Nehän ehkä auttaa voivat 
työni arvoon parempaan.»

»Liity yhteen, poista loiset, 
jotka riistää osaas’ sun’!»
— Tuon hän kuuli, kuuli toiset, 
alottivat taistelun.

Syntyi tuosta yhteisliitto, 
perustettiin yhdistys, 
alkoi kylvö, sadon niitto, 
moni tehtiin yritys.

Arkaeltiin ensi vuodet, 
harkittiin ja tuumittiin; 
päässä pyöri mestaruudet, 
herrain vihaa pelättiin.

Pokkuroitiin, kumarreltiin, 
leipää lisää anottiin,
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kun ei tullut apua niin
— vaatimus ja sanottiin.

Kaksikymmentä on vuotta 
yhdessä näin ryntäilty, 
ett’ei tuo o’o tehty suotta 
näyttää aika eletty.

III.
Aamusta varhain iltaan myöhään 
maalari rumuutta peittelee, 
puute oii palkkana vieläkin työstään, 
nälkä ja kylmä ahdistelee.

Loiset ne alati voimia riistää, 
rasitus kasvoja kalvettaa —
— mutt’ toivo nyt ajasta paremmasta 
poskille punaa jo nostattaa.

Ja kerran se nousee, nuorteus palaa 
yhteisvoimilla ponnistain.
Elämä aarteinaan ei salaa,
jos voimme ne omiksi vallata vain.

Sitkeyttä, voimien kestävyyttä, 
ja loiset ne lopulta putoaa; 
kalpeus katoo, harmaja, kylmä 
työnsä kun oikean arvonsa saa.

Vahvista rivejä — punalippua 
liehuta, kohota hulmuamaan!
Taistellen eellehen tarmokkaasti 
voitolle päästähän ajallaan.






