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KERTDMU5
SuornEn kivityöntekijäin liiton toiminnasta 

vuoden 1907 huhtikuun 15 päivästä 
v. 13DS joulukuun 31 p:vään.

Vuosi 1907.
Sitten kun yhä varmemmaksi oli se käsitys tullut kivi

työntekijäin keskuudessa, että ammatillinen työväenliike 
maassamme on enempi juurrutettava, ja että yhä valloittava 
vapaakilpailu syöksee työläisiä taloudelliseen kurjuuteen, josta 
on noustava pois itseauttamalla itseään, ja kun tätä ei yksi
löt voi tehdä, vaan on siinä oleva joukkoja jotka yhteistoi
minnallaan voivat murtaa itselleen tien jonka kautta voivat 
oikeudellista ja taloudellista asemaansa parantaa, niin tätä 
varten kokoontui Suomen kivityöntekijäin liitto liittokokouk
seen Tampereelle v. 1907 huhtikuun 11 —14 päivänä. Tämä 
kokous oli huomatuin liiton edellisistä kokouksista suuruu
tensa ja tulostensa puolesta. Tässä kokouksessa kiinnitettiin 
huomiot enemmän agitatsioniin, kurinpitoon, työtaisteluihin 
sekä solidarisuuteen toisia ammattilaisia kohtaan, joka koko
naisuus ammatillisessa liikkeessä katsottiin tarpeelliseksi, jo
ten perustettavaan Suomen Ammattijärjestöön yhtyminen 
periaatteessa hyväksyttiin.

Kun otamme huomioon, että liiton jäsen- ja osastoluku 
oli seuraava: v. 1905 jäseniä 792 ja osastoja 8, v. 1906 jä 
seniä 1,793, ja osastoja 18 sekä v. 1Q07, siis tämän kokouksen
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aikana, 28 osastoa, joissa ilmoittivat olevan jäseniä 2,300. 
Tähän nousuun on ollut suuret edellytykset, ensiksikin suur
lakko joka antoi tukea, toiseksi taloudellisen nousuajan par
haimmat kohdat, ollen työmarkkinat hyvät ja työvoiman 
kysyntä siksi suuri kivityöntekijäinkin keskuudessa, että voi
vat jo esittää vaatimuksia, jopa käydä niitä lakolla vaati
maan käytäntöön. Näissä onnistuttiinkin verrattain hyvin. 
Nähtiin kuitenkin jo saaduista kokemuksista, että taistelu- 
rahasto on saatava, sekä yhteistoimintaa jos tahdotaan 
saada vastaamaan tarkoitustaan on liitolle myös otettava toi- 
mitsioita. Näin valittiin entinen sihteeri uudestaan vaki
naiselle palkalle ollen kokonaan liiton palveluksessa, sa
moin asetettiin rahastonhoitaja palkkiota vastaan. Alkupuoli 
oli toiminnassa kohdistettava kyselyihin ja muiden toiminta
ohjeiden valmistukseen, joten allekirjoittaneelle jäi liiton pöy
täkirjan, sääntöjen kuin myös osastojen sääntöjen valmistus. 
Oli myöskin hyvä innostus työläisissä taistella työnantajia 
vastaan. Etenkin rakennustyöläisillä oli taisteluja tänä vuo
tena monissa paikoin, joissa myöskin kivityöntekijät olivat 
mukana ja voitaneepa pitää tätä aikaa kivityöntekijäin kes
kuudessa innostuksen aikakautena, osoittaahan sitä osastojen 
äkillinen perustaminen ja jäsenluvun nousut. Eipä ollut vielä 
kyllin selvyyttä yhteisistä asioista, vaan käytiin omin päin 
taisteluun ja sitten vaadittiin liiton hyväksymistä taistelulle. 
Mielihalulla seurasi tämänlaista toimintaa, jossa sai olla jouk
koja pikemmin kieltämässä kuin käskemässä, ja näinpä oli 
pyrittävä jo järjestelmälliseen työhön s. t. s. kirjallisiin työ
sopimuksiin, joiden avulla voidaan saada myös rauhanaikoja, 
jolloin uusia voimia kasvatetaan.

Työriidat ja lakot

Edustajakokouksen ajalla alkoi Viipurissa rakennustyö
läisten lakko. Tällä lakolla vaadittiin 9 tunnin työpäivää 
rakennustyöläisille ja oli tässä lakossa mukana kaikki Vii
purin kivityöntekijät. Tämä lakko päättyi häviöllä, ilman 
sopimusta; kuitenkin sai kivityömiehet tehdä osittain 9 ja 
osittain 10 tuntisia työpäiviä. Työpalkat nousi tämän la-
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kon jälkeen verrattain korkealle, joka johtui siitä, että töi
den valmistumiselle tuli kiire. Lakkoavustusta saivat kivi- 
työntekijät 1,056 Smk. johon liitto antoi 850 markkaa. 
Avustuksen anto tapahtui seuraavasti: toukokuulla sai 54 
miestä 325: 50 penniä ja näiden yhteinen perheluku oli 
yhteenlaskettuna 189 henkeä. Kesäkuulla 89 kivityömiehelle 
Smk. 735: 50, joiden yhteenlaskettu perheluku oli 297 
henkeä. Tämä lakko alkoi Huhtik. 4 p:vä ja päättyi kesäk. 
26 p:vä ja otti siihen osaa noin 250 kivityöntekijää. Olipa 
mielet niin kiihtyneet, että vaadittiin liiton t. p. valiokuntaa 
toimenpdeihin, että olisi lakko tehtävä valtion rautateillä 
kivitöihin nähden. Kun tätä ei t. p. valiokunta katsonut 
voivansa hyväksyä, selitti Viipurin kivityömiehet asian uudes
taan ja katsoivat huomanneensa, että liitto ei tahdo ymmär
tää heidän tarkoitustaan? Uudessa selityksessäkään eivät sa
noneet voivansa arvata seurauksia kun t. p. valiokunta selitti, 
että sellaiseen lakkoon ei ole edellytyksiä.

Antreassa Juuriaismäen louhimoita alkoi taistelu 2 p:nä 
toukokuuta. Tästä antoi osasto seuraavan selityksen:

Toukokuun toisen päivän aamulta tänä vuotena ilmoitti 
työnjohtaja Aug. Kemppi, että on ruvettava työskentele
mään kymmentuntisia työpäiviä kaikilta aloilta, ja jollei työ
miehet siihen suostu niin työ keskeytetään. Silloin työväen 
puolelta pyydettiin saada jatkaa töitä niinkauan, eli muuta
man päivän, että saadaan keskustella liittohallinnon kanssa, 
sillä ilman emme voi sitoutua tekemään kymmentuntisia 
työpäiviä siitäkin syystä, kun viime kesänä jo oli käytän
nössä hakkureilta ja porareilta yhdeksäntunnin työpäivä ja 
nämä ovat enemmistönä työmaalta, sekä viime syksynä teh
tyä sopimusta emme voineet rikkoa ilman liiton tietoa. Tä
hän työnjohtaja antoi jyrkän kiellon ja ilmoitti uudestaan, 
että ne saavat poistua jotka eivät ryhdy 10-tuntista työpäivää 
tekemään. Näin olimme pakoitetut lakkaamaan työstä ja jäi 
hakkureilta keskeneräiset kivetkin valmistamatta.

Ammattiosaston puolesta:
Mikko Miettinen Juho Poutanen
(puheenjohtaja.) (kirjuri.)
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Edellisenä syksynä olleessa lakossa jossa vaadittiin rik
kuria Simo Peltosta erotettavaksi, tehtiin seuraava sopimus:

Välisopimus.

Kaikki Juuriaismäen kivilouhimon lakkolaiset suostuuvat 
menemään töihin niillä ehdoilla kun oli ennen lakon alka
mista, sinä päivänä kun lakon aikana työssä olleet työmiehet 
poistuu sanotulta louhimoita ja yhtiö suostuu samalla käyt
tämään Antrean kivimiesammattiosaston jäseniä töissään.

Helsingissä 7 päivä joulukuuta 1906.

S. Kivityöntekijäin liittohallinnon puolesta:

K- P- Majanen. J. Pietikäinen.

Aika ja paikka kuin yllä.

Itä-Suomen Graniitti Osakeyhtiö:

Yrjö Putkinen.

Edelläolevan johdosta pyysi mainittu yhtiö, että liittäisin 
siihen vakuutuksen, ja niin lisäsin: Ettei tämän lakon joh
dosta edelleen synny yhtiön ja sen työntekijäin välillä eri
mielisyyksiä, jotka johtavat työnseisaukseen tai lakkotaiste- 
luun ennenkuin on siitä saatu varma lupa S. Kivit. liitto- 
hallinnolta ja kaikin puolin asiat koitettu saada muutoin 
sovitetuksi.

Aika ja paikka kuin yllä.
J. Pietikäinen.

Tämän sopimuksen mukaan ei siis olisi saanut työnsei
sausta alkaa, eikä myös entisiä ehtoja riistää, ja kun t. p. 
valiokunta sai tiedon asiasta, läksi allekirjoittanut matkalle 
Antreaan ottaakseen tästä selvää ja sai sen vakuutuksen, 
että työntekijäin tiedonanto oli oikea. Tosin väitti työn
johtaja toisin sanoneensa tai tarkoittaneensa sanoa, ja kun
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tarjottiin työt alotettavaksi entisillä ehdoilla, jotka sisälsivät 
osaksi 9, osaksi 10-tuntisen työpäivän, sanottiin tähän ei 
voitavan suostua, vaan tulee yhtiö vaatimaan 10-tuntisen 
työpäivän. Tästä käsitettiin, että tällä on yhteyttä Viipurin 
rakennustyöläisten lakkoon ja näin koetetaan saada sitä hei
kennetyksi.

Kun tämän selityksen annoin t. p. valiokunnalle, hyväk
syi se lähetettäväksi seuraavan kirjeen:

Helsinki 6. 5. 07.

K. Arv. Herra Yrjö Putkinen 

tai Itä-Suomen Graniitti O. Y.

Täten olen pakotettu kääntymään puoleenne saadakseni 
selvyyttä kenenkä puoleen minun on käännyttävä, sen joh
dosta, että edellämainitun yhtiön Juuriaismäen kivilouhi- 
molla on mielestäni suuri rikos tehty siinä, että ei nouda
tettu entisiä sopimuksia, vaan työnjohtajan suun kautta kiel
lettiin työntekijöiltä työnteko entisillä ehdoilla ja näin pa
kotettiin rauhalliset työntekiät lakkaamaan työstä, koska he 
tahtoivat noudattaa niitä sopimuksia, joita aikaisemmin on 
tehty.

Jo itsestään on selvä se sopimus, jonka hra insinööri 
Putkinen yhtiön puolesta teki kanssani joulukuun 7 p:nä 
1906 Helsingissä työrauhan säilyttämiseksi ja johonka tu
len vetoamaan ja vaatimaan selitystä siitä, eikö hra Putki
nen ollut se mies jonka sanain pätevyyteen voidaan luottaa 
ja joka noudattaa sopimuksia sekä seisoo sanansa takana. 
En usko, että tämä on hra Putkisen syy. Vaadin seli
tystä ja tulen syyttämään sopimuksen rikkomisesta, sillä 
syyllä, koska ei ilmoitettu minulle, vaan tehtiin se teidän 
puoleltanne minulta salattuna.

Kunnioittaen

J. Pietikäinen 
S. Kivit. liiton sihteeri.
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Tähän saapui seuraavat vastineet:

Suomen Kivityöntekijäin I.iittohallinnon sihteerille 
h:ra J. Pietikäiselle.

Arv. kirjeenne johdosta t. k. 6 p:ltä saamme Yhtiön 
Toimitusjohtajan Insinööri Y. Putkisen ulkomailla olon 
vuoksi vastata seuraavaa:

Insinööri Putkinen oli silloin kuin työväen lähetystö 
oli käynyt pyytämässä käytäntöön otettavaksi 9-tuntista työ
päivää vastannut siihen ei voitavan suostua, vaan alotetaan 
toukok. 1 päivästä tehdä 10 tuntisia päiviä. Yhtiön raken
nusmestari K. Ketomaa oli sitäpaitsi vielä työmaalla ilmoit
tanut toukokuun 1 päivästä alotettavan tehdä 10 tunnin 
työpäiviä. Meidän tietääksemme ei Insinööri Putkinen ole 
allekirjoittanut mitään sopimusta 9 tunnin työpäivästä.

Me puolestamme emme katso itseämme tehneeksi mi
tään rikosta siinä että olemme taas ottaneet tavalliset kesä- 
työpäivät käytäntöön, vaan sopimuksen, rikkominen, työn
tekijäin työstä lakkaamisella ilman Liittohallinnon lupaa, on 
tapahtunut työntekijäin puolelta.

Toivossa että Liittohallinnon sihteeri paremmin ottaa 
selon Antrean kivityöntekijöiltä ennen kun rupeatte meitä 
syyttämään sopimuksen rikkomisesta

piirrämme p. p:a Itä-Suomen Graniitti-Osakeyhtiö:

Taavi Hassinen.

Herra J. Pietikäinen.
Helsinki.

Palattuani ulkomaaan matkalta sain tietää että Juuriais- 
mäen kivilouhimollamme Antreassa olivat työmiehet touko
kuun 1 p:nä lakanneet työnteosta syystä että tahdottiin, ke
sän alkaen — ottaa myös käytäntöön entinen kesäjärjestelmä 
työajan suhteen, nimittäin kymmenen tuntinen työpäivä. 
Mitä olen nyt kuulustellut, ei meidän puolelta tunnusta
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kukaan kieltäneen miehiä työtä tekemästä entisillä ehdoilla, 
niinkuin Te kirjeessänne ilmoitatte tapahtuneen, — vaan 
ovat työmiehet itse omasta tahdostaan hylänneet työmaan, 
kieltäen noudattamasta entisiä ehtoja, nimitt. 10-tuntista työ
päivää. Vedoten välillämme tehtyyn sopimukseen, jossa 
nimenomaan tarkoitetaan, ett’ei lakkoon saa ryhtyä, ennen
kuin on koetettu liittohallinnon välityksellä sopia mahdolli
suuden mukaan riita-asiasta. Koska niinkuin yllä mainitsin, 
ovat työmiehet nyt ominpäin lakanneet työstä, — ilman 
että kysymyksessä olevasta asiasta on edelläkäynyt minkään
laista liittohallinnon välitystä ja yrityksiä, parhaimman tah
don ja oikeuden mukaan, molemminpuolin sopia 'asiasta, 
välttäen lakon syntymistä, — katson välillämme tehdyn so
pimuksen työmiestemme toimenpiteiden aiheuttamana täy
dellisesti rikotuksi. Työmiesten jättämän anomuksen 9 
tuntisen työpäivän käytäntöön ottamisesta olisi tullut kään
tyä Teidän puoleenne, jolloin sopimuksemme nojalla olisi 
otettu asia molemminpuolin harkittavaksi, — mutta tapah
tunut on nyt toisin.

Yllämainitun johdosta katson välttämättömäksi, jos Te 
puolestanne tuolle välillämme tehdylle sopimukselle, — 
siis siihen mitä olette luvanneet ja mihin suostuneet, — 
annatte vielä jonkinlaista arvoa, että koetatte puolestanne 
toimia siten, että yllämainitut selkkaukset mitä pikemmin 
työväestömme puolesta selviytyisivät.

Kunnioituksella 

Yrjö Putkinen.

Kun kaikki sovittelut olivat rauenneet jäi lakko jatku
maan ja rikkureita tuotiin Venäjältä. Allekirjoittanut otti 
selvää Antreassa lakkolaisten mielipiteistä ja Itä-Suomen 
Graniitti o. y. johtajain luona oli hyväksytty, että allekir
joittanut saa tehdä kirjallisen työsopimusehdotuksen. T. p. 
valiokunta hyväksyi tämän ja antoi valtuuden allekirjoit
taneelle olla sovitteliana tässä asiassa. Sovittelut alkoivat 
marraskuussa vaan raukesivat taas ja lakko jäi jatkumaan 
kahdesta syystä: 1) Sovintolautakunnasta ja 2) rikkurien pois.
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eroittamisesta. Joulukuun 27 päivältä saimme taas kehoi
tuksen, että lakko olisi saatava loppuun, sillä nälkä tekee 
työtään ja nyt kun on rikkurit poistettu pois ja venäläiset 
rikkurit ovat menneet joululomalle luulimme että olisi pa
ras käydä sovitteluun. Tarjous tehtiin joulukuun 29 p:nä 
ja saatiin seuraava vastaus:

Suomen kivityöntekijäin Liiton Sihteeri 

Herra J. Pietikäinen, Helsinki.

Vertaukseksi kirjeeseenne v. k. 31 p:ltä saamme täten 
ilmoittaa Teille, että työt Antrean louhimoita ovat siksi vä
hissä, että on täytynyt vähentää nykyistä työvoimaa, joka 
asianhaara näkyy olevan tunnettu Herroillekin, päättäen v. 
k. 29 p:nä lehdessä »Työ» olleesta kirjoituksesta »Lakko 
Itä-Suomen Graniitti O. Y:n kivi y. m. työmailta An- 
treassa — »•

Koska Suomen Kivityöntekijäin Liiton toimeenpaneva 
valiokunta on antanut Teille vallan luopua vaatimuksistanne 
riidanalaisten kohtien suhteen välisopimuksessa, niin pi
dämme sovun aikaansaamista mahdollisena. Kuten tiedätte, 
niin me emme tule suostumaan seuraavaan vaatimuksis- 
sanne:

1) että riidanalaiset asiat jätetään arvan ratkaistavaksi;
2) että työmaalta poistetaan nykyään työssä olevat mie

het s. t. s. (n. k. rikkurit).
Jos näette voivanne suostua tähän niin olemme aina 

valmiit ryhtymään keskustelemaan muista kohdista välipu
heessa.

Kunnioittaen

Itä-Suomen Graniitti O.-Y. 

Aleksanteri Huuri.

T. p. valiokunta katsoi olevan parasta tehdä sovinto, ja 
alkoi sovittelut johon allekirjoittanut ja Antrean osaston va
litsemat lakkolaisten edustajat ottivat osaa, joten tammikuussa
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1908 sovittiin lopullisesti työsopimuksen allekirjottami- 
sesta. Sopimus astui voimaan 15 p. tammik. 1908 ja oli 
voimassa heinäk. 1 p:vään v. 1909. Tämä oli pitkällisin 
riitaisuus ja tästä on ollut paljon jälkikaikuja, jotka näkyy 
myöhemmin.

Hangossa alkoivat riitaisuudet huhtikuussa ja kun ei pyyn
töihin suostuttu sanoivat päivätyöläiset, hakkurit, hiojat ja 
porarit itsensä irti työstä 14 päivän kuluttua ja ilmoittivat 
yhtiölle lähtevänsä lakolla vaatimaan käytäntöön otettavaksi 
heidän esityksensä korjauksiksi työpalkoissa y. m.

Kun allekirjoittanut tarjoutui sovitteluun ensikerran, hy
väksyttiin se ja kehoitettiin että jättäisin uudestaan ehdotuk
sen työsopimukseksi. Tämän jälkeen, kun olin julaissut 
»Työmies»-lehdessä syyt, mistä lakko tehtiin, ajettiin minut 
pois yhtiön konttoorista, eikä sanottu sallittavan minun olla 
sovitteluissa mukana, vaan tahtovat sopia asiat entisten työ- 
miestensä kanssa. Tämä julistus, josta tuomio tuli, oli seu
raava :

Syyt, joiden takia o. y. Granit’in työmaalla Hangossa 
on syntynyt selkkauksia, työväen ja isännistön välillä.

Kivenhakkaajia on rasittanut alenevat urakkatöiden hin
nat kuin myöskin aineiden odottaminen, joka on kehittynyt 
aivan sietämättömiin, kun on saanut odottaa aineita päivän, 
kaksi, kolme, jopa useammankin, huolimatta siitä minkä 
hintainen tuo odotettava aine on. 8 ja 9 markan hintaista 
kiveäkin on saanut odottaa yllämainitun ajan. Tässä on 
vielä sekin paha puoli että toisia on kohdannut tämä aineen 
odottaminen enemmän kuin toisia, joten on käytetty julkista 
puolueellisuutta tässäkin suhteessa.

Granifilla on tullut tavaksi että on annettu toisille ki- 
venhakkaajille aina parempihintaiset tehtävät ja toiset ovat 
saaneet tehdä huonompihintaiset. Eipä ihme, jos toiset am
mattitaidoltaan ja kyvyltään samanlaiset miehet ovat jääneet 
paljoa pienemmille tuloille. Toisilla on tulot nousseet yli 
70 pennin tunti kun toiset ovat jääneet aivan mitättömään 
40 penniin, jopa alle siitäkin. Omilla työkaluilla tehdessä 
ovat hakkaajat maksaneet myöskin sepän palkan.
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Kun tekeillä oleva kivi on joutunut luonnon virheiden 
takia kelpaamattomaksi, ei ole tekiä saanut aina työstään 
täyttä korvausta. Monesti on jäänyt aivan ilman korvausta.

Päivätyöläisiä on rasittanut mitättömän pienet tuntipal
kat. Jollekin on maksettu 34 penniä, mutta suurin osa on 
saanut ainoastaan 30 penniä ja alle siitäkin. Ylityöstä ei 
ole maksettu mitään korvausta vaikka on luvattu ja toisin 
ajoin ollut käytännössäkin.

Hiojia on rasittanut samanlaiset epäkohdat kuin hakkaa- 
jiakin. Urakkatyölle ovat työnjohtajat määränneet hinnat 
aivan oman mielensä mukaan. Heille ei ole tarkotettukaan 
maksaa enempää kuin ainoastaan 40 p.iä tunn., mutta ura
kalla tehdessään on mennyt aina 30 pmiinkin ja alle siitä
kin. Heille on myös pantu pakko, että heidän täytyy työ 
valmistaa sillä hinnalla, minkä isäntä ja työnjohtajat määrää. 
Hiojat ovat myös saaneet ostaa työssään tarvittavat aineet 
itse tehtaan varastomakasiinista. Usein on käynyt niinkin, 
ettei olekaan työn valmistuttua maksettu sitä hintaa mikä 
oli luvattu työtä alkaissa.

Näihin epäkohtiin kyllästyneinä ovat eri ammattiryhmät 
pyytäneet isännistöltä korjauksia, mutta isännistö ei ole 
suostunut. Porarit, joiden pieniin parannusvaatimuksiin on 
suostuttu, on heidät myös yhtiön taholta sanottu ylös. Tä
män johdosta on heidän täytynyt yhtyä lakkoon, koska 
heillä olisi alettu teettää päivätöitä ja siten olisivat joutu
neet rikkomaan päivätyöläisten lakkoa.

Kokouksessa 10 p. kesäk. kertoi lakkokomitea käynnis
tään Granifin konttorissa. Isännistön tarkoituksena oli että 
mentäisiin töihin ja sitten sovitellaan ja annetaan parannuk
sia jos nähdään mahdolliseksi. Kokous päätti että ei mennä 
töihin ennenkuin on sovittu, että myöskin sovittelut tästä 
aikain on jätettävät Hangon Kivityöntekijäin a. o. ja S. K. 
t. t. Liiton yhteiseksi asiaksi, ja että Kivityöntekiäin Liiton 
sihteeri tulee olemaan sovitteluissa puolestamme sovittajana. 
Hyväksyttiin myöskin, että osittaista kappaletyötä voidaan 
tehdä ja valittiin sovittelutoimikunta neuvottelemaan välil
lämme olevista riitaisuuksista. Liiton sihteeri Pietikäisen 
tulee olla mukana, josta päätettiin antaa isännistölle tieto
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Kokouksessa 25 p. kesäk. päätettiin luopua vaatimuksista 
oppilasten rajoittamis- ja esimies Anderssonin eroittamis- 
kohdissa, ehdolla että sovittelut alkaa. Päätettiin myöskin, 
että lakkokomitealle on maksettava palkka, joka jätettiin S. 
K. t. t. Liiton määrättäväksi.

Kesäk. 28 p. saatiin kirjelmä isännistöltä, jossa ilmoitti
vat, että koska lakkolaiset ovat luopuneet vaatimuksista 
urakkatyön poistamisesta sekä muista vaatimuksista, joihin 
yhtiö ei ole saattanut suostua, keskustelut nyt voivat alkaa. 
l:si ehdolla, että yhtiö keskustelee ainoastaan lakkolaisten 
kanssa eikä kenenkään ulkopuolella seisovien henkilöiden 
kanssa, 2:si mitään boikottausta rikkuria kohtaan ei saa ta
pahtua. Kokouksessa 2 p. heinäk. päätti lakkolaiset isän- 
nistön kirjelmän johdosta aloittaa keskustelut ainoastaan lak
kolaisista valittujen miesten kanssa, rikkurien kohtalo pää
tettiin ratkaista vasta sitten kun on kaikista muista sovittu. 
Kokouksessa 18 p. heinäk. päätettiin maksaa sovittelutoimi- 
kunnalle palkkaa sovitteluajalta 3:Ile hakkurille 5 mk päi
välle miestä kohti ja l:lle päivätyöläiselle 4 mk. päivälle. 
Kokouksessa luettiin myös isännistön ehdottamat palkkaeh
dot. Hiojat hyväksyivät heille tarjotut palkkaehdot. Hak
kurit hyväksyivät pääasiallisesti isännistön ehdottaman tarif
fin suorilla pinnoilla, pienemmillä muutoksilla. Heinäk. 23 
p:nä saatiin isännistöltä kirjelmä, joka sisälsi hinnoittelulis- 
tan ja sen selitykset ynnä sovintoehdot. Kokouksessa 25 p. 
luettiin yllämainittu kirjelmä, jonka johdosta ei katsottu voi
tavan tällä kertaa antaa lausuntoa, koska Suomen Ammatti
järjestön puheenjohtaja E. Haapalainen, joka kokouksessa 
oli läsnä, ilmoitti että Granifin isännöitsiä arkkitekti Hed
man tulee esittämään yhtiön johtokunnalle että asian rat
kaisemista varten asetettaisiin sovintolautakunta, johon täy
dellisellä päätösvallalla yhtiö valitsee edustajansa, samoin 
kuin Hangon Kivityöntekiäin sekä Ulkotyöläisten a. osasto
kin. Sovitteluissa oltiin pitemmän aikaa, vaan ei päästy 
yksimielisyyteen, koska yhtiön puolelta ei luvattu määrätä 
alinta tuntipalkkaa, joten sovittelut katkesi 5 p. elokuuta. 
Kokouksessa 6 p. elok. luettiin sovittelutoimikunnan pöytä
kirjat, joista tultiin huomaamaan että sovittelutoimikunta oli
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menetellyt lakkolaisten antamain määräysten mukaan. Pää
tettiin antaa isännistölle tieto että tästä lähtein saavat kään
tyä Hangon Kivityöntekiäin ja Ulkotyöntekiäin ammattiosas
ton puoleen lakkoa koskevissa asioissa. Yllämainitusta päi
västä lokakuun 13 päivän välisellä ajalla ei ollut mitään 
neuvotteluja. Kokouksessa 13 p:nä lokakuuta valittiin hen
kilöt tiedustamaan isännistöltä, jos he tahtoisivat ryhtyä uu
delleen sovitteluihin, johon yhtiön puolelta vastattiin että 
sovittelut voi alkaa niillä ehdoilla kuin elokuun sovitteluissa 
heidän puolelta esitettiin. Kokouksessa 14 p. valittiin so- 
vittelutoimikunta, joka 2'/a viikon sovitteluiden jälkeen tuli 
yksimielisyyteen yhtiön kanssa, niin että sopimuskirjan alle
kirjoittaminen toimitettiin 30 p. lokak. 1907.

Ensimäisiä rikkuria meni kesäkuussa 10 hiojaa ja muu
tamia päivätyöläisiä, vasta elokuussa saivat ryssiä 60 a 70 
miestä, siitä alkaen meni suomalaisiakin, niin että lakon lo
pettaessa oli melkein sama määrä työntekijöitä kuin lakon 
alkaessakin. Lakkolaiset saivat töitä muualta, joten ei lakko- 
komiteaa voitu saada ilman palkkaa. Kaikkiaan annettiin 
tässä avustusta 2,040: 72 p:niä ja liitto antoi osastolle tähän 
summaan 625 markkaa.

Lakko alkoi 20, 23 ja 26 päivä huhtikuuta ja päättyi 
30 p:vä lokakuuta.

Hämeenlinnassa oli myös työsopimus neuvottelujen alai
sena huhtikuussa ja saatiinkin siihen kahden työnantajan 
allekirjoitus seuraavalla lauseella: Allekirjoittaneet kivityön- 
antajat sitoutuvat täten maksamaan kivityöntekijöilleen yllä
olevan palkkalistan mukaan töistään, sekä noudattamaan siinä 
olevia määräyksiä ja samalla yksinomaan yllämainitun am
mattiosaston jäseniä kivitöissään pitämään.

Aika ja paikka kuin yllä.

Fedja Weseloff. E. K. Ansas.

Tämä allekirjoitus tapahtui toukokuun 1 päivänä, vaan 
Heinänen ei suostunut allekirjoittamaan joten lakko alkoi 
Heinästä vastaan. Tulos oli kuitenkin huono, sillä samat
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miehet, jotka hinnoitelivat Heinäsen työt ja vaativat lakkoa, 
menivät myös petturiksi. Lakko Heinästä vastaan lopetet
tiin joulukuun 27 päivänä täydellisellä tappiolla.

Turussa osasto päätti tehdä uudistuksen työsopimukseensa 
ja maaliskuun kokouksessa hyväksyi osasto uuden työsopi- 
musehdotuksen, jonka esitti myös liitolle hyväksymistä var
ten. Tässä sopimuksessa oli alimmat palkat hakkureille 60, 
porareille 50 ja rusnareille 40 p. tunnilta. Liiton t. p. valio
kunta puolestaan hyväksyi tämän esityksen. Ennenkuin tästä 
joutui taistelu, valmistui Turussa rakennustyöläisille sulku 
Rakennusmestariliiton hommaamana. Tähän sysättiin myös
kin kunnan työt, josta eräs työläisistä antoi minulle seuraa- 
van lausunnon: Noin 8 vuotta on Turun kunnantyömailla 
tehty 10-tuntisia työpäiviä seuraavasti: työ on alettu aamulla 
klo 7, päivällisaika 12—1 ja lopetettu illalla klo 6. Mutta 
viime lauantaina mestarit luki niillä kunnantyömailla mitkä 
ovat vähemmän kiireellistä laatua sellaisen »ukaasin» että 
ensi maanantaina aletaan työ i/27 aamulla ja pidetään J/29 
—9 aamiaisaika sekä työt lopetetaan kuten ennenkin klo 6 
illalla. Maanantaiaamuna menivät toiset ll2l ja toiset 7. 
Mestarit sanoivat, koska ei osata tulla yhfaikaa työhön niin 
lähdetään yhfaikaa pois, kalut putkaan ja portit kiinni! 
Agiteerattiin myöskin nupukivenhakkaajia yhtymään tähän 
mestarien ehtoon, vaan nekin ennen lakkasivat työstä en
nenkuin suostuivat. Rahatoimikamarilta kysyttäessä, kuinka 
tätä noudatetaan kunnan töissä, selitti rahatoimikamari että 
rakennusmestariliitto esitti ja he ovat sen hyväksyneet! Kun 
tämä sulku meni ohi, jatkoivat kivityömiehet lakkoa siksi, 
kunnes kirjallinen työsopimus allekirjoitettiin. Heinäkuun 3 
p:nä ensikerran työnantajat tarjoutuivat sovitteluun, jota vas
toin ennen kielsivät kaiken sovittelun, sillä syyllä että sulku 
täytyy ennen loppua, ennenkuin voidaan neuvottelut alkaa. 
Neuvottelut sujuivat hyvin sillä heinäk. 18 p:nä toimitettiin 
allekirjoitus.

Osuuskunta jo alussa hyväksyi sopimuksen, joten s itä 
oli suurta hyötyä ammattiosastolle, sillä sen kautta voitiin 
sijoittaa töihin suuri joukko sekä velvoitti osuuskunta mies
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tensä maksamaan avustusta ja tämän 9 viikon ajalla tuli 
avustusta 1,000 markkaa osuuskunnan miesten kautta. (Tätä 
ei ole H:gin osuuskunnat tehneet.) Avustusta annettiin päi
vää kohti 75 p. ja lapsille 40 p.

Antreassa O. Vainion louhimoita alkoi puolustuslakko 
2 pmä toukok. ja päättyi 9 p:nä kesäkuuta. Tässä pakotet
tiin tekemään myös 10-tuntista työpäivää. Työntekijät kui
tenkin voittivat ja sopimus tehtiin, jossa on toistaiseksi 9- 
tuntinen työpäivä määrätty. Tähän taisteluun otti osaa 53 
miestä, kaikki järjestyneitä.

Työnsulku Tampereella. Jo maaliskuussa pitivät raken
nustyöläiset kaksi kokousta, joissa päätettiin miltei yksimie
lisesti ottaa käytäntöön 9-tuntinen työpäivä; tästä annettiin 
tieto rakennusmestariyhdistykselle. Vastaus saatiin lukea sa
nomalehdissä, joka oli seuraava: Jos ei kaikki rakennustyö
läiset saavu 2 päivä toukokuuta klo ^fäl aamulta työhön, 
niin alkaa yleinen rakennustyöläisten sulku. Tämä saattoi 
rakennustyöläiset mainitun päivän aamuna hommaamaan 
kaikki koolle ja oli klo 12 aikaan avara juhlasali ääriään 
myöden täynnä kiihtyneitä työläisiä. Kokous vaati, että vas
tattaisiin sulkuun lakolla; päätösten teko jätettiin kuitenkin 
seuraavaan päivään. Silloin päätettiin kuinka taajalle lakko 
ulotetaan ja pienemmät korjaustyöt sekä hautakivien val
mistus ovat vapaat. Samassa kokouksessa tehtiin sopimus- 
kirja ja päätettiin että ne työnantajat, jotka sen hyväksyvät 
allekirjoitukseltaan ovat töittensä suhteen vapaat lakosta.

Työsopimus.

Tämän sopimuksen kautta sitoutuu S. Rakennusmestari- 
liiton Tampereen haaraosasto sekä kaikki rakennustyönanta- 
jat yhdeltä ja Tampereen rakennustyöväen järjestöt toiselta 
puolen kaikilta Tampereen rakennustyön eri aloilta noudat
tamaan seuraavia allekirjoituksiltaan vahvistettuja ehtoja:

1) että pisin työaika kaikilta rakennustyön eri aloilta on 
oleva 9 tuntia päivässä ja lyhin 7 tuntia. 2) Työt aletaan
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klo 7 aamulla. Ruokailuaika on klo 12—1 päivällä ja lo
petetaan työt klo 5 illalla paitsi lauantaisin ja juhla-aattoina, 
jolloin työt alotetaan klo J/27 aamulla ja ruokailuaika on 
9—1/210 sekä työt lopetetaan klo 2 j. pp. 3) Asianhaarain 
sattuessa voidaan molemminpuolisella sopimuksella tehdä 
ylityötä ja tulee siitä maksaa korotus kunkin ammattikunnan 
sopimuksen mnkaan. Näistä korotuksista tekee poikkeuk
sen ainoastaan säännölliset työt, niinkuin lämmittäjät, yö- 
vahdit y. m. 4) Siitä päivästä, jolloin työnantaja allekir
joittaa tämän sopimuksen, aletaan työt hänen työmaallaan 
entisellä työväellä ilman minkäänlaista työstähäätöä, mutta 
saakoon jokainen nauttia niitä oikeuksia, joita ihmisyys 
edellyttää. 5) Tämä sopimus on voimassa toukok. 1 p:stä 
1907 toukok. 1 p:ään 1909 ellei laki sillä ajalla toisin mää
rää, sekä siitä lähtein vuoden kerrallaan ellei sitä jommalta- 
kummalta puolen 3 kuukautta ennen yllämainittua päivää 
irti sanota.

Sopimuksen allekirjoittaneita ei ollut monta. Alun tois
takymmentä pienempää rakennustyönantajaa hyväksyivät tä
män, joten niiden työ kävi säännöllisesti. Kivityömiehet 
päättivät sulun loppupuolella lopettaa kaikki työt. Työnan
tajat esittivät puolestaan myöskin järjestyssäännöt ja neuvot
telut alkoivat heti. Muissa kohdin päästiin yksimielisyyteen 
paitsi päivän pituudessa. Toukok. 27 p:nä saatiin työnan
tajain kokouksesta, joka oli pidetty seurahuoneella, seuraava 
pöytäkirjanote:

2 §•
Koska työmiehet eivät ole työmaille kylliksi saapuneet, 

päätti kokous yksimielisesti, että uusi sulku pannaan toi
meen uiko- ja rakennustyömailla siksi kunnes kaikki am
mattikunnat suostuvat 10-tuntiseen työpäivään. Sulku pää
tettiin alkaa keskiviikkoaamusta 29 p:stä alkaen ja ulottaa 
satamatöihin, tiilitehtaisiin y. m. mahdollisimman laajalle. 
Ennen valitun komitean puheenjohtaja E. E. Heikkilälle 
saavat ammattikunnat ilmoittaa, milloin kaikki suostuvat töi
hin ryhtymään.

Kun työnantajain toimenpiteet sulun laajuudesta eivät 
onnistuneet, antoi se varmuutta että taistelua on jatkettava.
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Kesäkuun 2 p:nä pidetyssä kokouksessa päätettiin mennä 
töihin *) ja tuotiin esille, että Suomen työnantajain nopean 
järjestäymisen tähden katsomme parhaaksi, ettei meille ole 
tästä hyötyä, joten lopetamme lakon ja palaamme työhön, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei kirjoiteta työnantajainkaan 
järjestyssääntöjen alle. Tästä syntyi uudet rettelöt. Kun 3 
p:vän aamulla mentiin työhön, niin porttia ei avattukaan, 
vaan vaadittiin järjestyssääntöjen allekirjoittamista. Kun yh
den viikon oli sulkua jatkunut, tuli hajaannus työnantajain 
leirissä, kun kivityömiehet melkein kaikki menivät töihin. 
Kesäkuun 10 p:nä oli sulku loppunut; työmaiden portit 
olivat auki kaikkialla ja jokainen koetti haalia itselleen työ
väkeä. Töiden valmistus tuli niin kiireelliseksi että osuus
kunnallekin tarjottiin töitä, joita ei aikaisemmin oltu sille 
luvattu. Palkatkin olivat verrattain hyvät.

Viipurissa, rautatien rakennuksella, vaativat kivityömiehet 
huhtik. 6 p:nä 9 tunnin työpäivää, ja kun ei suostuttu, 
lakkasivat työstä. Heinäk. 3 p:nä loppui lakko työläisten 
häviöllä. Siihen otti osaa kaikki kivityömiehet, luvultaan 8.

Lahdessa, jossa rakennustyöläiset alkoivat lakon, otti 
siihen osaa kivityöntekijät. Lakko alkoi toukok. 1 p:nä ja 
päättyi kesäk. 2b p:nä työntekiäin osittaisella voitolla. Mi
tään sopimusta ei saatu aikaan, vaan suullisilla lupauksilla 
tuli osaksi 9 ja osaksi 10 tuntinen työpäivä sekä muita pa
rannuksia työehdoissa.

Helsingissä asemarakennuksen kivityöt, siltä osalta kun 
olivat Hangon Granit o. y. tehtävinä, julistivat H:gin osas
tot lakkotilaan, syystä, kun ei mainittu o. y. suostunut Hel
singin kivityöntekijäin palkkasopimusta allekirjoituksellaan 
hyväksymään. (Kats. v. 1908 kertomusta.)

Lokakuun 26 p:nä eräällä rakennuksella H:gissä lakka

*) Viipurin, Turun ja Tampereen sulkulaisten edustajain yh
teinen neuvottelukokous oli Toijalassa, jossa päätettiin että Tam
perelaiset palaavat töihin ilman sopimusta.
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sivat kivityöntekijät työstä, vaatien että miehet ovat tapatur
man varalta vakuutettavat työsopimuksen määräämällä tavalla 
sekä palkat maksettavat säännöllisesti. 2 päivän lakolla 
voittivat vaatimuksensa täydellisesti. Sovittelut johti allekir
joittanut.

Ensossa annettiin joululahjaksi ■ työnsulku*. Tämä joh
tui ilman ansiota kivityömiehille. (Kats. toimintakert. v. 1908).

Pienempiä riitaisuuksia on myös sattunut, joista ei eri- 
tyiskohtaista mainitsemista ole. Tämän vuoden kuluessa on 
kaikkiaan ollut 16 työriitaa. Voitettu on täydellisesti 7, 
osittain 3 ja hävitty 4, kahdesta ei ole ilmoitettu. Avus
tusta näissä annettiin 3,952: 22. Työriitoihin otti osaa 699 
järjestynyttä ja 287 järjestymätöntä työntekijää sekä työsul
kuun 153 järjestynyttä eli yhteensä 1,139 kivityöntekijää.

Kun näin oli taisteluvuosi päättynyt, oli 14 osastolla 
kirjallinen työsopimus, joten alku oli saavutettu. Palkat oli 
28 pennistä — 1: 10 pmiin tunnilta. Keskinkertaiset palkat 
olivat hakkaajilla 60 p. ja porareilla 55 p. tunnilta nousten 
suuremmissa kaupungeissa keskimäärin 70 pmiin. Tämä 
johtui siitä, että oli hyvät työajat. Työpäivän pituus oli 
seuraava: 4:jällä osastolla 9 tuntia, 1 osastolla 8—9 tuntia, 
4 osast. 9 —10 tuntia, 1 osast. 91/2 tuntia ja 16 osastolla 
10 tuntia.

Osastoja on perustettu ja liittoon yhtynyt seuraavat: 
Sorvalin, Sortavalan, Lahden ja Myllykosken osastot huhti
kuussa, Rauman osasto toukokuussa, Bergöön työväenyhdis
tys osastona liittynyt liittoon kesäkuussa sekä Täkttrin osasto 
heinäkuussa. Nämät osastot oli entisten lisäksi saatu liittoon, 
joten osastojen luku oli vuoden lopussa 34, joista kaksi ei 
kuitenkaan jaksanut toimintaansa jatkaa; ne olivat Jyväsky
län ja Rauman osastot, joiden toiminta nukkui kokonaan 
vuoden lopussa. Joensuuhun ja Iisalmeen oli toiveita saada 
osasto, mutta nämä toiveet raukesivat. Eivät olleet vielä 
niiden paikkakuntain kivityöntekijät siksi heränneet että olisi
vat oman hyvänsä tunteneet. Useissa muissakin paikoissa 
on koetettu agitatsioonia käyttää ammatillisen työväenliikkeen

2
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selvittämiseksi. Olihan tähän hyvät edellytykset, koska alle
kirjoittaneella oh vuosipiletti rautateillä, joten ei matkustus 
tullut kaihiksi. Kuitenkin veivät työriidat sekä kansliatoimet 
ajan, joten enempi matkustus oh mahdotonta. Uusissa osas
toissa oh välttämätöntä käydä järjestämässä toimintaa ja käy
tännöllisiä neuvoja antamassa. Kun oh uudet toimintaohjeet 
lopullisesti valmistettu sekä osastojen säännöt, tilastokyselyt, 
jäsenmaksujen kantojärjestelmä y. m. ohjeita sekä kiertokir
jeitä, aiheutti tämä että vuoden kuluessa lähetettiin 378 eri 
lähetystä. Useiden muiden hittojen ja kansainvälisen kivi
työntekijäin hiton sihteeristön välillä oh sitäpaitsi tiedonan
tojen vaihtoa.

S. Ammattijärjestöön yhtyminen jäi edustajakokouksessa 
liittoäänestyksellä ratkaistavaksi. Toimitetussa äänestyksessä 
annettiin yhtymisen puolesta 1,500 ja sitä vastaan 360 
ääntä, joten liiton hallinto katsoi kokouksessaan syysk. 28 
p:nä 1907 äänestyksen määräävän yhdyttäväksi ja yhtymis- 
päiväksi määräsi hallinto tammik. 1 p:vän 1908.

T. p. valiokunta.

Edellä kerrotuissa asioissa y. m. on t. p. valiokunta par
haan harkintansa mukaan koittanut asioita valvoa, kokoon
tuen sitä varten 28 kertaa ja liittohallinto yhden kerran, 
joissa kokouksissa pöytäkirjoihin on merkitty 162 pykälää. 
Valiokunnan jäsenistä Lahdenmäki joutui vangiksi ja tuo
mittiin osallisena salaisista toiminnoista, jolla syyllä t. p. va
liokunta eroitti hänet jäsenyydestä ja sijalle kutsuttiin H. 
Koskinen.

Kun vuosi päättyy, näemme että tämä on ollut taistelun 
vuosi. Monta käytännöllistä puolta on opittu. Onhan jo 
saatu useita työsopimuksiakin, joten saamme olla siitä toi- 
vehikkaat että on luotu seisovaa pohjaa ammatilliselle liik
keelle ja kivityöntekijätkin tulevat huomaamaan vielä sen
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tosiasian, ettemme aina voi taistella ja voittaa, vaan on saa
tava lepohetkiä voimain kasvattamista varten. Herätystyötä 
on tehty ja siinäkin onnistuttu, jos vain kestetään ne mur
roskohdat, jotka mahdollisesti ovat edessämme, sillä yhä 
uusiintunut asema ja taistelu käy voimia kysyvämmäksi kun 
kapitalistinen riistojärjestelmä kehittää työnantajiamme, joten 
saavat yhteistoimintansa voimakkaammaksi. Tässä toivossa 
siirrymme seuraavaan vuoteen — katsoaksemme mitä se 
eteemme tuo!

Suomen Kivityöntekijäin liiton tili 
jouluk. 31 p:nä 1907.

Tuloja:

Saldo v. 1907 huhtik. . . . 942: 58
Jäsenveroja................................. 1,452: 40
Jäsenkirjoista........................... 212: 80
Pöytäkirjoista........................... 448: 05
Ylim. veroja........................... 1,834:60
Kulmakivistä........................... 256: —
Lakkorahast.................................. 916: 35

Smk. 6,062: 78

Menoja:

Ylim. veroihin...................... 1,846:30
Jäsenkirjoihin........................... 195: —
Pöytäkirjoihin............................ 450: —
Muihin julkaisuihin .... 420: 70
Kirjevaihtoon........................... 205:71
Kalustoon................................. 56: 67
Palkat y. m. sekalaiset menot 1,946-35
Saldo............................................ 942:05

Smk. 6,062:78
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Varoja:

Rahaa 
Tilisaatavia 
Varasto . 
Kalustoa

................................. 042:05

................................. 244:15
................................. 229:20
.    93:40

Smk. 1,508:80

Velat:

Omaisuus tili...........................  1,508:80

Smk. 1,508:80

Allekirjoittaneet ovat tänään tarkastaneet Suomen Kivi
työntekijäin liiton tilit viime vuoden viimeiseltä ja tämän 
vuoden ensimäiseltä neljänneksiltä ja huomanneet ne lasku
jen ja kuittien kanssa yhtäpitäviksi pää- ja kassakirjoissa 
olevien tilien mukaan. Tilit osottavat, että rahaa oli tämän 
vuoden ensimäisen neljänneksen päätyttyä kassassa 1,820:88; 
rahaa emme tosin ole nähneet, mutta pyydämme rahaston
hoitajaa sen liiton hallinnolle näyttämään. Muuten voimme 
mainita että tilit ovat huolellisesti hoidetut.

Ylempänä olevan perusteella ehdotamme rahastonhoita
jalle täydellistä tilivapautta, tileistä tämän vuoden ensimäi
sen neljänneksen loppuun saakka.

Helsingissä 29 p:vä huhtikuuta 1908.

Matti Turkia. Vilho Lehokas.



Vuosi 1008.

Työtaistelujen tulokset edelliseltä vuodelta jättivät epä
toivoisia jälkiä tälle vuodelle ja tulokset eivät olleet mitään 
runsaita niistä pitkällisistä taisteluista, eikä kaikista tarkois
taan vastaaviakaan. Osa niistä siirtyi tälle vuodelle ja var
sinkin jälkimainingit. Ainahan löytyy sanomista ellei tulok
set saavuta sitä runsautta, jota on toivottu. Tämän vuoden 
alussa jo näki epätasaisen tulevaisuuden, työmarkkinat tila 
huononi ja työttömyys alkoi olla kaikkialla melkoisen suuri. 
Tosin ei varsinaista työttömyyttä useassakaan paikassa mei
dän ammattimme alalla ollut, vaan yhä vähentyvää työtä, 
joten palkat alkoivat laskea ja mielivaltaisuus työnantajain 
menettelyssä näytti siirtyvän päiväjärjestykseen. Osa jäse
niämme jättäytyi pois jäsenyydestä, jättämällä jäsenveronsa 
maksamatta tahi menemällä rikkuriksi. Toiset siirtyivät hy
vässä uskossa työnantajain talutusnuoraan, mikä suometar- 
laisiin, mikä uurastajiin tai kristillisiin ja ehkäpä osuustoi
minnan varjossakin. Löytyipä niinkin hyvään uskovia, ettei
vät enään tarvitse osastojen jäsenveroja suorittaa.

Mielivaltaisuuksien kovimmin puristaessa eivät kivityön- 
tekijät parhaalla tahdollaankaan voineet suvaita kaikkia, vaan 
antoivat syttyä

Työriitoja.

V. 1907 jäi päättymättä Antrean pitkällinen lakko, jossa 
allekirjoitettiin sopimus ja astui voimaan 15 p:vä tammik.

Suomen kiviteollisuusosakeyhtiön tehtaalla Helsingissä vaa
dittiin poistamaan järjestyssääntöjä, koska niiden avulla usein
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kiristetään työläisiä ja saavat monet sakkoja aivan aiheetto
masti. Kun asiat eivät muutoin parantuneet alkoi lakko 
helmik. 5 p:nä. Lakon kestettyä 3 päivää, suostui osake
yhtiön johtaja insinööri Hugo Blankett allekirjoittaneen esi
tykseen että sovittelut alotettaisiin heti ja työt pantaisiin 
käyntiin välirauhalla, sekä että 14 päivän kuluessa on so
vinto aikaansaatava. Sovittelut hyväksyttiin siten, että ne 
miehet, jotka kuluttavat työaikaa kun tulevat tehtaalta, saa
vat lukea hyväkseen sen palkan, mikä heillä on, joten pal
kasta ei vedetä pois sovitteluun kulunutta työaikaa. Kun 
useita ehdotuksia oli ollut, lausui yhtiön johtaja olevan 
edullisemman olla ilman järjestyssääntöjä, kun että pitää sel
laiset, jotka me hyväksyttäisiin. Näin tultiin alkuperäiseen 
vaatimukseemme, että järjestyssäännöt kokonaan poistetaan. 
Varmuudeksi tehtiin seuraava sopimus:

Suomen Kiviteollisuus o. y:n ja Suomen Kivityönteki- 
jäin liiton H:gin osastojen n:o 1, 2 ja 8 välillä on tänä 
päivänä sovittu että sanotun yhtiön Sörnäisten tehtaan enti
set järjestyssäännöt lakkaavat olemasta voimassa ja olkoon 
vasfedes, sekä työnantajain että työntekijäin puolelta täy
dellinen vapaus poistaa tai poistua työstä milloin hyväksi 
näkevät. Sopimus ei koske kuukausipalkkaisia.

Helsingissä 29 p.-nä helmik. 1908.

Finska Stenindustri Aktiebolaget 

Hugo Blankett.

Suomen Kivityöntekijäin liiton H:gin osaston puolesta:

Santtu Vuoria. J. Nevalainen.
J. Pietikäinen.

Pyhtäällä alkoi lakko maalisk. 12 p:nä. Allekirjoittanut 
matkusti sinne lakkolaisten pyynnöstä antamaan neuvoja. 
Lakko kesti 11 päivää. Saivat palkkojaan vähän korjatuksi.

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

Oli nimittäin työlaji sellaista jota ei sovellutettu sopi
mukseen vaan oli se eri sopimuksen mukaista. Tosin koitti 
isännistö sitä sovittaa sopimukseen, josta olikin riitaa jo 
aikaisemmin. Olipa uskoteltu työntekijöille, että näin on so
pimuksen tekijäin tarkoitus ollut. Tästä kuitenkin isännistö 
luopui kun allekirjoittanut oli Tanissa ja selitti työnjohta
jan menettelyn vääräksi, jolloin työnjohtaja lupautui korjaa
maan palkat.

Maaliskuussa päätti osastot 1,2 ja 8 H.gissä julistaa 
urakoitsia Kivekkään työt lakkotilaan, syystä että kieltäytyi 
hyväksymästä allekirjotuksellaan palkkasopimusta. Suoma
lainen työväenliitto hankki rikkureja, eikä ilmoittanut 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 työn
antajille, jossa vaadittiin 10-tuntista työpäivää paitsi lauan
taisin 7 tuntista. Palkoissa porareille 40, hakkauksessa 50 
p. tunnille eli 5 pennin korotus. Kun liitto oli tämän eh
dotuksen hyväksynyt jätettiin se työnantajille, josta saatiin 
seuraava vastaus:

Ote pöytäkirjasta, joka tehtiin Työnantajain 
liiton kokouksessa Mikkelissä R:va Puttosen kah
vilassa maaliskuun 22 p:nä 1908.

§ 26.
Luettiin Suomen kivityöntekijäin liiton Mikkelin osaston 

työnantajainliitolle lähettämä ehdotus työsopimukseksi, josta 
keskusteltua lausuttiin seuraavaa:

Sen johdosta että Suomen kivityöntekijäin liiton Mikke
lin osasto on Mikkelin työnantajain liitolle jättänyt maalis
kuun 26 p:nä kirjotetun kirjelmän ynnä ehdotuksen työ
sopimukseksi työntekijäin ja työnantajain välillä, on Mikke
lin työnantajain-liitto ottanut mainitun kirjelmän ehdotuksen
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keskustelun alaiseksi ja päättänyt kivityöntekijäin liiton Mik
kelin osastolle antaa seuraavan vastauksen:

Mikkelin työnantajain liitto pitää kaksipuolisen sovinnon 
ja yhteistunnon ainoana elinehtona yleensä kaiken työn me
nestymiselle. Tämän välttämättömän sovinnon saavuttami
seen ei suinkaan ole omansa luokkataisteluun ja epäluuloon 
kiihottaminen, vaan päinvastoin molemminpuolinen pyrintö 
rehellisellä luotolla syväytyminen toisensa asemaan, samalla 
etupäässä silmälläpitäen että yksityisen vapautta on kunkin 
suojattava niinkauvan kun se ei joudu rikkomaan yleistä 
lakia ja oikeuden tunnetta. Lyhyesti sanoen parhaimmat 
tulokset ovat saavutettavissa, jos työntekijä ja työnantaja tun
nustavat toisensa tarpeellisuuden ja olemassaolon sekä siinä 
mielessä käyvät keskustelemaan yleisiä yhteistoiminnan mah
dollisuuksia.

Esille tuotu ehdotus työsopimukseksi osottaa nimen
omaista aikomusta yksityiseltä työntekijältä ja työnteettäjältä 
riistää hänen laillinen oikeutensa vapaaseen mieskohtaiseen 
sopimukseen työnteossa ja samalla saattaa heidät riippuviksi 
trustien eli liittojen omavaltaisista määräyksistä. Tämän 
kaltaiseen toimintaan Mikkelin työnantajain liitto ei kuiten
kaan voi ryhtyä. Luonnollisesti olisi moinen työnteettämis- 
järjestelmä omansa aikaansaamaan taantumusta työnteossa 
yleensä ja vahingoksi ei ainoastaan työnteettäjille vaan myös 
suurelle yleisölle ja suurimmassa määrässä työntekijöille, sillä 
sanomattakin on selvää, että työtä ei voida pakottaa ketään 
tekemään vastoin tahtoaan. Siinä tapauksessa, että kivityön- 
tekijät haluavat tunnustaa yksityisen henkilön laissa myön
netyn oikeuden vapaaseen mieskohtaiseen työsopimukseen ja 
muuten tahtovat sovinnollisella toiminnalla saavuttaa suota
vaa yhtäläisyyttä paikkakunnan eri työmailla, on Mikkelin 
työnantajain liitto valmis puolestaan käymään sovitteluun 
sovinto-lautakunnan kautta, joka kokoonpantaisiin siten että 
kumpikin puoli paikkakunnan henkilöistä valitsee (2) jä
sentä, jotka keskenään valitsevat viidennen jäävittömän jäse
nen puheenjohtajaksi. Mikkelin työnantajain liitto ei kuiten
kaan luonnollisesti voi taata että näin laadittu työsopimus- 
ehdotus tulisi kulloinkin työmaalla käytäntöön, vaan voisi
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se kuitenkin joutua jonkinmoiseksi ohjeeksi yksityisien työ
sopimuksien laatimisessa paikkakunnalla.

Kokouksen puolesta:

A. Ollikainen.

Tämä vastaus antoi hymyilyn aihetta työntekijöille.

Toukokuun lopulla esittivät työnantajat tästä entisestä 
kannastaan huolimatta, kirjallisen sopimusehdotuksen, josta 
liiton puolelta annettiin lausunto osastolle ja kehotettiin so
vitteluun. Kesäkuun 6 päivän kokouksessa, jossa osasto kes
kusteli tästä, valtasi pelko osaston jäsenet kun työnantajat 
uhkasivat, että osaston työkunnalle ei anneta työtä, jos lak
koa jatketaan, joten kokouksen päätökseksi tuli, että lakko 
lopetetaan ilman sopimusta. Työnantajain niskavoiman mur
rettua saavutti epätoivo liian pian osaston jäsenet ja lakko 
lopetettiin täydellisellä tappiolla.

Avustuksia saivat liitolta 291: 50 penniä, josta jäsentä 
kohti annettiin viikossa 8 -15 markkaan niille kun olivat 
työttömänä lakon tähden. Avustuksen jakamisesta y. m. on 
johtunut erimielisyyttä osastossa, samoin kun koko lakosta 
joka on turmiollisesti vaikuttanut osastoon, vieden jäsenet 
osastosta ja keskinäiset kilpailut vallitsee työoloissa.

Hyvinkäällä Heleniuksen omistamalla Hyyppärän louhi- 
molla vaadittiin 5 pennin palkankorotusta, josta kirjallinen 
vaatimus oli seuraava:

K. K. H:ra J. E. Helenius.

Hämeenlinna.

Hyvinkään työv.-yhdistyksen kivityöntekijäin ammatti
osasto päätti huhtikuun 10 p:nä pitämässään kokouksessa 
vaatia Hyyppärän louhoksella maksettavaksi alimpana tunti
palkkana (55) penniä tunnilta porareille ja hakkureille, ellei 
hakkauksesta toisin sovita. Pyydämme suosiollista vastausta
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t. k. 18 p:vään osotteella Kivityöntekijäin ammattiosasto, Hy
vinkää.

Osaston puolesta:

J. Mäki. K- A.
(P- ]•)

Gustafsson.
(kirjuri.)

Näin kuuluva vastaus saapui 17 p:nä:

H:ra J. Mäki, Hyvinkää.

Ilmoitettiin minulle 7 p:vä tätä kuuta Hyyppärän kivi 
louhoksen työmiesten nimessä, että he ovat valtuuttaneet 
Teidät ehdottamaan palkanylennystä louhoksen miehille ja
minä silloin vastasin heti etten nykyään ylennä palkkoja-». 
Minä ihmettelen, että nyt uudistatte saman asian muiden 
nimessä, kuten Teidän allekirjoittamanne 10 p:Itä lähetetyssä 
kirjeessä käy selville. Eihän olosuhteet joiden varassa kiel
toni tein, ole näin vähässä ajassa muuttuneet.

Kunnioittaen 

J. E. Helenius.

Kun vastine oli tämänlainen, hyväksyi t. p. valiokunta 
lakon alkamisen 30 p:vä huhtikuuta. Sen jälkeen saapui 
Heleniukselta allekirjoittaneelle seuraava kirje:

Kivityöntekijäin Ammattiosaston Hallinto

Helsingissä.

Pyydän hyväntahtoisesti vastaustanne seuraavaan:
Oletteko hyväksyessänne Hyyppärän kivilouhoksen »la

kon > minkä porarit ja hakkurit julistivat, myöskin hyväk
syneet heidän julistamansa lastauksen lakkotilan?

Asian kehitys on seuraava: porarit ja hakkurit esittivät 
vaatimuksensa porarien ja hakkurien palkasta, ja vaativat 

lopullista tiliä» 30 päivä huhtikuuta kirjeellään 27 päi
vältä.
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Maksoin tilin ja niinmuodoin syntyi »lakko».
Mutta jonkun päivän kuluttua päättivät nuo porarit ja 

hakkurit julistaa myöskin lastauksen lakkotilaan (toisin sa
noen ennen tehdyn valmiin kiven myynnin, myynti kun 
tapahtuu vaan vapaana vaunussa).

Lastaus on ollut sekatyömiesten tehtävä sen jälkeen kun 
on parannettu lastauspaikka, että voi suoraan muuttaa vau
nulta vaunulle (ainoastaan poikkeustapauksessa on harvoin 
ollut porareja apuna).

Nyt kysyttyäni sekatyömiehiltä ovatko he lakossa ja 
ovatko he olleet mukana neuvottelussa, sain vastauksen, et
tei heiltä ole kysyttykään.

Käskin siis heidän lastaamaan. Mutta laitettuaan viime 
viikolla 2 vaunua, on heitä sen jälkeen »järjestyneiden» 
taholta riimitelty kaikenmoisilla liikanimillä ja vieläpä uhat
tukin.

Ja minä en ole ennen kuullut, että joku työryhmä il
man asianomaisten lupaa ja suostumusta saa päättää toisen 
ryhmän puolesta. Niin tietysti olen pakoitettu periaatteen 
mukaan heidän käskeä tekemään ennen tapana ollutta työtä, 
ja kieltäytyessään erottamaan. Mutta kun satun olemaan 
ihminen (Teidän käsityksenne mukaan tietysti »porvari»), niin 
on minun sääli eroittaa vanhoja työmiehiä. Mutta se on 
meidän välinen asia!

Pyydän kuitenkin Teidän hyväntahtoiset! kirjeellä ilmoit
tamaan kannatatteko ja hyväksytte^ edelleen lastausta kos
kevan menettelyn. Kysyn sen vuoksi, että olen tilaisuudessa 
muodostamaan mielipiteeni järjestöstänne. Itse lastaus ei 
ole niin suuresta merkityksestä, sillä kiviä on vaan pieni 
määrä, ja eivät pilaannu kun ovat kiviä. Ja on myös sa
man tekevä, kellä ne lastautan, mutta tärkeämpää on oppia 
tuntemaan järjestönne, senkin vuoksi, jos joskus joutuisin 
kosketukseen kanssanne. Siihen muuten sivumennen sanoen 
on pieni mahdollisuus, sillä olen laajojen toimieni vuoksi 
siksi hermostoltani pilaantunut, että luultavasti luovun sillä 
alalla olemasta työnantaja.

Tuon toisen samalla kertaa lakkotilaan julistetun navet
tarakennuksen laita on seuraava:
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Olin hankkinut kustannusarvion ja ryhtynyt rakentami
seen silloin kun kivityö maksoi täällä 30 ä 35 p. tunti, 
mutta sen jälkeen on työn hinta noussut, siten että raken
nus tulisi 60 % kalliimmaksi, ja seuraus olisi se että nave
tan lypsy menisi itse rakennuksen pääoman korkoihin ja 
lehmät syövät myös. Siis olen pakoitettu silloin kun sen 
teen, tekemään sen halvemmasta rakennusaineesta. Ei ollut 
aikomuskaan lähemmässä tulevaisuudessa ryhtyä sen rakenta
miseen. Kerron tämän senvuoksi, kun tuntui miltei nauret
tavalta sen työn lakkotilaan julistus. Jos ei aiheutunut siitä, 
että ohimennen tarjosin paikkaa nyt eronneille miehille 
viime talvena, silloin kun ankarien pakkasten vuoksi ei py
synyt poraläpi sulana.

Kunnioittaen 

J. E. Helenius.

Tähän kirjelmään annettiin vastine liiton puolelta sekä 
ehdotettiin sovitteluja ja työsopimuksen valmistamista. Tähän 
saatiin seuraava vastine:

Herra J. Pietikäinen, Helsinki.

Kirjeessänne tämän k. 22 päivältä toivotte vastausta so- 
vittelutarjoukseenne. Kiitän tarjouksesta, mutta paremmin 
olisitte tehnyt, jos olisitte suoraan vastanneet tekemiini ky
symyksiin.

Enhän halunut tietoja »lakon» aiheista ja syistä, ne tie
tysti lähempänä ollen tunnen paremmin. Mutta minulle 
olisi ollut hyvin tärkeätä saada suora vastaus Hallinnon 
kannasta niihin kohtiin mitkä loukkaavat oikeuskäsitystäni, 
ja te ne syrjäytätte ja väistätte kirjeessänne.

Jos en voine pitää sitä jonkinlaisena asiaan vastaami
sena kun kirjoitatte »sivuvaikuttimista» mitkä muka olisi 
poistettavissa hyväksymällä »lakon» tehneiden vaatimukset. 
Siis myöntämällä tilapäisen aineellisen edun entisille Iouhi- 
mon työmiehille, voisin järjestönne menettelytavan ojasta?

Mutta onhan ihan järjetöntä olettaa, että sillä toimen-
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piteellä voisi muuttaa järjestönne käsityksen siitä mikä on 
oikea ja väärä, ja minkälaiset taistelutavat vievät tarkoitet
tuun tulokseen (jos nimittäin työmiesten aseman parantami
nen on kysymyksessä). Ja sitäpaitsi minä kai yksin, joka 
hoidan louhoksen taloutta olen tilaisuudessa laskemaan ja 
päättämään, jos on ensiksikään mahdollista suostua ehdo
tettuihin vaatimuksiin, ja kuitenkin Te järjestön valtuutta
mana asetatte sen ehdoksi väärinkäytösten poistamiseksi. 
Niin ollen on sovittelutarjouksenne hyödytön.

Kunnioittaen 

J. E. Helenius.

Taistelu jäi jatkumaan, kun meidän miehilläkin oli edel
lytyksiä. Oli nimittäin muita töitä. Kun 2 p:nä elokuuta 
olin Hyvinkäällä ja oli sovitteluja lupaantui Helenius teke
mään puolestaan kirjallisen tarjouksen. Kuitenkin tuli vielä 
yksi pysähdys.

Herra Hj. Lehtinen, Hyvinkäällä.

Kun 2 p. tätä kuuta kävitte luonani Hyvinkäällä ehdot
tamassa, että tekisin K. T. tekijäin ammattiosaston kanssa 
työsopimuksen Hyyppärän louhoksen työstä, niin tilaisuu
dessa sovittiin että Teille jättäisin hintaehdotuksen.

Aikomukseni silloin oli järjestön välityksellä sopia hin
nat. Mutta heti Teidän lähdettyänne sain luettavakseni sa
nomalehti .^Työmiehen», jossa oli uutinen, missä tietysti 
ilkeässä tarkotuksessa vedetään edellytyksiä rajantakaisten 
hankkimisesta, vaikka en ole antanut minkäänlaista aihetta 
sellaiseen. Olen »Patriotisti», enkä ole kansainvälisellä vel
jeyden kannalla. Hämeenlinnassa olen työnhaluisten pyyn
nöstä luvannut työtä.

Mistä lienee uutinen joutunut ilmoille juuri silloin, kun 
lähdetään työsopimusehdotuksille minun kanssani?

Mutta kun minulle nyt selvisi, että sama lehti on sen 
järjestön pää-äänenkannattaja, minkä kanssa minulla oli aiko
mus tehdä työsopimus, niin minulle se kauppa kävi epä
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mieluiseksi. Kun en mitenkään louhimoineni tahtoisi tulla 
niin yleiseksi henkilöksi, jotta sanomalehtiin.

Pyydän teidän siis asianomaiselle yhdistykselle ilmoitta
maan, etten ryhdy kauppaan. Jääkööt sellaiset kirjalliset ta
riffit isompien liikkeiden haltuun, niillä kun on konttoris
tinsa ja kasöörinsä. Ja samoin olkoon työmiehet niissä 
jotka ei tyydy vanhaan »kahden kauppa». Minä pidän en
tisen tapani. Kun on tarjolla työnhaluisia ja minulla on 
työtä, niin sovimme palkoista. Ja ellei, niin niinkin hyvä. 
Mitään houkutelevaa ei työn hankinta ole nykyoloissa kun 
esim. rahan korko on 71/2% ia silläkin vaikea saada. Ja 
minun olisi melkeen lähetettävä kivet varastoon, sitten kun 
ne vähät tilaukset keväällä palautin, miesten joukolla erot
tua.

Kunnioittaen 
J. E. Helenius.

Tästä kuitenkin pian selviydyttiin ja 22 p:nä elokuuta 
allekirjoitettiin kirjallinen työsopimus. Näin päättyi tämä 
taistelu osittaisella voitolla.

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 saivat 25 mk. 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 pitkäl
linen, on päätetty lopettaa täydellisellä tappiolla. — Li kui
tenkaan osastot ole ilmotusta tehneet liitolle.

Riitaisuuksia joissa lakko voitiin välttää oli H:gin palk
kasopimuksen uusiminen. Tässä oli suuria vaikeuksia voi
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tettavana, ensiksi saada jäsenet käsittämään, että työkausi 
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 myöskin ottamaan »kunnan töissä» käytäntöön 
meidän sopimuksemme. Näin saatiin vältetyksi suuri taistelu.

Uudenkaupungin sopimus oli myös uusimisen alaisena. 
Neuvottelut kesti monta päivää ja allekirjoitettiin 4 p:nä hei
näkuuta. Sopimus on laaja-alainen, käsittäen Uudenkau
pungin saariston, Uudenkaupungin ja Vehmaan.

Yllätys tehtiin H:gissä rakennustyöläisten 9 tuntisen työ
päivän pois riistämiseksi Rakennusmestariliiton taholta. Tätä 
ryöstämishyökkäystä varten jo valmistuttiin ja olisi ollut 
ehkä peräänantamaton. Pahat kielet kertoivat, että audienssi- 
matkat hallituspiireissä rakennusmestarien taholta eivät ol
leet tuottaneet tuloksia, joten täytyi tämä hyökkäys antaa 
olla tekemättä.

Uusia työsopimusehdotuksia hyväksyi liitto Viipurin ja 
Kotkan osastoille, jotka jätettiin työnantajille. Näistä Vii
purin 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, jäivät nämä kuol
leiksi kirjaimiksi.

Vaasan sopimus on sanottu irti ja uusi ehdotus jätetty 
työnantajille. Tämän ehdotuksen hyväksyi myös S. Am
mattijärjestön toimikunta.

Viime vuodelta 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 Uudessakaupungissa, jotka kuitenkin keske
nään sopivat, ilman suurempaa sekaannusta syntymättä. Sa
moin Mikkelissä jäi lakosta jälkimaininkeja jonka tähden
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osasto on menettänyt jäseniään. Kuopiossa meni niin pit
källe, että riitaisuus täytyi ratkaista sovinto-oikeudessa. Itä- 
Suomen Graniitti o. y. kanssa tehdyn sopimuksen johdosta 
on myös ollut välikyselyjä H:gin osasto n:o l:den ja Viipurin 
osaston puolesta. Tämä ei kuitenkaan suurempaa hajaan
nusta saanut aikaan. H:gin osasto, kuultuaan asian, hylkäsi 
syytteen aiheettomana. Viipurin osasto myös jätti siihen, 
koska ei asianomaiset tahtoneet jatkaa.

Yksityiset tosin jälkeenpäin vielä ovat siitä vääristelyjä 
tehneet, tarjoten niitä m. m. »Työ»-lehden julkaistavaksi. 
Tämän johdosta t. p. valiokunta antoi »Työ»-Iehdessä se
lostuksen.

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, Tam
pere 1, Savonlinna 1, Uusikaupunki 1. Sitäpaitsi pyysi S. 
Ammattijärjestön toimikunta metallisulun alkaissa, että liit
tomme olisi antanut omalla kustannuksellaan yhden viikon 
ajaksi toimitsiansa Ammattijärjestön puolesta sulkupaikoille 
järjestämään sulkulaisten toimintaa. Tämän valiokunta hy
väksyi ja määräsi allekirjoittaneen. Nämä matkat olivat Kar
hula, Kotka ja Lahti.

Koska yhä suuremmat selkkaukset olivat tulossa ja työn
antajat aikoivat yhä rajummin käydä työväenjärjestöjen kimp
puun sekä valituksia alkoi kuulua paperiteollisuudesta että 
sulku on tulossa, niin pyysi ammattijärjestön toimikunta 
allekirjoittanutta (amm.järj. toimikunnan toimintaan osaaot- 
taneena) ammattijärjestön puolesta matkustamaan Äännekos- 
ken, Mäntän ja Kyröskosken tehtaille ottamaan asemasta 
selvää. T. p. valiokunnan suostumuksella, mutta amm.järj. 
kustannuksella tehtiin nämä matkat.

Sen lisäksi on eri osastot kyllä tehneet pyyntöjä mat
kustamiseen, vaan ei ole voitu käyttövarani 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-
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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 selvi
tetty niitä kyselyjä, mitä osastot ovat tehneet.

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

Syyskuussa saapui Pietarin Graniitti- ja marmori-työn
tekijäin ammattiyhdistyksen edustaja meidän kanssamme 
neuvottelemaan, miten olisi saatava välillämme yhteistoimin
taa, jolla voitaisiin parantaa sitä aukkoa mikä vallitsee työ
oloissa suomalaisten ja venäläisten kivityöntekijäin välillä. 
Lokakuun 3 p:nä oli asia liiton hallinnon kokouksen käsi
teltävänä 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. Kuitenkin pi
dämme kansainvälisen ammatillisen työväenliikkeen ja esit- 
tämänne epäkohdat tärkeinä, nimittäin, että Suomen ja Ve
näjän kivityöntekijöillä on suurempi yhteys kuin jonkun 
muun maan välillä, syystä, että kiviteollisuus on suurin 
Suomesta Venäjälle ja työmiehet joutuvat enemmän kuin 
monen muun ammatin alalla elämään kulkurielämää, var
taissaan työpaikkaa, milloin Suomeen tai Venäjälle, joten 
tulevat läheiseen yhteyteen. Useasti niissä joutuu tietämät
tään toisten työmiesten mieliharmiksi ja osoittaahan nykyi
nen kilpailu kapitaalisessa sortojärjestelmässä, että Iakonrik- 
kuriksi tai muiden vaatimusten tukahuttamiseksi kuljetetaan 
toisen maan työväkeä toiseen, saadakseen kukistettua työ- 
väenyhdistyspyrinnöt. Ehdotamme teille hyväksyttäväksi S.

3
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Kivityöntekijäin liiton hallinnon päätöksen 3 p:ltä lokakuuta 
1908, edellytyksellä että tämä on voimassa 1910 meidän 
puolelta, jolloin se esitetään meidän edustajain kokoukselle, 
jossa voidaan tämän asian eduksi päättää.

1) Että Suomen Ki vityöntekijäin liiton ja 
Venäjän Pietarilaisen Graniitti- ja marmorityön- 
tekijäin ammattiyhdistyksen välillä tulee olla tie
donannot kaikista niistä asioista, joilla on yh
teyttä toistensa kanssa, sekä asianomaiselle lii
tolle tai yhdistykselle ilmoittaa ne työmaat, joissa 
työriidat, lakot tai sulut ovat ja on se liitto tai 
yhdistys pitävä huolta jäsenistään, että ne eivät 
saavu riidanalaisiin työpaikkoihin.

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

3) Että venäläinen kivityömies työskennel
lessään Suomessa noudattaa sitä työpalkkajärjes- 
telmää ja työpäiväjärjestelmää mikä Suomen Ki- 
vityöntekijäin liiton jäsenillä on päätöksinään ja 
käytäntöön saatu itsekullakin paikkakunnalla.

4) Että ne jäsenet, jotka näin tilapäisesti 
ovat Suomessa kivitöissä, suorittavat jäsenveronsa 
Suomen Kivityöntekijäin liiton osastoille, niiltä 
kuukausilta kuin ovat Suomessa.

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

6) Mitä edellä on sanottu venäläisistä, samat 
olkoon ehdot suomalaisilla ki vityöntekijöillä 
työskennellessään kivitöissä Venäjällä.

Mainita sopii, että Tirvan myllynkivitehtaan lakkoon pyy
dettiin myös meidän välitystä työläisten puolelta, vaan kun 
ei siellä ollut yhtään meidän jäsentä eikä voineet myöskään 
yhtyä, ei liitto voinut enempää tehdä kuin kehoitti sopi
maan riitaisuutensa. - Riita Pyhtään osaston ja yhdistyk



35

sen taloudenhoitajan välillä, josta vaadittiin sovinto-oikeuden 
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 tuottaneet 
huonon tuloksen. Ensi neljännekseltä antoi vastaukset ky
selyihin 262 jäsentä ja oli näiden jäsenten keskimääräinen 
työpäiväin lukumäärä tammi-, helmi- ja maaliskuulla 60,3 
eli 8,6 tuntia päivää kohti, sairautta 1,8 päivää, työnpuutetta 
7,6 päivää, ansio Smk. 263:43, vuokraan mennyt Smk. 39: 
39 p. Toiselta neljännekseltä antoi tiedot 100 jäsentä, näi
den tulot, vuokra pois laskettuna, teki kuukautta kohti Smk. 
91:32 ja perheluku tuli näille 100:lle keskimääräiseksi 3,5, 
joten ei jäänyt yhtä markkaa henkeä kohti vuorokaudeksi. 
Kolmannelta neljännekseltä antoi tiedot 67 jäsentä, jotka oli
vat tehneet 4,084 työpäivää eli 38,543 tuntia ja ansainneet 
Smk. 26,395:75, vuokraan maksaneet Smk. 2,602: , sai
rastaneet 80 päivää, työnpuutetta kärsineet 438 päivää. Nel
jännen neljänneksen tiedoista ei ole tullut vielä kuin muu
tamia.

Työttömyystilasto ei myöskään tullut huomioon otettua 
osastojen puolelta. Marrask. 1 p:nä oli ilmoitettu työttö
miä 299, joista oli järjestymättömiä 70, yhteinen perheluku 
916.

Tämän vuoden ajalla on osastoja perustettu Raaheen, 
Pyhtäälle, Tainionkoskelle, Vehmaalle ja Loviisaan, jotka 
ovat liittoon yhtyneet.

Täkterin osasto lakkautti toimintansa ja odottaa aikaa, 
jolloin voisi alkaa uudestaan. Jäsenet ovat kyllä veronsa 
lähettäneet liitolle, jolla osaston varallisuus on talletettavana.

Osaston jäsenluku sekä v. 1908 liitolle suoritetut mak
sut veroista näkyy taulusta.

Työväenlainsäädäntö ehdotuksia on t. p. valiokunta seu
rannut sekä antanut oman lausuntonsa niistä S. Ammatti
järjestölle.

Kansainväliselle kivityönt. sihteeristölle annetussa selostuk
sessa oli seuraavaa: Mitä koko maan kivityöntekijöihin tu
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lee, ovat hallituksen antamat tilastot mielestämme epävar
mat. Ne tosin osoittavat kiviteollisuuden palveluksessa ole
van kymmeneentuhanteen nousevan henkilöluvun, siihen 
luettuna lasi-, savi- ja tiilitehtaat Itse emme ole näistä vielä 
voineet varmoja tilastoja saada. Järjestyneiden kivityömies- 
ten lukumäärä on noin 2,000, joista meidän liitossamme 
1,450.

Agitatsiooni ei paljon ole hyödyttänyt, sillä työvoimain 
kysyntä on ollut huono ja työttömyys vaikuttaa lamautta
vasti. Liiton varat eivät myöskään ole myöntäneet kyllin 
voimakasta agitatsioonia.

Lakkoja on ollut 8, niistä päättyi voitolla 3, osittaisella 
voitolla 4 ja tappiolla 1. Työmiehiä joutui näihin 162 ja 
työnantajia 8, nämä lakot kestivät yhteensä 367 päivää. 
Avustusta annettiin liiton varoista 300: —, osastot itse avus
tivat 14 päivää. Palkat kohousi noin 10 %. Kaksi työrii- 
taisuutta päättyi ilman lakkoa, joissa olisi joutunut 900 ki- 
vityömiestä taisteluun. Saavutettiin tulos, jossa palkat nou
sivat 10—15 °/0, sekä juhlapäiväin aattoina lyheni työaika 
toisessa.

Liiton hallinnossa ei ole muutosta tapahtunut ja asema 
entisen suuntainen. Osastoja on 39, niistä lakkauttanut toi
mintansa 3.

Porvarillisista sanomalehdistä on Uusi Suometar sotaja
lalla meidän toimintaamme vastaan ja ompa se tehnyt vää
ristelyjäkin meidän vaatimuksiimme nähden.

Työväen suojeluslainsäädäntö on uudistuksen alaisena, 
jossa tulee tarkemmin huomioonotetuksi työhuoneet sekä 
louhimot y. m.

Ylimääräisiä veroja on kannettu 9 viikkoa ä 50 penniä, 
joista yksi viikko oman liiton ja 8 viikkoa S. Ammattijär
jestön hyväksi. Työttömäin luku oli siksi suuri, että tällä 
ajalla tuli jokaista liiton jäsentä kohti 2: 80 p.

Liitolla on 15 työsopimusta ja niiden alaisena työsken
telee 2,500 miestä.
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Kokouksia.

Varsinainen liiton hallinnon kokous oli huhtikuulla, 
jolloin oli kaikki jäsenet saapuvilla. Syyskokous oli loka
kuun 3 4 p:nä ja eri paikkakuntain jäsenet lausui mieli
piteensä kysymyksiin kirjeellisesti. Tämä johtui t. p. valio
kunnan ehdotuksesta säästääkseen varoja, koska se olisi tul
lut maksamaan 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 p:nä että on ryhty
nyt osuuskuntaan. Valiokunta asiasta keskusteltua, ei pitänyt 
sitä edustajain kokouksen päätöksen mukaisena ja Koskinen 
pyysi siis eron. Sijalle kutsuttiin varsinaiseksi A. Ekström, 
joka on ollut jo koko vuoden mukana. Marraskuun 29 
p:nä pyysi J. F. Väänänen toistaiseksi eroa paikkakunnalta 
poistumisen tähden, jonka valiokunta hyväksyi ja kutsui si
jalle K. Viuhkosen.

Teollisuusmarkkinain tila onkin ollut huonompi kuin 
edellisinä vuosina ja työnantajat ovat käyttäneet tilaisuutta 
hyväkseen, saadakseen ammatillisen työväenliikkeen kehitty
misen siirretyksi tuonnemmaksi. Eivät ole saaneet taantu
musta aikaan, vaan järjestyminen näyttää käyvän tasaisesti ja 
varmasti yhä kärjistyvässä taistelussa pääomaa vastaan.
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Osaston nimi ja N:o
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N:o 1 Helsinki . . . 90 456 20 306 762 25 2,499 26 1,407 58 1,400 03
» 2 » ... 141 564 25 517 — 1.068 25 — -- — - —
» 3 Viipuri . . . 48 194 — 92 50 278 50 — — — — 1,560 4(

4 Kotka .... 21 84 80 46 50 131 30 _ — — — —.
» 5 Tampere . . . 55 153 — 151 50 304 90 — — — 1,632 27
» 6 Vaasa .... 43 83 75 120 50 203 50 747 10 433 80 391 30
A 7 Hanko . . . 71 290 — 330 50 622 50 _ _ — 987 29
» 8 Helsinki . . . 90 355 44 235 — 689 44 5,878 89 5,882 46 1,054 57
» 9 Uusikaupunki . 111 448 13 399 — 815 88 — — — — -
» 10 Antrea . . . 61 247 40 172 25 419,65 _ _ — 1,965 —
» 11 Hämeenlinna . 18 78 — 34 112 — _ _ _ — 232 —
» 12 Turku .... 98 391 30 427 40 816 90 _ — _ — — —
» 13 Savonlinna . . 14 55 - 45 75 100 75 _. _ _ — 126 32
» 14 Kuopio . . . 26 107 — 30 — 137 — — _ _ — — —
» 15 Voikka . . . 20 81 55 32 — 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
» 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 85 464 60 1,164 92 1,079 20 1,372 17
» 21 Lappeenranta . 37 150 — 20 — 170 415 71 405 95 374 16
» 22 Karhula . . . 14 58 — 7 50 65 50 — — — — —
» 23 Tammisuo . . 10 43 50 9 - 51 50 474 23 462 15 84 58
» 24 Enso .... 20 81 — 81 50 109 50
> 25 Mikkeli . . . 30 150 — 80 50 236 50 — — — _ 250 —
» 26 Oulu .... 20 90 — 72 171 — — — _ _ —
» 27 Jyväskylä . . . —
A 28 Sorvali . . . 10 39 -- 33 50 72 50 — — — — 25 —
» 29 Sortavala . . 16 ö4 — 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
X 33 Lahti .... 23 68 — 26 50 94 —
» 34 Täkteri . . . 11 46 — 6 — 52 — toiminta lakannut
» 35 Raahe .... 10 30 — — — 30 — — - - — —

36 Pyhtää . . . 19 102 — 155 90 239 50 953 90 722145 285 60-
» 37 Tainionkoski . 9 32 20 — — 38 50 279 62 265 i 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 13,587 08 13,430 8öi



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

päivän välillä.
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Tuloja:

An Säästö vuodelta 1907 ...................................... 942:05
» Jäsenveroista......................................................... 2,815:34

Lakko ja työttömyysrahasto................................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 merkityiksi 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 tilivapautta.

Helsinki 4. 2. 09.

Emil Perttilä. Matti Turkia.
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Vuosi 1909.

Tämä vuosi vaikeni usealle työläiselle synkin värein. 
Suuri työnpuute sekä metalli- ja paperiteollisuusherrat ka
pinassa, yrittämällä saada koko työväen järjestöt pirstaleiksi. 
Siitäpä johtui useille muille, niinpä meillekin, huonon työ
ajan lisäksi lisää rasituksia. Velvoittihan solidarisuus autta
maan aineellisilla varoilla, joten ylimääräiset verot tuntuivat 
jokseenkin raskaasti painavina taakkoina myöskin kivityön- 
tekijöille. Rakennusteollisuus, jossa suurin osa jäseniämme 
työskentelee, oli hyvin lamaannuksissa, jopa useassa kau
pungissa melkein kokonaan seisauksissa, joten työnpuutteen 
pakoittamina harhaili työläisiä työnetsinnässä. Ainoastaan 
Pietarsaari, Turku, Helsinki ja Hämeenlinna tekivät tässä 
poikkeuksen, joissa oli töitä kivityömiehillä joissakin määrin. 
Kun näin huonoksi aikakausi kävi, joutuivat pienemmät 
osastot ilman jäseniä, joten se merkitsi toiminnan lakkaa
mista niillä paikkakunnilla. Tosin ei virallista lakkauttamis
päätöstä ole tehty, vaan ei toimintaakaan ole ollut. Palkat 
ovat myös olleet sen mukaiset ja kohtelu röyhkeää. Esi
merkkinä tässä erään työtä johtavan insinöörin lausunto: 
»sinulle ei voi maksaa ammattimiehelle määrättyä palkkaa 
kun olet noin laiha!» Mies vastasi: »olen seitsemän vuotta 
teillä ollut, ehkä olette tähän syypää». Tämä ei liene har
vinaista siitä kohtelusta mikä huonoina työaikoina on työ
läisen kärsimyksien lisääjänä.

Työtaistelut.

Sanottavia työriitoja ei ole ollut tänä vuotena. Tosin 
sanottiin irti entisiä sopimuksia Itä-Suomen Graniitti osake
yhtiön ja Vaasan rakennusmestarien kanssa tehdyt. Näissä 
jätettiin uudet ehdotukset, vaan aikakauden näin epäsuotui
sana ollen, eivät mainitut työnantajat taipuneet uusien sopi
musten tekemiseen. Itä-Suomen Graniitti o.-y. olisi entisen 
sopimuksen hyväksynyt vuodeksi eteenpäin, vaan tämä ei 
tyydyttänyt työntekijöitä, (olihan saatava tämä riidan kappale
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pois). Kun mainittu yhtiö ei suostunut sovitteluun, katsot
tiin aika sopimattomaksi käydä taistelulla vaatimaan uutta 
sopimusta. Sitäpaitsi oli haluttomuutta myöskin työläisissä, 
joten osasto katsoi edullisemmaksi odottaa parempaa työ
aikaa, jolloin vaatimukset pannaan käytäntöön. Vaasan ra
kennusmestarit kieltäytyivät myöskin ryhtymästä sovitteluun 
uuden sopimuksen aikaansaamiseksi, vaikkakin ennemmin 
selittivät, että sopimus on epätäydellinen. Kun työt olivat 
vähissä ei ammattiosaston puolelta voitu käydä taisteluun, 
joten sopimus jäi voimaan saamatta.

Hämeenlinnan sillanrakennuksen kivenhakkaajat olivat 
50 pennin tuntipalkalla ja työ oli tuntityönä. Tästä ilmoitti 
mestari huhtikuun 17 pmä, että työ muutetaan urakkatyöksi 
ja maksetaan yksi markka j. m. hakkauksesta. Kun hakat
tavaa kiveä tuli 2/3 osaa kiven paksuudesta (suhteellisesti 
kulmioon) ja kivien paksuus oli 60 —120 cm., katsoivat 
hakkaajat, että mitenkään ei voi elää tällä työllä. Kun ei 
työnmuutoksesta sanottu mitään, ilmoitettiin vaan olevan 
kaksi ehtoa: ottaa lopputili tai tehdä sillä hinnalla töitä, 
niin miehet katsoivat parhaaksi lakata työstä. Kun alle
kirjoittanut saapui Hämeenlinnaan alkoivat neuvottelut insi
nöörin kanssa, joista selvisi, että mestari oli väärin mene
tellyt kun ei ilmoittanut että työnlaatu myöskin muuttuu. 
Tämän selitettyä työmiehille olivat he halukkaat jatkamaan 
töitä. Insinööri lausui puolestaan, että entisillä hakkaajilla 
on ensi sija töihin pääsyyn. Näin päättyi tämä riita 21 
pmä, kestäen 4 päivää. Vika oli vaan mestarin kieroudessa 
saada omat lempilapsensa töihin meidän miesten tilalle. 
Lakossa menetettiin 40 työpäivää, osaa otti 12 miestä.

Toinen pienempi riitaisuus oli sen jälkeen, joka selvisi 
ilman lakkoa työläisten voitoksi.

Savonlinnassa kohdistuivat riitaisuudet kivityömiesten ja 
muurarien välisiksi, johtuen siitä, että 2 muuraria olivat 
ottaneet urakalla koko rakennuksen muuraus-, maa- ja kivi- 
työt. Tämä selvisi siten, että muurarien ja meidän liittom
me hallinnot pitivät yhteisen kokouksen, jossa sovittiin, että 
muurarien on noudatettava kivityöntekijäin sopimuksia (ta
riffia) ja samoin kivityömiesten muurarien siinä tapauksessa
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että nämä menevät toistensa ammattialoille. Kun meidän 
osastollamme ei ollut keskinäistä sopimusta, velvoitettiin 
osasto valmistamaan työsopimus, joka sitten t. p. valiokun
nan hyväksymänä annettiin Savonlinnan osaston noudatetta
vaksi ja on sitä myös noudatettava niiden muurarien, jotka 
aikovat urakoida tai muutoin työskennellä kivityöalalla.

Lappeenrannan osastolta saapui huhtikuussa esitys työ
sopimukseksi. Kun tässä oli verrattain alhaiset palkat 
urakkatöissä, sekä tuntityöt teettäjäin työkaluilla 50 p. ja 
tekijäin työkaluilla 55 p. tunnilta, käsitti valiokunta asian 
siten että osaston tarkoitus oli keskinäisen sopimuksen saa
minen, jota osaston jäsenet noudattaisivat. Osasto myö
hemmin selitti, että heidän tarkoituksensa oli saada työn
antajat se myöskin hyväksymään. Hinnoittelussa ei muu
toksia silloinkaan tehty, ainoastaan sopimuksen muodolli
sessa puolessa, joilla muutoksilla valiokunta sen hyväksyi.

- Tämäkin on jäänyt voimaan saamatta, kun työt ovat 
olleet vähissä, joten pakoittavaa voimaa ei ole ollut ja ilman 
ei työnantajat halua mitään työntekijäin eduksi tehdä. Osas
ton jäsenet ovat kuitenkin noudattaneet sitä sen mukaan
kuin se on ollut mahdollista.

Raahen osasto lähetti tariffiehdotuksen ja selitti, että jos 
työolot paranevat niin kun on luultavaa, niin pitäisi saada 
työsopimus Raahen kivityöntekijöille. T. p. valiokunta hy
väksyi ehdotuksen. Kun työajat eivät vielä ole olleet siksi 
hyvät, että työnantajia olisi voinut vaatia hyväksymään työ
sopimus, on se odottamassa vuoroaan.

Voikkaan osasto esitti, että entinen sopimus loppuu 
tänä syksynä, joka on ollut kaikkien Kymiyhtiön työläisten 
ammattiosastojen yhteinen, joten tulisi ryhtyä niihin toimen- 
piteihin, mitkä asiassa nähdään tarpeellisiksi. Tämän joh
dosta oli allekirjoittanut Voikkaalla toukokuun 30 p:nä, 
jossa kokouksessa osasto katsoi edullisemmaksi sopimuksen 
jos se saataisiin erikseen. Koska kuitenkin työolojen huo
nouden tähden siihen ei ollut mahdollisuutta, päätettiin 
katsoa mitä isännistä aikoo tehdä. — Myöhemmin on yh
dytty yhteisiin vaatimuksiin toisten ammattiosastojen kanssa, 
josta valtuus on annettu S. Ammattijärjestölle oikeuden



44

käyntiin isännistöä vastaan sen johdosta, ettei isännistö teh
nyt sopimuksen mukaista ylössanomista, jota meidän osas
tomme ainakin odotti.

Turussa sanottiin entinen sopimus irti rakennusmestarien 
taholta helmikuussa. Irtisanomista emme pitäneet laillisena 
ja protesteerasimme siitä. Käytännössä mestarit kuitenkin 
noudattivat tätä sopimusta koko kesän ajan (luultavasti siitä 
syystä, että töitä oli runsaasti). Syksyn tultua osastomme 
kysyi rakennusmestariliiton Turun osastolta, noudattaako se 
edelleenkin sopimusta. Tähän saatiin kieltävä vastaus, että 
tulevat pysymään helmikuun päätöksessään. Osastomme 
valmistamana on uusi työsopimusehdotus hyväksytty ja 
jätetty työnantajille, ollen alimmat tuntipalkat 40 50 60
penniä.

Järjestymättömiä lakkoja. Näitäkin vielä tapahtuu osaksi. 
Niinpä S. Kiviteollisuus-osakeyhtiön louhimolla Inkoon 
Sanasundissa tekivät miehet lakon, vaatien poistettavaksi 
kielilakkareita ja työnjohtaja Karjalaista. Osa miehistä oli 
järjestyneitä ja selittivät voittaneensa. Samoin Lohjalla Lin- 
denin louhimolla, jossa urakoitsija Aalto ei maksanut palk
koja. Miehet lakkasivat työstä vaatien palkkojaan y. m. 
Palkat saivat, vaan eivät muita vaatimuksia. Rikkuria ja 
petturia oli ilmennyt. Neuvoja annettiin tähän liiton puo
lelta. Lakkolaiset pyysivät myös että allekirjoittanut olisi 
matkustanut sinne tarkoituksella saada liiton välityksellä so
vinto. Tätä ei katsottu mahdolliseksi, koska joukot eivät 
pysyneet yksimielisinä, vaan kehotettiin, että tarjoutuisivat 
itse sovitteluun, joten olisi uskottavaa paremman tuloksen 
saavuttaminen.

Ensossa osottautui vainoamishalu osastoamme vastaan 
ja erotettiin töistä osaston toimitsijat ja luottamusmiehet, 
sekä uhattiin vähin erin panna pois töistä osastomme jäse
net. Tämän johdosta oli allekirjoittanut Ensossa, jossa 
siltarakennuksen johtava insinööri väitti ettei syynä ole vai
noaminen, vaan että otetaan sellaisia miehiä jotka ovat kun
nollisia! Ei kuitenkaan voinut sanoa mitä vikaa entisissä 
on, koska urakkatöissä tekivät liikaakin (hänen mielestään 
palkkoihin nähden). Oli valittanut sitä. Tulos tästä väit-
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telystä oli, että nämä vainoamistoimenpiteet keskeytettiin ja 
töihin otettiin takasin osa näitä miehiä. Myöhemmin kun 
työt vähenivät oli ne taasen pantu käytäntöön, joten järjes
tymättömät ovat enemmistönä ja palkat on laskettu 50 pen
nistä 35 penniin tunnissa sekä kohtelu työmiehiä kohtaan 
tullut röyhkeäksi. Työpäivä on myöskin mennyt 9 tun
nista 12 tuntiin.

Oikeusjuttuja ja sopimusten rikkomisia. Jo viime vuo
den lopulla ilmoitti H:gin osastot, että Suomen Kiviteolli- 
suus o.-y. on Sörnäisten tehtaalla rikkonut palkkasopimusta. 
Kun tästä vaadittiin sopimuksessa määrätyllä tavalla asetet
tavaksi sovinto-oikeutta, ei johtava insinööri Blankett kiel
tänyt vaan ei myöntynytkään, vetosi vaan yhtiön johtokun
taan. Kun tästä uusittiin vaatimuksia sekä annettiin haaste 
sovinto-oikeuteen, ei yhtiö valinnut puolestaan jäseniä, joten 
ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antaa haaste Helsingin 
raastuvanoikeuteen, jossa juttu oli 6 kertaa esillä. Juttu 
päättyi osastoille voitolla, joten Suomen Kiviteollisuus o.-y. 
tuomittiin maksamaan osastoille palkanerotukset sekä oikeu
denkäyntikulut. — Osastojen puolesta oli asianajo annettu 
Heikki Ritavuoren toimistolle.

Viime syksyinen Kuopion osaston sovinto-oikeus juttu, 
jossa Kärkkäinen ei maksanut sovinto-oikeuden määräämää 
summaa, oli Kuopion maistraatissa ulosmittausta varten. 
Maistraatti asian hylkäsi ja ilmoitti päätöksessään, että Vii
purin hovioikeudessa voivat tyytymättömät hakea hyvitystä. 
Ammattiosasto esitti, että liitto olisi tämän vetoamisen hovi
oikeuteen kustantanut. Katsottiin varojen tuhlaamiseksi että 
ryhtyä enempää riitelemään, koska Kärkkäinen voi olla siksi 
varaton, että ei saataisi häneltä takasin jos voittokin tulisi, 
joten esitys hyljättiin. — Tähän yhtyi Kuopion osastokin.

Uudessakaupungissa sijaitseva Suomen Kiviteollisuus- 
osakeyhtiö Suomi rikkoi palkkaussopimusta viime talvena. 
Kun tästä vaadittiin selitystä, naulattiin työmaille tiedonanto, 
että yhtiö armeliaisuudessaan teettää »hätäaputöitä». Tämä 
selitys ei tyydyttänyt, vaan velvoitettiin Uudenkaupungin 
osasto vaatimaan mainittua yhtiötä sopimuksissa määrätyllä 
tavalla asettamaan sovinto-oikeuden. Tulos oli, että sovinto-
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oikeus yksimielisesti tuomitsi mainitun osakeyhtiön maksa
maan pidättämänsä palkkaerot ja kulut asiassa.

Osastomme n:o 2 H.gissä joutui riitoihin v. 1908 toi
mikunnan kanssa, johtuen siitä, että rahastonhoitaja Alaad 
teki kavalluksen. Osasto vaati, että toimikunnan on se 
osastolle maksettava. Alaadia vastaan nostettiin juttu H:gin 
raastuvanoikeudessa ja Alaadi tuomittiin maksamaan takasin 
kavaltamansa varat v. 1908 sekä yhdeksi kuukaudeksi linna- 
vankeuteen. Sitä vastoin kokoontui sovinto-oikeus jutussa 
entisen toimikunnan ja osaston välillä. Kun osaston asia
mies Lindroos sekä entisen toimikunnan jäsenet, kahta lu
kuunottamatta, eivät sanoneet voivansa antaa asiaa sovinto- 
oikeuteen siinä tarkoituksessa, että alistuvat sen päätökseen, 
niin ei sovinto-oikeus voinut ottaa asiaa käsiteltäväkseen, 
vaan asia raukesi.

Entinen liiton t. p. valiokunnan jäsen H. Koskinen (tun 
nettu meillä!) erotettiin muutamien muiden mukana H:gin 
osaston jäsenyydestä osastojen päätöksien rikkojana. Tästä 
erottamisesta johtui, että Heikki Koskinen nosti oikeusjutun 
H:gin raastuvanoikeudessa, vaatien jäsenmaksujaan takasin 
ja rangaistusta niille jotka olivat puheenjohtajana niissä ko
kouksissa, joissa erottamisasiaa käsiteltiin. Raastuvanoikeus 
kumosi kanteen ja velvoitti H. Koskisen maksamaan oikeus- 
kulut.

Vuoden 1906 oikeusjuttu, jossa Uudenkaupungin raas
tuvanoikeus tuomitsi silloisen lakkokomitean jäsenet tai ne 
jotka ottivat osaa toverisitoumuksen tekemiseen omavaltaisen 
lain laatimisesta 20 markan sakkoon, päättyi nyt Turun 
hovioikeudessa siten, että hovioikeus purki tämän raastuvan
oikeuden päätöksen selittämällä, että raastuvanoikeuden ei 
olisi pitänyt tätä juttua ottaa käsiteltäväksi. Siis me lopul
takin voitimme.

Matkat ja osastojen toiminta.

Allekirjoittanut esitti hallinnon kokoukselle, että toiminta 
on laskemassa alaspäin, joten olisi mentävä kyljestä pukki-
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maan, jos ne vielä voisivat valveutua. Hallinto hyväksyi 
esityksen siten, että yksi matka joka osastoon tehdään, jolla 
matkalla allekirjoittaneen on otettava selvää paikallisista 
oloista sekä katsottava osastojen kirjanpitoa jos se on tar
koitustaan vastaavaa. Niinpä lähti allekirjottanut ensimäi- 
selle matkalle toukok. 30 p:nä. Voikka, Kuusankoski, 
Myllykoski, Karhula, Kotka ja Loviisa olivat käymäpaikkoja. 
Työolot olivat kerrassaan huonoja muualla paitsi Kotkassa. 
Kirjanpito enempi vaillinaista, merkiten vaan tulot ja menot 
ja näissäkin osaksi epäselvyyttä. Tämä oli luettava kirjan
pidon taitamattomuuden syyksi, Voikkaan osaston toiminta 
on muutoin innokasta, mutta Kuusankosken toimintaa vai
vasi se, että jäsenillä ei ollut töitä paikkakunnalla, vaan 
olivat he työnetsinnässä. Myllykoskella, jossa osaston toi
minta on lakkautuneessa tilassa, eikä näytä vähillä nouse- 
vankaan, en saanut selville missä on vika. Töitä ei ollut 
paikkakunnalla kuin neljällä miehellä ja nämä olivat tehtaan 
isännistön talutusnuorassa. *) Karhula oli samanlainen. To
sin näytettiin minulle osaston kirjat, joissa näkyi viime 
vuoden lopulla viimeisten jäsenverojen maksu. Muuten 
toveri Vuorinen selitti, että toistaiseksi sille ei voi mitään, 
kun ei ole töitä ja miehet ovat työnetsinnässä. Kuitenkin 
ovat sitä mieltä, että toiminnan virallista lakkaamista ei vielä 
tehdä, vaan ollaan nukuksissa siksi kun voidaan taas ryhtyä 
toimimaan. Kotkassa oli osastomme 10-vuotis juhla, jossa 
minulla oli tilaisuus olla liiton puolesta mukana. Osaston 
toiminta oli vilkastumassa ja työolot verrattain hyvät. Loviisan 
osasto sairastaa jäsenten puutetta, joka kyllä parantuisi jos 
töitä tulisi enempi ja osaksi vaivaa myös se, että paikka
kunnan ruotsalaisuus on estänyt ruotsinkielisten työmiesten 
kehitystä, joten he ovat vielä ulkopuolella yhteistoiminnan. 
Toinen matkani käsitti seuraavat paikkakunnat: Tammisuo, 
Karisalmi, Antrea, Sortavala, Joensuu, Savonlinna, Tainion- 
koski, Enso, Viipuri, Talikkala ja Lappeenranta. Näissä 
jouduin siihen käsitykseen, että töitä ei enään nykyaikana 
teetetäkään. Niinpä Tammisuolla oli yksi jäsen paikkakun-

') Toisten kertomuksen mukaan.
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nalla, Karisalmella samoin. Nämä riittää siitä, mitä toi
minta voi olla. Antreassa oli töitä joissakin määrin; noin 
100 miestä kaikkiaan kivitöissä, joista suurin osa järjesty
mättömiä, eivätkä suvainneet saapua kokoukseenkaan. Työ
sopimusta ei osasto sanonut arvaavansa ryhtyä työnantajain 
hyväksyttäväksi vaatimaan. Sortavalassa oli sama työttö
myys aivan säännöllisenä, ainoastaan tilapäisiä töitä. Savon
linnassa oli töitä jokseenkin riittävästi, vaan osaston toiminta 
pientä. Enin osa kivityöntekijöistä osaston ulkopuolella, 
joten osasto ei voikaan saada parannuksia aikaan. Tainion- 
koskella oli juhannuskiireitten vuoksi meidän miehet kaikki 
töissä. Ensossa Prax koettaa tappaa ammattiosastoja, joten 
osastomme toimii vaikeissa oloissa ja jäsenet kärsivät työn- 
puutetta. Viipurin ja Talikkalan osastot valittivat myös, 
että on kesäsydän vaan ei ole töitä; arvelivat kivitöissä 
olevan kahteenkymmeneen mieheen. Tästä johtuu, että 
osastot eivät voi olla virkeämmässä toiminnassa jäsenten 
oikeuksien valvomiseen ja näinpä onkin palkat laskeneet, 
että porausta jo tehtiin 30—40 p:in tuntipalkoilla; samoin 
oli hakkausalaan kuuluvissa töissä maksettu ainoastaan 40 
penniä alimpana tuntipalkkana. Lappeenrannan osaston 
toiminta oli keskinkertainen. Vähänlaisesti vaan töitä paikka
kunnalla. Mitä näiden osastojen kirjanpitoihin tulee, ovat 
ne tyydyttäviä, joskaan ei täydellisiä, paitsi Sortavalassa.

Kolmannella matkalla olivat: Hanko, Bergö, Turku, 
Vehmaa, Uusikaupunki, Rauma, Oulu, Raahe, Pietarsaari, 
Vaasa ja Tampere. Töitä oli runsaammin, joskaan ei kai
kissa riittävästi ja Tampereella ei sanottavasti ollenkaan. 
Osastojen toiminta jokseenkin vilkas paitsi Raumalla, jossa 
osasto nukkuu, eikä sanoneet saavansakaan vielä heräämään. 
Valittivat että se on vahinko, vaan eivät voi auttaa. Vasta
kohta tälle on Pietarsaaren osasto toiminnassa, joka parhai
ten on valvonut jäsentensä palkka- y. m. etuja. Kirjanpito 
useammassa tyydyttävä.

Neljännellä matkalla olivat: Voikkaa, Mikkeli, Kajaani, 
Kuopio ja Lahti. Toiminta vilkas, paitsi Lahdessa enempi 
hiljaista ja Mikkelissä huonoa. Hyvinkään matka on tehty 
jälkeenpäin ja on sikäläisen osaston toiminta tyydyttävää,
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vaikka onhan osaston toiminnassa ollut hiljaistakin. Hiljai
suuteen on painettu palkkasopimuksen rikkomista koskeva 
juttu. Täkterin osasto esitti että siellä olisi käytävä. Kun 
silloin ei allekirjoittanut matkoilla olonsa vuoksi voinut 
saapua Täkteriin, on se matka jäänyt tekemättä, eikä osasto 
ole sen jälkeen sinne matkustusta vaatinutkaan. Useassa 
näissä ei voitu kokouksia silloin pitää jäsenten vähälukui- 
suuden tähden y. m. syistä, eikä tänä vuotena ole agitatsioni 
paljoakaan tuottanut, kun työttömyyden tuottamat pulat ovat 
synnyttäneet työläisissä epätoivoisen tilan, niinpä on selville 
käynyt, että tulot eivät ole lisääntyneet, eipä edes pysyneet 
entiselläänkään, jota vastoin elintarpeet ja vuokrat kyllä ovat 
entisen korkohintansa säilyttäneet. Näitä voimme tässä tau
lussa verrata. Esim. huhtikuun palkoista näemme suuriko 
osa palkoista menee vuokriin. Tehtyihin kyselyihin ei ole 
tullut vastauksia siten, että näkisi kokonaisuutta paremmin. 
Kuitenkin mistä on vastattu, esim. paikkakunnalla oleviin 
kivityöntekijöihin ja niiden järjestymisosaan, nähdään hel
posti, että eloa on paljo vaan työväkeä vähän. — Enempi 
agitatsionia!

Tämän vuoden matkoihin on käytetty noin 210 mark
kaa, eikä siis edustajakokouksen arvioimaakaan summaa.

S. Ammattijärjestön puolesta ja kustannuksella oli alle
kirjoittanut Vaasassa S. Satama- ja vesityönt. liiton, Riihi- 
mäellä S. Tie- ja vesirakennust. liiton, Helsingissä S. Maa
larit. liiton edustajakokouksissa (Vaasan matkalla myös 
oman liiton asioita) sekä S. Ammattijärjestön edustajako
kouksessa ent. toimik. jäsenenä.

Tilastoja.

Edellisenä vuotena alulle pantujen tilastokyselyjen pe
rusteella luultiin jo jäsenillä olevan selvillä tilastojen tarkoi
tus, joten S. Ammattijärjestön taholta esitettiin, että hallitus 
kustantaisi nämä kyselykirjaset ja postikulut. Tämä esitys 
tuli hyväksytyksi, joten saatiin tilastovihot ilmaiseksi ja lä
hetettiin näitä kirjasia osastoille. Meilläkin tulos osoittaa
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Helsinki n:o 1 1
» »2 5 — I — 120 — 9 8 1 60—70 65-75
* »8 3 — — 80 60 — 9 8 1 40-60 45—60

Viipuri . . . 5 — 1 10 46 — 10 8 — 40—85 35-80
Kotka .... 2 50 1 25 25 50 8—9 8 — 45-60 50—75
Tampere. . . — — — — — —
Vaasa .... 5 — — 90 40 — 10 8 — — 45- 50
Hanko . . . 1 50 — 95 34 90 10 10 1 30-65 35—70
Uusikaupunki . —
Antrea . . . 3 — — 65 39 42 10 8 — _ 33—60
Hämeenlinna . 1 — — 75 33 47 10 25—40 30—70
Turku .... 1 — 1 — 114 — 9 8 — _ 40-60
Savonlinna . . 1 — — 75 14 24 10 8 1 30-45 30—50
Kuopio . . . 5 — 1 — 18 — 10 8 — — 20—50
Voikka . . . 1 — — 50 15 1 10 — 37—50
Pietarsaari . . 5 — 1 — 32 12 10 8 1 50—60 50—70
Kajaani . . .
Kuusankoski

1 — — 70 11 — 10 8 1 45—50 50—55

Hyvinkää . . 1 50 — 85 27 — 10 8 1 40—50 40—50
Talikkala . . 1 50 1 — 55 — 9-10 8 — 40-80 30 70
Lappeenranta . 1 — — 75 26 — 10 8 1 — —50
Karhula . . . — _
Tammisuo . . — — — — — — _ _
Enso .... 
Mikkeli . . .

1 50 -- 80 12 10 12 — 50 35

Oulu .... 
Sorvali . . .
Sortavala . .
Lahti ....

3

Bergö.... — — — — — —
Täkter . . . 1 — — 60 14 — 10 8 — — 30—50
Raahe. . . . 1 — — 50 12 — 10 — — —
Tainionkoski . 1 — — 80 12 16 10 — — 30-40
Vehmaa . . . 1 50 1 — 17 19 10 8 1 — 25-40
Loviisa . . . — — — — — — — —
Karisalmi . . — — — — — - — — —

Menetettyjä työsopimuksia 1909 oli 5 osastossa.

Tapaturmaisesti loukkaantuneita kivityöntekijöitä v. 1909 on 
ilmoitettu 24, joista yksi on kuollut, yksi ainiaaksi terveytensä 
menettänyt, 6 oli, joiden sairaudesta sekä avunsaannista ei ole
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Muistutuksia.

5 25 20 H:gin os.ijen yhdessä keskipalkka.
65—80 5 25 20 1,545 70
45—80 5 25 20 1,000 —
55—95 4 74 11 1,003 50 Talikkalan ja Sorvalin on yhdessä,
70-110 4 80 16 173 45 joten se laskee vuokran alem-

4 88 20 maksi.
— 4 17 16 208 —

50—75 4 86 11 969 78
4 20 5

50—65 4 28 12 601 50
4 70 10 417 —

— 4 75 11 1,055 — V. 1907 oli työpäivä 10 tuntia.
40—60 4 40 16 119 65 Työsopimus osaston keskinäinen.

— 3 90 16 146 —
— 4 04 12 190 —

65-75 5 08 11 874 98
45—80 5 03 20 222 — Työsopimus osaston keskinäinen.

3 43 12
4 79 16 885 90

60-100 kts. V ipur. 2,230 72
— 4 67 11 — —

_ _ _ _
— 5 12 11 362 30 V. 1907 oli 9 tuntinen työpäivä.

2 97 25
3 80 33

kts. Viipur.
— — —
4 07 16

41-80 4 50 14 158 01
— 4 20 10 21 —

40-55 3 61 12 186 —
40— 5 09 6 900 —

— — — — — —
— — — — — —

annettu tietoja. Ilmoitettujen yhteinen sairausaika 859 päivää, 
sairausapu 984: 50.

Kivityöntekijöissä oli 16 °/o perheettömiä vastattujen tietojen 
mukaan.
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kuitenkin huonoa. Jäsenet eivät käsitä vielä miten välttä
mätön on saada selville ammattilaistemme taloudellinen 
asema sekä vuosittain kasvava työttömyys, sairaus y. m. 
Tulokset näistä on aina julaistu S. Ammattijärjestön lehdessä 
ja osaksi puoluelehdissä. Niissä näkyy mikä osasto suu
remmin on laiminlyönyt. Kun tämän vuoden tilastot on 
lopullisesti tarkistettu, antanee liitto osastoilleen niistä selvi
tyksen. Koska liiton varat eivät myönnä näiden kustanta
mista jäänee tämä tärkeä yritys lepäämään siksi kuin tun
netaan sen tarpeellisuus.

Kokouksia.

Muurarien liiton hallinnon kanssa pidettiin yhteinen ko
kous jossa sovittiin Savonlinnan muurarien ja kivityönteki- 
jäin väliset riidat. Liiton hallinto on kokoontunut kaksi 
kertaa huhtikuun 4 — 5 p:nä ja syysk. 25—26 p:nä, joissa 
kokouksissa tarkastettiin t.p. valiokunnan toimintaa sekä va
rain hoitoa y. m. asioita, joita t.p. valiokunta on esittänyt. 
Toimeenpaneva valiokunta on kokoontunut 28 kertaa ja 
ovat jäsenet ottaneet osaa kokouksiin seuraavasti: Vuorio 
11, Majanen 26, Salin 15, Viuhkonen 27, Ekström 8, Ris
sanen 17, Kivi 13, Lipsanen 12 ja allekirjoittanut 27 kertaa.

Muutoksia t.p. valiokunnassa on tänä vuotena tapahtu
nut. Rahastonhoitajan estettyä tointaansa hoitamasta tilapäi
sen paikkakunnalta poissaolon takia, annettiin rahastonhoi
tajan tehtävät allekirjoittaneen hoidettavaksi. Tämä aika oli 
v. v. joulukuusta t. v. helmikuun loppuun. Majasen sanot
tua irti itsensä r.hoitajan toimesta valitsi t.p. valiokunta ra
hastonhoitajaksi K. Viuhkasen 15 markan kuukausipalkkiolla 
sekä vaadittiin 1,000 markan takaus. Toukokuun 27 p:nä 
pyysi S. Vuorio eron t.p. valiokunnan jäsenyydestä ja pu
heenjohtajan toimesta. Valittiin sijalle K. E. Majanen. Kun 
t. p. valiokunnan jäsenistä alkoi tulla puute ehdotti t. p. 
valiokunta H:gin osastoille, että asettavat 6:si ehdokasta. 
Näistä valitsi liittohallinto enimmän ääniä saaneina M. Ris
sasen, H. Lipsasen ja E. Kiven, joista H. Lipsanen kieltäy
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tyi tointa vastaanottamasta syystä, että oli joutunut osastonsa 
kanssa riitoihin entisenä eli v. 1908 toimikunnan jäsenenä. 
A. Ekström pyysi eroa t.p. valiokunnan jäsenyydestä. Syyksi 
ilmoitti hän, että hän ei tunne olevansa sen tehtävän tasalla, 
mitä hän käsittää t.p. valiokunnan jäseneltä vaadittavan 
(tämä sisältää rahastonhoitoa). E. Kivi pyysi eroa t.p. valio
kunnan jäsenyydestä syystä että ei ollut suorittanut jäsen- 
verojaan. Sijalle päätettiin kutsua lähinnä ääniluvussa ollut 
V. Nieminen.

Liiton kokoonpano.

Uusia osastoja tänä vuotena on tullut' Karisalmen osasto 
n:lla 40. Kuitenkin näyttää se kuolleelta tai on heikko 
sairas, sillä lopulla vuotta se ei ole näyttänyt enään elon 
merkkiä. Vuolukivimiesten osasto on perustettu Nunnan- 
lahdelle ja ilmottanut liittoon yhtyvänsä. Yhtyminen laske
taan 1 p:stä tammikuuta 1910. Järjestys n:o 27. Viime 
vuotena toimintansa lakkauttanut Täkterin osasto on alkanut 
taas uudestaan.

Toimintansa on lakkauttanut Pyhtään osasto ja varat 
Smk. 228:60 on liiton talletettavina. Elon merkkiä ei ole 
enään näyttänyt Myllykosken ja Karhulan osastot, vaan 
eivät kuitenkaan ole kuolleeksi ilmoittaneet. Liiton jäsen- 
luku y. m. talous näkyy taulusta jossa rahastonhoitaja on 
merkinnyt osastojen maksut, jäsenluvun y. m.

Kirjevaihtoa.

Tämän vuoden kirjevaihto ei ole ollut niin runsas kuin 
toivoa olisi sopinut ja onkin osastoista edelliseen vuoteen 
verraten paljo vähemmän ollut tulevia kirjeitä. Liiton toi
mistosta on lähetetty 723 eri kirjettä eli lähetystä eli noin 
2 joka päivää kohti. Postimaksuja on näistä mennyt 126:75 
penniä. Tähän ei ole luettu niitä kirjeitä kuin rahaston
hoitaja on kuittien lähettämiseen käyttänyt. Kirjevaihto on
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ollut pääasiassa osastojen kanssa, sisältäen uouvoja, selityk
siä sekä vastauksia kyselyihin y. m. Vuoden alussa annet
tiin myös venäläisten kivityöntekijäin Pietarin ammattiyhdis
tykselle selitys heidän kyselyihinsä. Kansainväliselle kivi
työntekijäin sihteeristölle samoin. Sen lisäksi pyysi Kan
sainvälinen kivit. sihteeri, että meidän liitto avustaisi Belgian 
ja Ranskan kivityöntekijöitä heidän lakossaan. T.p. valio
kunta on antanut tähän ylimääräisten verojen tililtä Smk. 
200: — kansainvälisen sihteerin välityksellä. Nunnanlahdelle 
oli myös kirjevaihtoa josta seurasi että sinne myöhemmin 
on perustettu osasto.

Samalla kuin jätämme edustajakokouksen käsiteltäväksi 
edelläolevan yleiskatsauksen liiton toiminnan vaiheisiin jäl
keen v. 1907 pidetyn edustajakokouksen, tahdomme mai
nita, että taloudellisen nousuajan loppukohdalla olimme 
silloin, ja on tämän väliajan loppupuoli ollut taloudellinen 
rasitus jäsenillemme, ja ne taistelut mitä on käyty, eivät ole 
kaikki tuottaneet toivottua tulosta, johon on ollut vaikutta
massa vastustajamme. Kuitenkin näyttää aikakausi parane
van, joten on odotettavissa paremmat työajat ja niinkuin 
edellä näkyy on useita työsopimusehdotuksia joita ei ole 
voimaan saatu jotka odottavat vuoroaan. Jos teemme epä
edullisia päätöksiä, niin siitä emme saa syyttää vastusta
jiamme vaan itseämme.

Koitukoon siis edustajakokouksemme työ liittomme par
haaksi.

H:gissä tammikuun 5 p:nä 1910.

S. Kivityöntekijäin liittohallinnon puolesta:

J. Pietikäinen.
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• «
S. Kjvityöntekijäin liiton tili Joulukuun 

31 p:stä v. 1908 joulukuun 31 ^ään 1909.

Taloja:

An Saldo v. 1908 ................................................. 417:99
» Jäsen verojen tili............................................ 2,311: 29
» Lakko- ja työttömyysrahaston tili . . . 2,310:88
» Kirja tili........................................................... 66:95
» Ylimääräisten verojen tili.............................. 5,883:50
» Pankki tili...................................................... 567:46
» Korko tili . .   115:59
» Kulunki tili .............................................. 450: —
» Eri tilejä........................................................... 737:25

Smk. 12,860:91

Menoja:

Per Jäsenverojen tili............................................ 660: —
» Lakko- ja työttömyysrahaston tili ... 27:50
» Kirja tili....................................................... 52: —
» Ylimääräisten verojen tili............................ 5,546: —
» Pankki tili...................................................... 2,880:65
» Kulunki tili................................................ 2,886:58
» Kalusto tili...................................................... 5: 05
» Eri tilejä..................................................... 639:23
» Saldo................................................................ 163:90

Smk. 12,860:91
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I * Varoja:

Rahaa kassassa 
Pankkitilillä 
Kalustoa
Kirjc^f varastossa .... 

Saatavia' (eri henkilöt ja osastot)

. 4 163:90

. . 5,582:40
. . 55:70
. . 252: —
. . 142:75

Smk. 6,196:75

Velkoja:

Eri tilille................................................................... 228:60
Eri henkilöille....................................................... 132:07
Omaisuus.................................................................. 5,836:08

Smk. 6,196:75

Edelläolevat tilit olemme tarkastaneet ja niihin kuuluvat 
laskut sekä kuitit oikein kirjoihin viedyksi huomanneet ja 
sen perusteella ehdotamme rahastonhoitajalle ja toimeen
panevalle valiokunnalle tilivapautta.

Helsingissä 22 p:nä tammikuuta 1910.

Matti Turkia. Vilho Lehokas.
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