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Kertomus lyhyvin piirtein 
Suomen Kivityöntekijäin liiton tominnasta 

v. 1908.

Työtaistelujen tulokset edelliseltä vuodelta heittivät 
epätoivoisia jälkiä tälle vuodelle, sekä alkoi näkyä jo enem
män odotettavissa oleva huonompi työaika. Tulokset eivät 
olleet runsaita, eipä tarkoitustaan vastaaviakaan, niissä pit
källisissä lakoissa joita kivityöntekijöillä oli, jonka tähden 
heikompia luisui pois jäsenyydestä ja katkerin mielin täytyi 
antautua. Osa näistä jäi vielä tämän vuoden kontolle, 
etenkin jälkimaininkeja, jotka silloin ovat valmiit kun tulos 
ei ole saavutettu sellainen, kuin on ajateltu. Tämän vuo
den alussa jo näki epätasaisen tulevaisnuden, jossa tulisi 
saada työläiset tarkoin miettimään miten on olemassaoloaan 
puolustettava, työnantajan hyökkäyksiltä.

Mielivaltaisuuksia kuitenkin tuli näkyville, joten ei voi
nut välttää riitaisuuden alkamista, vaan olivat pakoitettuja 
oikeuksiansa puolustamaan tänäkin vuotena ja näin oli vält
tämätöntä antaa puhjeta

riitaisuuksia.

V. 1907 jäi päättymättä Antrean pitkällinen lakko Itä- 
Suomen Graniitti o. y. kanssa. Osaston esityksestä, jätti 
t. p. valiokunta kirjallisen työsopimusehdotuksen, koska kat
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soi edullisemmaksi saada riitaisuudet päättymään kirjalliseen 
sopimukseen kuin jäädä ilman sopimusta, sekä lakkolaisten 
puolesta toivottiin, että riitaisuus pitäisi saada loppuun. 
Tammikuun 15 p:nä allekirjoitettiin sopimus, joka ei kyllä 
ollut parhaimpia, vaan katsottiin edullisemmaksi, kuin ko
konaan antaantuminen. Tästä on ollut jälkimaininkeja, 
etenkin sen liijan pitkälle vallan ulottamisesta.

Helmik. 5 p:nä alkoi lakko S. Kiviteollisuus o. y. teh
taalla H:gissä. Vaadittiin järjestyssääntöjä pois. — Tulos 
oli, että neuvottelut alkoi 3 päivän kuluessa ja päätttyi jär
jestyssääntöjen poistamisella.

Pyhtäällä alkoi lakko maalisk. 12 p-.nä. Allekirjoit
tanut matkusti sinne lakkolaisten pyynnöstä, antamaan neu
voja. Lakko kesti 11 päivää. Saivat palkkojaan vähän 
korjatuksi.

Taninkylässä Itä-Suomen Graniitti o. y. työmaalla teki 
työntekijät vaatimuksen palkkain korottamisesta ja 16 p:nä 
maalik. lakkasivat työstä. Yhden päivän lakon kestettyä 
saivat vaatimansa hyvityksen.

Maaliskuussa päätti osastot 1, 2 ja 8 H:gissä julistaa 
Urakoitsia Kivekkään työt lakkotilaan, syystä että kieltäytyi 
hyväksymästä allekirjoituksellaan palkkasopimusta. Suoma
lainen työväenliitto hankki rikkureja, eikä ilmottanut olevan 
syytä lakkoon. Koska työt sujui huonosti Suomettarelai- 
silta rikkureilta, täytyi työ ottaa pois ^Kivekkäältä» ja sil
loin voitiin lakko lopettaa 1 p:vä kesäk.

Mikkelin osasto esitti uuden työsopimusehdotuksen 
koska työnantajat sanoivat entisen ylös, lakko alkoi 21 p:vä 
Huhtik. päättyi 6 p:vä kesäkuuta täydellisellä tappiolla; osas
tolla oli hyvä halu lakkoon vaan epätoivo saavutti liian 
pian. Työnantajan niskavoima oli jo murrettu ja täytyi 
entisestä kiellostaan huolimatta antaa kirjallinen tarjous, sil
loin ei osasto voinut enään vartoa vaan lopetti lakon ja 
menivät töihin. — Avustusta saivat 8 15 markkaan yh
teensä 291: 50.

Hyyppärän louhimolla Hyvinkäällä vaadittiin 5 pen
nin palkankorotusta porarille ja hakkaajille ja vaatimuksen
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tukemiseksi alkoi lakko 30 p:nä huhtik. Päättyi osittaisella 
voitolla, kirjalliseen työsopimukseen 22 p:nä elokuuta.

Helsingissä työkunta Louhen työmaat julistettiin lakko- 
tilaan 11 p:nä kesäkuuta syystä, että kielsi meidän luotta
musmiehen työmaallaan toimimasta. Päättyi 1 p:nä syys
kuuta voitolla, joten osastot sai 25: — kulunkien kor
vausta.

S. Kiviteollisuus o. y. tehtaalla H:gissä tekivät venä
läiset lakon ja meidän liiton jäsenet menivät kannatuslak- 
koon lokakuun 3 p:nä. Päättyi voitolla 15 p:nä joten saa
tiin venäläisille 9 tuntiin perustuva työpäivä, sekä sama 
palkkajärjestelmä kuin suomalaisille kivityöntekijöille. Voi
daan vielä mainita, että toverillinen tunne kasvoi tässä ve
näläisten ja suomalaisten työntekijäin välille joten kolmatta
kymmentä venäläistä otti S. Kivityöntek. liiton jäsenkortin.

Helsingin asemarakennuksen lakko, joka on ollut pit
källinen, on päätetty lopettaa täydellisellä tappiolla. — Ei 
kuitenkaan osastot ole ilmoitusta tehneet liitolle.

Riitaisuuksia joissa lakko voitiin välttää oli H:gin 
palkkasopimuksen uusiminen. Tässä oli suuria vaikeuksia 
voitettavana, ensiksi saada jäsenet käsittämään, että työ
kausi ei parane, ja näinollen ei ole hyötyä lakosta.

Sovittelut oli pitkälliset, työt kävi väli-rauhalla huhti
kuun 4 p:stä heinäkuun alkuun, jolloin meidän osastojen 
puolesta allekirjoitus tapahtui, ja suostui silloin Rakennus- 
konttori myös ottamaan »kutinan töissä» käytäntöön mei
dän sopimuksen. Näin saatiin vältetyksi suuri taistelu.

Uudenkaupungin sopimus myös oli uusimisen alai
sena. Neuvottelut kesti monta päivää, allekirjoitettiin 4 
p:nä heinäkuuta. Sopimus on laajaalainen, käsittäen Uuden
kaupungin saariston, Uudenkaupungin ja Vehmaan.

Yllätys tehtiin Higissä rakennustyöläisten 9 tuntisen 
työpäivän pois riistämiseksi Rakennusmestariliiton taholta. 
Tätä ryöstämishyökkäystä varten jo valmistuttiin ja olisi 
ollut ehkä peräänantamaton. Pahat kielet kertoivat, että 
audienssi-matkat hallituspiireissä rakennusmestarien taholta, 
eivät olleet tuottaneet tuloksia, joten täytyi tämä hyökkäys 
antaa olla tekemättä.
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Uusia työsopimusehdotuksia hyväksyi liitto Viipurin 
ja Kotkan osastoille, jotka jätettiin työnantajille. Näistä 
Viipurin R. mestari yhdistys ei antanut pyynnöstäkään min
käänlaista selitystä. Kotkan myös venyviä ja kaikenlaisia 
saivarteluja. Kun ei ollut edellytystä ryhtyä pakottamaan 
lakolla, koska työaikakausi näytti huonolta, jäi nämä kuol
leeksi kirjaimeksi.

Vaasan sopimus on sanottu irti ja uusi ehdotus jä
tetty työnantajille. Tämän ehdotuksen hyväksyi myös S. 
Ammattijärjestön toimikunta.

Viime vuodeltä jäänyt riitaisuus Ensossa, jossa joutui 
meidän jäsenet sulkuun ja saivat kärsiä, annettiin kehoitus 
osastoille niiden avustamisesta. Näin tulleista varoista sai
vat ne avustusta vuoden alussa.

Keskinäisiä riitoja

on ollut osaksi Uuddessakaupungissa jotka kuitenkin keske
nään sopivat, ilman suurempaa sekaannusta syntymättä. Sa
moin Mikkelissä jäi lakon jälkimainingeiksi ja on osasto 
sentähden menettänyt jäseniään. Kuopiossa meni niin pit
källe, että riitaisuus täytyi ratkaista sovintooikeudessa. Itä- 
Suomen Graniitti o. y. kanssa tehdyn sopimuksen johdosta 
on myös ollut välikyselyjä H:gin osasto n:o 1 ja Viipurin 
osaston puolesta. Tämä ei kuitenkaan suurempaa hajaan
nusta saanut. H:gin osasto kuultuaan asian hylkäsi syytten 
aiheettomana. Viipurin osasto myös jätti siihen, koska ei 
asianomaiset tahtoneet jatkaa. Näistä edellämainituista pää
asiassa on johtunut seuraavat

Matkat.

Viipurissa 6, Antreassa 3, Tanissa 2, Hyvinkää 3, 
Kotka 1, Karhula 1, Lappeenranta 1, Hanko 1, Enso 1, 
Pyhtää 1, Mikkeli 1, Kuopio 3, Kajaani 1, Iisalmi 1, Lahti 
2, Tampere 1, Savonlinna 1, Uusikaupunki 1. Sitäpaitsi 
pyysi S. Amm. järjestön toimikunta metallisulun alkaissa, 
että liittomme olisi antanut omalla kustannuksellaan yhden
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viikon ajaksi toimitsiansa Amm. järjestön puolesta sulkupai- 
koille järjestämään sulkulaisten toimintaa. Tämän valiokunta 
hyväksyi ja määräsi allekirjoittaneen. Nämä matkat oli 
Karhula, Kotka ja Lahti.

Koska yhä suuremmat selkkaukset oli tulossa, työn
antajat aikoi yhä rajummin käydä työväen järjestöjen kimp
puun, alkoi kuulua valitus paperiteollisuudesta, että sulku 
on tulossa pyysi amm. järjestön toimikunta allekirjoittanutta 
(amm. järj. toimikunnan toimintaan osaaottaneena) ammatti
järjestön puolesta matkustamaan Äännekosken, Mäntän ja 
Kysöskosken tehtailla ottamaan asemasta selvää. T. p. va
liokunnan suostumuksella vaan amm. järj. kustannuksella 
tehtiin nämä matkat.

Sen lisäksi on eri osastot kyllä tehneet pyyntöjä mat
kustamiseen, vaan ei ole voitu käyttövarain vähyyden täh
den tehdä. Viipuriin tehdyistä matkoista ei ole kuin kolme 
johtunut osaston esityksestä, toiset painotöiden ja Antrean 
sekä Tanin louhimon asioista. Ei myöskään kaikilla mai
nituilla matkoilla ole ollut riitaisuuksien sovitus, vaan sel
vittävä ja neuvova tarkoitus osastojen toiminnassa. Näiden 
toimintaohjeiden, sekä tiedonantojen y. m. lisäksi, on syn
tynyt

kirjevaihtoa.

Kirjeitä y. m. lähetyksiä on ollut kaikkiaan 781. 
Näissä on annettu kehoituksia toimimaan täsmällisesti, sekä 
selvitetty niitä kyselyjä, mitä osastot ovat tehneet.

Kirjevaihto on myös ollut Kivityöntekijäin Kansain
välisen sihteeristön kanssa ja on tehty selkoa Suomen kivi
työntekijäin järjestäymisestä, sekä yleensä toiminnasta, joten 
eri maissa on jo tullut meidän toiminta tunnetuksi.

Syyskuussa saapui Pietarin Graniitti ja marmori työn
tekijäin ammattiyhdistyksen edustaja meidän kans
samme neuvotteluihin, miten olisi saatava välillämme yh
teistoimintaa, jolla voitaisiin parantaa sitä aukkoa mikä val
litsee työoloissa suomalaisten ja venäläisten kivityöntekijäin
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välillä. Lokakuun 3 p:nä oli asia liiton hallinnon kokouk
sen käsiteltävänä ja tultiin seuraavaan tulokseen:

Suomen Kivityöntekijäin liitto ei voi olla huomautta
matta, että kysymyksessä oleva asia on monivaiheinen ja 
hyvää järjestystä kysyvä, joten asia meidän puolelta lopul
lista käsittelyä ja päätöstä saadakseen täytyy siirtää v. 1910, 
jolloin on meillä liiton edustajain kokous. Koska kuiten
kin pidämme kansainvälisen ammatillisen työväenliikkeen 
tärkeänä ja toiseksi esittämänne epäkohdat. Nimittäin, että 
Suomen ja Venäjän kivityöntekijöllä on suurempi yhdys 
kuin jonkun muun maan välillä. Syystä, että Kiviteollisuus 
on suurin Suomesta Venäjälle ja työmiehet joutuvat enem
män kuin monen muun ammatin alalla elämään kulkuri- 
elämää, vaihtaissaan työpaikkaa, milloin Suomeen tai Venä
jälle joten tulevat läheiseen yhteyteen. Useasti niissä jou
tuu tietämättään toisten työmiesten mieliharmiksi ja osoit
taahan nykyinen kilpailu kapitaalisessa sortojärjestelmässä, 
että lakonrikkuriksi, tai muiden vaatimusten tukahuttamiseksi, 
kuljetetaan toisen maan työväkeä toiseen, saadakseen kukis
tettua työväenyhdistyspyrinnöt. Ehdotamme teille hyväsyt- 
täväksi S. Kivityöntekijäin liiton hallinnon päätöksen 3 p:Itä 
lokakuuta 1908, edellytyksellä että tämä on voimassa v. 
1910 meidän puolelta, jolloin se esitetään meidän edus
tajain kokoukselle, jossa voidaan tämän asian eduksi 
päättää.

1) että Suomen kivityöntekijäin liiton ja Venä
jän Pietarilaisen Graniitti ja marmori työntekijäin 
ammattiyhdistyksen välillä tulee olla tiedonannot kai
kista niistä asioista joilla on yhteyttä toistensa 
kanssa, sekä asianomaiselle liitolle tai yhdistykselle 
ilmoittaa ne työmaat joissa työriidat, lakot, sulut 
ovat ja on se liitto tai yhdistys pitävä huolta jäse
nistään, että ne eivät saavu riidanalasiin työpaikkoi
hin.

2) Mitä edellä on sanottu jäsenistä, on se 
vaikutuksellaan kehoittava myöskin ei jäseniä sitä 
noudattamaan.

3) että venäläinen kivityömies työskennelles
sään Suomessa noudattaa sitä työpalkkajärjestelmää 
ja työpäiväjärjestelmää mikä Suomen Kivityönteki-
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jäin liiton jäsenillä on päätöksinään ja käytäntöön 
saatu itsekussakin paikkakunnassa.

4) että ne jäsenet, jotka näin tilapäisesti ovat 
Suomessa kivitöissä suorittavat jäsenveronsa Suo
men Kivityöntekijäin liiton osastoille, niiltä kuukau
silta kuin Suomessa ovat

5) Näin yhteistoiminnassa ollut jäsen nauttii 
työriidan sattuessa samallaista avustusta, kuin suo
malaiset kivityöntekijät.

6) Mitä edellä on sanottu venäläisistä, samat 
olkoon ehdot suomalaisilla kivityöntnkijöllä työsken
nellessään kivitöissä Venäjällä.

Mainita sopii, että Tirvan myllykivitehtaan lakkoon pyy
dettiin myös meidän välitystä työlästen puolelta, vaan ei 
näissä ollut yhtään meidän jäsentä eikä voineet myöskään 
yhtyä, ei liitto voinut suurempaa tehdä kuin kehoitti sopi
maan riitaisuutensa. — Riita Pyhtään osaston ja yhdistyksen 
taloudenhoitajan välillä, josta vaadittiin sovintooikeuden 
asettamista, — annettiin kehoitus osastolle, että sopivat 
asiansa, joten se tuli näin rauvenneeksi.

Tilastokirjaset vuoden alussa annettiin osastoille, että 
joka jäsen olisi ne huolellisesti täyttänyt. — Ovat tuotta
neet huonon tuloksen. 1 neljännekseltä antoi 262 jäsentä, 
näiden jäsenten keskimääräisiksi työpäiviksi tuli tammi-, 
helmi-, maaliskuulla 60,s, tuntia päivää kohti 8,6, sairautta 
1,8, työnpuutetta 7,6, ansio 263: 43 penniä, vuokraan men
nyt 39: 39 p., Toiselta neljännekseltä antoi 100 jäsentä, 
näiden tulot vuokra pois vedettynä jäi kuukautta kohti 
91: 32 p. ja perheluku tuli keskimääräiseksi näille 100:lle 
3,5 ei siis jäänyt yhtä markkaa henkeä kohti vuorokaudeksi. 
Kolmannella neljänneksellä antoi tiedot 67 jäsentä, olivat 
tehneet 4,084 työpäivää ja työtuntien luku 38,543, ansain
nut 26,395: 75 p., vuokraan maksanut 2,602: —, sairas
tanut 80 päivää, työnpuutetta kärsineet 438 päivää. Nel
jännen neljänneksen ei ole tullut vielä kun muutamia.

Työttömyystilasto oli myös hyvin huomioon ottamaton 
osastojen puolesta. Marrask. 1 p:nä oli ilmoitettu työttö
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miä 299, joissa oli järjestäytymättämiä 70, yhteinen perhe- 
luku 916.

Tämän vuoden ajalla on osastoja perustettu Raahen, 
Pyhtään, Tainionkosken, Vehmaan ja Loviisan osastot ja 
liittoon yhtyneet.

Täkterin osasto lakkautti toimintansa ja odottaa aikaa 
jolloin voi alkaa undestaan toimintansa. Jäsenet ovat kyllä 
veronsa lähettäneet liitolle ja osaston varallisuus on liitolla 
talletettavana.

Osastojen jäsenluku, sekä v. 1908 liitolle suoritetut 
maksut veroista näkyy taulusta.

Työväenlainsäädänto ehdotuksia on t. p. valiokunta 
seurannut, sekä antanut oman lausuntonsa niistä S. Amm- 
järjestölle.

Varsinaisia liiton hallinnon kokouksia oli huhtikuulla, 
jolloin oli kaikki jäsenet saapuvilla. Syyskokous oli lokakuun 
3—4 p:nä ja eri paikkakuntain jäsenet lausui mielipiteensä 
kysymyksiin kirjeellisesti. Tämä johtui t. p. valiokunnan 
ehdotuksesta säästääkseen varoja, koska olisi se tullut mak
samaan liitolle kolmattasataa markkaa.

Toimeenpaneva valiokunta on kokoontunut 33 kertaa, 
valiokunnan jäsenet ovat olleet saapuvilla Vuorio 29, Ma
janen 30, Salin 24, Ekström 29, Väänänen 23, Koskinen 
18, Viuhkonen 2 ja allekirjoittanut 33 kertaa.

H. Koskinen ilmoitti heinäkuun 5 pmä että on ryhty
nyt osuuskuntaan, valiokunta asiasta keskusteltua, ei pitänyt 
sitä edustajain kokouksen päätöksen mukaisena ja Koskinen 
pyysi siis eron. Siaan kutsuttiin varsinaiseksi A. Ekström, 
joka on ollut jo koko vuoden mukana. Marraskuun 29 
p:nä pyysi J. F. Väänänen toistaiseksi eroa paikkakunnalta 
poistumisen tähden, valiokunta hyväksyi ja kutsui sijalle K. 
Viuhkosen.

Vaikka teollisuusmarkkinain tila onkin ollut huonompi 
kuin edellisinä vuosina ja työnantajat ovat käyttäneet tilai
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suutta hyväkseen, saadakseen ammatillisen työväenliikkeen 
kehittyminen siirretyksi tuonnemmaksi. Ei saanut taantu
musta aikaan, vaan järjestäyminen näyttää käyvän tasai
sesti ja varmasti yhä kärjistyvässä taistelussa pääomaa 
vastaan.

J. Pietikäinen.



S. Kivityöntekijäin liiton tili v. 1907 joulukuun 
31 päivän ja v. 1908 joulukuun 31 päivän 

välillä.

Tuloja:

An Säästö vuodelta 1907 ................................. 942: 05
» Jäsenveroista................................................. 2,815: 34
» Lakko ja työttömyys rahasto...........................2,819: 73
» Kirjain myynti.................................................. 81: 45
» Ylimääräinen vero....................................... 4,000: 65
» Vapaaehtoinen keräys.................................. 198: 65
» Talletustilillä.................................................. 115: 98
» Lainaustilillä.................................................. 117: 05

Smk. 11,090: 90

Menoja:

Per Jäsenvero Ammattijärjestölle....................... 789: 60
» Lakkorahaston tili............................................. 9: 70
» Kirjain kustantaminen.................................. 181: 20
» Ylimääräistä lakko- ja sulkuavustusta . . 3,726: 80
» Kirjeenvaihtoon............................................. 125: 85

Kalustoon....................................................... 3: 75
» Hoitokustannuksiin ja palkk................................2,318: 25
» Vapaaehtoinen keräys.................................. 101:
» Lainaustilille................................................... 125: —
» Säästö...................................................................3,619: 74

Smk. 11,090: 90
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Varoja:

An Rahaa....................................................... 417: 99
» Suomalaisessa säästöpankissa................ 3,201: 75
» Saatavia kirjoista (eri osastot ja henkilöt) . 169: 67
» Kalustoa.................................................. 69: 65
» Kirjastoa.................................................. 253: 65

Smk. 4,112: 69

Velat:

Per Talletustilille....................................... 115: 98
» Omaisuustili........................................ 3,996: 71

Smk. 4,112: 69

Edellä olevat tilit olemme tarkastaneet ja laskut oikein 
kirjoihin merkityksi huomanneet samaten tulopuolella on 
tulot oikein kirjoihin merkitty paitsi 23 tuloerästä puuttui 
todistuskappaleet, mutta ovat ne merkitty kaikki tauluun 
joka liiton osastoille lähetetään, joten ehdotamme rahaston
hoitajalle tilinvapautta.

H:ki 4/11 09.

Emil Perttilä. Matti Turkia.

V
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Suomen Kivityöntekijäin liitolle suoritetut maksut v. 1908.

Osaston nimi ja N:o

Jä
se

nl
uk

u

Jä
se

nv
er
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Yi
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.
ve

ro

Yh
te

en
sä

O
sa

st
on

tu
lo

t

O
sa

st
on

m
en

ot

Yh
te

en
sä

va
ra

llis
.

N:o 1 Helsinki . . . 90 456 25 306 762 25 2,499 26 1,407 58 1,400 03
2 » . . . 141 564 25 504 — 1,068 25

» 3 Viipuri . . . 48 194 50 83 50 278 50 — — — — 1,560 40
•» 4 Kotka . . . 21 84 80 46 50 131 30 — — — — — —
'> 5 Tampere. . . 55 153 40 151 50 304 90 — — — — 1,632 27

6 Vaasa . . . 43 83 — 120 50 203 50 747 10 433 80 391 30
» 7 Hanko . . . 71 290 — 332 50 622 50 — — — — 987 29
» 8 Helsinki . . . 90 355 44 334 — 689 44 5,878 89 5,882 46 1,054 57
3» 9 Uusikaupunki . 111 447 63 368 25 815 88 — — — — — —
9 10 Antrea . . . 61 247 40 172 25 419 65 — — — — 1,965 —
J» 11 Hämeenlinna . 18 78 — 34 — 112 — — — — — 232 —
» 12 Turku . . . 98 391 30 425 60 816 90
» 13 Savonlinna . . 14 55 — 45 75 100 75 — — — — 126 32
» 14 Kuopio . . . 26 107 — 30 — 137 — — — — — — —
9 15 Voikka . . . 20 81 55 57 — 138 55 493 10 523 70 177 65
» 16 Pietarsaari . . 34 136 70 27 — 163 70 823 17 655 90 908 97
» 17 Kajaani . . . 21 87 — 65 50 152 50 — — — — — — 1

» 18 Kuusankoski . 16 111 — — — 111 — 309 42 430 38 1,046 90!
* 19 Hyvinkää . . 25 125 — 86 50 211 50 1,274 — 1,188 40 85 60!

» 20 Talikkala . . 76 378 80 85 80 464 60 1,164 92 1,079 20 1,372
374

17
21 Lappeenranta . 37 150 — 20 — 170 — 415 71 405 95 16

» 22 Karhula . . . 14 58 — 7 50 65 50
» 23 Tammisuo . . 10 42 50 9 — 51 50 474 23 462 15 84 58
» 24 Enso .... 20 81 — 28 50 109 50
» 25 Mikkeli . . . 30 150 — 86 50 236 50 — — — - 250 — i
» 26 Oulu .... 20 99 — 72 — 171 — — — — — — -
a 27 Jyväskylä. . . — —

28 Sorvali . . . 10 39 ■— 33 50 72 50 — — — — 25 —
a 29 Sortavala. . . 16 64 - 16 50 80 50 123 02 108 95 14 07

30 Myllykoski . . 8 37 — — - 37 — — — — - — —
» 31 Rauma . . . — — — •
» 32 Bergö .... 26 106 — 124 — 230 — — — — — 899 80
» 33 LahTi .... 23 68 - 26 — 94
a 34 Täkteri . . . 11 46 — 6 — 52 — oiminta lakannut
> 35 Raahe . . . 10 30 — — — 30 — — — — —- — —
a 36 Pyhtää . . . 19 102 — 136 50 239 50 953 90 722 45 285 60
a 37 Tainionkoski . 9 38 50 — — 38 50 279 62 265 46 14 16

38 Vehmaa . . . 40 69 05 157 50 226 55 — — — — 600 —
; » 39 Loviisa . . . 10 26 — 1 — 27 — — — — — — —

Yhteensä 1,392 5,634 07|4,000 65 9,635! 72 15,436 34 13,5871O8 13,43080

Huom.! Osastot voivat viime vuoden kuitit verrata taulussa olevaan sum
maan ja tehdä huomautus jos on oikein maksunsa merkityt.

Taivoa sopii, että osastot antaisi seuraavana vuotena tulot ja menot sekä 
osaston varallisuuden aikoinaan, että ei jäisi näin harvaksi heidän osa.
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