
Suomen KivityöntEkijäin liiton toimin 
nosto v. 1910.

Kulunut vuosi oli jonkunverran vilkkaampi kivityönte- 
kijöillä kuin edellinen. Alkuvuodesta valmistettiin edustaja
kokousta, joka pidettiin Kotkassa maaliskuun 21 -3 p:nä. 
Tämän kokouksen tärkeimpinä asioina oli toiminnan uudes
taan järjestäminen sen mukaiseksi, mitä nykyoloissa voitiin 
katsoa välttämättömäksi. Niinpä verojen kantotapa muutet
tiin viikkoveroksi ja kohottaen entistä veroa jonkun verran, 
ollen nyt 12 ja 6 penniä jäseneltä viikossa. Vielä vahvis
tettiin kansainvälistä yhteyttä päättämällä yhtyä kansainväli
seen kivityöntekijäin sihteeristöön. Jäsenten muuttaessa lii
tosta toiseen hyväksyttiin käytäntöön ammattijärjestön II edus
tajakokouksen päätös. Työttömyysrahaston perustaminen 
liitolle hyväksyttiin periaatteellinen puoli vaan käytännölli
nen puoli jäi vielä ensi edustajakokoukselle.

Liiton 10-vuotistoiminnan johdosta vapautettiin rikkurit 
ja petturit mitä tähänastisen toiminnan aikana oli kasaantu
nut. Toimintaohjeiden muuttuessa, jonka kautta yhdenmu
kainen toiminta kaikissa liiton osastoissa voipi käydä mah
dolliseksi, onkin ollut tämän vuoden tärkeimpiä toimia, jär
jestää myöskin osastoja varten erityiset uusiin jäsenkirjoihin 
perustuvat jäsenmaksujen kantokirjat y. m.

Liittotoimikunla.

Edustajakokouksen jälkeen maalisk. 28 p:nä kokoontu- 
liittotoimikunta ensikerran, valiten virkailijoikseen: M. Risaa-

Työväenliikkaan kirjasto- 
ArbetarröreLens bibliotek
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nen p.-johtaja; D. Koivula v. p.-johtaja; Kaari Wiul ikonen 
rahastonhoitaja, luottamusmies pitää pöytäkirjat sekä asiain
esittelyt. Tässä kokouksessa ilmotti kuitenkin Rissan en ot_ 
tavansa toimintavapauden liittotoimikunnan tehtävistä t0;s.
täiseksi, ja jota lomaa kesti 3 kk. Samoin ilmotti Mäki. nen
että kaiken todennäköisyyden mukaan joutuu hän Iakkoi ,aj 
seksi ja tulee matkustamaan pois H:gistä, joten hänen pi 
täisi saada lomaa 2:si kk. toukokuun 1 p:stä lukien, sekä 
Nieminen piti lomaa yhden kk. 1 p:stä lokakuuta. Elokuun 
3 p:vän kokouksessa tehtiin kysymys rahastonhoitaja Viuh- 
koselle jos hän on mennyt jäseneksi työkunta Louheen. 
Viuhkosen myönnettyä tämä, tultiin keskustelussa siihen, että 
kahta äärimmäistä ei voi Viuhkonenkaan palvella ja koska 
työkunta Louhi on äärimmäinen vastustaja ja Viuhkonen yh
tymällä siihen on tehnyt itsensä sopimattomaksi liiton ra
hastonhoitajan ja toimikunnan jäseneksi, jonka tähden hä
nen on otettava ero liittotoimikunnasta. Ensimäinen vara
jäsen Salmela kutsuttiin vakinaiseksi sekä valittiin rahaston
hoitajaksi. Liittotoimikunta on kokoontunut 23 kertaa ja 
on pöytäkirjaan merkitty 206 pykälää niistä asioista kuin 
toimikunnassa on esillä ollut. Kokouksiin osanotto on seu
raava: Majanen 22, Koivula 22, Nieminen 19, Lipsanen 
15, Mäkinen 14, Salmela 18, Talvio 13, Viuhkonen 11, 
Rissanen 11, sekä allekirjottanut 23 kertaa.

Niitä jäseniä joita edustajakokous valitsi täydentämään 
liittotoimikuntaa siten, että sellaisissa asioissa kuin tarpeelli
seksi nähdään, voi liittotoimikunta kirjeellisesti niiden mie
lipidettä kuulla, ei kuitenkaan kuluvalla vuodella ole käytetty. 
Liittotoimikunta on myöskin ottanut osaa yhteisiin kokouk
siin joita rakennusalalla olevat eri liittotoimikunnat on useita 
pitänyt H:gin rakennusteollisuutta käsittävän työriidan joh
dosta.

Matkat ja agitatmni.

Matkoja jälkeen edustajakokouksen on ollut huhtikuulla 
Waasa ja Turku; toukokuulla Täkter; kesäkuulla Lahti;
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Heinäkuulla Nunnanlahti, Sortavala, Antrea, Talikkala, Sor
vali, Lappeenranta, Savonlinna, sekä Pulsan louhimot (Lap- 
peenpit.); syyskuulla Hämeenlinna, Tampere, Pietarsaari, 
Raahe, Vaasa, Uusikaupunki, Wehmaa, Turku, Bergö ja 
Hanko.

Näillä matkoilla on annettu ohjeita osastojen toimintaan, 
pidetty esitelmiä, sekä työriitaisuuksissa neuvonantoja kuin 
myöskin otettu osaa sovitteluun työnantajain kanssa. Enem- 
mässä määrin matkojen tekoja ei ole voitu suorittaa, sillä 
toimitustyöt edustajakokouksen jälkeen lisääntyi verrattain 
runsaasti sekä työriidat, etenkin H:gin, olivat paljoa työtä 
kysyvää. Sen sijaan on myöskin käytetty kirjallista agita- 
tionia, jakamalla lentolehtistä »Voitko olla ammattiosaston 
ulkopuolella» 2,000 kappaletta.

Ne paikkakunnat, joissa työolot ovat edelleenkin pysy
neet huonoina, ei janoovaisuus tiedon perään ole saanut 
jalansijaa, ei myöskään ole voineet vaitiololtaan saada lausu
tuksi ammattitovereilleen kehottavaa sanaa, ammattiosastoon 
liittymisen tarpeellisuudesta. Nuoremmat osastot ovat osoit
taneet suurempaa asianharrastusta sekä niissä paikoin kuin 
työolot on vilkastuneet, on myöskin osaston toiminta vilkas
tunut. On myöskin paikkakuntia joissa työnantajat toimin
nallaan ovat herättäneet työntekijöitä etujaan valvomaan.

Kirjevaihto.

Eri lähetyksiä on edustajakokouksen jälkeen eri Osastoille 
y. m. lähetetty kaikkiaan 480, sisältäen neuvoja, tiedonan
toja, pakettilähetyksiä, ammatt.-järj., kirjeitä y. m. Posti
kuluja on näistä mennyt 77: 11 penniä. Saapuneita kir
jeitä on melkoista pienempi erä.

Työriidat.

Tämän vuoden toiminnan huomaa jonkun verran vir
keämmäksi kuin edellisen vuoden toiminnan myöskin niissä 
pyrkimyksissä, joita työntekijöillä on herännyt taloudellisten
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etujensa korjaamiseen. Nämä menivätkin parina edellisenä 
vuotena kovin alakynteen sentähden, että työntekijöillä ei 
ollut huonojen työmarkkinain tähden puolustusmahdolli- 
suutta. On huomattavissa nousuaikaa kiviteollisuudessa. 
Etenkin Itä-Suomesta on verrattain hyvä menekki, vaikkakin 
pääasiassa raaka-aineina. Huomattavissa on myöskin ollut 
niiden paikkakuntain osastojen toiminnan virkistyminen, joten 
kaiken todennäköisyyden mukaan ammattiyhdistysten toi
minnan virkeys on työoloista riippuva. Tehdessämme yksi
tyiskohtaisen katsauksen jokaiseen työriitaan näemme pää
asiassa seuraavat:

Helsinki: jossa uhkasi koko rakennustyöläisiä työnan- 
antajain uhka riistää niiltä ennen lupaamansa 9 tunnin työ
päivä. Kaupungin valtuusto, tukeakseen tätä katalaa toimen
pidettä, antoi erityisen komiteansa mietittäväksi tämän muka 
työnantajille tärkeän asian. Kuitenkin S. ammattijärjestön 
toimikunta yhdessä rakennusalalla olevain liittotoimikuntain 
kanssa hankki voimakkaan vastamyrkyn, joten heinäkuun 2 
pmä tämä työväelle tärkeä etu ensikerran työnantajain alle- 
kirjotuksen kautta kokonaan pois juurittiin, ja 9 tunnin työ
päivä tuli työntekijöille kuuluvana tunnustetuksi. Edellä sa
notun johdosta varustautuivat työnantajat, ja kun näkivät; 
että kivityöntekijäin sopimus joutuu esteeksi, tahtoivat sen
kin saada pois, ja niinpä saivat H:gin osastot ottaa vastaan 
seuraavan tiedon:

Helsingissä tammikuun 14 p. 1910. 
Suomen Kivityöntekijäin liiton Helsingin osastot 1 2 ja 8.

Suomen Rak.-mest. liiton Helsingin osasto päätti t. k. 
13 pmä pitämässään kokouksessa täten sanoa irti ammatti
osastonne kanssa nykyään voimassa olevan tariffisopimuk- 
sen. Siltä varalta että uudesta sopimuksesta syntyisi keskus
telut edustajaimme kanssa, valitsi osasto jaoston johon tuli
vat K. Tauriala kokoonkutsujana, Oila ja Aarnio sekä va
ralta O. Ahde.

Ylössanominen koskee muutamien yleisluontaisten mää
ritelmäin lisäystä uuteen tariffiin, sekä että uuden tariffin
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voimassaoloaika on saatava loppumaan samaan aikaan kuin 
nyt viimeksi laadituissakin tariffissa on, eli 1 pmä kesäkuuta. 

Suomen Rakennusmestari-liiton Helsingin osasto

K- /• Ransti, 
sihteeri.

Mainittuun tariffin ylössanomiseen yhdymme.

Helsinki 15 p. tammikuuta 1910.

Finska Stenindustri Aktiebolaget
Huugo Blankett.

Osuuskunta Roima r. 1.
M. Oksanen.

Osuuskunta Kivi r. 1.
K- V. Elovuori.

Kivityöliike Louhi 
T. Hänninen.

Osakeyhtiö Granit 
Gustaf Zitting.

H. K. T. Osuuskunta Kallio r. 1.
O. Kiviranta.

Tämän johdosta liittotoimikunta kehoitti osastoja valitse
maan valtuutetut sovitteluja varten, ja että liiton puolesta tulee 
olemaan näissä sovitteluissa valtuutettuna J. Pietikäinen sekä 
Ammattijärjestön puheenjohtaja E. Haapalainen. Kun ilmo- 
tus R.-mest. liitolle oli tehty. Kokoonnuttiin ensikerran 
sovitteluja varten helmikuun 14 pmä. Edustettuna olivat: 
Rak.-mest. puolesta Tauriala ja Ahde, Osuuskunta Roimasta 
Oksanen, Osuuskunta Kivestä Elovuori, Louhesta T. Hänni
nen, Osuuskunta Kalliosta O. Kiviranta, Finska Stenindustri 
A. B. edusti Huugo Blankett. S. Kivityöntekijäin liiton 
puolesta M. Paasivuori ja J. Pietikäinen, sekä H:gin osastoja 
edusti Rissanen, Saarelma, Messuliin, Lipsanen, Nieminen, 
ja Lindroos.
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Tässä kokouksessa esitettiin työntekijäin puolesta, että 
entinen menettelytapa, joka on ollut, että hyökkäävä puoli 
jättää kaikki ne muutosehdotukset kirjallisesti joiden tähden 
sopimus on irtisanottu, hyväksyttäisiin. Tähän vastattiin 
työnantajain taholta, että eivät ole vielä päättäneet muista 
kohdista vaatimuksissaan kuin siitä, että sopimus on muu
tettava päättymisajassa. Kuitenkin ilmeni tässä kokouksessa, 
että he tulevat esittämään muitakin vaatimuksia.

Seuraavassa kokouksessa osakeyhtiöt eivät olleet edus
tettuna, ja rakennusmestarien taholta ilmotettiin että he puo
lestaan eivät jätä vaatimuksiaan kirjallisesti, vaan esittävät 
ne suullisesti. Kokouksessa käytiin lävitse sopimusehdotus, 
jonka työntekijäin edustajat olivat jättäneet. Yksimielisyy
teen ei kuitenkaan päästy kuin vähäpätöisemmistä kohdista. 
Työnantajat ilmoittivatkin, että turha on kokoontua enään, 
jos ei työntekijät hyväksy heidän vaatimustaan sopimuksen 
päättymisajassa. Huuhtikuun neuvottelukokouksessa esitti 
työnantajat 1) että sopimuksen irtisanomisaika tulee olla 5 
kuukautta; 2) sopimus pitäisi päättyä 1 p.nä kesäkuuta 1912 
ja 3) sopimuksen saa sanoa irti tammikuulla minä vuonna 
tahansa jos jollain muulla työryhmällä rakennusteollisuudessa 
on työselkkauksia.

Näiden työnantajain lopullisten vaatimusten johdosta 
antoivat työväen edustajat kirjallisen vastineen, jossa selitti
vät, että voidaan suostua korkeintaan 3 kuukauden irtisa- 
nomisaikaan; toiseksi sopimuksen päättymistä ei voida aset
taa toukokuun 1 päivää myöhemmäksi ja kolmanneksi, että 
pysyen kiinni tariffisopimuksen periaatteessa ei voida suostua 
siihen että sopimuksen kestämisaikana saataisiin irtisanomis
ta ja työnseisausta toimeenpanna. Samalla esitettiin; että 
työnantajat työrauhan säilyttämisen vuoksi luopuisivat koh
tuuttomista vaatimuksistaan.

Kun tällä tavalla olivat kaikki rauhalliset toimenpiteet 
olleet tuloksettomia, alkoi puolustuslakko toukokuun 2 päi
vänä. Kuitenkin tätä ennen oli työntekijäin taholta valvottu 
sitä, että Kunnan töissä tulisi Rakennuskonttoriin asettua 
yläpuolelle työnant. ja työnt., ja kun tässä ei ole kysymyk
sessä palkat vaan muut sopimuksen kohdat, niin tämä ei



7

pitäisi velvoittaa kuntaa yhtymään työnantajain tukipylvääksi, 
ei ainakaan siinä muodossa, että alkaisi tästä sulkua. Tähän 
saatiinkin suostumus Rakennuskonttorin puolesta. Muu
tamat yksityiset työnantajat ja pari osakeyhtiötä eivät myöskään 
ottaneet osaa taisteluun. Tämä supistikin taisteluun lähte
neiden luvun 180 mieheen ja antoi paremmat takeet taiste
lussa olevain avustamiseen. Taistelun aljettua alkoi viestit 
käydä, että osakeyhtiöiden puolelta ei hyväksytä lakkoa il
man sovitteluja ja He ovat koko ajan olleet sivussa kaikista 
sovitteluista mutta nyt hekin tahtovat käydä asiaan käsiksi. 
Tämän johdosta käytiin meidän taholta eri lähetystönä kuu
lemassa, miten he aikovat tässä menetellä, ja sieltä saatiinkin 
seuraava kirjallinen esitys:

Helsinki, 12 p. Toukokuuta 1910.

Kivityöntekijäin Ammattiosastojen Sihteeri 

K. Herra J. Pietikäinen Täällä.

Voidaksemme viimein, jos mahdollista, selvittää ne riita
kysymykset, jotka vielä ovat syynä lakon pitkittymiseen ja 
siten tullaksemme haluttuun, rauhalliseen yhteistyöhön kans
sanne, ovat johtokuntamme uudestaan tarkastelleet näitä rii
takysymyksiä ja päättäneet tehdä seuraavan välitysehdotuk- 
sen sekä Teille että Suomen Rakennusmestarien Liitolle. 
Tämän mukaan pidettäisiin kaikki neuvottelut Joulukuussa 
ja silloin lopetettaisiin ne myöskin, kuitenkin edellyttäen, 
että ylössanominen kummaltakin puolen voi tapahtua vielä 
seuraavan Tammikuun kuluessa. Tästä on tehdastyö poik
keuksena, ja olemme sopineet mitä tehtaana on pidettävä. 
Tehdastyötä varten laaditaan sovitun ajan, 3 kuukauden, 
kuluessa erityinen tariffi. Mitä viimein päättymisaikaan tu
lee, ehdotamme, että vanha ennen voimassa ollut päivä, 1 
p. Toukokuuta, pysytetään.

Mielestämme on tämä oikeudenmukainen keskitie eriä
vien mielipiteitten välillä ja toivomme, että Te puolestanne.



8

voitte hyväksyä tämän. Pyydämme vastausta tähän niin 
pian kuin mahdollista, mieluimmin jo perjantaina.

Kunnioituksella:

Finska Stenindustri Aktiebolaget Aktie Bolaget «Granit» 
Hugo Blankett. Qustaf Zitting.

Tämän kirjelmän johdosta annettiin meidän puolelta vas
tine, sekä varsinaiset sovittelut alkoivat tuloksella, että sopi
mus allekirjoitettiin 18 p:nä toukokuuta*). Kun tämä alle
kirjoitus oli tapahtunut, joutui työnantajat keskenään tukka- 
nuottasille. Ruotsalaisen rak-.mest., Suomen Rakennusmest. 
liiton Helsingin osasto, Rak.-mest. klupi, Osuuskunta Kivi, 
Osuuskunta Roima, H:gin osuuskunta Kallio ja kivityöliike 
Louhi tekivät ankaran vastalauseen näiden osakeyhtiöiden 
menettelyä vastaan, sen johdosta että menivät allekirjoitta
maan meidän sopimuksen. Allekirjoittaneet o.-yhtiöt taas 
pitkässä vastineessa selittivät, että mestarien vaatimukset ei
vät sellaisenaan ole heidän kannatustaan saaneet, sekä eivät 
näe mitään syytä jatkaa taistelua josta on melkoiset talou
delliset tappiot. Kehottivat rakennusmestareita tulemaan hei
dän konttoriinsa, jossa saavat lisäselitykset, jos niitä tarvit
sevat. Tämä mielten kuohu rakennusmestareissa ja meidän 
osuuskunnissa saattoi pannaanjulistuksia niitä työmaita vas
taan, jotka sallivat töittensä jatkua, kuin myöskin näitä o.- 
yhtiöitä vastaan. Rakennusmestarien tuli lähteä lakkoon jos 
ei muuten töitä seisoteta. Tästä kuitenkin tuli sekamelska. 
Ainoastaan Helsingin kirkonisät olivat uskollisia meidän ku
ristajille. Vaan kustannukset voivat olla kalliit, ainakin por- 
varilehtien tiedonantojen mukaan. Saivat nimittäin loppu
työt pois S. Kiviteollisuus o. yritä ja tehdään näiden 
kirkkoisäin teknillisellä johdolla. Rikkureita ei ulkomailta 
saapunut muita kuin porakoneita ja muuan insinöörin ta
painen, joka niitä käytti. Kotimaasta sen sijaan saivat mel
koisen joukon, etenkin Hännisen sakki oli siihen toimeen

*) Tämä sopimus on kaikille osastoille lähetetty, josta näkyy 
taistelun tulokset.
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erittäin onnistunut sekä Eskolin. Ammattitaitoisia eivät kui
tenkaan saaneet hankituksi, sillä kivityöntekijöistä kaikki ne, 
jotka ovat ammattitaitoisia, eivät harjota rikkuriammattia. 
Kun näin vakavalla pohjalla oltiin, ei auttanut enään muut 
toimenpiteet, kun taas tulla sovitteluun välimiehen kautta, 
jolta saimme seuraavan ehdotuksen:

Helsinki 16/6 10.

Suomen Ammattijärjestön Toimikunta

Täällä.

Useimmissa maissa on lainsäädäntötietä järjestetty työ
riitoihin nähden virallinen sovittelumenettely, mutta meillä 
toistaiseksi ole tarpeellisia, sellaisessa tapauksessa kysymyk
seen tulevaa sovittelua koskevia lakimääräyksiä. Ammatin- 
tarkastajan velvollisuutena tosin on, ammatintarkastajille vah
vistetun johtosäännön mukaan, jos hänen piirissään syntyy 
riitaisuuksia elinkeinonharjoittajain ja heidän työntekijäinsä 
välillä, koettaa niitä sovittaa, mutta onhan jo asian luon
nossakin, että ammatintarkastaja tuskin ilman että hänen var
sinainen tehtävänsä, tarkastustoiminta tulee syrjäytetyksi, voi 
ryhtyä koettamaan sovittaa laajempia ja vaikeasti ratkaistavia 
työriitaisuuksia, jotka useimmissa tapauksissa vaativat pitempi
aikaisia ponnistuksia. Asiain näin ollen on erittäin tärkeää 
puhjenneen työriidan mahdollisimman pikaisen ratkaisun saa
vuttamiseksi että itse riitapuolet yhtyvät valitsemaan puo
lueettoman henkilön, jonka tehtävänä olisi riitapuolten vä
littäjänä koettaa saada asia pikaisesti sellaiseen päätökseen, 
jonka molemmat riitapuolet voivat hyväksyä.

Olen vakuutettu siitä, että se, minkä yllä olen esittänyt 
myös soveltuu täydellisesti viime toukokuun alussa alkanee
seen kivityöriitään, jonka pikainen ratkaiseminen ei näy kos
kevan yksin riitapuolia, vaan koko yhteiskuntaa ja tämän 
nojalla olen katsonut asiakseni tässä työriidassa riitapuolille 
ehdottaa, että he valtuuttaisivat yhden tahi useamman edus
tajan, mitkä sitten tulevana maanantaina k:lo 11 e. p. p. ko
koontuisivat kauppa- ja teollisuustoimituskuntaan yhtymään
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puolueetonta henkilöä valitsemaan puheenalaisen työriidan 
sovittajaksi.

Samalla kun jätän tämän ehdotuksen Teidän järjestönne 
harkittavaksi pyydän saada kaiken väärinymmärryksen vält
tämiseksi ilmoittaa, että minulla pian tapahtuvan matkan ta
kia ei enää ole tilaisuutta itse paikkakunnalla seurata pu
heenalaisen työriidan enempää kehitystä.

Kunnioituksella 

L. Ehrnrooth.

Samallainen kirjelmä on myös lähetetty mestarien jär
jestölle ja kivityöosuuskunnille.

Esitys hyväksyttiin myöskin meidän puolesta siten, että 
hallitus kustantaa välimiehen palkan. Välimieheksi valittiin 
t:ri Väinö Voionmaa. Sovittelut johtivatkin tulokseen ja 
heinäkuun 2 p:nä allekirjoitettiin työnantajain kaikkien jär
jestöjen ja meidän liiton sekä Helsingin osastojen ja maa
larien puolesta yleissopimus Helsingin rakennusteollisuutta 
varten, sekä sovittiin lopullisesti, että meidän sopimus hy
väksytään allekirjoitettavaksi ja lakko on lopetettava heti. 
Meidän sopimuksen allekirjoituspäiväksi määrättiin 4 päivä 
heinäkuuta, johon mennessä oli valtuutettujen kokoonpantava 
sopimus siinä muodossa kuin nyt on sovittu. 4 p:nä saapuikin 
allekirjoittajat ja tunnusttvat julkiluettua sopimuksen olevan 
sellaisen kuin molemmin puolin on sovittu, mutta työnan
tajat ovat huomanneet erehtyneensä yleissopimuksen allekir
joituksessa, jonka tähden eivät voi allekirjoittaa nyt kivi
työntekijäin sopimusta vaikkakin tulevat tunnustamaan sen 
hyväksensä, vaan tekevät allekirjoituksen silloin kun koko 
rakennustyöläisten puolesta on yleissopimus allekirjoitettu. 
(Nämä sopimukset on kaikille liiton osastoille lähetetty.)

Tämä 9 viikkoa kestänyt puolustuslakko maksoi liitolle 
6,144 markkaa avustuksena. Osastot itse avustivat 3,675 
rukalla, muilta osastoilta saivat 231:05 penniä. Avustus al
koi 2 lakkoviikolta. Avustusmäärä ensi avustusviikolla 7 
mk., viimeisellä 15 mk. Työpäiviä menetettiin 8,035, joi-
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den rahallinen arvo 36,157:50. Uusia jäseniä liittyi osas
toihin lakon aikana kolmeenkymmeneen, ja saivat avustusta 
sitoutumalla olemaan jäseninä vähintään 2 vuoden ajan.

Vaasan lakko. Jo viime vuoden aikana esittivät Vaasan 
kivityöntekijät työnantajille, että sopimus on vajavainen, jo
ten pitäisi yhteistyö saada aikaan uuden työsopimuksen saa
miseksi. Työnantajat vaikenivat tälle ehdotukselle. Huhti
kuun loppupuolella annettiin työnantajille seuraava vaati
mus :

S. Rakennusmestariliiton Vaasan osasto

H:ra Finell.

Sittenkuin Suomen Kivityöntekijäin liittotoimikunta hy
väksyi osastonsa n:o 6:den (Vaasan osaston) ehdotuksen työ
sopimukseksi, kuin myöskin vaatimuksen, että tämä ehdo
tus työnantajain puolelta hyväksyttäisiin, jota tarkoitusta var
ten osastomme on antanut meille valtuuden toimia asiassa, 
on S. Kivityöntekijäin liittotoimikunta päättänyt Teille jät
tää myötäliitetty ehdotus työsopimukseksi, joka työnantajain 
puolelta tulee ennen kuluvan huhtikuun 24 p:ää tänä vuonna 
allekirjoituksella hyväksyä, tahi niistä kohdista kuin muu
toksia siihen halutaan, ilmoitettava allekirjoittaneelle ennen 
ylempänä mainittua päivää, jolloin voidaan niistä molem
minpuolisella neuvottelulla sopia. Muussa tapauksessa tulee 
kivityöntekijät Vaasassa lakkaamaan työstä mainittuna päi
vänä. Uskomme Teidän puolestanne antavan arvoa työrau
han säilyttämiselle ja tariffisopimuksen periaatteelle suostu
malla ehtoihimme.

Helsingissä, huhtikuun 8 p:nä 1910.

S. Kivityöntekijäin Liittohallinto

J. Pietikäinen, 
luottamusmies.
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Mestareilta saimme seuraavan vastauksen:

Ote pöytäkirjasta pidetty Suomen Rakennus- 
mestariliiton Vaasan osaston kokouksessa huhti
kuun 13 päivänä 1910.

§ I-

§ 2.

§ 3.
Otettiin keskusteltavaksi kivityöntekijäin liitolta saapunut 

kirje ja sitä myötäseurannut Vaasan kivityöntekijäin palkka- 
sopimusehdotus, jotka luettiin ja päätettiin valita neljämie- 
hinen komitea edellämainittua työsopimusta tarkastamaan sekä 
tekemään siihen mahdollisia muutoksia kuin myös ehdottaa 
kaksi viikkoa ajan pidennystä jotta komitea ehtisi tarkoin 
läpikäymään ja arvostelemaan vielämainitun työsopimuksen, 
sillä koska osastollamme tätä nykyä on myös tekeillä työ
sopimus muurarien kanssa, niin on mahdotonta näin ly
hyessä ajassa antaa lopullista vastausta.

Komiteaan valittiin J. Myntti, O. Ekman, O. Berg ja K. 
I. Lönnqvist. Kokoonkutsujaksi O. Ekman.

Otteen oikeaksi todistaa:

A. Manninen, 
sihteeri.

Tämän johdosta liittotoimikunta päätti antaa seuraavan 
vastineen:

S. Rak. mest. liiton Vaasan osasto 
H:ra Finell,

Kirjelmänne 13 p:ltä kuluvaa kuuta olemme varteen ot
taneet. Tämän johdosta on S. Kivityönt.-liiton liittotoimi-
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kunta kokouksessaan t. k. 19 p:nä päättänyt kysyä Vaasassa 
olevan osastonsa mielipidettä siihen nähden joka välitykses- 
sänne sisältää 2 viikon jatkoaikaa. Liittotoimikunta puoles
taan on sitä mieltä, että asia ei ole teille tuntematon, koska 
sama esitys teille jätettiin jo viime vuonna. Ehdotuksenne 
hyväksytään ehdolla, että sovittelut alkavat ensi maanantaina 
s. o. 25 p:nä huhtikuuta, jota tarkotusta varten allekirjoitta
nut saapuu Vaasan siksi päiväksi.

Kunnioittaen

Suomen Kivityöntekijäin Liiton Liittotoimikunta.

J. Pietikäinen.

Vaasan osasto puolestaan asettui sille kannalle, että lakko 
alkaa heti ja jatkuu siksi kuin sovinto on saatu aikaan. 
Työnantajain lähetystö ilmoittikin, että maanantai-aamuna ale
taan sovittelut. Osaston puolesta valittiin täysillä valtuuk
silla J. W. Harjunpää, J. E. Harjunpää, M. N. Lammi, J. 
Kangas ja T. Viitamäki sekä liiton puolesta allekirjoittanut. 
Työnantajain puolesta oli myöskin täysillä valtuuksilla va
littu K. F. Långqvist, Otto Ekman, Juho Myntti ja Osk. 
Berg.

Toisena lakkopäivänä päästiin jo yksimielisyyteen. Eri
tyisen komitean huoleksi jätettiin lopullisen työehtosopimuk
sen kokoonpano. Lakkoon otti osaa 86 miestä, joista jär
jestyneitä 70, sekä 15 työnantajaa. Työpäiviä menetettiin 
172, rahallista avustusta ei tarvittu. Palkat paranivat; alin 
tuntipalkka oli ennen 45 p., nyt tuli hakkaajille 58 p., po
rareille 53 p., perusmuurityössä 38 p. Nämä palkat nou
sevat v. 1911 2 pennillä. Sitä paitsi hyväksyttiin urakka- 
tariffi, jonka hinnat samassa suhteessa nousivat. Ylityöstä 
määrättiin 50 °/0 ja pyhätyöstä 100 % korotus. Lauantai- 
ja juhla-aattoina on työpäivä 7 tuntia. Tämän lisäksi väli- 
sopimuksen kautta yhdistettiin tähän sopimukseen 2 hauta
kiviliikettä. Olkoon mainittu, että Vaasan kivityöntekijäin 
yksimielinen toiminta saattoi riitaisuuden pikaiseen loppuun, 
joten työntekijöiltä itseltään säästyi taloudelliset tappiot.
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Nunnanlahden lakko. Syyt lakon alkamiseen eivät ol
leet hetkellisiä, vaan tulos pitempiaikaisesta olojen kurjistu
misesta. Tämä yhtiö pidätti itsellään kaiken oikeuden työn
tekijäin ylitse, määräten niiden kohtalon sen mukaan kuin 
yhtiön etujen kulloinkin katsottiin vaativan. Ei ainoastaan 
taloudellinen asema, vaan vieläpä työntekijäin mielipiteetkin 
joutuivat usein kärsimään tästä mielivallasta siinä määrin, 
että työntekijät olivat pakoitettuja nousemaan kaikkea tätä 
sortoa vastaan. Seuraus olikin, että jätettiin Osakeyhtiö Vuo- 
lukivelle työehto- ja palkkasopimus. Yhtiön teknillinen joh
taja Troupp ei kuitenkaan ottanut sitä vastaan ennenkuin 
näki nimiluettelon työntekijöistään, että ne ovat yksimieli
sesti tämän vaatimuksen tehneet, silloin vasta antoi aihetta 
o. y:lle ryhtyä toimenpiteisiin. Vastaehdotus, joka saatiin 
ei sisältänyt paljon muuta kuin uhkauksia ja varoituksia 
niistä vaarallisista yrityksistä, että työntekijät lähtevät vaati
maan palkkojaan korotettavaksi. Vieläpä tuomittiin lakon 
tekeminen turhaksi, koska yhtiöllä ei ole muka varoja mak
saa korkeampia palkkoja. Kun mitään asiallista sovittelua 
ei saatu aikaan vaan yhtiö pysyi kylmänä kaikessa, vieläpä 
pidettiin tehtaan alue erityisesti vartioittuna ja pääsy allekir
joittaneelle tehtiin kokonaan mahdottomaksi o. y:n johtajan 
luokse ennen lakon alkamista, niin työntekijöille ei jäänyt 
muuta keinoa vaatimustensa lävitse ajamiseen kuin hyök- 
käyslakon alkaminen 20 p:nä heinäkuuta. Kun lakko oli 
julistettu meidän puolelta, annettiin yhtiönkin puolelta julis
tus, jossa kehoitettiin vähävaraisia tulemaan töihin ja saa
maan yhtiöltä rahaa, ne joilla on liikaa rahaa, saavat mennä 
lakkoon, eikä yhtiö ota enään niitä takaisin. Lakon ku
luessa annettiin häädöt asunnoistakin, sillä suurin osa työn
tekijöistä asui yhtiön huoneissa, ruuan ja kahvin antaminen 
kiellettiin niille lakkolaisille, jotka olivat tätä käyttäneet ruo- 
katarjoilupaikan tarjoilumuodossa. Asunnoista häätöjä ei 
kuitenkaan pantu käytäntöön, vaan poliisi hääräsi muutoin 
joka päivä töissä tehtaalla ja väliaikoina kävi kovenemassa, 
etenkin vaimoväelle, sitä häädön kauhistusta.

Kaikesta huolimatta pysyivät työntekijät rauhallisina, jo
ten yhtiö katsoi edullisemmaksi antautua sovitteluun ja 15
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p:nä elokuuta saatiin sovinto ja allekirjoitettiin työsopimus. 
Lakko tuli kestämään 24 päivää ja otti siihen osaa 91, 
joista järjestyneitä oli 70. Työpäiviä menetettiin yhteensä 
1,316, joista rahallinen tappio teki 3,55ö mk. 67 penniä. 
Rahallista avustusta: osasto 50: ja liitto 500: —, yht.
550 markkaa. Voitto: alimmat palkat määrättiin ja urakka- 
työssä hinnoittelu, työaika lyheni yhdellä tunnilla viikossa 
ja työnjohtajan mielivaltaisuus rajotettiin. Palkannousu tuli 
jokaista työntekijää kohti keskimääräisesti 3 mk. viikossa.

Pulsan lakko. Maaliskuun 31 p:nä saapui Koneellisen- 
Kiviveistämö o. yhtiön teknillinen johtaja O. Vainio Pulsan 
louhimolle, jossa antoi määräyksen, että kivi on porarin po
rattava ilman mitään prosenttia siinä asemassa kuin se kul
loinkin on. Tämä määräys oli ennen kuulumaton, sillä 
yleensä on ollut tapana maksaa sivureijistä 50 °/0 korotus, 
eli asetetaan kraanain avulla kiilattavat kivet siihen asentoon, 
että ei tarvitse maksaa porarille prosenttia. Kun tämä huo
mautus oli porarien puolesta tehty ja kehotettu Vainiota 
luopumaan vaatimuksestaan, ilmoitti Vainio pysyvänsä vaa
timuksessaan. Ne jotka ei voi sillä tehdä töitä saavat loppu
tilin. Porarit, joita oli 6 miestä, valitsivat viimeisen ja lak
kasivat heti töistä sekä näiden tukemiseksi 6 päivätyöläistä 
ja 11 hakkuria. Liittotoimikunnan puolesta kysyttiin Vai
niolta, mitä hän on tällä tarkoittanut. Vainio kielsi asian 
näin olevan, hän on ainoastaan liiallisista mukavuuksista 
porareille kieltäytynyt maksamasta. Kun toisen kerran lii
ton puolesta tarjottiin sovitteluja, joiden kautta voitaisiin työ
rauha saada, ilmoitti Vainio ensin ottavansa itse selkoa mat
kustamalla Pulsaan. Tulos olikin, että Vainio ilmoitti mie
hilleen peruuttavansa vaatimuksensa ja täyttävänsä entiset 
käytännössä olleet ehdot. Työt alettiin 7 p:nä huhtikuuta. 
Työntekijät voittivat, saaden säilytetyksi entisen prosenttijär 
jestelmän, joka olisi häviön kautta merkinnyt noin kolman
nen osan päiväansion pienennystä.

Avustuksia ei tarvittu käyttää, kuitenkin työntekijät sai
vat kärsiä menetetyissä työpäivissä yht. 120 päivää. Järjes
tyneitä oli 14 ja järjestymättömiä 16, yht. 30, jotka kaikki
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olisivat joutuneet lakkoon, jos sovinnon saanti olisi vii
pynyt.

Työriitaisuus Täkterissä. Edellisenä vuonna osottautui 
työnantajain menettely sellaiseksi, että työolojen huonon
tuessa alennettiin palkat. Tämän varalle pyrki osasto siihen 
päämäärään, jossa elantopa!koista olisi takeita. Neuvoteltua 
menettelytavasta Iiittotoimikunnan kanssa, tehtiin työnjohta
jalle vaatimus palkkojen korotuksesta ja saatiinkin 3 pennin 
nousu tuntia kohti joka työlajissa. Tämän varmentamiseksi 
päätettiin pyytää yhtiön johtajan J. Kurikan kirjallista hy
väksymistä. Sitä varten osasto kääntyi Kurikan puoleen seu- 
raavalla kirjelmällä:

Solbergin Graniitti O. Y:n toimeenpaneva johtaja 

H:ra Kurikka!

Koska yhtiönne louhimolla Inkoossa on maksettu perin 
alhaista palkkaa työntekijöille, on täkäläinen Suomen Kivi
työntekijäin liiton osasto kääntynyt työnjohtajanne puoleen 
pyynnöllä, että palkkoja korotettaisiin sen verran, että ne 
vastaisivat tunnollisesti elintarpeiden alinta määrää. Tähän 
hän suostuikin, mutta vaan väliaikaisesti (eikä pyyntömme 
mukaisesti) ainoastaan 3 p:in korotus tunnille, että nyt on 
hakkauksessa 53 ja vähempi kuin kaksi vuotta hakkausta 
tehneelle 43, porarille 48 ja rusnauksessa 38 penniä tun
nille. Pelkäämme että viimesyksyinen temppu uusiintuu, 
joten toivomme että yhtiön Isännät velvoittaisivat työnjohta
jan näitä mielestämme perin kohtuullisia palkkoja maksa
maan ympäri vuoden. Pyydämme suotuisaa vastaustanne.

S. Kivityöntekijäin liiton Täkterin osaston puolesta:

T. Hakulinen. M. E. Pöntinen.

Vastauksen sai osasto työnjohtajan kautta.
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Vaasa, 20/8 10.

Työnjohtaja H:ra Antti Vaisto, Solberg.

S. Kivityöntekijäin liiton Solbergin osaston meille lähet
tämän kirjeen ll/8 10 johdosta pyydän teitä ilmoittamaan 
työntekijöillemme, että emme toistaiseksi, siksi kun tehdyn 
hyödyllisen työn tulos vastaa sitä toivottua tulosta, joka liik
keiden vakaisuuteen tarvitaan, voi sitoutua ihan vakinaisiin 
palkanmääriin. Vaan kuten itsekin tiedätte olen aina ollut 
kohtuullisten vaatimusten kannattaja jos olosuhteet ja työ
markkinat suinkin sen sallivat ja tässä kirjeessä mainitut ylen
netyt palkat eivät ole mielestäni suhteettomat täysin työky
kyisille työntekijöille. Multa mitään sitoumuksia emme ku
ten sanottu olosuhteiden pakottamana voi tehdä.

Kunnioituksella 

J. Kurikka.

Kuten tästä näkyy saatiin se mitä vaatimuksena esitettiin, 
vaan jälkimäisessä vaan korusanoja. Ei kuitenkaan katsottu 
voitavan nyt ryhtyä erikoisempiin toimenpiteisin, koska työ
olot eivät näyttäneet varmoilta. Tulos kuitenkin vastasi pa
rannuksia. Jokaista työntekijää kohti tuli päivässä 30 pen
niä, joten silloiset 22 miestä saivat päivittäin 6: 60 p:niä 
enempi, joka ilman tätäkin yhteistoimenpidettä olisi jäänyt 
työnantajan pussiin. Järjestyneitä oli silloin 19 ja 3 järjes
tymätöntä.

Bergön saarella oli riitaisuus sen johdosta, että annet
tiin eräs laji Hamburgin I priimaa hakattavaksi, vaan hinta 
pantiin siksi alhaiseksi, että ei ansiot riittäneet elintarpeisiin. 
Kun työntekijät tästä valittivat Hangon granit o. y:lle vas
tattiin sieltä: »kyllä maksu on hyvä, vaan teillä on agitaat
toria ehkä joukossanne». Samaan aikaan saapui myöskin 
liiton luottamusmies mainitulle saarelle ja saadessaan työn
tekijäin mielipiteet selville sekä heidän velvottamanaan, meni

2
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Hangon Granit o. y. konttooriin jossa pitemmän keskus
telun perästä teknillinen johtaja lupasi ottaa asiasta selvän 
ja mahdollisesti korottaa hintoja, sanoi ei kuitenkaan voita
van korottaa niin paljon kuin työntekijät vaativat. Hangon 
Granit o. y. puolelta täytettiinkin tämä ehto ja lopullisesti 
sopivat työntekijäin kanssa siten, että palkat nousi 2 mk. 
neliösyltä kohti. Kun riidassa olevia kiviä oli valmistettava 
määrä tällä kertaa öOO syltä, olisi tässä jäänyt työntekijän 
työpalkkoja aivan laillisella tavalla 1,200 markkaa osakeyh
tiön hyväksi, sekä tulevaisuuteen nähden arvaamaton tappio 
työntekijöille; jos eivät olisi valvoneet etujansa.

Turussa on ollut riitaisuus uuden työehto- ja palkka- 
sopimuksen saamisesta, jota työnantajat ovat vastustaneet. 
Taistelulupa annettiin myöskin osastolle liiton puolesta siltä 
varalta, jos osasto näkee edulliseksi lähteä lakon avulla tai
vuttamaan R.-mest. liiton Turun osastoa, ymmärtämään sopi
muksen allekirjoittamista. Osuuskuntain puolesta ilmoitet
tiin vaatimuksiin suostuttavan jos saadaan toisetkin työnan
tajat sopimuksen hyväksymään ja olisivat he sen allekirjot- 
taneet ehdolla, että me julistetaan Iakkotilaan ne liikkeet 
jotka eivät sitä hyväksy. Vaikka olikin tässä hyvä edelly
tys, täytyi osastoon luopua aikeistaan tällä kertaa, sillä työolot 
olivat siksi huonot, että lakolla ei olisi ollut vastaavaa mer
kitystä. Näin jäätiin edelleenkin odottamaan meille edulli
sempaa aikaa, jolloin tämä otetaan uudestaan esiin.

Korpilakkoja.
Lappeen pit. Kuukankylän louhimolla työskentelevät 15 

miestä tekivät lakon toukokuun 18 p:nä kun työnantaja 
vaati parempaa työtä entisellä palkalla. Liitolle ei oltu tästä 
mitään ilmoitettu. Vasta lakon alettua saapui kirjelmä missä 
vaadittiin liiton puolesta toimenpiteihin ryhtymistä. Liitto- 
toimikunta katsoi, että tässä ei ole menetelty siten kuin lii
ton toimintaohjeet edellyttävät ja koska ei tiedetä onko la- 
kontehneistä liiton jäseniä, eikä mitään valtuutta liitolle ole
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esitetty ei liiton puolelta voida tässä muihin toimenpiteihin 
ryhtyä kuin neuvonantoihin, jos luulevat niitä tarvitsevansa. 
Lakko on loppunut hiljaisuudessa ja työnantaja alotti työt 
uusilla työntekijäillä. Myöhemmin on työntekijäin puolelta 
ilmoitettu, että eivät he olekaan lakkoa tehneet, vaan lähti
vät parempiin töihin.

Lohjan pitäjän kivihiomon miehet tekivät lakon palkan
maksun säännöttömyyden poistamiseksi. Töissä oli 18, 
joista lakkoon otti osaa 17 miestä. Päättyi työntekijäin 
tappiolla, uusia miehiä kun saapui riittävästi. Lakko alkoi 
marraskuulla 1909 ja päättyi tammikuulla 1910. Pyysivät 
liiton välitystä, vaan liittotoimikunta ei katsonut voivansa 
siihen sekaantua. Menettivät 56 työpäivää.

Työriita Antreassa. Itä-Suomen Graniitti o. y. louhi- 
molla vaativat 13 hakkuria eräälle lajille hinnan korotusta 
18 p:nä toukokuuta. Kun johtava insinööri saapui An- 
treaan 23 p:nä eikä luvannut nostaa hintoja, vaati miehet 
lopputiliään voidakseen lähteä sinne missä ansio on parempi, 
sekä ilmottivat että eivät he lakkoa tee, vaan töihin saa 
tulla ken luulee voivansa näillä palkoilla tehdä. Insinööri 
Huuri ei kuitenkaan suostunut, vaan lupasi korjailla hintoja 
ja ilmotti että kysymyksessä olevia kappaleita ei ole enään 
montakaan tehtävänä. Työntekijät suostuivatkin näihin eh
toihin ja ovat myöhemmin ilmottaneet, että palkat paranivat 
jonkun verran.

Työriiiajo palkanmaksusta.
Säännöttömien palkanmaksujapojen johdosta on ollut 

yhtämittaiset riidat Itä-Suomen Graniitti o. y. kanssa, joka 
usein on mennyt niin pitkälle, että työt olisi seisautettu jos 
tiliä ei olisi maksettu. Suoranaista seisausta työnteossa ei 
kuitenkaan ole ollut kuin yksi, nimittäin Jääsken louhimolla, 
jossa yhtiö seisatti työt ja lupasi panna sulkuun koska työ
miehet eivät hyväksy heidän ehtojaan. Kuitenkin suoritti 
yhtiö tilit ja alkoi työt uudestaan sekä lupasi järjestää tilin-
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maksun säännöllisemmäksi. Tässä osakeyhtiössä on tilin- 
maksu kauttaaltaan ollut epävarmaa koko kuluvan vuoden.

Forsblomin omistamalla louhimolla Lappeen pit. oli 
myöskin riita siitä syystä, että työmiehet eivät saaneet palk
kojaan.

Tyytymättömyys tätä yhtämittaista rettelöimistä vastaan 
on työntekijäin keskuudessa kasvanut ja luultavaa on, että 
se saadaan ennen pitkää järjestetyksi työsopimusten avulla. 
Tällaisista rettelöimisistä on verrattain suuri taloudellinen 
tappio työntekijöille, sillä he eivät saa palkkojaan kuin 4 ja 
5 viikkon kuluttua.

AmmaUivaarat.
Kiviteollisuudessa on kovin vaaranalaista työntekijäin 

terveyden säilyttäminen. Eikä sitäkään vähää, mitä tapatur
mavakuutuslaki ja työnantajan vastuunalaisuus työntekijää 
kohtavasta ruumiinvammasta määrää, noudateta sekä ammat- 
titarkastajat ovat kokonaan tuntemattomia suuruuksia kivi
työntekijäin keskuudessa. Antreassa sijaitseville louhimoille 
pyytettiin ammattitarkastajan toimenpidettä sen johdosta, että 
siellä ei ole annettu pyynnöstäkään tietoja työntekijöille, 
ovatko vakuutetut tapaturman varalta eli ei, eikä myöskään 
ole saaneet vakuutusapua. Ammattitarkastajaa ei ole vaan 
saatu liikkeelle, vaikka näin selvään rikotaan yleistä lakia. 
Syy ei ole nyt yksin edellisissä; vaan myöskin työntekijöissä. 
Sillä meillähän kovin vähän on tähän puoleen kiinnitetty 
huomiota, ja näin ei ole saatu vaikutusta sellaiseksi, joka 
pakottaisi edes vähänkin näitä herroja velvollisuuksiaan täyt
tämään. Liiton puolesta on joka syksy tehty näistä kysely, 
vaan mitätön osa osastoista on vastannut tähän kysymyk
seen. Nytkin antoi vastineen 7 osastoa, joissa oli viime 
vuonna loukkaantunut tapaturmasesti 23 henkilöä ja sairas
taneet 700 päivää. Vakuutusapua saaneet 481: 69 penniä. 
Kolme on näistä ehkä ainaiseksi terveytensä menettänyt 
eivätkä tiedä vielä mikä heille tulee osaksi. — Enempi huo
miota tähänkin asiaan!
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Keskinäisiä riitoja.

Täkterin osaston ja toimikunnan välillä oli riitaisuus 
joka kuitenkin setvisi allekirjoittaneen esityksestä, että tässä 
on pikkumaisuus nyt tekijänä, joten ne kokonaan jätetään 
osastona pois päiväjärjestyksestä.

Hyvinkään osaston jäsenten Niemisen ja Koiviston väli
nen juttu ratkaistiin sovintolautakunnassa allekirjoittaneen 
toimiessa puheenjohtajana. Lahdessa oli riitaisuus Ekholmin 
osastoon ottamisesta. Lopulta suostuttiinkin, sekä eräs Salmi 
(Paavola) niminen, josta oli riita ja syytettiin rikollisista teh
tävistä, salaten kerätyitä varoja. Poistui paikkakunnalta.

H:gin osaston n:o 8 jäsen Vilén valitti syyttä joutu
neensa osastossa syynalaiseksi, että ei olisi tilittänyt kaikkia 
keräämiään varoja. Asia oli epäselvä ja osaksi v. 1909 
rahastonhoitaja Koskisen ja Vilénin välinen riita. Vilén jät
täytyi pois osaston jäsenyydestä. Samoin on riitaisuutta 
ollut sen johdosta, että ilman osastolta saatuja velvotuksia 
oli sama Koskinen tehnyt osaston laskuun tilauksia jäsen- 
kirjoissa y. m. saaden osasto maksaa tämän lystin, pari 
sataa markkaa.

Liittotoimikunnan ja Viipurin osaston välillä on synty
nyt riitaisuus rikkurikysymyksestä, jonka Tampereen edus
tajakokous sekä Kotkan kokous teki kuin myöskin hyväk- 
syissään halkinnon menettelyn kulujen korvaamiseen sille 
osastolle, joka sovituksen suorittaa. Viipurin osasto kuiten
kin syytti pitkissä kirjeissään liittotoimikuntaa heti Kotkan 
kokouksen jälkeen, että Juho Seppälä joka edusti Antrean 
osastoa onkin entinen Kavantsaaren rikkuri, ja heidän on 
saatava siitä rikkurirahat, sekä heidän annettavaksi yksin 
kuuluu suosituskirja kaikille niille rikkureille. Liittotoimi- 
kunta tätä mielivaltaista ja edustajakokousten päätösten vas
taista Viipurin osaston vaatimusta, ei ole voinut hyväksyä, 
josta riitaisuus on jatkunut, ja yhä Viipurin osaston taholta 
edellytetään, että se tulee kärjistyen jatkumaan. — Toivo
kaamme toki loppua näin näennäisestä riidasta.
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Osastojen toiminnosta.
H:gin hakkaajaiti osaston toiminta on ollut vilkasta, 

pitäen varsinaisten kokouksien lisäksi ylini. kokouksia. Vir
kailijoina on osastossa kuluneena vuotena p.-joht. M. Ris
sanen, kirjuri V. Rissanen, rahastonhoitaja K. Salmela, kan- 
tomies A. Ilmovirta. Jäsenluku vaihteli 120, vaan vuoden 
lopussa 84.

H.gin porarien osasto, p.-johtaja A. Haaparinne, kirjuri 
S. Pienimäki, rahastonh. H. Laukkanen, kantomies A. V. 
Laukkanen. Kokouksia 13, toimik. 16. Huvia: 1 kansan
juhla ja useita perheiltamia. Uusia jäseniä 14 sekä jäsenluku 
153, vuoden lopussa 78. Jäseniä avustettu sairaus- y. m. 
syiden tähden 266: 90. Lahjoitettu eri seuroille 30 mkaa.

Viipurin osasto, p.-johtaja J. Heinonen, kirjuri V. Puus
tinen, rahastonh. P. Honkanen, luottamusmiehinä Aalto, 
Lehtonen, Savander. Kokouksia 12, toimik. 12. Jäseniä 
38, vuoden lopussa 26. Osaston ja liiton välillä on ollut 
erimielisyyttä joka on lisännyt kirjeenvaihtoa. Avustuksia: 
liiton ylim. vero lakoissa. Edustajakokouksen kulut.

Kptkan osasto, p.-johtaja V. F. Tiitinen, kirjuri K. Joki
nen, rahastonh. B. Heiskanen. Kokouksia 8, toimik. 17. 
Jäsenluku 22, vuoden lopussa 16. Työttömyys on vallin
nut paikkakunnan kivityöläisillä, joka on toimintaa lamaut
tanut.

Tampereen osasto. Taantumus on saanut jalansijaa. 
Useita osaston jäseniä on tippunut pois jäsenyydestä. Osas
ton keskuudessa toiminut hautaus- ja sairaskassa lopetti toi
mintansa jäsenten vähyyden tähden. P.-johtaja K. Aalto, 
kirjurina V. Vuorio, rahastonh K. A. Eino. Kokouksia 9 
ja toimik. 12. Jäsenluku vuoden lopussa 25. Työttömyys 
on kiusannut kivityöntekijöifä.

Vaasan osasto. Toiminta vilkastui siten, että alkuvuo
desta nousi jäsenluku 85. Kokouksia 22 ja toimik. 17.
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P.-johtajana J. Ring, kirjurina J. V. Harjunpää, rahastonh. 
T. Viitamäki, kantomiehenä J. Sainio. Jäsenluku vuoden 
lopulla on laskenut 60. Osasto on avustanut liiton taiste
luja y. m.

Hangon osasto. P.-johtajana N. Nevala, kirjurina A, 
Nieminen, rahastonh. K. V. Salmela. Kokouksia 7 ja toi- 
mik. 14. Osasto on avustanut työtaisteluja sekä muihin 
tarkotuksiin lahjoilla. Huvia on pitänyt 4. — Toiminta ei 
ole ollut puoleensa vetävä koskapa jäsenluku on pienenty
nyt työolojen pysyessä verrattain hyvinä.

Hgin karkeakivityönt. osasto. P.-johtajana N. Niemi
nen, kirjurina A. Vuorinen, rahastonh. N. Vuorinen, kanto- 
minhenä F. Bergman. Kokouksia 13 ja toimik. 29. Uusia 
jäseniä tullut 38, jäsenluku 83 ja vuoden lopussa 51. Osas
tolla oli yhd. toisten osast. 1 ja 2 kanssa asetettu 20 °/0 
vero lakon johdosta sekä on avustettu muita osastoja ja 
jäseniä. Toiminta on ollut vilkasta.

Voikkaan osasto. P.-johtajana Hj. Leander, kirjurina 
K. Rinne, rahasJonhoit. T. Hannula. Kokouksia 24. Jäsen- 
luku 11 ja vuoden lopussa 14. Osasto on ollut aikaansa 
seuraava ammatillisessa että valtiollisessa työväenliikkeessä.

Pietarsaaren osasto P.-johtajana O. Hakala, kirjurina ja 
kantomiehenä E. Hunnokko, rahastonh. R. Nieminen. Jäsen- 
luku 32, vuoden lopussa 21. Kokouksia on pidetty 12, 
toimik. 8, sekä väliaikasia 11. Huvia 6. Työnvähyys on 
suuresti vaikuttanut osaston tarmokasta toimintaa.

Hyvinkään osasto. Toiminta kohtalaisen vilkasta. Ko
kouksia 14, toimik. 15. P.-johtajana F. Suominen, kirju
rina K. A. Kustafson, rahastonh. Hj. Lehtinen. Iltamia pi
detty 3. Tärkeimmät osaston asiat: työntekijäin edun val
vominen työajassa ja palkoissa, keskinäisten riitain ratkaisu 
sovintolautakunnalla y. m. Jäsenluku vuoden varrella 22, 
lopussa vuoden 36.



24

Lappeenrannan osasto. Toiminta on ollut vilkas koko 
vuoden. Uusia jäseniä tullut 21, ollen jäsenluku vuoden 
lopussa 44 täysin maksanutta. Kokouksia pidetty 15 osas
ton, sekä huvi- että osast.-toimikunnan useita. Huvia on 
pitetty 3 ja yhdet arpajaiset. P.-johtajana A. Takkinen, kir
jurina E. Kolehmainen, rahastonh. E. Ihanainen, luottamus
miehenä D. Pykäläinen.

Lahden osasto. Kokouksia 15, toimik. 7. P.-johtaja V. 
Utter, kirjuri N. Felin, rahastonh. ja luottamusmies O. Sa
lonen. Osasto on verrattain hyvin valvonut palkka- y. m. 
edut sekä osaston toiminta on ollut yleensä pirteää.

Täkterin osasto. Toiminta oli alkupuolella vuotta rii
taista ja laimeaa, lopulla vilkastui, jäsenluku vaihteli 20, lo
pussa vuoden 14. Kokouksia on pitänyt 16, iltamia 2. 
Toiminta on kohdistunut taloudellisiin etuihin ja onkin saa
nut pienen palkankorotuksen.

Tainionkosken osasto on toiminnut vaikeissa oloissa, 
kuitenkin säilyttäen olemassaolonsa. Kokouksia 12 ja toi
mik. 8. Jäsenluku vuoden lopussa 12.

Antrean osasto. P.-johtaja Nenonen, kirjuri M. Lappe
teläinen, rahastonh. Huovinen. Kokouksia osast. 21, toi
mik. 23, yht. 44. Jäsenluku vuoden alussa 32, vuoden 
lopussa 67.

Erityistä vuosikertomusta ei ole saapunut seuraavilta: 
Kajaanin, Kuopion, Kuusankosken, Talikkalan, Tammisuon, 
Sortavalan, Sorvalin, Hämeenlinnan, Turun, Uudenkaupun
gin, Vehmaan, Savonlinnan, Enson, Nunnanlahden, Raahen 
ja Karisalmen osastoilta, joten ei niistä tässä voida erikseen 
mainita, kuitenkin ovat antaneet useimmat näistä tiedot 
niihin kyselyihin, mitä erityisellä kyselylistalla on kysytty.

Seuraavassa taulussa näkyy jokaisen osaston tulot, me
not, varat y. m. kuin myöskin se jäsenmäärä jolta viime nel
jänneksen verot on suoritettu. Ei myöskään ole eri osas-
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tojen kertomuksessa tahdottu selvitellä eri asioita joita ver
rattain runsaasti on, vaan voi jokainen saada käsityksen ko
kousten lukumäärästä, ja kun kokouksia ei pidetä ilman 
asioita. Työriidoista on liiton toiminnassa, joten ei niistä
kään ole erikseen tässä mainittu. Kuluneena vuotena ta
pahtui seuraavat muutokset liiton kokoonpanossa. Oulun 
osasto saatuaan tiedon edustajakokouksen pitämisestä ja sille 
tulevista asioista saapui sieltä edustajan valtakirjan sijasta 
osaston päätös, jossa ilmotettiin osaston eronneen liitosta 
sentähden, että eivät suostu maksamaan ehdotuksessa mai
nittuja ja mahdollisesti kallistuvia veroja. Loviisan osasto 
joka on sairastanut hivuttavaa jäsenten puutetta, ilmotettiin 
kesäkuussa kokonaan kuolleeksi, sekä luvattiin perukirjotus 
toimittaa. Sitä ei kuitenkaan ole liitto saanut. Mikkelin osasto 
vaitiolollaan on suurimman tehnyt, Kuitenkin vuoden vaih
teessa kysyttiin, että mitä liitto ajattelee jos hekin ryhtyisi 
taas toimimaan sekä verojaan maksamaan, ei kuitenkaan ole 
sen enempää kuulunut.

Nunnanlahden osasto on liittoon kuuluvana ollut I 
p:tä tammikuuta järjestysnumerolla 27 (entinen Jyväskylän 
osaston n:o). Koiviston kivityönt. puolesta ilmotettiin osasto 
perustetuksi toukokuulla ja pyysivät liiton sääntöjä y. m. 
sekä arvelivat Bittopn yhtyvänsä. Ei kuitenkaan ole sitä 
tapahtunut.

Kumlingiin oli toiveissa myöskin uuden osaston 
saanti, vaan raukesi toistaiseksi kun lopetettiin työt sillä saa
rella.

Osastojen luku on liitossa pienentynyt kuluneena vuo
tena. Kuitenkaan ei tämä ole vaikuttanut itse jäsenlukuun 
suurtakaan muutosta, Tosin ei ole jäsenluku yhtä suuri 
neljänneksen tilityksen mukaan kuin viime vuoden. On 
siinä kuitenkin huomioon otettava, että melkoinen osa jä
seniä maksaa veronsa rästinä, joten se vastaa tätä taulussa 
olevaa jäsenlukua. Koko vuoden jäsenverot jäsentä kohti 
verrattuna saadaan viime vuoden jäsenluvuksi 974, jota voi
nemme pitää todellisena jäsenlukuna.

Yleensä sanottuna on toiminta ollut vilkkaampaa kuin
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o o cöQ. mk. p.iä p.‘i 3

1 Helsinki......................... 2 78 84 4 250 5 25 65 -85 ?
2 3 81 85 1 ? 5 25 65-80 80
3 Viipuri......................... — 36 36 — ? 5 — 26 40-60 55—80
4 Kotka......................... — 15 15 — 50 2 50 30 40 -70 9
5 Tampere.................... 4 23 29 2 175 5 20 40—60 ?
6 Vaasa......................... 3 52 55 — 85 — — 28 37-60 ?
7 Hanko ......................... — 33 34 1 9 3 - 27 40—75 ?
8 Helsinki......................... 4 54 60 — ? 3 — 25 45- -60 ?
9 Uusikaupunki.... 4 33 41 1 250 1 50 28 25—55 27-61

10 Antrea......................... 6 59 60 1 — — _ — — —
11 Hämeenlinna .... — 11 11 — — _ — — — —
12 Turku......................... 1 48 49 — 200 1 - 28 45—60 75-90
13 Savonlinna.................... — 8 8 — 14 1 — 18 35—45 35-47
14 Kuopio......................... 17 — 17 — E v a s
15 Voikka.................... — 14 14 — 30 1 — 12 30—35 30—45
16 Pietarsaari .... — 19 19 27 5 - 25 50—60 60- 70
17 Kajaani......................... — 14 14 — ■ 0 1 — 24 50—55 55—80
18 Kuusankoski .... — 12 12 — 22 1 — 18 33-35 35—70
19 Hyvinkää.................... — 36 36 — 40 1 30 25 35 50 50-55
20 Talikkala.................... 2 47 50 1 ? 3 23 50- 70 70 1:—
21 Lappeenranta .... — 38 39 1 9 ? ? ? ?
23 Tammisuo..................... E v a s-
24 Enso............................... — 7 - 30 1 50 18 135—50 35-1:-
25 Mikkeli......................... — _ _ — — —
26 Oulu............................... Ero n n u
27 Nunnanlahti .... 51 18 69 — ? — — — — —
28 Sorvali.......................... — 7 7 — 17 1 50 25 50-70 65--1: -
29 Sortavala.................... — 8 9 1 9 — — — — —
32 Bergö......................... — 14 14 — 60 1 50 23 30 -45 30—50
33 Lahti.............................. — — 32 — 40 5 - 25 55-65 ?
34 Täkter.................... — 14 14 — 20 1 50 20 38—50 55—70
35 Raahe ......................... — 13 13 — 35 2 - 17 35—50 —
37 Tainionkoski .... — 12 12 — 20 1 — 20 35—40 —
38 Vehmaa.......................... — 14 14 — 24 1 — 24 30-40 18—76
39 Loviisa......................... o i m i n t a
40 Karisalmi..................... - 20 21| 1 - 2 - 20 130—50 60-80

97 849,ö60j 14 - - -1 —



27

Työp. pituus

Tulot Menot Säästö Muita
menoja

Varallisuus
yhteensä
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la

mk. p:iä mk. p:iä mk. p:iä mk. p:iä mk. p:iS

9 8 2,446 61 2,013 61 2,156 11 361 87 2,691 54
9 8 3,520 37 3,403

582
95 2,565 50 361 87 2,927

1,748
37

9—10 8 766 80 42 469 — 1,124 34 99
8 8 531 44 388 06 38 88 — — 169 78

10 8 1,555 02 1,509 17 689 66 200 — 1,198 66
10 8 1,399 82 1,034 77 572 95 123 35 1,090 80
10 10 841 92 778 64 778 64 — — 1.049 69

9 8 1,625 68 1,560 54 1,407 65 361 87 2,273 52
10 8 968 91 1,035 62 ? — — 1,311 —

— — 1,351 42 1,169 86 1,063 09 — — 1,332 89
9-10 8 —
9-10 8 1,365 80 1,164 05 710 20 850 40 1,580 60

10 8 143 87 124 97 19 70 — — 90 87
a n n u t

10—11 10—11 624 58 622 96 101 62 — — 210 62
10 — 584 94 411 94 917 68 — — 917 68
10 7 565 92 521 35 44 57 — 93 57
10 — 399 .76 192 30 1,018 49 — — 1.098 49
10 7 1,038

694
■20 ■< 1,025 10 899 65 — — 1,017 10

10 8 31 690 72 990 12 744 37 2,224 55
10 8 1,005 85 467 15 823 35 ? — ? —

a n n u t
10 9 85

O

76 05 353 82 - - 374 37

i i t < S t cl

9-10 8 162 02 145 67 38 55 — — 54 05

10 8 327 75 211 05 1,256 18 _ _ 1,332 18
9 8 586 95 593 87 384 — — — 400 —

10 8 414 44 187 66 226 78 ... - 226 78
10 8 230 70 159 82 70 — - — 120 —
10 8 656 95 615 02 387 88 — — 410 88
10 8 — — — — 725 — — 925 —

a k a n n u t
9 8, ? -1 ? -1 50 - - -I 60 —

- 1 23,895 23 | 20,686 32 | 18,769 i 07 | 4,428 07 | 26,930 98
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edellisenä vuonna. Toivoa kuitenkin sopii, että enemmän 
etenkin muutamain osastojen taholta voitaisiin tehdä.

Edellisenä vuotena, eli v. 1909 tehtiin useita alotteita 
työsopimukseksi. Niitä ei viime vuotena esitetty montakaan 
työnantalle vaatimuksina, sentähden, että ei niissä paikoin 
ollut edellytyksiä työntekijöille pakottaa työnantajia taipu
maan sopimusten tekoon ja ilman pakottavaa voimaa ei 
niitä enään saada. Kuten on myöskin mainittu Itä-Suomen 
ainaiset riidat kuluneena vuonna, tulisi nyt alkavana vuo
tena pyrkiä niitä poistamaan. Emme myöskään saa unhot
taa, että viime vuosi antoi meille 5:lle osastolle sopimuksen 
sekä voittoja yhtä monta kuin edellisenä vuonna työnan
tajat meiltä veivät, joka velvottaa meitä käyttämään meille 
edullista aikaa hyväksemme kokoomalla voimia ja niiden 
avulla pakotettava työnantajat takaamaan elantopalkat myös
kin katovuosina s. t. s. huononakin aikana. Tässä toivossa 
käykäämme yhteistyöhön alkavanakin vuotena.

S. Kivityöntekijäin liittotoimikunnan puolesta:

J. Pietikäinen. 
I-uottamusmies.



Suomen Kivityöntekijäin liiton tilikertomus, 
maalisk. 23 p:Itä jouluk. 31 p:vään 1910.

Tulot:

Säästö maalisk. 20 p:ltä 1910   742:08
Jäsenveroja................................................................. 3,567:88
Sisäänkirjotusmaksua................................................. 84: —
Ylim. veroja............................................................ 3,073:65
Ammattijärjestöltä....................................................... 3,598: —
Kirjain tililtä............................................................ 243:
Otettu pankista...................................................... 3,900: —
Maksetuista lainoista................................................. 780: —
Korkoja....................................................................... 211:05
Edustajakokouksen kaluja ')................................... 253:60

Smk. 16,453:26

Menot:

Lakkoavustuksiin........................................................... 8,219: —
Viety pankkiin............................................................1,611:72
Edustajakokouksen kuluja..................................... 834: 49
Ammattijärjestölle...................................................... 932: 10

Siirto 1 1,597:31

l) Osastot maksoivat edustajilleen suoraan matkakulut, joten 
tulopuolella on merkitty ne erot mitä osastot on lisää suorittaneet, 
Menopuolen summassa taas ne kuin liitto on välittänyt lisä
maksuja.
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Siirto
Palkkoja ja palkkioita . 
Jäsenkirjain kust. . . .
Muuta kirjall.....................
Kansainvälinen kivit. siht. 
Maksettu lainoja . . .
Annettu lainaksi . . .
Kalustoon......................
Vuokriin...........................
Matkarahoja .... 
Postimaksuja .... 
Sekalaisia menoja. . .
Saldo.................................

1,000: — 
232: 50

50
199 
86

200
35

11,597:31
1,870:21

1,232:50
41:50

408: 22 
425: —

60: 25

535:35 
282: 92

Smk. 16,453:26

Varat:

Kassatilillä.................................................................. 282:92
Pankkitilillä.......................................................................2,871:09
Lainaustilillä............................................................ 145: —
Kalustoa (eri luettelon muk.)................................. 101:95
Tavaraa » ...................... - . . 631:50
Kirjallisuus » ...................... ..... ._____30:40

Smk. 4,062:86

Velat:

Liiton omaisuus............................................Smk. 4,062: 86

K- Salmela.
Liiton rahastonhoitaja.

Olemme tarkastaneet S. Kivityöntekijäin liiton tilit elok. 
1 p:ltä 31 päivään joulukuuta 1910 ja saamme tarkastuk
semme tuloksena esittää seuraavaa:

Tulot ja menot ovat meille esitettyjein tilitodisteiden 
mukaan oikein kirjoihin viety, kirjat hoidettu huolellisesti
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ja tilinpäätös oikein tehty. Kassassa, jonka olemme tänään 
laskeneet, löytyy varoja kassatilin tänään osottama summa. 
Kaiken tämän perusteella voimme ehdottaa liittotoimikun- 
nalle ja rahastonhoitajalle täydellistä vastuunvapautta edellä 
mainitulta ajalta.

Helsingissä maalisk. 9 p. 1911.

H. Laukkanen. K. Heinonen.

Kun edellä olevassa tilintarkastajain lausunnossa on elo
kuun 30 p:vän ja joulukuun 31 p:vän välinen aika, johtui 
se siitä, että rahastonhoitajan vaihdos oli liitolla. Tilikerto- 
mus on kuitenkin edustajakokouksesta vuoden loppuun yh
distettynä edelläolevaan kertomukseen ja esitämme myös
kin tilintarkastajain lausunnon edellä sanotulta ajalta eli 
maaliskuun 23 p:stä elokuun 1 p:vään 1910, jonka ajan 
hoiti tilejä Kaari Wiuhkonen.

Ylläolevat Suomen kivityöntekijäin liiton tilit maaliskuun 
21 päivästä heinäkuun loppuun 1910 olemme tarkastaneet 
ja huomanneet ne meille esitettyjen tilitodisteiden mukaan 
oikeiksi. Kuitenkin saamme huomauttaa, että meille ei ole 
esitetty kaikkia tulotodisteita, mutta kun liittotoimikunta nel
jännesvuosittain julkaisee kiertokirjeessä osastojen lähettämät 
maksut, on syytä olettaa, että nekin tulot, joista emme ole 
nähneet todistetta, ovat oikein kirjoihin merkityt. Samoin 
emme myöskään ole nähneet pankkikirjaa, joten emme voi 
sanoa, onko kirjoihin merkitty pankkitili yhtäpitävä pankki
kirjan kanssa. Ehdotamme rahastonhoitajalle tilinvapautta, 
sitten, kun hän on antanut ylempänä oleviin huomautuksiin 
selityksensä.

Helsingissä tammik. 22 p. 1911.

K- Heinonen. H. Laukkonen.
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Mitä osastojen tilitystauluun tulee, voi se olla epätarkka, 
sillä useissa lähetyksissä eivät ole osastot selvittäneet mitä 
maksuja lähetys sisältää, ei myöskään ole siihen merkitty 
niitä tuloeriä kuin on jälkeen tammikuun 1 p:vän saapunut 
vaan jäävät tämän vuoden tileihin.

Toivottavaa on, että osastojen rahastonhoitajat lähettäis- 
sään maksueriä, selvittää minkä verran mitäkin maksuja on. 
Samoin on muutamia osastoja jotka eivät ole vielä suoritta
neet jäsenluettelo- y. m. kirjoista tulevia maksuja sekä räs
tissä olevia apurahastomaksuja, joista v. 1910 elokuun 30 
p:vän kirjeessä osastoille selitettiin.
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1 Helsinki . . . 18 260 19 215 28 525 19
2 4 485 62 286 — 6 - 787 62
3 Viipuri . . . 4 105 82 112 :Vi 13 25 235 57
4 Kotka .... — 93 66 99 30 11 25 204 21
5 Tampere. . . — 60 — — - — 60 —
6 Vaasa . . . — 190 — 163 50 14 50 368 —
7 Hanko . . . 212 54 165 — 23 Tili 401 04
8 Helsinki . . . 243 41 89 25 1 60 335 29
9 Uusikaupunki . — 124 GH 170 — 13 50 308 18

Hl Antrea . . . — 201 65 145 — 11 — 357 65
11 Hämeenlinna . — 77 01 23 50 10 25 110 76
12 Turku .... — 183 12 326 25 5 75 415 12
13 Savonlinna . . 3 41 27 34 25 8 10 86 62
14 Kuopio . . . — 70 ::h — — 5 — 80 38
15 Voikka . . 1 74 86 59 15 — — 135 31
16 Pietarsaari . . — 88 G4 150 — 9 25 247 89
17 Kajaani . . . 31 72 — — _.. — 31 72
18 Kuusankoski . 4 23 — 43 90 4 — 74 90
19 Hyvinkää . . — 103 10 127 — 13 50 243 60
2(1 Talikkala . . 6 158 30 97 50 9 — 264 80
21 Lappeenranta . 1 1 100 72 11 55 — — 126 27
23 Tammisuo . . — 24 84 12 — — — 36 84
24 Enso .... — 18 65 11 50 4 — 34 15
25 Mikkeli — — - — — 4 HO 4 80
27 Nunnanlahti . 4 183 32 200 — 12 95 400 27
28 Sorvali . . . — 22 36 30 — 4 — 56 36
29 Sortavala . . — 16 — — — — — 16 —
32 Bergö .... — 40 10 52 — 4 — 96 10
33 Lahti .... 5 83 05 151 — 13 20 252 25
;4 Täkter . . . 8 55 36 76 — 8 50 147 86

35 Raahe. . . . — 43 98 51 10 4 — 100 08
37 Tainionkoski . 2 38 77 51 — — 91 77
38 Vehmaa . . . — 90 80 70 — — 161 80
39 Loviisa . . . — 7 — 14 — — — 21 —
40 Karisalmi . . 10 27 05 23 — — — 60 05

83 3,581)00 3,060 55 242 90 6,967 45
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