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Alkulause.

1908 vuoden yleinen rautatieläiskokous päätti, että valtion
rautateiden 50-vuotispäiväksi olisi julkaistava historiikki 
rautatieläiskunnan kehityksestä ja pyrkimyksistä kuluneen 
puolen vuosisadan aikana. Tällaista historiikkia hommaamaan 
asetettiin erityinen komitea, mutta varoja yritystä varten 
ei kokous antanut kuin niineksi.

Historiikkikomitea kokoontui v. 1910 muutamia kertoja, 
mutta varojen puutteessa päätti se ryhtyä ainoastaan valmis
taviin toimenpiteisiin: hankkia historiikille suunnitelma ja 
kustannusarvio sekä pyytää yhdistyksiä ja yksityisiä kerää
mään tietoja. Suunnitelma ja kustannusarvio aiottiin esittää 
yleiselle rautatieläiskokoukselle, jota odotettiin 1911 vuoden 
alussa. Kokoukselta aiottiin myöskin pyytää varoja. Kes
ken kaikkia tuli sitten tieto, että kokous siirtyykin syksyyn 
ja siinä toivossa, että se pidettäisiin alkusyksyllä, jatkoi 
komitea valmistelevia töitään. Tohtori V. Voionmaalta pyy
dettiin suunnitelmaa ja kustannusarviota, samalla myöskin 
tiedusteltiin, olisiko hän halukas kirjoittamaan teoksen. 
Suunnitelma ja kustannusarvio saatiinkin, mutta kirjoitta
jaksi ei tohtori Voionmaa suostunut. Kuitenkin lupasi hän 
hankkia kirjoittajankin, jos vaan komitea hankkisi tarvittavat 
varat. Kun tällä välin oli saatu tietää, että yleinen kokous 
pidetäänkin vasta marraskuussa, joten, jos siltä apua saatai
siinkin, se tulisi liian myöhään, kääntyi komitea Kustannus- 
0. Y. Otavan puoleen pyytäen sitä ottamaan kirjan kustan-



taakseen. Tähän suostutuinkin, mutta ainoastaan sillä 
ehdolla, että käsikirjoitus luovutetaan ilmaiseksi. Silloin 
pyysi komitea valtionapua 1500 mk, eli niin paljon kuin oli 
laskettu kirjoittajan palkkioksi menevän, ja saikin sen. Sa
malla tehtiin myöskin yrityksiä kirjottajan hankkimiseksi 
rautatieläispiireistä, mutta menestyksettä. Käännyttiin sil
loin taas tohtori Voionmaan puoleen ja hänen välityksellään 
saatiin vihdoinkin kirjoittajaksi maisteri P. Korpisaari.

Yritys oli siis melkein pelastettu. Sanomme »melkein», 
sillä aika oli käynyt sangen täpäräksi (maisteri Korpisaaren 
kanssa tehtiin lopullinen sopimus vasta lokakuun viimeisinä 
päivinä) ja aineistokokoelma oli hyvin epätäydellinen. Ko
mitea oli kyllä sekä jokapäiväisissä että ammattilehdissä 
koettanut kiinnittää rautatieläisten ja ei-rautatieläisten huo
miota yritykseen pyytämällä tietoja historiikkia varten, mutta 
tulos oli laihanlainen: yksi (j) henkilö lähetti mieskohtaisia 
muistelmia neljännesarkin pituudelta! Paljon loistavampia 
eivät myöskään ne tulokset olleet, joita komitea saavutti kir- 
jottamalla eri järjestöille. Mieskohtaisia muistelmia ei täten- 
kään saatu, mutta omasta toiminnastaan järjestöt sentään 
ainakin jotain ilmoittivat, vaikkakin perin hitaasti ja vasta 
monien pyyntöjen jälkeen. Olipa sellaisiakin järjestöjä, joilta 
tiedot täytyi ottaa melkein väkisten. Kaikista vastoinkäy
misistä huolimatta valmistui teos kuitenkin helmikuun ensi 
päiväksi 1912, kuten oli sovittu, ja jätettiin pari viikkoa sen 
jälkeen, sittenkun jokainen järjestö oli tarkastanut oman 
osuutensa, kustantajalle.

Ajan puute, rautatieläisten valtavan enemmistön harras
tuksen puute ja varojen puute sekä siitä johtuva tilanpuute 
on pakottanut supistamaan esityksen näin lyhyeksi ja jättä
mään alkuperäisestä suunnitelmasta pois muutamia osia. — 
Historiikkikomitea pyytää kiittää tohtori Voionmaata siitä 
alttiudesta, millä hän on yritystämme alusta pitäen avustanut 
sekä neuvoilla että työllä.

Helsingissä, helmikuussa 1912.
Historiikkikomitea.



I

Rautatieläiset ja rautatielaitos





Suomen rautatiet ja Suonien rautatieläiskunta ovat olen
naisesti toisiinsa liittyneet. Rautatieläiskunta on niin riip
puva rautateistä, että rautateitten historia on samalla rauta
tieläiskunnan historiaa. Kun tarkastaa rautatieläiskunnan 
kehitystä ja kasvamista kuluneena 50 vuotena ja vertaa 
sitä rautateittemme kehitykseen, huomaa heti silmäänpistä- 
vän yhtäläisyyden. Rautateitten ja niitten liikenteen kas
vaessa on rautatieläiskuntakin kasvanut. Kun uusia ratoja 
on liitetty vanhaan rautatieverkkoon, on rautatieläiskunta
kin kasvanut ja saanut uusia aineksia. Rautatieliikenteen 
lisääntyminen on luonnollisesti sekin aiheuttanut, että hen
kilökuntaa on täytynyt lisätä. Rautateittemme pituus ja 
henkilökunnan lukumäärä eri aikoina selviää seuraavasta 
taulukosta:

1871

Rautateitten pituus 
kilometreissä

489

Vakinainen
henkilökunta

887
1875 637 1,244
1880 852 1,594
1885 1,178 1,863
1890 1,895 2,612
1895 2,391 3,691
1900 2,650 5,550
1905 3,046 7,550
1909 3,252 8,863

Jos laskemme, montako rautatieläistä näinä vuosina tuli 
ratakilometrille, saamme paraiten ilmi, missä suhteessa rata
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verkon kasvaminen ja rautatieläiskunnan kasvaminen ovat 
toisiinsa. Rautatieläisiä oli ratakilometriä kohti:

1871 1.81
1875 1.95
1880 1.87
1885 1.58
1890 1.37
1895 1.54
1900 2.09
1905 2.48
1909 2.72

Huomaamme edellä olevasta taulukosta, että rautatie
verkon pituus ei ole kasvanut aivan samassa suhteessa kuin 
rautatieläiskunta. Vuosina 1885—1895 kasvoivat rautatiet 
nopeammin kuin henkilökunta, v. 1900—1909 kasvoi taas 
henkilökunta tuntuvasti enemmän. Rautatieläiskunnan lu
kuisuus riippuu vaan osaksi radan pituudesta. Löytyy kyllä
kin rautatieläisryhmiä, jotka olennaisesti ovat riippuvia 
rataverkon pituudesta. Niin esimerkiksi rataosaston luku
määrä kasvaa kun uusia ratoja tulee, samaten asemapääl- 
likkökunnan, -palveluskunnan y. m. Mutta toiselta puolen 
vaikuttaa liikenteen kasvaminen suuressa määrin rautatie
läiskunnan lukumäärään. Mitä vilkkaammaksi liikenne tulee, 
sitä suurempi henkilökunta. Voidaksemme ymmärtää edellä- 
esitettyjen suhdelukujen vaihtelut, täytyy meidän ensiksi 
tarkastaa rautatien liikenteen kehitystä. Liikenne matkustaja- 
ja tavaratonnikilometreissä oli:

matkustajakilom. tavaratonnikilom.

1871 31,572,000 17,900,000
1875 58,807,000 38,900,000
1880 65,896,000 48,900,000
1885 75,797,000 69,900,000
1890 126,076,000 103,200,000
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matkustajakilom. tavaratonnlkilom.
1895 148,602,000 157,900,000
1900 337,173,000 340,400,000
1905 425,787,000 350,600,000
1909 527,686,000 442,600,000

Liikenteen kasvamisen ja henkilökunnan lukumäärän 
keskinäisen suhteen saamme selville laskemalla montako 
rautatieläistä eri vuosina tuli 100,000 tavaratonnikilometrille 
ja 100,000 matkustajakilometrille:

100,000 tavara- 
tonnikilometrille

100,000 matkustaja- 
kilometrille

1871 4.95 2.80
1875 3.19 2.11
1880 3.26 2.42
1885 2.66 2.44
1890 2.53 2.07
1895 2.33 2.49
1900 1.63 1.64
1905 2.15 1.77
1909 1.98 1.67

Liikenteen ja henkilökunnan lukumäärän keskinäinen 
suhde on yleensä pyrkinyt muodostumaan siten, että lii
kenne on kasvanut suhteellisesti paljon nopeammin kuin 
henkilökunta. Varsinkin v. 1900 jälkeen ovat rautatiet voi
neet kulettaa entisestä moninverroin suuremman määrän mat
kustajia ja tavaraa tarvitsematta lisätä rautatieläisten lukua 
samassa suhteessa. Liikenteen vaatimusten johdosta on kui
tenkin rautatieläiskuntaa v. 1900 alkaen tuntuvasti lisätty. 
Siitä johtuu, että ratakilometriä kohti tuleva rautatieläisten 
luku on kasvanut. Rautateillä yleensä voidaan ihmistyötä 
säästää suhteellisesti enemmän silloin kun liikenne kasvaa. 
Suomessakin on viime vuosikymmenillä voitu työvoimaa 
säästää ja nykyään koetetaan sitä tehdä entistä enemmän.
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Kun kuitenkin liikenne milloin kasvaa, milloin taas seuraa
vana vuonna vähenee, ja rautatieläiset ovat pysyväisessä 
toimessa, voi yhtenä vuonna tulos olla edullisempi kuin toi
sena.

Siirrymme nyt tarkastamaan rautatieläiskunnan merki
tystä rautateittemme taloudessa eri aikoina. Valtiohan maksaa 
vuosittain suuria määriä rautatienvaroista rautatieläisille 
palkkoina, eläkkeinä y. m. Rautatien taloudessa muodostaa 
henkilökunnan palkkaus tärkeimmän menoerän. Varsinai
sen rautatieläiskunnan palkkaus ja tämän suhde rautateitten
kokonaistuloihin oli:

1871 928,816 mk. 35.0 % tuloista
1875 1,429,769 » 26.9 »
1880 2,177,613 » 31.6 »
1885 2,591,564 » 30.6 »
1890 3,847,000 » 32.5 »
1895 5,389,000 » 34.8 »
1900 9,193,000 » 33.1 »
1905 12,921,000 » 40.8 »
1909 17,891,000 » 42.7 »

Vakinaisten rautatieläisten palkkaus on siis viime aikoina 
kasvanut tuntuvasti enemmän kuin rautateitten tulot. Palk
kausmenoja on rautateillä vielä kuitenkin tuntuvasti enem
män kuin mitä ylläesitetyistä numeroista selviää. Vakinai
sen henkilökunnan lisäksi käytetään rautatienpalveluksessa 
ylimääräisiä. Näitten lukua ei varemmilta ajoilta ilmoiteta. 
V. 1900.oli niitä 4,732, 1905 5,805, 1909 6,150. Jos ylimää
räisten palkkaus otetaan lukuun maksoivat rautatiemme 
palkkauksina v. 1900 13,581,000 mk., 1905 17,953,000 mk. ja 
1909 24,342,000 mk. Palkkausmenot kokonaisuudessaan 
olivat rautateitten koko tuloista v. 1900 49.3 °/0, 1905 56.6 %, 
1909 58.1 %. Rautatieläisten palkkaus nielee siis nykyään 
enemmän kuin puolet rautateitten tuloista. Sitäpaitsi on 
rautatienvaroista kustannettava rautatieläisten asuntojen
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rakentaminen, kunnossapito y. m., joka kaikki oikeastaan 
kuuluu palkkaukseen.

Palkkaukseen kuuluvaksi voidaan vielä lukea eläkkeet, 
sairashoito, vapaapiletit y. m., jota valtio rautatieläisille 
antaa. Rautateitten alkukymmenillä ei rautatieläisillä ollut 
mitään eri eläkelaitosta. Valtioneläkkeet eivät ensimäisinä 
kymmeninä juuri tulleet kysymykseen, kun virkamiehistö 
oli nuorta väkeä. Jos joku palvelijakunnasta tapaturmaisesti 
loukkaantui tai kuoli, määräsi senaatti joka tapauksessa koh
tuullisen apurahan maksettavaksi yleisistä varoista. Mutta 
kun henkilökunta jo v. 1871 alkaen oli suuresti lisääntynyt, 
ryhdyttiin ajattelemaan varsinaisen eläkelaitoksen perusta
mista. Jo 1872 määrättiin, että niistä varoista, joita saatiin 
myymällä talteenotettuja esineitä y. m. olisi muodostettava 
eläkelaitosrahasto. V. 1876 asetettiin komitea laatimaan ohje
sääntöä valtionrautateitten eläkelaitokselle ja v. 1882 alotti 
se toimintansa. Valtioneläkkeitten määrä oli tällöin vielä 
varsin vähäinen, v. 1880 7,436 mk. Valtionrautateitten eläke
laitos sai alottaessaan toimintansa pohjarahastoksi 39,825 mk. 
Vuosittain on se sittemmin saanut suoranaista avustusta 
rautatienvaroista (>/2 maksetuista eläkkeistä), rautatien- 
ravintolain vuokramaksut, sakkorahat, sijaismaksut, heinä
maasta saadut varat, talteenotetun tavaran myynnistä saa
dut varat y. m. Vuosittaiset lisämaksut eläkelaitokselle 
ovat aikojen kuluessa tuntuvasti kasvaneet, samaten on 
valtioneläkkeitten määrä kohonnut. V. 1890 maksettiin 
eläkkeitä 30,927 mk., samana vuonna sai eläkelaitos rautatie- 
varoista yhteensä 34,960 mk. V. 1900 oli eläkkeitten määrä 
jo 204,000 mk. ja eläkelaitos sai 103,447 mk. V. 1909 makset
tiin eläketarkoituksiin yhteensä 408,400 mk. Lähimmässä 
tulevaisuudessa tulevat eläkemenot vielä kasvamaan tun
tuvasti, kun palkkiovirkailijat saavat valtioneläkkeen.

Rautatieläisten palkkaetuihin on kuulunut myöskin va
paa lääkärinapu ja sairashoito. Kustannukset siitä ovat luon
nollisesti nousseet rautatieläiskunnan kasvaessa. V. 1871 
nousivat sairaanhoitomenot 17,895 mk:aan, v. 1880 jo
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30,699 mk:aan, 1890 43,732 mk:aan, 1900 99,809 mk:aan ja 
1909 207,243 mk:aan. Näistä määristä ei kuitenkaan kaikki 
ole mennyt yksistään rautatieläisten tarpeihin.

Vapaapilettioikeuden rahaksilaskeminen on nykyisten 
tietojen nojalla kokonaan mahdotonta. Ei edes arviolaskul- 
lakaan voida päästä likimalkaisiin tuloksiin. Ei myöskään 
eräitä muita pieniä etuja, joita rautatieläiset saavat nauttia, 
voida rahassa ilmaista. Rautatieläiskunnan sivistykselli
siin tarkoituksiin on valtio aikojen kuluessa uhrannut huo
mattavia summia. Rautateitten alkuaikoina ylläpiti valtio 
n. s. rautatieläisten iltakouluja, sittemmin on eräillä paikka
kunnilla rautatievaroilla ylläpidetty kansakouluja. V. 1900 
nousivat nämä menot noin 30,000 mk:aan, 1905 57,050 
mk:aan. Sivistystarkoituksia varten hankittiin aikoinaan 
n. s. henkilökunnan kirjasto, joka sittemmin on luovutettu 
Rautatieläisyhdistykselle. Rautatieläisten yhdistyksille luo
vuttaa valtio vuosittain vuokrarahoina y. m. noin 26,000 
mk.

Rautateitten koko henkilökunta, niin vakinaiset kuin yli
määräiset, nieli v. 1909 palkkauksina, eläkkeinä y. m. yh
teensä noin 25 milj. mk. Rautatien taloudessa muodostaa 
mainittu erä ehdottomasti suurimman ja tärkeimmän meno
erän.



II

Rautatieläiset ammattikuntana





Se rautatieläisjoukko, joka oli astunut maalisk. 17 p:nä 
1862 avatun Suomen ensimäisen rautatien palvelukseen, oli 
niin lukumäärältään kuin kokoonpanoltaan aivan toisenlai
nen kuin nykyajan rautatieläiskunta. Jo ensimäisen rautatien 
rakentaminenkin oli aivan toisenlaisissa käsissä kuin rautatien- 
rakentamiset nykyaikana. Rakentamista valvoi »rautatien 
johtokunta», jonka päällikkönä oli silloinen insinöörikunnan 
päällikkö översti Knut Stjernvall, päällikön apulaisena sil
loinen kapteeni Georg Strömberg. Työnjohtajina ensimäi- 
sessä rautatienrakennustyössä oli 3 sotilasta, yksi maisteri 
ja luonnontieteen tohtori, niitten joukossa tunnetut rautatie
läiset silloinen aliluutnantti C. P. Engström ja maisteri 
E. Wasastjerna. Näitten apulaisina oli joukko nuoria miehiä, 
jotka sittemmin eliniäkseen jäivät rautatien palvelukseen, 
m. m. Adolf Aminoff, A. W. Öller, ja E. V. Juselius. Työväki 
oli monen karvaista. Niin käytettiin radan rakennustöissä 
200 kuritushuonevankia, joitten vartioimista avusti kasakka- 
komennuskunta. Kasakat valvoivat piiska kourassa myöskin 
muun ratatyöväestön työtä. Muita työläisiä oli n. s. »rautatien 
renkejä», jotka oli otettu vuosisopimuksella, ja lyhempi- 
aikaista työvoimaa. Työläisten olosuhteet eivät juuri olleet 
kehuttavia, ruuan hankinta oli vaikeata ja terveydelliset olot 
huonot.

Kun rata alkoi valmistua, tuotti toimeensa kykenevän mie
histön hankkiminen vaikeuksia. Osa tulevaa päällystöä 
pantiin ulkomaille oppiin. Ensimäiset asemapäälliköt olivat: 
Helsingissä G. Th. Ahlgrén, Dickursbyssä Adolf Aminoff, 
Träskändassa (Järvenpää) Julius Colliander, Hyvinkäällä
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Carl Flinck, Riihimäellä A. W. Öller, Turengissa E. V. Juse
lius, Hämeenlinnassa Mauritz Zilliacus. Palveluskunta muo
dostettiin sotilaista. Veturinkuljettajiksi tuotiin ensin pari 
englantilaista, jotka alkoivat opettaa ensimäisiä suomalaisia 
kuljettajia E. Lindroosia, G. A. Lönnbergiä, Johan Hageliniä 
ja O. Westerbergiä. Ensimäisiksi konduktööreiksi otettiin 
Petter Wildh, J. G. Sohlberg, K. A. Pihlman. Rautatieläis
kunta Helsingin—Riihimäen radalla oli siten melkein koko
naan entisistä sotilaista kokoonpantu. Useinkin komeaa, 
ryhdikästä väkeä, joka saavutti matkustajien suosion. Jär
jestys ja kuri oli sotilaallista. Ei virkarikoksia tutkittu eikä 
suotta kursailtu, joka ei kelvannut, sai muitta mutkitta pois
tua. Virantoimitus ei ollut raskasta kenellekään. Junia ei 
kulkenut kuin yksi päivässä. Aikataulun mukaan lähti juna 
Helsingistä kolmena päivänä viikossa klo 8 a. ja saapui 
Hämeenlinnaan klo 12.40 päivällä. Hämeenlinnasta lähti 
juna vasta seuraavan päivän aamuna, samoin kolme kertaa 
viikossa. Työtä ei tahtonut riittää rautatieläisille ja aikakin 
tahtoi käydä pitkäksi autioilla asemilla. Nyt niin tiheään 
asutut paikat, kuin Riihimäki ja Hyvinkää, olivat silloin 
asumatonta erämaata, josta lähimpään kylään oli useita kilo
metrejä. Junien saapuminen oli silloisille rautatieläisille 
hauska vaihtelu muuten yksitoikkoisessa elämässä. Tämän 
tapaista oli elämä rautatiellä aina siihen saakka kunnes Pie
tarin rataa v. 1868 alettiin rakentaa. Jos ensimäisen rautatien 
rakennustyöväki monessa suhteessa oli kokoonpanoltaan 
ollut omituista, oli Pietarin radan työväki sitä vielä enemmän. 
Radan rakentaminen alotettiin hätäaputyönä. V. 1867 anka
ran nälänhädän johdosta vallitsi yleinen kurjuus koko maassa. 
Pohjois-Suomesta virtasi nälästä ja vilusta puolikuolleita 
joukkoja etelään. Rautatien töihin eivät nämä kurjat joukot 
kyenneet, voimat eivät riittäneet. Monet kaatuivat tajutto
mina maahan jo ensimäisiä lapioniskuja ottaessaan. Sairaa
lat täyttyivät kohta ja kuolevaisuus oli niin suuri, että täytyi 
vihkiä erityisiä hautuumaita näille rautatietyöläisille. Lakkilan 
tilan maalle Hollolan pitäjässä haudattiin nälkävuosina
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näitä työläisiä 700—800 henkeä. Työ ei luonnollisesti edis
tynyt semmoisien työvoimien nojassa, mutta rata saatiin 
kuitenkin valmiiksi niin pian, että se jo syysk. 11 p:nä 1870 
voitiin vihkiä. Tämänkin radan virkamiehistö ja henkilö
kunta saatiin kokoon yksinkertaisesti. Rakennustyötä val
voneet insinöörit y. m. tehtiin liikennevirkamiehiksi, rata
työläisten joukosta otettiin asema- ja vaihdemiehet. Har
voilla oli käsitystä tehtävistään. Virkamiehet tulivat alussa 
toimeen siten, että lukivat valtiokalenterissa olevat yhteen
vedot Helsingin—Hämeenlinnan radan taksasta ja järjestys
säännöistä ja koettivat niitten avulla tulla toimeen, kunnes 
Pietarin radalle laadittiin oma ohjesääntö y. m. Kirjanpi
dosta ei virkamiehillä näytä olleen paljon käsitystä, alussa 
se toimitettiin tekemällä muistiinpanoja paperiarkeille. Pal- 
veluskunta oli yhtä kokematonta. Konduktööreillä, joiksi 
otettiin entisiä kaartilaisia, postiljooneja y. m. ei ollut mi
tään käsitystä yksinkertaisimmastakaan tehtävästä. Onneksi 
oli veturimiehistöä harjoitettu englantilaisen kuljettajan 
johdolla, niin että se kutakuinkin kykeni toimeensa. Pie
tarinkin radan rautatieläiskunta tottui kuitenkin pian tehtä
viinsä. Myöhemmin rakennetuille radoille koetettiin jo saada 
tehtäviinsä valmiiksi perehtynyttä miehistöä. Rautatie
läiskunta alkoi vähitellen saada sen suletun, yhtenäisen lei
man, joka sillä nykyään on. Yhteenkuuluvaisuuden tunne 
alkoi herätä. Ruvettiin tajuamaan, että oltiin rautatieläisiä, 
ja unhotettiin entiset ammatit ja niitten aikuiset siteet ja 
pyrkimykset. Vähitellen syntyi ammatillinen rautatieläis
kunta ja tunne ammatillisesta yhteenkuuluvaisuudesta. Se 
taas puolestaan johti rautatieläisjärjestöjen perustamiseen.

Rautatienvirkamiesyhdistys—Järnvägstjänstemanna- 
föreningen.

Lokakuussa 1873 kokoontui joukko Helsingissä asuvia 
rautatienvirkamiehiä keskustelemaan yhdistyksen perustami
sesta. Yksimielisesti päätettiin perustaa rautatienvirkamiesten
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yhdistys »Järnvägsföreningen i Finland»,-jonka tarkoituksena 
olisi »yhdistää lujaan toveriliittoon Suomen valtionrautateit
ten virkamiehet, koettaa yhteisvoimin edistää näitten yhtei
siä etuja ja keskinäistä hauskuutta, herättää rautatienvirka- 
miehissä halua saada korkeampia tietoja yleensä ja ammatti
tietoja erikoisesti perustamalla lainakirjasto ja julkaisemalla 
arvokkaita huomioita ja kokemuksia sekä siten koettaa edis
tää Suomen rautatielaitoksen kehitystä ja edistystä». Sa
massa tilaisuudessa valittiin väliaikainen hallitus luutnantti 
Aug. Fabritius puheenjohtajana. Yhdistyksen perustajista 
mainittakoon seuraavat vielä elossa olevat: J. Ennola 
(Enlund), Anni Fabritius, Aug. Fabritius, E. Juselius, A. 
Palander, R. Pehrmand, Hj. Rosenbröijer, A. Sventorzetsky,
E. O. Tujulin, E. Wasastjerna. Sääntöjen laatiminen jätet
tiin komitean huoleksi, johon tulivat Aug. Fabritius, P. E.
F. rvast, E. Wasastjerna, E. Juselius, J. Enlund. Jouluk. 5 
p:nä 1874 pidettiin ensimäinen vuosikokous (joulukuun ko
kous), jolloin valittiin vakinaiset virkailijat ja toimikunta. 
Puheenjohtajaksi tuli Aug. Fabritius, varapuheenjohtajaksi 
P. E. Ervast, sihteeriksi R. Wegelius, rahastonhoitajaksi 
F. Ström ja kirjastonhoitajaksi J. Enlund sekä »delegatsio- 
nin» muiksi jäseniksi J. W. Stjernschantz, A. Sventorzetsky, 
A. Uggla, A. Lönnqvist. W. Forsman, R. Rosvall ja A. Hei
kel. Samassa kokouksessa määrättiin jäsenmaksu 16 mk:si 
mies- ja 8 mk:si naispuoliselta jäseneltä.

Yhdistykseen kuului sen ensimäisenä toimintavuonna 
60 jäsentä, kaikki helsinkiläisiä. Mutta jo joulukuussa 1874 
päätti delegatsioni kehoittaa linjalla asuvia virkamiehiä liitty
mään yhdistykseen. Seuraavan vuoden alussa lähetettiin 
kirjallinen kutsumus linjalle kiertämään. Siinä mainittiin 
yhdistyksen pyrkivän liittämään yhteen rautatienvirkamie- 
het. Kun yhdistys oli saanut valtioltakin avustusta, oli se 
katsonut, että oikeus ja kohtuus vaati, että myöskin linjalla 
työskentelevät virkamiehet pääsisivät osallisiksi yhdistyksen 
tuottamista eduista. Toistaiseksi muodosti oikeus käyttää 
kirjastoa melkein ainoan edun, jonka yhdistys saattoi maa-



15

seutujäsenilleen tarjota. Siitä syystä olikin päätetty alentaa 
maaseutujäsenien jäsenmaksu 8 ja 4 mk:aan, niistä kerty
vät varat käytettäisiin pääasiallisesti kirjain ostoon. Seu
raavana vuonna pyydettiin myöskin samana vuonna valtion 
liuostaan otetun Hangon radan virkamiehiä liittymään yhdis
tykseen. Näiltä radoilta liittyikin heti 59 mies- ja 22 nais
puolista jäsentä. Kun Turun rata 1877 avattiin liikenteelle, 
liittyi tämän radan virkamiehistöstä yhdistykseen 27 mies- 
ja 14 naispuolista jäsentä; koko yhdistyksen jäsenluku oli 
tällöin 199, siitä 147 miestä ja 52 naista.

Toiminta ensi vuosina oli erittäin vilkasta. V. 1874 esim. 
pidettiin 4 »juhlaa» ja 5 »kokousta» sekä lisäksi huvimatkoja 
Hyvinkäälle y. m. Seuraavanakin vuonna näyttää illan
viettoja (»soireer») pidetyn kerta kuussa. Maaliskuun 17 p:nä 
vietettiin rautatien muistojuhlaa, jossa oli puheita y. m.; 
siihen kutsuttiin m. m. palvelijakunnan edustajia. Juhlat 
näyttävät olleen verrattain upeita, niin tuotti esim. muisto
juhla v. 1875 tappiota 907 mk. ja 1876 570 mk., jotka kor
vattiin yhdistyksen kassasta. Keskustelukysymyksiä ei 
yhdistyksen kokouksissa, jotka pidettiin I ja 11 luokan odo
tussalissa, näy esiintyneen. Kokouksissa, jotka kyllä kulki
vat »diskussionsmöten»-nimellä, päätettiin etupäässä juokse
vat asiat.

Yhdistyksen »painopiste» oli alusta alkaen kirjastossa. 
Ensi varat sen perustamiseen saatiin maanviljelystoimitus- 
kunnan päälliköltä senaattori Norrménilta, joka 1874 antoi 
tarkoitusta varten 500 mk., 1875 400 mk ja 1879 400 mk. 
valtion varoista. Yhdistyksen muista varoista siirrettiin 
alusta alkaen kaikki säästöt kirjaston käytettäviksi. Kir
jasto laajenikin siitä syystä nopeasti, lainoja oli 1874 200, 
1876 988, 1877 jo 1,450. Yhdistyksen säännöt olivat valmiit 
jo 1874, mutta lienevät saaneet vahvistuksen vasta 1876. 
Sääntöjen mukaan kokoontui yhdistys niin yleisiin keskustelu- 
kokouksiin, kuin seurustelukokouksiin. Keskustelukokouk- 
sien päätehtäväksi määriteltiin yhdistyksen yhteisten asiain 
hoitaminen ja järjestäminen. Kokouksia oli sääntöjen mu-
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kaan 4 vuodessa. Seurusteluiltoja järjestettiin tarpeen mu
kaan yksi tai useampia kuussa; niissä tuli ohjelman muodos
taa »sivistävät huvit, kuten esitelmät, tanssi, musiikki y. m.» 
Käytännössä tuli kuitenkin pian tavaksi järjestää seurustelu- 
iltoja, joita pidettiin kaupungin ravintoloissa, ainoastaan 
edeltäpäin tehtyjen ilmoittautumisien jälkeen. Maalisk. 17 
p:ää vietettiin vuosijuhlana ja ensimäisen rautatien avauksen 
muistojuhlana. Joulukuun kokouksessa oli valittava dele- 
gatsioni ja virkailijat sekä määrättävä jäsenmaksu. Oikeus 
pyrkiä yhdistyksen jäseneksi oli rautatienvirkamiehillä, niit
ten vaimoilla ja tyttärillä. Käytännössä noudatettiin alussa 
jonkunlaista varovaisuutta jäsenien hyväksymisessä. Mil
loin pyrkijä oli delegatsionille tuntematon, vaadittiin suo
situksia. ^Muutamissa tapauksissa hankittiin asianomaisen 
päämieheltä »arvolause». Niin mainitsevat pöytäkirjat, että 
erään kerran oli konetirehtööriltä pyydetty lausuntoa kah
desta pyrkijästä.

Vilkkaus, joka vallitsi yhdistyksen toiminnassa sen ensi 
vuosina, näyttää pian laimentuneen. V. 1876 valitettiin jo 
yleisesti »että yhdistys oli kaikkea muuta kuin toivottavassa 
tilassa» ja että »parannus mitä pikemmin oli ehdottomasti 
välttämätöntä», jos tahdottiin pitää yhdistystä elossa. Seu- 
rusteluillat eivät riittäneet pitämään yhdistystä koossa. Muu
tamat jäsenet jättivät tällöin kirjallisen ehdotuksen, jossa 
ehdottivat oman huoneuston hankkimista paraimpana kei
nona yhdistyksen elämän virkistyttämiseksi, huoneuston 
hankkimisesta riippui heidän mielestään yhdistyksen elämä 
tai kuolema. Asiaa valmistamaan asetettiin komitea, joka 
laatikin hyvin tarkan ja yksityiskohtaisen ehdotuksen, joka 
kuitenkin näytti nielevän suuria kustannuksia. Harrastus 
oli jo tällöin niin laimentunut, ettei saatu aikaan päätös
valtaista kokousta. Ehdotus pantiin silloin kiertämään kehoi- 
tuksella, että jäsenet merkitsisivät siihen mielipiteensä. 
Siitäkin oli vähäinen tulos, ainoastaan harvat viitsivät vai
vautua kirjoittamaan »ja» tai »nej» ehdotukseen. Asia rau
kesi ja yhdistys vietti siitä alkaen edelleen hiljaista elämäänsä.
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Kun jäsenten kokoonsaaminen alkoi tuottaa yhä suurempia 
vaikeuksia, ryhdyttiin käyttämään sitä menettelytapaa, että 
esillä olevat asiat pantiin kiertämään ja jäsenet saivat mu
kana seuraavaan listaan kirjoittaa hyväksymisensä tai hyl
käämisensä. Linjalla oleville jäsenille ilmoitettiin joulukuun 
kokouksen päätökset ja tilintarkastuskertomukset myöskin 
käsinkirjoitettujen kiertokirjeitten muodossa, jotka kulkivat 
jäseneltä jäsenelle.

Yhdistyksen uinuva elämä herätti taas 1879 parannus
ehdotuksia. Tällä kertaa ehdottivat Alex. Sandström ja 
R. Wegelius, että yhdistys ryhtyisi järjestämään klubi-iltoja, 
toistaiseksi joka viikko. Joka toisessa keskusteltaisiin päivän- 
kysymyksistä ja erikoisesti rautatieoloja niin koti-kuin ulko
mailla koskevista kysymyksistä; niissä olisi lisäksi pidettävä 
silloin tällöin esitelmiä. Joka toinen klubi-ilta omistettaisiin 
huville, niissä olisi laulu, soitto, tanssi, lausunto, esitelmät, 
näytelmäkappaleet y. m. pää-asiallisimpina ohjelmanume
roina. Ajan henkeä kuvaavana kannattaa mainita, että ehdo
tuksen tekijät tahtoivat laskea naispuolisia jäseniä ainoas
taan jälkimäisiin, jolloin »he saisivat ottaa käsityönsä mu
kaansa». Suunnitelma vaati toteutuakseen omaa huoneus- 
toa. Siitä syystä otettiin huoneustokysymys jälleen esiin, 
mutta raukesi nähtävästi varojen puutteessa. Klubi-iltain 
pitämisestä ei näy myöskään tulleen mitään. Osoittaaksemme, 
miltä Järnvägsföreningin elämä näytti aikalaisista, otamme 
yllämainitun kirjallisen ehdotuksen alkulauseen tähän: »kun 
Järnvägsföreningen, joka ainakin nimeksi on ollut olemassa jo 
5 vuotta, ei ole voinut kohottautua siksi, miksikä se alkuaan 
tahdottiin saada, toisin sanoen, kun yhdistys ei ole voinut 
edes mikäli kysymys on toveruudesta ja seuraelämästä pysyä 
siinä asemassa, joka sillä oli toimintansa alussa, vaan on
päinvastoin siitä taantunut, ovat useat jäsenet............... »
Huoneuston hankkiminen oli senjälkeen päiväjärjestyksessä 
vuosittain, milloin koetettiin saada huoneusto kirjastolle 
yksinään, milloin taas yhdistykselle kokonaisuudessaan. 
Varsinkin lukuhuoneen hankkiminen kirjaston yhteyteen 
2 — Suomen Rautatieläiskunta
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herätti mielenkiintoa, mutta lykkäytyi varojen puutteessa 
vuosi vuodelta.

V. 1882 päätti yhdistys viettää vuosijuhlansa tavallista 
suuremmassa muodossa; koska tällöin oli 20 vuotta kulunut 
rautatieliikenteen alkamisesta, päätettiin valita oikein erikoi
nen juhlatoimikunta tilaisuutta valmistamaan. Tämän toimi
kunnan valitseminen katsottiin niin tärkeäksi, että kaikille 
yhdistyksen jäsenille päätettiin antaa tilaisuus ottaa siihen 
osaa. Sitä tarkoitusta varten painettiin erikoinen kiertokirje, 
jossa kehoitettiin jäseniä lähettämään vaalilippuja tämän 
toimikunnan valitsemista varten sihteerille, ja kiertokirjettä 
levitettiin linjalla asuville jäsenille. Tämä vaalitoimitus 
kuvaa oivallisesti sitä asemaa, johon yhdistys oli joutunut. 
Enemmistö sen jäsenistä asui kaupungin ulkopuolella maan 
eri kolkilla. Tällä enemmistöllä ei ollut mitään muuta etua 
yhdistyksestä kuin että se sai käyttää kirjastoa. Siitä syystä 
näyttävät maaseutujäsenet pyrkiessään yhdistykseen kir
joittaneen hakemuksensa siten, kuin jos pyrkisivätkin vaan 
kirjaston jäseniksi. Vallitsevien olojen nurinkurisuus näyttää 
olleen selvä myöskin pääkaupunkijäsenille, sillä tavan takaa 
vakuutetaan maaseutujäsenille, että yhdistyksen säästövarat 
on käytetty yksinomaan kirjaston hyväksi. Yritykset antaa 
maaseutujäsenille äänivaltaa, kuten yllämainittukin tapaus, 
viittaavat samaan. Vaaleissa yleensä olivat maaseutujäsenet 
saaneet lähettää vaalilippunsa.

Kun olot olivat tällaiset, oli yhdistyksen merkitys suu
rimmalle osalle jäseniään varsin vähäpätöinen. Se ei ollut 
kyennyt toteuttamaan säännöissä lausuttua tarkoituspe
räänsä. Yhtenäisyystunne oli vähäinen ja siitä johtuen 
yhdistyksen koko rakenne heikko. V. 1883 esitti vihdoin 
Alex. Sandström ehdotuksen yhdistyksen uudelleen järjestä
misestä. Hänen esittämänsä ponnet sisälsivät ehdotuksen, 
että yhdistys ottaisi harkitakseen, eikö olisi suotavaa että se 
jakautuisi Helsingissä olevan keskustoimikunnan alaisiin 
haaraosastoihin. Jos yhdistys katsoisi tällaisen muutoksen 
suotavaksi, ehdotti hra Sandström, että yhdistyksen varoista
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annettaisiin pienempi apuraha henkilölle, joka ottaisi selvää 
venäläisten ja skandinavialaisten rautatieläisjärjestöjen toi
minnasta ja järjestelystä. Seuraavana vuonna esitti hra 
Sandström yksityiskohtaisemman mietinnön asiasta, jossa 
hän m. m. antoi suunnitellun keskustoimikunnan tehtäväksi 
koettaa saada perustetuksi erityinen rautatielehti. Rautatie- 
läisyhdistyksistä ulkomailla saatiin samana vuonna tietoa 
sen kautta, että hra Magnus Stackelberg jätti yhdistykselle 
kirjallisen kuvauksen Ruotsin »Järnvägsmannasällskapet'»in 
toiminnasta ja järjestelystä. Uusia sääntöjä ja yhdistyksen 
uudelleen järjestämistä valmistamaan asetettiin tällöin ko
mitea. Muussakin suhteesssa ryhdyttiin uudistuksiin. V. 1885 
saatiin huoneustokysymys vihdoinkin ratkaistuksi vuokraa
malla Vuorikadun 8:ssa kokoushuoneusto ja lukusali. Sa
mana vuonna päätettiin ryhtyä järjestämään klubi-iltoja. 
V. 1886 saatiin sääntö-ehdotukset valmiiksi. Niitäei kuitenkaan 
vielä hyväksytty, vaan päätettiin jättää sääntöehdotus 
seuraavana vuonna pidettäväksi päätetyn yleisen rautatie
läiskokouksen ratkaistavaksi. V. 1886 oli merkkivuosi 
yhdistyksen historiassa. Oma huoneusto, yhdistyksen uudel
leen järjestäminen ja uudet säännöt, sekä päätös järjestää 
v. 1887 vuosijuhlan yhteyteen yleinen rautatieläiskokous 
muodostavat Järnvägsföreningin ensi jakson viime vuoden 
merkkitapahtumat.

V. 1887 alkaa uusi jakso yhdistyksen historiassa. Niinä 
14 vuotena, jolloin yhdistys oli ollut toiminnassa, oli rautatie- 
laitoksen rakenne muuttunut. Virkamiehistö oli kasvanut 
ja hajaantunut Suomen kaikille äärille. Yhdistyksen alkuaan 
60 nouseva jäsenluku oli kasvanut noin 250, josta ainoastaan 
95 asui Helsingissä. Linjalla asuvat jäsenet olivat saaneet 
tyytyä kirjastoon. Se olikin nopeasti kasvanut, sillä siihen 
oli näinä vuosina uhrattu noin 17,000 mk. Kirjalainoja oli 
kuluneina 14 vuotena annettu yhteensä 36,500, siitä 1886 
yksistään 5,262. Nämä numerot osoittavat selvemmin kuin 
mikään muu, mikä asema kirjastolla oli Järnvägsföreningin 
ensi jaksona.
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Kun yhdistyksen jäsenistön kokoonpano oli niin suuressa 
määrin muuttunut ja ajan harrastukset myöskin jossain 
määrin kehittyneet, oli yhdistyksen uudelleen järjestely niin 
sanoaksemme olojen pakottama välttämättömyys.

V. 1887 oli merkkivuosi rautatieläiskunnan keskuudessa. 
Silloin pidetty ensimäinen yleinen rautatieläis (-virkamies) 
kokous oli herättänyt yhtenäisyyden tunteen, luonut virka- 
miehistölle laajoja näköaloja ja ennenkaikkea, herättänyt 
virkamieskunnan. Järnvägsföreningille oli kokouksen mer
kitys suuri. Yleinen rautatieläiskokous harkitsi yhdistyksen 
sääntöjen muuttamisasiaa ja sen toiminnan laajentamista ja 
asetti valiokunnan laatimaan lopullisen sääntöluonnoksen. 
Vihdoin asettivat tämän kokouksen tarkastusvaliokunta ja 
yhdistyksen delegatsioni lopullisen sääntökomitean. Tämä 
komitea laati säännöt pääasiallisesti yhdenmukaisiksi yleisen 
kokouksen tekemäin päätösten kanssa. Järnvägsmannaföre- 
ningin (Järnvägsföreningen oli yleisen kokouksen johdosta 
muuttanut nimensä) kokouksessa toukok. 5 p:nä 1888 ne 
lopullisesti hyväksyttiin. Saman vuoden heinäk. 12 p:nä 
senaatti ne vahvisti. Uusien sääntöjen mukaan oli Järn- 
vägsmannaföreningin tarkoituksena »aikaansaada lähempää 
yhteyttä valtionrautateiden virkamiesten kesken, jotta vaih
tamalla mielipiteitä ja kokemuksia kunkin toiminta- 
alalta koettaisivat edistää sanottujen rautateiden ja virka
mieskunnan yhteisiä etuja». Tärkein uudistus uusissa sään
nöissä oli yhdistyksen jakaantuminen itsenäisesti toimiviin 
haaraosastoihin, jotka kukin toimisivat erikoisen toimikun
nan johdon alaisina. Haaraosastojen yhdyssiteenä oli keskus
toimikunta; siihen kuului 11 jäsentä, jotka valittiin haara
osastojen vuosikokouksissa 3 vuodeksi kerrallaan siten, 
että kolmasosa vuosittain valittiin uudelleen. Yhdistys 
kokoontui niin keskustelu- kuin seurustelukokouksiin sekä 
ylläpiti edelleen Helsingissä kaikkien jäsenten käytettävänä 
olevaa kirjastoa. Yleinen vuosikokous oli maalisk. 16 p:nä, 
vuosi- ja rautatiejuhla maalisk. 17 p:nä. Vielä saattoi yhdis
tys järjestää yleisiä rautatienvirkamiesten kokouksia. Yhdis

1’
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tyksen jäseniksi saattoivat pyrkiä valtionrautateitten virka
miehet sekä tutkinnon suorittaneet harjoittelijat. Passiivi
siksi jäseniksi voitiin ottaa virkamiesten vaimoja ja täysi- 
ikäisiä naimattomia tyttäriä. Haaraosastojen tuli keskus
toimikunnalle lähettää vuotuiset luettelot jäsenistään, puoli
vuosittain lähettää määrätyt maksut sekä jäljennökset haara
osastojen kokouspöytäkirjoista. Haaraosastojen vuosi
kokoukset oli pidettävä tammikuussa.

Haaraosastot järjestäytyivät nopeasti. Jo elok. 16 p:nä 
1887 oli Oulun radan virkamiehistö kokoontunut Kokkolaan, 
jossa perustettiin klubi tarkoituksella muuttaa se niin pian 
kuin oli mahdollista Järnvägsmannaföreningin haaraosas
toksi. Helmikuussa 1888 oli Turun—Tampereen—Hämeen
linnan rataosan virkamiehistö Toijalassa perustanut klubin, 
joka lokak. 21 p:nä järjestäytyi haaraosastoksi. Helsingin 
haaraosasto järjestäytyi lokak. 16 p:nä, Vaasan lokak. 9 
p:nä. Marrask. 8 p:nä 1888 muodostettiin Pietarissa Itäinen 
haaraosasto. Vuoden lopulla oli näin muodostuneissa haara
osastoissa jäseniä 438.

V. 1887 oli eräässä toisessakin suhteessa merkkivuosi. 
Silloin alkoi rautatieläisten ensimäinen äänenkannattaja 
Järnvägsmannabladet ilmestyä. Oman lehden tarve oli jo 
kauvan aikaa ollut tuntuva ja, kuten aikaisemmin mainit
simme, oli Järnvägsföreningissä siitä tehty ehdotuksia. Ylei
nen rautatieläiskokous saattoi tämänkin asian ratkaisuun. 
Järnvägsmannabladetin näytenumero julaistiin marraskuussa 
1887. Lehden tarkoituksena ilmoitettiin näytenumerossa 
olevan »työskennellä hajallaan olevan rautatieläiskunnan 
yhteenliittämiseksi ja rautatienhallinnon helpottamiseksi he
rättämällä siihen suurempaa mielenkiintoa rautatieläisissä, 
sekä suuremman itsenäisyyden aikaansaamiseksi rautatien- 
hallinnolle ja rautatieläisten oman aseman parantamiseksi». 
Lehti ilmoitti ilmestyvänsä 2 kertaa kuussa 4-sivuisena, kie
leltään ruotsinkielisenä. Lehti saavutti heti niin suuren suo
sion, että tilauksia tuli n. 250. Vastaavana toimittajana ja 
julkaisijana toimi luutnantti Aug. Fabritius.
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Järnvägsmannaföreningen alotti täten toimintansa var
sin vahvasti järjestettynä. Yhdistyksen rakenne oli sovi
tettu silloisten olojen vaatimuksia vastaavaksi. Haara
osastot olivat saaneet itsenäisyyden. Yhteistoimintaa ja 
yhtenäisyyttä näytti keskushallinto voivan täysin riittävästi 
valvoa. Oma sanomalehti oli lisäksi mitä parhain yhdysside.

V. 1889 yhdistys kokonaisuudessaan toimi uusien sään
töjen mukaan. Tammikuussa pitämässään vuosikokouk
sessa valitsivat haaraosastot ensimäisen keskustomikunnan 
puheenjohtajaksi C. B. Federleyn, varapuheenjohtajaksi 
Aug. Granfeltin, sihteeriksi G. R. Wegeliuksen, rahastonhoita
jaksi Th. Munckin, kirjastonhoitajaksi R. Pehrmandin sekä 
muiksi jäseniksi K. G. H. Standertskjöldin, A. F. Granfeltin, 
J. Enlundin, Gerda Hedmanin, A. Bernerin, Aug. Fabritiuk- 
sen ja A. W. Öllerin. Kaksi haaraosastoa, läntinen ja itäinen 
yhdistettiin. Ensimäinen vuosikokous pidettiin samana vuonna 
maalisk. 16 p:nä Hämeenlinnassa.

Haaraosastojen toiminta oli alussa erittäin vilkasta ja 
monipuolista. Kokouksia pidettiin useasti, joittenkin mie
lestä alussa aivan liian useasti. Keskusteltiin innokkaasti 
lukuisista rautateitä koskevista kysymyksistä. Huvi- ja 
seurustelupuoli oli vahvasti edustettu. Ohjelmanumeroina 
olivat seuranäytelmät, pukutanssit, musiikki ja tanssi. 
Useasti järjestettiin rekiretkiä ja huvimatkoja. Osanottajia 
oli runsaasti ja kaikki olivat tyytyväisiä Järnvägsmanna
föreningin uuteen rakenteeseen. Yhdistyksen vuosikokouk
sessa keskusteltiin juoksevista asioista sekä yleisistä rauta
tietä ja rautatieläisiä koskevista kysymyksistä. Pian tuli 
tavaksi että haaraosastot ensin pohtivat jotain kysymystä, 
joka sitten tuli vuosikokouksen keskusteltavaksi. Päätök
sistä, jotka yhdistyksen ensi toimintavuosina tehtiin, kan
nattaa mainita, että Helsingissä olevaa huoneustoa oli pi
dettävä yhteisenä omaisuutena. Kun huoneustoa varten oli 
saatu 2,000 mk:n valtioapu, vuokrattiin 1889 suurempi huo
neusto Vilhonkadun 9:ssä. Samana vuonna päätti yhdistys 
lykätä yleisen rautatieläiskokouksen pitämisen v. 1892.
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Ensimäinen yleinen kokous oli määrännyt seuraavan kokouk
sen pidettäväksi 1890, mutta kun ensimäisen kokouksen 
päättämistä asioista tällöin oli monta vielä kesken päätettiin 
yleinen kokous lykätä.

Keskustelukysymyksistä, jotka v. 1889—1891 olivat 
haaraosastojen ja yhdistyksen kokouksissa keskusteltavina, 
mainittakoon kysymykset kontrollilaitoksen järjestämisestä, 
rahtitaksan uudistamisesta, vapaapakaasin poistamisesta, 
yleensä monia varsin laajakantaisia uudistusehdotuksia.

Virkamiehistön omat olot vetivät myöskin haaraosastojen 
huomion puoleensa. Niinpä keskusteltiin parin vuoden aikana 
harjoittelijain valmistautumisesta ja takuujärjestelmän pois
tamisesta. Jälkimäisessä asiassa anoi keskustoimikunta rautatie
hallitukselta takuujärjestelmän täydellistä poistamista. Erit
täin suuressa määrin näyttää rautatieläisten taloudellinen 
asema vetäneen huomiota puoleensa. Useita apurahasto- y. m. 
sellaisia yrityksiä oli esillä. V. 1890 vuosikokouksessa pää
tettiin senaattori Oscar Norrménin muistoksi perustaa rauta
tieläisten hautausapukassa, joka kantaisi hänen nimeään. 
Keräykseen ryhdyttiin heti, mutta asia saatiin loppuun vasta 
vuosien kuluttua. Jo 1889 oli kerätty varoja Georg Ström- 
bergin nimeä kantavaan apurahastoon, josta oli tarkoitus 
antaa pienempiä avustuksia entisille vähävaraisille rautatie
läisille — virkamiehille ja palvelijoille — ja heidän perheil
leen. Vilkasta mielenkiintoa herätti v. 1890—91 kysymys 
erikoisen rautatieläisten »henkivakuutusyhdistyksen» (hau- 
tausapukassan) perustamisesta. Se lykkäytyi toiseen ylei
seen rautatieläiskokoukseen, samaten kuin asuntokysymys. 
Myöskin rautatieläisten kulutusyhdistyksen perustaminen 
oli kyseessä. Rautatieläisten eläkeolojen uudelleen järjestä
minen oli esillä olleista keskustelukysymyksistä tärkein. 
Siitä lausuttiin toivomus, että koko rautatieläiskunta yhdis
tettäisiin yhteen eläkelaitokseen. Palkkausasiakin oli esillä; 
tällöin katsottiin yötyössä olevien virkamiesten palkkoja 
liian alhaisiksi. Harvat näistä kysymyksistä saatiin loppuun 
käsitellyiksi. Monet niistä koskivat siksi laajoja rautatie-
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läispiirejä, että ne lykättiin yleisen rautatieläiskokouksen 
käsiteltäviksi, niin esim. asuntokysymys, takuujärjestelmän 
poistaminen, harjoittelijain valmistus, Norrménin rahaston 
järjestäminen, yhtenäinen eläkelaitos, sairaskassan perustami
nen y. m. Jotkut niistä ovat olleet niinkin »sitkeähenkisiä», 
että ne vasta monia vuosia perästäpäin saatiin onnellisesti 
ratkaistuiksi, esim. virkatakuukysymys, ja monet ovat epä
tyydyttävällä kannalla tänäkin päivänä kuten asuntokysy
mys ja kysymys harjoittelijain kehittämisestä. Ja kuitenkin 
ovat viimemainittua viralliset komiteatkin selvitelleet. 
Myönnettävä on kuitenkin, että yksi tärkeimpiä syitä miksi 
ei haaraosastoissa enemmän kuin pääyhdistyksessäkään tah
dottu saada asioita valmiiksi, oli myöskin innostuksen la
maantuminen. Jo 1890 valitetaan toiminnan laimentuneen. 
Kokouksia täytyi peruuttaa osanottajien vähyyden takia ja 
tärkeitten asiain käsittely lykkäytyi loppumattomiin samasta 
syystä. Järnvägsmannabladet moitti varsin ankarasti sitä 
velttoutta ja saamattomuutta, joka oli saanut jalansijaa 
virkamiespiireissä. Lehti itse oli menettänyt paljon siitä 
kannatuksesta, jota se alussa oli nauttinut. Muutamat sen 
lausunnot olivat ylemmissä viranomaisissa herättäneet tyyty
mättömyyttä. Yleensä oli lehden sisällys näinä vuosina rikas, 
suuria tärkeäarvoisia uudistuskysymyksiä oli pohdinnan- 
alaisena. Jo 1889 oli yhdistys ottanut lehden julkaisemisen 
toimekseen pysyttäen kuitenkin entisen päätoimittajan.V. 1891 
alusta luopui hra Fabritius päätoimittajan tehtävästä, hänen 
seuraajakseen tuli kontrollööri G. E. Bergmanson. Lehteä 
julaistiin 1891 vaan kerran kuussa.

Vuonna 1890 tehtiin yritys suomenkielisen rautatieläis- 
lehden aikaansaamiseksi. Sellaista kaivattiinkin kovasti, 
sillä olihan palvelijakunta melkein kokonaan ja virkamiehis- 
täkin suuri osa suomenkielisiä. Järnvägsmannabladet oli 
taas ruotsinkielinen ja vaikkakin suomenkielisiä kirjoituksia 
ei kieltäydytty vastaanottamasta, niin oli niitä siinä hyvin 
harvoin, toisinaan ei ainoatakaan koko vuosikerrassa. Tä
män vuoksi tekikin 1889 perustettu Rautatien Henkilökun-
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nan yhdistys kirjallisen anomuksen Järnvägsmannaföre- 
ningille, että Järnvägsniannabladetista julkaistaisiin myös
kin suomenkielinen painos. Yhdistys hylkäsi kuitenkin ano
muksen, nähtävästikin peläten siitä koituvan tuntuvia lisä
kustannuksia.

Vilkas toiminta ja innostus, joka vallitsi Järnvägsmanna- 
föreningissä ensi vuosina uudistuksen jälkeen, ei siis kauvaa 
kestänyt. Tämä aika yhdistyksen toiminnasta oli erikoisesti 
huomattava siitä, että herätettiin runsas luku alotteita, 
joista ei montakaan, kuten aikaisemmin mainittiin, jaksettu 
saattaa onnelliseen ratkaisuunkaan jätettiin keskeneräiseksi 
tai lykättiin toisen yleisen rautatieläiskokouksen käsiteltä
viksi. Yleinen kokouskaan ei sanottavasti voinut yhdistys- 
elämää vilkastuttaa, pikemmin päinvastoin. Esim. v. 1892—94 
pitivät haaraosastot vaan pari kertaa vuoaessa kokouk
sia, ja niissäkin muodosti huvipuoli ohjelman pääosan. Ylei
sempää mielenkiintoa herättäviä varsinaisia kysymyksiä ei 
montakaan esiintynyt. V. 1893 keskusteltiin velvolli
suudentunnon vahvistamisesta rautatieläispiireissä ja samana 
vuonna oli säästö- ja lainakassan perustaminen päiväjärjes
tyksessä. Viimemainitun asian käsittely osoittaa hyvin, 
miten yhdistys näihin aikoihin toimi. Vuosikokouksessa 
1894 oli tämä asia esillä oltuaan sitä ennen 3 komitean val
mistettavana ja useita kertoja keskustelunalaisena haara
osastoissa; nyt se jälleen — lykättiin komiteaan ja tuli 
esille taas v. 1895. Se hyöty noista kokouksista tietysti sit
tenkin oli, että yhdistyksen jäsenet voivat toverillisessa seu
rustelussa kertoa toisilleen kokemuksistaan ja selvitellä 
mielipiteitään ammattiasioista. Muutamat haaraosastot oli
vat kokonaan nukkuneet, niin esim. Oulun haaraosasto. Ete
läinen haaraosasto oli ainoa, joka osoitti vilkkautta. Vuosi
kokouksessa 1895 oli esillä kysymys haaraosastojen toiminnan 
vilkastuttamisesta, mutta siihen ei löydetty mitään taika
keinoa. Samaisessa vuosikokouksessa näyttää kieliasia tul
leen esiin. Päätettiin näet panna vastalause Uudessa Suo
mettaressa ollutta kirjoitusta vastaan, jossa syytettiin rauta
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tiehallitusta kieliasetusten rikkomisesta. Yhdistyksen ra
kenteessa tehtiin samassa kokouksessa se muutos, että ete
läinen haaraosasto, joka uusien ratojen avaamisen kautta 
oli tuntuvasti laajentunut, jakautui kahtia itäiseen ja keski- 
mäiseen haaraosastoon. Edelliseen kuuluivat Pietari—Simola 
—Lappeenrannan ja Karjalan radan virkamiehet, jälkimäi
seen Pulsa—Hikiä, Savon ja Kotkan radat.

Järnvägsmannabladetin toimittaja erosi v. 1894 lopulla, 
jolloin lehden toimittajiksi valittiin hrat A. E. Krogell ja 
Kasper Holmström, joista jälkimäinen jo 1895 loppuessa 
erosi. V. 1896 loppuessa erosi hra Krogellkin. Kun keskus
toimikunta ei saanut hankituksi uutta toimittajaa lakkasi 
lehti ilmestymästä 1897 alusta. Lehti oli kuitenkin saa
vuttanut laajan kannatuksen ja sen vuoksi ryhdyttiin uusiin 
yrityksiin sen henkiinherättämiseksi. Heinäk. 1 p:stä 1897 
se alkoi jälleen ilmestyä Hufvudstadsbladetin aputoi- 
mittaja Axel Söderlund julkaisijana ja vastaavana toimitta
jana kerran kuukaudessa.

V. 1897 saatiin vihdoinkin Oscar Norrménin rahasto jär
jestetyksi. Sitä oli pohdittu noin 8 vuotta. Säännöissä ilmoi
tettiin rahaston tarkoituksena olevan hautausavun (100— 
1,000 mk.) myöntäminen jäsenten kuolinpesille. Jo kerä
tyistä varoista (n. 4,300 mk.) muodostettiin pohjarahasto. 
Vuotuismaksut laskettiin henkivakuutustaulukkojen nojalla. 
Osakkaiksi pääsivät niin virkamies- kuin palveluskuntaan 
kuuluvat. Kassaan liittyi kohta 436 jäsentä, ja alotti se 
tammik. 1 p:nä 1898 toimintansa.

V. 1897—99 osoitti muutamien haaraosastojen, erikoi
sesti keskimäisen ja itäisen, toiminta vilkastumista. Keskus
teltiin lukuisista ammattikysymyksistä ja päätökset saatiin 
monasti läpiajetuiksi. Yleisempää mielenkiintoa herättävistä 
kysymyksistä ansaitsevat manitsemista kysymykset rautatie- 
museon perustamisesta, lomakurssien järjestämisestä, virka- 
miesmatrikkelin julkaisemisesta, löytötavaratoimiston pe
rustamisesta y. m. Useimmat kysymykset oli itäinen haara-
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osasto herättänyt; sen toiminnan vilkkautta osoittaa oman 
klubihuoneuston hankkiminen Viipuriin.

V. 1899 oli Järnvägsmannaföreningen ollut toiminnassa 
25 vuotta. Vakavan valtiollisen aseman johdosta ei mitään 
muistojuhlaa, ei edes varsinaista vuosijuhlaa vietetty. Kes
kustoimikunnan tähän kokoukseen laatima vuosikertomus 
sisälsi lyhyen yhteenvedon yhdistyksen 25 vuotisesta toi
minnasta. — Toisesta yleisestä rautatieläiskokouksesta 
saakka oli jonkinlainen lamaustila vallinnut yhdistyselä- 
mässä. Syitä siihen koetettiin kylläkin etsiä, siitä ovat Järn- 
vägsmannabladetissa olleet kirjoitukset todistajina. Eräässä 
niistä sanotaan yleisen mielipiteen leimaavan laimeuden 
syyksi puuttuvan yhteistoiminnan keskustoimikunnan ja 
haaraosastojen välillä. Haaraosastot olivat keskustelleet 
lukuisista kysymyksistä ja lähettäneet päätöksensä keskus
toimikunnalle enempiä toimia varten. Useimmissa tapauk
sissa ei mitään tulosta tullut. Keskustoimikunnan tulisi 
sentähden osoittaa suurempaa virkeyttä ja joutuisuutta. — 
Joitain vuosia myöhemmin esitettiin väite, että lamaustila 
johtui etusijassa siitä, että niin keskustoimikunnan kuin 
haaraosastojen johdossa olivat samat miehet istuneet vuosi
kymmeniä. Mitään uusia tuulahduksia ei ollut täten yhdis
tykseen päässyt.

Routavuosina vilkastui yhdistyselämä Järnvägsmanna- 
föreningissäkin. Keskusteltiin harjoittelijain valmistuksesta, 
löytötavaratoimistojen perustamisesta, päiväpikajunien pe
rustamisesta, pakkovakuutuksesta, ylidebiteerauksesta, ran- 
gaistusohjesäännön muuttamisesta y. m. Näistä asioista 
tehtiin useista lopulliset päätökset, jotka lähetettiin rautatie
hallitukselle. Rautatiemuseoasia edistyi huomattavasti. Sitä 
valmistamaan asetettu komitea julkaisi 1902 kiertokirjeen, 
jossa kehoitettiin antamaan sille tietoja museoon soveltu
vista esineistä. Seuraavina vuosina niitä kerättiinkin koko 
joukko. V. 1905 uskottiin niitten hoito erikoiselle henkilölle, 
jonka tulisi ne luetteloida ja koettaa kerätä uusia. Myöskin 
yleistä rautatieläiskokousta päätettiin ryhtyä valmistamaan
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rautateitten 40-vuotisjuhlan yhteyteen v. 1902. Kun lupaa 
kokouksen pitämiseen ei saatu, täytyi yhdistyksen tyytyä 
ainoastaan muistojuhlan pitämiseen. Samana vuonna kut
suttiin päätirehtööri Strömberg yhdistyksen kunniapuheen
johtajaksi. Taloudellisen toiminnan alalla oli näitten vuosien 
huomattavin tapaus hautausapurenkaan perustaminen virka- 
miehistön keskuuteen. Rengas perustettiin 1902. Hautaus- 
apu oli 2,000 mk. Jäsenmaksut määrättiin eri ikäluokkien 
mukaan. Jäseniä ilmoittautui alussa 493. — Näinä vuosina 
tehtiin myöskin pari yritystä suomen kielen käytäntöön 
saamiseksi yhdistyksessä. Vuosikokouksessa 1901 herätti 
hra Stenberg ehdotuksen Järnvägsmannabladetin julkaisemi
sesta myöskin suomen kielellä; ehdotus ei saanut kannatusta. 
Vaasan osastossa ehdotti hra A. Leisten 1902, että lehti jul
kaisisi kehoituksen suomalaisten kirjoitusten ottamisesta 
lehteen. Ja vihdoin 1905 alkupuoliskolla ryhtyi keskushal
linto itäisen haaraosaston anomuksesta painattamaan sään
töjä suomenkielisiksi.

Routavuosien poliittiset tapahtumat ulottuivat rauta- 
teillemmekin. Rautatiehallituksessa tapahtui täydellinen 
mullistus. Lainkuuliaiset virkamiehet poistettiin ja sijalle 
tuli venäläisiä tai suomalaisia, jotka taipuivat laittomuuksia 
noudattamaan. Toimisto-osasto menetti melkein koko kans
liansa. Kamreerikonttorissa niinikään oli mieshukka sangen 
suuri. Tilastollinen- ja kilometrikonttori menettivät pääl
likkönsä. Päätirehtööriksi tuli venäläinen. Noin 60 rautatien- 
virkamiestä menetti paikkansa. Niitten sijalle tuli useissa 
tapauksissa onnenonkijoita, joilla ei ollut minkäänlaisia 
edellytyksiä toimiinsa. Epäkohdat rautateillä kasvoivat 
vuosi vuodelta ja samassa suhteessa myöskin levottomuus 
rautatieläispiireissä. Järnvägsmannaföreningin toimintaan 
vaikuttivat edelläkuvatut seikat tuntuvasti. Sääntöjen mu
kaan tuli virkailijoitten olla rautateitten palveluksessa. Nyt 
menetti se pitkäaikaisen puheenjohtajansa, monta keskus
toimikunnan jäsentä y. m. 1905 erovuorossa olleet 4 keskus
toimikunnan jäsentä olivat kaikki eronneet rautateiltä. Virka
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miesten keskuudessa herättivät ajan tapaukset riitaisuuksia. 
Aluksi yksimielisesti tuomittiin onnenonkijat ja laittomuutta 
noudattavat, mutta vuosien kuluessa alkoi ilmetä yhä useam
pia, jotka eivät näihin moitteisiin yhtyneet. Toveripiirissä 
tapahtui siellä täällä sellaisia yhteentörmäyksiä, että hedel
mällinen yhteistoiminta tuli mahdottomaksi. Yhdistyselä- 
määnkin nämä seikat vaikuttivat ehkäisevästi.

Sellaisissa oloissa tuli vuosi 1905 ja sen suuret tapahtumat. 
Järnvägsmannaföreningin historiassa merkitsee tämä vuosi 
yhdistyksen toisen kehitysjakson loppumista.

Suurlakkoviikon tapahtumat rautateillämme ovat toi
sessa yhdeydessä kuvatut. Kuten yleensä yhteiskunnassa 
vaikutti suurlakko rautateillämmekin useissa suhteissa mul- 
listavasti. Palvelijakunta kokonaisuudessaan heräsi, alkoi 
esittää vaatimuksia toisensa perästä, ottipa lakkoviikolla 
rautatiehallinnon ohjakset kokonaan käsiinsä. Virkamiehis
tön ja palvelijakunnan keskinäinen suhde ei ollut koskaan 
ollut hyvä. Lakkoviikon tapahtumat rikkoivat ne kokonaan. 
Virkamiehistö, erikoisesti se aines, joka oli Järnvägsmanna
föreningin takana, asettui ankarasti moittimaan palvelija- 
kuntaan kuuluvien rautatieläisten toimia lakkoviikolla. Ne 
rikokset laillista järjestystä vastaan, joihin oli ryhdytty, 
kumouksellinen henki, joka oli vallannut sosialistit, saivat 
virkamiesten taholta ankaran tuomion. Virkamiesaines, 
varsinkin vanhempi, unhotti kokonaan, että oli eletty abnor- 
misissa oloissa. Mitä suurlakkoviikolla tapahtui, olisi ollut 
arvosteltava niitten hetkien valossa, eikä myöhäisempien 
terveempien näkökantain mukaan. Ei ole syytä nyt jälestä- 
päinkään mennä uudelleen esiinkaivamaan senaikuisia tapah
tumia ja selvittämään, missä määrin virkamiehet, missä mää
rin palvelijakunta oli syypää. Tosiasia oli, että välit rikkoutui
vat. Mutta onneksi syntyi vastavirtaus, joka pyrki yhdistä
mään rikkoutuneet välit ja rautatieläisten hajallaan olevat 
ryhmät. Järnvägsmannaföreningin Helsingin osasto ryhtyi 
sekin puolestaan tämän virtauksen tulkiksi. Haaraosaston 
valmistava valiokunta julkaisi kehoituskirjelmän, joka päät



30

tyi seuraaviin ponsiin: 1) »Rautatieläiset julistavat pitävänsä 
itseänsä koko Suomen kansan palvelijana ja järkähtämättä 
pysyvänsä siinä lupauksessa, jonka kukin suulla ja sydä
mellä on antanut isänmaata palvellaksensa; 2) rautatieläiset 
alistavat siis yksityiset parannuspuuhansa sen täysin kan
sanvaltaisen eduskunnan ratkaistaviksi, joka ennen kaikkea 
on laillisella tavalla Suomen kansalle hankittava; 3) rauta
tieläiset valmistavat yksityisten parannuskeinojen ehdotuk
set avonaisen yhteistoiminnan periaatetta seuraten siten, 
että yhdistykset keskenänsä vaihtavat pöytäkirjain jäljen
nökset kaikista kokouksissa käsitellyistä asioista ja kutsu
vat kokouksiinsa edustajia toisista rautatieläisyhdistyk- 
sistä; 4) haaraosastot samalla paikkakunnalla valitsevat yhtä 
monta edustajaa paikkakunnalliseen välittäjävaliokuntaan, 
jonka tehtäväksi pannaan yhteisten asiain valmistaminen 
kokouksiin ja yhteistoiminnan toteuttaminen koko rauta
tieläiskunnan keskuudessa.»

Helsingin haaraosaston ponsilauseet eivät saaneet paljoa 
aikaan. Yhteistoimintapyrkimyksen ensimäinen tulos oli 
sosialistisen Rautatieläisten Liiton perustaminen Tampe
reella tammikuussa 1906 sekä erään toisen yleiset] rautatie
läiskokouksen päätös Riihimäellä tammik. 21 p. 1906 van
han Rautatieläisyhdistyksen muodostamisesta yleiseksi yh
dyssiteeksi. Virkamieskunnan suhtautuminen palvelijakun
taan ja mitä virkamieskunnan olisi toimitettava yhdistymis
pyrkimysten edistämiseksi, tuli toisaalta paremmin valais
tuksi kuin mitä Helsingin haaraosasto oli tehnyt. Jo marras
kuun lopulla oli niin Tampereen kuin Turun suomenkieli
sissä rautatienvirkamiespiireissä herännyt kysymys yleisen 
virkamieskokouksen pitämisestä tarkoituksella siellä pohtia 
uuden yleisen virkamiesjärjestön perustamista. Kokous pää
tettiin pitää Tampereella jouluk. 10 p:nä 1905. Niin Turun 
kuin Tampereen virkamiehistön toimesta lähetettiin painet
tuja kutsukirjeitä linjalle. Turkulaisten kehotuskirjelmässä 
kehoitettiin suomalaisia virkamiehiä liittymään yhteen suo
malaisuuden, kansanvaltaisuuden ja tasa-arvoisuuden hy
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väksi. Tamperelaisten kirjelmässä teroitettiin yhteistoimin
nan tärkeyttä ja edistyksen mukana seuraamista. Kokouk
sen käsiteltäväksi tulisi: 1) »millä tavoin koko S. W. R. käsit
tävä virkamiesjärjestö saadaan toimeen ja miten se on jaet
tava piireihin ja sen toiminta järjestettävä, 2) yhteistoimin
nan aikaansaaminen virkamiehistön ja palvelijakunnan kes
ken, 3) rautatievirkamiesten kanta raittiusasiassa y. m. esiin
tyviä asioita m. m. Järnvägsmannaföreningin muodostami
sesta yllä olevan ohjelman mukaiseksi». Kutsumusta noudat
taen kokoontui Tampereelle noin 60—70 henkilöä. Puheen
johtajana toimi kirjuri O. Löfgren. Ensimaiseen kysymykseen 
oli kaksi alustusta. Kokous hyväksyi lausunnon, I) että 
rautatienvirkamiesten tulisi miehissä liittyä yhdistykseen, 
joka ottaisi ohjelmaansa kansanvaltaisuuden ja puolueetto
muuden, 2) että tämän yhdistyksen tulisi osastona liittyä 
yleiseen rautatieläisliittoon, jonka muodostaisivat rautatei
den eri ammattikunnat ja joka ei antautuisi minkään puo
lueen palvelukseen. Äänestyksen jälkeen päätettiin yhtyä 
Järnvägsmannaföreningiin, jos se suostuisi seuraaviin ehtoi
hin: 1) että suomenkieli otetaan yhdistyksen ja sen haara
osastojen yksinomaiseksi pöytäkirjakieleksi, 2) että yhdis
tyksen toiminta muutetaan ajan vaatimaan kansanvaltai
seen suuntaan, 3) että yhdistys kaikissa toimissaan tulee nou
dattamaan tunnussanoja »puolueettomuus ja oikeus kaikille», 
4) että yhdistyksen nykyinen nimi »Järnvägsmannaförening», 
joka ruotsalaisenakaan ei enään vastaa tarkoitustaan, muu
tetaan suomalaiseksi, 5) että yllämainitut ponnet otetaan 
sääntöihin. Keskustelusta kävi ilmi, miksei Järnvägsmanna
förening ollut kyennyt liittämään yhteen kaikkia rautatien- 
virkamiehiä. Se oli tässä kokouksessa annettujen lausuntojen 
mukaan ollut läpeensä virkavaltainen, vanhoillinen yhdistys, 
jossa lisäksi suomenkielellä ei ollut sijaa. Monet puhujat oli
vat niin vakuutettuja mainitun yhdistyksen soveltumatto
muudesta uusiin oloihin, että tahtoivat uuden järjestön perus
tamista. Lopuksi päätettiin lähettää ponnet Järnväsgmanna- 
föreningin keskustoimikunnalle ja anoa pikaista vastausta,
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suostuuko yhdistys uudistuksiin tai ei. Siltä varalta, että 
vastaus olisi kieltävä, valittiin toimikunta, jonka tulisi huo
lehtia uuden virkamiesjärjestön perustamisesta. Yhteistoi
minnan aikaansaamisesta virkamiesten ja palvelijakunnan 
välillä hyväksyttiin mielipide, että raja-aidat olisi poistettava, 
pyrittävä yhdeksi kokonaisuudeksi ja että palvelijakunnan 
palkankorotusvaatimuksia ei ollut syytä vastustaa. Rait- 
tiusasiassa hyväksyttiin yleisen kieltolain vaatimus.

Tampereen kokous oli virkamiehistön suomenkielisen ja 
kansanvaltaisen aineksen mielenilmaus, joka tuli tuntuvasti 
vaikuttamaan entisen virkamiesyhdistyksen rakenteeseen. 
Kokouksen ponnet menivät ensiksi keskustoimikuntaan ja 
sitten haaraosastoihin. Turun haaraosasto hyväksyi ponnet 
sellaisinaan ja otti suomenkielen pöytäkirjakielekseen jouluk. 
18 p:nä 1905. Itäinen haaraosasto teki vuosikokouksessaan 
seuraavassa tammikuussa samanlaisen päätöksen. Sitä
vastoin kohtelivat pää-asiassa ruotsalaiset Helsingin ja Vaa
san haaraosastot ehdotusta ankarasti, edellinen väittäen sen 
tarkoituksena olevan uudelleen kylvää eripuraisuutta ja 
muutenkin mustaten sen päätökset kaikilla tavoin. Vaasan 
osasto pysytti ruotsin virallisena kielenään. Saman vuoden 
vuosikokouksessa oli asia esillä, mutta lykkäytyi komiteaan, 
johon kukin haaraosasto ja keskustoimikunta valitsisi 2jäsentä. 
Uudet säännöt, jotka tämä komitea valmisti hyväksyttiin 
lopullisesti 1906, mutta ovat vieläkin virallista vahvistusta 
vailla. Siitä huolimatta on yhdistys jo vuodesta 1906 lähtien 
virallisesti käyttänyt nimitystä»Rautatienvirkamiesyhdistys— 
Järnvägstjänstemannaföreningen» ja kielikysymyksessä nou
dattanut uusien sääntöjen 12 §:ää, joka kuuluu: »keskus
toimikunnan ja vuosikokouksen pöytäkirjat laaditaan sekä 
suomen että ruotsin kielellä, paitsi lausunnot, jotka merki
tään sillä kielellä, jolla ne ovat annetut. Lähtevät kirjelmät 
antaa keskustoimikunta vastaanottajan kielellä ja niitä seu- 
raavat liitteet alkuperäisellä kielellä. Haaraosastot mää
rätköön itse kielensä.» Päätös oli siis kompromissi. Tampe
reen kokouksen ponsia ei hyväksytty semmoisinaan. Haara



osastoista on nykyään keskimäisellä, itäisellä, Tampereen 
(ent. Turun) ja Oulun haaraosastolla suomi virallisena kie
lenä, kaksikielinen on lounainen haaraosasto ja asemapääl
likköjen haaraosasto, ruotsinkielisiä Helsingin, Vaasan ja 
telegrafirevisorien haaraosastot, Tampereen kokouksen 
muista ponsista ei näissä säännöissä näy jälkeäkään. Huomat
tava eroavaisuus uusissa säännöissä on keskustoimikunnan 
muutettu kokoonpano. Uusien sääntöjen mukaan valitsevat 
haaraosastot yhteisesti keskustoimikunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan sihteerin ja kasöörin sekä kirjaston
hoitajan ja kukin haaraosasto erikseen oman edustajansa 
keskustoimikuntaan. Kun uusia sääntöjä ei saatu vahviste
tuiksi, kehoitettiin 1909 haaraosastoja keskustoimikunnan 
vaaleissa aina pitämään silmällä sitä, että joka haaraosas
tolle annetaan oma edustaja keskustoimikuntaan, ja vuosi
kokouksessa 1911 päätettiin vihdoin ruveta täydellisesti toi
mimaan uusiin sääntöjen mukaan mikäli ne koskevat keskus
toimikunnan kokoonpanoa. Vanha keskustoimikunta eroaa 
kokonaan 1912 ja saman vuoden tammikuussa on vaalit 
ensi kerran toimitettu uusien sääntöjen mukaan.

Suomen kielen uuden aseman johdosta ruvettiin v. 1907 
alusta julkaisemaan Järnvägsmannabladetia kaksikielisenä 
nimellä Rautatieläislehti—Järnvägsmannabladet. Toimittaja 
Söderlund oli 1905 eronnut ja tuli hänen tilalleen hra C. B. 
Federley. Tämän kuoltua 1906 valittiin toimittajaksi leh
den nykyinen toimittaja Walter Herlin. Alussa oli lehden 
kaksikielisyys ainoastaan nimellistä, sillä suomalaisia kir
joituksia oli siinä tuiki vähän. Vähitellen on kehitys kuiten
kin käynyt suomenkielisiä enemmän tyydyttävään suuntaan 
riippuen siitä, että toimitus on alkanut laatia suomenkielisiä 
artikkeleita ja että suomalainen virkamiesaines itse on alka
nut ahkerammin kirjoittaa lehteen. Täysin tyytyväisiä ei 
sillä taholla kuitenkaan vielä olla ja erityisesti on ollut 
omiansa herättämään pahaa verta muutamat lehdessä olleet, 
joskus toimituksenkin nimessä tehdyt hyökkäykset niitä 
kohtaan, jotka ovat antaneet ilmi kieliasetusten rikkomisia. 
3
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Toimitus on tosin tahtonut tuomita kaikki ilmiannot, tuli
vatpa ne kummasta leiristä tahansa, mutta kirjoitusten sävy 
on kuitenkin ollut suomalaisia virkailijoita loukkaava. Sitä
vastoin on lehdelle erityiseksi ansioksi luettava, että se on 
sangen itsenäisesti arvostellut korkeampienkin viranomaisten 
toimenpiteitä silloin kun se on katsonut siihen syytä olevan. 
Ja jos otetaan huomioon, että lehti ei ole saanut hallituksen 
taholta avustusta eikä siis huonon taloudellisen asemansa 
vuoksi ole voinut maksaa korvausta kirjoittajilleen, niin on 
tunnustettava, että se verrattain hyvin on täyttänyt tehtä
vänsä etenkin virkamiesyhdistyksen äänenkannattajana.

V. 1905 tapaukset saivat jäsenmäärän huomattavasti 
nousemaan. Jäsenluku oli 1890 480, 1895 527, 1900 621, 
1905 599 ja 1906 873. Erikoisesti nuorempi suomenkielinen 
virkamiesaines liittyi tällöin yhdistykseen. Toiminta vilkas
tui kaikin puolin. Muodostui uusi haaraosasto, lounainen, 
joka käsitti rataosat Sockenbacka—Littoinen, Hanko—Raja- 
mäki. Turun haaraosasto muodostui Tampereen haaraosas
toksi.

V. 1905 -06 jatkui vielä sortovuosien aikuista riitaisuutta. 
Haaraosastoissa tehtiin hyökkäyksiä niitä rautatiehalli
tuksen senaikaisia virkamiehiä vastaan, joiden arveltiin taipu
neen laittomuuksiin ja vaadittiin niitä eroamaan. Helsingin 
haaraosasto asetti erikoisen lautakunnan tutkimaan kont- 
trollikonttorin esimiehen Hagmanin toimintaa routavuosina; 
hän sai epäluottamuslauseen. Puolustajat taas julkaisivat 
lentokirjasen, jossa koetettiin mustata syyttäjiä. Ajan pit
kään, kun mielet alkoivat rauhoittua, saatiin sopu palaamaan 
virkamiesten keskuuteen, mutta lakkoviikon aikuiset torat 
jatkuivat edelleen porvarien ja sosialistien välillä. Virkamies
ten taholta ja heidän äänenkannattajassaan julkaistiin kiih
keitä hyökkäyksiä sosialistista Liittoa vastaan, pantiin vasta
lauseita sen kutsumia yleisiä rautatieläiskokouksia vastaan 
y. m. Sitävastoin otti virkamiehistö innokkaasti osaa Riihi- 
mäen kokoukseen ja muihin samalta kannalta lähteneisiin 
yhdistymishommiin. Huomattavimmista keskustelukysy



myksistä vuosilta 1905--06 mainittakoon kysymys tutkinto
jen toimittamisesta ja kunniatuomioistuimista. Tämän asian 
käsittely jätettiin eri rautatieläisjärjestöistä kokoonpannun 
komitean valmistettavaksi. Taloudelliset asiat kiinnittivät 
myöskin näihin aikoihin virkamiehistön huomiota. Vuosi
kokouksessa 1907 oli käsiteltävänä kysymys palkkiovirka- 
miesten asemasta; tällöin päätettiin anoa näitten virkojen 
ottamista vakinaiseen menosääntöön. Myöskin asemien 
uudelleen luokittaminen oli päiväjärjestyksessä. Vanha 
asuntokysymys oli jälleen esillä 1907 ja päätettiin silloin 
anoa, että asemapäälliköllä tulisi olla 3 huonetta keittiöi- 
neen, kirjurilla ja sähköttäjällä 2 huonetta ja keittiö. V. 1906 
esillä ollut ammattikoulukysymys johti suotuisaan tulokseen 
sikäli, että rautatiehallitus asetti komitean sitä valmistamaan; 
se antoikin asiasta laajan mietinnön.

Jo 1907 annettiin haaraosastojen toiminnasta yhdistyk
sen vuosikertomuksessa arvostelu, että se oli »vähitellen lai
mentunut». Tällä kertaa oli siihen luonnollisia syitäkin löy
dettävissä. V. 1908 yleiseen rautatieläiskokoukseen valmis
tettiin useissa haaraosastoissa keskustelukysymyksiä ja toi
selta puolen jätettiin päiväjärjestyksessä ehkä olevat kysy
mykset sen ratkaistavaksi. Myöskin yleisen kokouksen jälkei
set ajat olivat verrattain hiljaisia. Ankarat arvostelut jotka 
yleinen mielipide, sanomalehdistö ja ennenkaikkea eduskunta 
antoivat rautatiehallinnosta ja -taloudesta ei jäänyt virka- 
miespiireihinkään vaikuttamatta. Reformiharrastus, jota 
vieläkin jatkuu, sai alkunsa näistä arvosteluista. Komiteoja 
asetettiin erilaisia asioita pohtimaan, taloutta ruvettiin tar
koin tutkimaan. Virkamiehistön paraat voimat otettiin 
avuksi. Myöskään virkamiehistön taholta tulevissa arvoste
luissa ei säästetty rautatiehallitusta. V. 1908 oli esillä itäisen 
haaraosaston laatima jyrkkäsanainen mietintö virkanimi
tyksistä rautateillä ja miten niissä useasti kaikenlaiset syrjä- 
vaikuttimet ovat määräävinä. Tästä asiasta sukeutui laa
jahko juttu sen takia, että eräät itäisen osaston luottamus
miehet asetettiin mietinnön johdosta kurinpidolliseen syyt
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teeseen. Myöskin yleistä mielipidettä ja eritoten eduskun
taa vastaan nousi virkamiehistö äänenkannattajansa kautta 
haarniskaan niitten moitelausuntojen ja kritiikkien johdosta, 
joita rautatieoloista oli annettu.

Viime kuluneina vuosina on toiminta ollut jonkun verran 
vilkkaampaa. On keskusteltu yleisen rautatieläiskokouksen 
toimitusvaliokunnan lähettämistä kysymyksistä, posti- 
oloista, asianajajan palkkaamisesta y. m. Sitäpaitsi on rauta
tiehallitus viime aikoina ruvennut pyytämään yhdistykseltä 
lausuntoja erinäisistä kysymyksistä. Niinpä on yhdistys 
antanut lausunnon rahtikirjarahojen jakamisesta ja ehdo
tuksesta, että rautatiehallitus ottaisi haltuunsa rahtisetelien 
myynnin. Jäsenmäärä ei ole jaksanut kohota v. 1906 saavu
tusta korkeammalle, päinvastoin useina vuosina alentunut. 
V. 1910 oli jäsenmäärä 831.

Kun vertaa virkamiesyhaistyksen toimintaa muitten 
rautatieläisyhdistysten toimintaan, ei tulos läheskään aina 
lankea edellisen eduksi. Tämä tosiasia on huomattu virka- 
miesyhdistyksenkin keskuudessa ja on samalla ryhdytty tark
kaamaan, missä syy on. Pääasiallisimmaksi syyksi on arveltu 
virkamiesyhdistyksen rakennetta, se kun on kokoonpantu 
yleensä kaikista virkamiesaineksista aina rautatiehallituksen 
tirehtööreistä harjoittelijoihin asti. Luonnollisesti eivät pyr
kimykset ja harrastukset ole samat esim. jollain pääkaupungin 
kansliavirkamiehellä ja maaseudun linjavirkamiehellä. Mo
net rautatieläisyhdistykset ovat järjestetyt pääasiallisesti 
ammatilliselle pohjalle. Siinä on arveltu olevan syyn niitten 
suhteellisesti vilkkaaseen toimintaan. Ammatillisen järjes
tön jäsenillä on kaikilla samat pyrkimykset ja harrastukset. 
Niitten järjestöilläkin on suuremmat elämismahdollisuudet. 
Näitä näkökohtia silmälläpitäen on virkamiespiireissäkin 
alkanut esiintyä voimakas pyrkimys puhtaasti ammatilli
seen yhtymiseen. V. 1910 järjestäytyi kaksi puhtaasti amma
tilliselle pohjalle rakentuvaa virkamiesyhdistyksen haara
osastoa: asemapäällikköjen ja telegrafirevisorien. Lyhyellä 
toiminta-ajallaan on edellinen, jonka innokkaimpana perus
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tajana ja ensimäisenä puheenjohtajana on ollut asemapääl
likkö, nyttemmin kontrollikonttorin esimies Alex. Sandström, 
osoittautunut erittäin vilkkaasti toimivaksi. Useita asema- 
päällikköjä koskevia asioita on käsitelty ja on rautatiehalli
tus tältäkin yhdistykseltä pyytänyt lausuntoja erinäisistä 
kysymyksistä, kuten ammattikouluista, kassareformista, 
muutoksista eri kuljetuslajeihin y. m. Jäsenmäärä on nous
sut huomattavan suureksi, ollen vuoden alussa 169. Muitten 
haaraosastojen toimintaan on asemapäällikköosaston syn
tyminen vaikuttanut lamauttavasti. Haaraosastot valitta
vat, että heidän johtavat miehensä saatuaan omia harras- 
tuksiaan paremmin vastaavan järjestön ovat tulleet välin
pitämättömiksi haaraosastojen harrastuksille. Tällä hetkellä 
on vielä vaikea sanoa, viekö näitten ammattiosastojen synty
minen kokonaan yhdistyksen uudestaanjärjestelyyn.

Virkamiesyhdistyksen luottamusmiehinä ovat sen pian 
40-vuotisella toimiajalla olleet: puheenjohtajana: Aug. Fab
ritius 1873—75, P. E. Ervast 1876, J. Pinello 1877—78, C. B. 
Federley 1879—1905, Aug. Granfelt 1905—1906, A. H. G. 
Stenius 1906—1908, Th. Munck 1909—11. Varapuheenjohta
jana ovat toimineet: P. E. Ervast 1875—81, Th. Frosterus 
1882—84, Aug. Fabritius 1885—89, Aug. Granfelt 1889— 
1904, K. J. Öller 1905—11. Sihteerinä oli R. Wegelius 1875 
—99, Th. Munck 1899—1905, L. Ullner 1905—08, Osk. 
Brander 1908—11. Rahastonhoitajana ovat toimineet F. F. 
Ström 1875—78, G. G. Johansson 1879—84, Th. Munck 
1886—99, A. Schönberg 1899—1903. K. J. Öller 1903—04, 
Fr. Backman 1904—11. Kirjastonhoitajana oli J. Enlund 
(Ennola) 1875—82, R. Pehrmand 1886—89, N. Bergmanson 
1889—95, K. Holmström 1895—1903 ja N. Stadius 1904—11. 
Keskustoimikunnassa ovat lisäksi olleet pitempiä aikoja: 
J. W. Stjernschantz, A. Uggla, Aug. Fabritius, A. Berner, 
A. F. Granfelt, A. B. Cedervaller, A. W. Öller, K. J. Öller, 
A. G. Heinricius. Noin 30 vuotta yhtä jaksoa yhdistyksen 
luottamustoimessa on ollut kamreeri J. Enlund (Ennola), 
ollen kirjastonhoitajan virasta erottuaan aina v. 1904 kes-
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kustoimikunnan jäsenenä; tällöin hän erottuaan rautatie- 
palveluksesta ei enää voinut tulla valituksi. Myöskin monet 
haaraosastojen luottamusmiehistä ansaitsisivat mainitsemista. 
Jotkut puheenjohtajat ovat hoitaneet toimiansa 15—20 
vuotta yhteen jaksoon. Yleensä on Rautatienvirkamiesyhdis- 
tys harrastanut luottamusmiehikseen valita vuosivuodelta 
samat henkilöt, mikä kenties on vaikuttanut, että toiminta 
ei ole aina jaksanut kulkea ajan mukana.

Mainitsimme edellä mikä merkitys kirjastolla oli yhdis
tyksen alkuaikoina. Vielä tällä hetkellä on sillä erittäin tär
keä sija. V. 1911 alussa sisälsi se 6,091 nidettä. Lainausten 
määrä oli edellisenä vuonna 18,246. Monelle erämaan aseman 
virkamiehelle on kirjasto ' vielä nykyäänkin suurin hyöty, 
jonka yhdistykseen kuuluminen tuottaa. Kirjaston perusta
minen ja kartuttaminen on yksi virkamiesyhdistyksen suu
rimpia saavutuksia. Usein on yhdistyksen toimintaa moitittu 
laimeaksi ja mitättömäksi; unhotetaan kokonaan että se on 
toiminut myöskin mykkää tietä, kirjastonsa kautta. Paljon 
tietoja ja valistusta ovat ne kymmenet tuhannet, jopa ken
ties satatuhatta kirjaa levittäneet, jotka kuluneina vuosi
kymmeninä ovat virranneet maaseudulle. Ja epäilemättä 
tuhansissa luetaan ne virkamiehet, jotka kiitollisuudella 
muistelevat virkamiesyhdistyksen kirjastoa.

Kuten muissakin rautatieläisyhdistyksissä on Rautatien- 
virkamiesyhdistyksen keskuuteen perustettu erilaisia apu- 
kassoja. Huomattavin niistä on nykyään virkamiesten hau
tausapurengas. Se perustettiin 1902, jäsenluku oli 1910 
alussa 854. Hautausapuna on yhteensä maksettu 1910 
saakka 136,000 mk.

Suomen Rautatieläisyhdistys.
Marraskuun 24 p:nä 1888 lähettivät konduktöörit Aug. 

Erh. Högman ja K. F. Numberg Helsingistä erinäisille rauta
tien palvelijakuntaan kuuluville henkilöille kehoituskirjel- 
män, jossa kehoittivat rautatieläisiä yhtymään seuraan,
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jonka he olivat päättäneet perustaa. Tässä kirjelmässä sano
taan m. m.t »Nykyinen aika on seurojen ja yhdistyksien aika
kausi ja" siinä juuri se huomioon otettava edistys kaikissa 
oloissa näyttääkin olevan suurin; sillä siten saavutetaan 
hajautuneitten voimien yhdistäminen, jotka voimat yhdis
tettyinä yhteen keskuspisteeseen voivat yksimielisyyden 
Iumoovalla voimalla sitä, minkä nuo hajaantuneet voimat 
siellä ja täällä eivät olisi voineet vuosikymmeniin matkaan- 
saada. Sentähden ovat allekirjoittaneet päättäneet perustaa 
seuran, joka käsittäisi kaikki kuukauspalkalla vakinaisessa 
rautatienpalveluksessa olevat palvelijat----------Yllämaini
tulla seuralla tulisi olemaan tarkoituksena saattaa yllämai
nitulta henkilöitä ja heidän perheitään likeisempään tutta
vuuteen, seurusteluun ja kanssakäymiseen toistensa kanssa 
ynnä kaikinpuolin herättää eloon todellista toverihenkeä, 
valvoa heidän etujaan ja oikeuksiaan kaikissa mahdollisissa 
tapauksissa, edistää raittiutta tavoissa y. m. niinhyvin 
rautatien omassa kuin myös ulkopiireissäkin, siinä seuran 
pääpyrinnöt lyhykäisyydessään.»! Tämä kehoituskirjelmä 
herätti vilkasta vastakaikua. 84 henkilöä kirjoittautui jäse
neksi. Jouluk. 26 p:nä 1888 pidettiin perustava kokous, jossa 
A. E. Högman toimi puheenjohtajana. Tässä kokouksessa 
päätettiin perustaa ehdotettu yhdistys. Valittiin väliaikai
nen toimikunta, jonka samalla tulisi laatia sääntöehdotus. 
Välttämättömäksi ehdoksi perustettavan seuran vastaiselle 
olemassaololle katsottiin omaa huoneustoa. Päätettiin tie
dustella vuokra-apua valtionvaroista; ellei sitä saataisi, yhdyt
täisiin haaraosastona Helsingin työväenyhdistykseen. Perus
tavassa kokouksessa päätettiin vielä, että suomi oli oleva 
virallisena kielenä, mutta että kielikysymys olisi kokonaan 
suljettava pois yhdistyksestä. Myöskin linjalle päätettiin 
lähettää yhdistykseen yhtymiskehoitus.

Kesäk. 10 p:nä 1889 hyväksyi yhdistys sääntöehdotuksen, 
jonka senaatti elok. 15 p:nä 1889 vahvisti. Yhdistyksen 
nimeksi tuli »Rautatien Henkilökunnan yhdistys—Järn- 
vägspersonalens förening». Sääntöjensä mukaan oli yhdis-
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tyksen tarkoituksena »saada aikaan Suomen valtionrautatei
den palveluksessa olevain henkilöin kesken likeisempää yh
teyttä, herättää toverihenkeä, kohottaa sen sivistyskantaa, 
edistää hyvää, raitista ja siveätä elämää, poistaa rautatien 
palveluksessa olevain henkilöin keskuudessa vallitsevia epä
kohtia sekä valvoa rautatien ja sen palvelijakunnan oikeuk
sia ja etuja». Toteuttaakseen näitä tarkoituksiaan tuli yhdis
tyksen pitää kokouksia, perustaa lukusali ja lainakirjasto, 
toimittaa esitelmiä ja sivistäviä huveja. Lisäksi saattoi 
yhdistys asianhaarain mukaan »harrastaa hautaus-, sairas- 
y. m. luvallisten apurahastojen perustamista rautatien hen
kilökunnan keskuuteen».

Jäseneksi pääsi jokainen valtionrautateillä palveleva hen
kilö, joka siksi hyväksyttiin. Jäsenten lapset ja vaimot pää
sivät ylimääräisiksi jäseniksi. Sisäänkirjoitusmaksu oli 1 mk. 
ja jäsenmaksu 6 mk. vuosittain. Helsingin ulkopuolella ole
vat jäsenet olivat oikeutettuja perustamaan haaraosastoja, 
jotka olivat Helsingin emäyhdistyksen alaisia, mutta saivat 
järjestää hallintonsa ja taloutensa itsenäisesti, kunhan mak
soivat joka jäseneltä pääosastolle 3 mk. jäsenmaksuna.

Vuosikokous oli pidettävä helmikuussa. Kokouksissa 
esitettävien asiain valmistusta ja taloudenhoitoa hoiti johto
kunta, johon paitsi puheenjohtajaa kuului 8 jäsentä.

Kun yhdistys sai 1,500 mk:n vuokra-avun valtion- 
varoista, saattoi se heti aloittaa toimintansa täysin 
itsenäisenä. Ensimäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kon
duktööri A. E. Högman, varapuheenjohtajaksi konduktööri 
F. Numberg, sekä johtokuntaan lisäksi kuljettajat G. Hage- 
lin ja T. Silvan, konduktöörit K. Lindholm, O. Laaksonen, 
J. Jokinen, asemamiesten esimies J. Kjellström ja jarrumies 
A. F. Jansson. Kuten aina alkavassa yhdistyksessä oli toi
minta alussa jonkunverran hapuilevaa. Rautatieläiset olivat 
vielä tottumattomia yhdistyselämään. Jotkut johtavista 
henkilöistä olivat ennen ottaneet osaa työväenyhdistysten 
elämään, mutta suurin osa oli vasta-alkajia. Suurin vastus 
syntyi alussa jäsenmaksujen kantamisesta. Jäsenmaksuhan
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oli, erittäinkin silloisissa oloissa, korkea. Siitä syystä jätti 
jo ensimäisenä vuonna 53 henkilöä jäsenmaksunsa mak
samatta, joten 1890 lopussa oli jäseniä 24. Monet tulivat 
sittemmin uudelleen jäseniksi, mutta yleensä oli ensi vuosina 
jäsenmaksujen periminen vaikeata. Kokouksia pidettiin 
ensi vuosina kuukausittain. Suurin huomio meni alussa 
juokseviin asioihin, yhdistyksen järjestäytymiseen. Huo- 
neusto, 4 huonetta ja sali sekä keittiö, vuokrattiin Vilhon- ja 
Vuorikadun kulmassa, Vuorikadun 16:ssa. Lukusali järjes
tettiin ja kirjastokin pantiin pian alulle. Taloudellinen asema 
muodostui pian loistavaksi. Iltamien, jäsenmaksujen y. m. 
kautta saatiin tuntuvia tuloja valtioavun lisäksi. Jo ensi- 
mäisiltä vuosilta syntyi tuntuva säästö, josta useitten vuo
sien kuluessa annettiin lainoja jäsenille.

Jo perustavassa kokouksessa oli päätetty pyytää maa
seudulla olevia rautatieläisiä liittymään yhdistykseen. Niitä 
kertyikin pian niin paljon, että ensimäinen haaraosasto, 
Turun—Toijalan—Tampereen radan, syntyi 1890. Jäseniä 
liittyi siihen heti 72. Keskuspaikkana oli Toijala. Tämän 
haaraosaston puheenjohtajana toimi monet vuodet kuljettaja 
H. K. Uittamo. Seuraavana vuonna syntyi Vaasan—Oulun 
radan haaraosasto, jonka perustaja ja ensimäinen puheen
johtaja oli ylikonduktööri K. F. Numberg. V. 1892 perustet
tiin Kouvolan—Kuopion ja Kotkan radan haaraosasto, jonka 
monivuotisena puheenjohtajana toimi konduktööri B. Lind. 
Pääyhdistyksen ja haaraosastojen kokouksissa oli jo ensi 
vuosina esillä tärkeitä kysymyksiä. V. 1892 yleiseen rauta- 
tieläiskokoukseen oli virkamiesyhdistys kutsunut myöskin 
palvelijakunnan edustajia. Henkilökunnan yhdistys sai teh
täväkseen valmistaa keskustelukysymyksiä ja toimituttaa 
edustajan vaalit. Lukuisa joukko keskustelukysymyksiä, 
joita palvelijakunnan edustajat esittivät yleisen kokouksen 
ratkaistavaksi, todistaa, miten tarmokkaasti Henkilökunnan 
yhdistys oli toiminut. Suuri osa yleiselle kokoukselle esite
tyistä kysymyksistä koski rautatieläisten taloudellisten olojen 
parantamista. Mutta yhdistys ryhtyi itse suorastaan toimi
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maan niitten parantamiseksi. Jo 1890 jätti yhdistys rautatie
hallitukselle anomuksen, että palvelijakunnalle myönnettäi
siin 1 kuukauden maksuton loma vuosittain, mutta sai kiel
tävän vastauksen. Palvelijakunnan eläkeolojen parantamista 
varten jätti yhdistys pari vuotta myöhemmin rautateitten 
eläkelaitoksen johtokunnalle anomuksen, jossa ehdotettiin 
eräitten eläkelaitoksen sääntöjen muuttamista siten, että 
eläkkeensaantiehdot tulisivat helpommiksi. Tämäkään ano
mus ei johtanut toivottuun tulokseen. Lukuisia muita pal
velijakunnan taloudellista asemaa ja elinsuhteita koskevia 
kysymyksiä oli esillä. Keskusteltiinpa Vaasan—Oulun haara
osastossa jo 1892 normaalipäivän käytäntöön ottamisesta 
rautateillä. Myöskin joukko ammattikysymyksiä oli varsin
kin haaraosastoissa keskustelun alaisena. Komiteoja ase
tettiin pohtimaan asioita; ne kyllä saivat aikaan mietintöjä, 
mutta vaan harvoissa tapauksissa johtivat ne positivisiin 
tuloksiin.

Pari kysymystä herätti useampien vuosien kuluessa vil
kasta mielenkiintoa Henkilökunnan yhdistyksessä. Toinen 
niistä oli kysymys hautausapurahaston perustamisesta. Jo 
ensimäisenä toimintavuotena oli asia esillä. Tuli sitten Norr
ménin rahaston perustaminen ja siihen liittyvät suunnitel
mat tämän perustettavan rahaston muodostamisesta ylei
seksi rautatieläisten hautausapurahastoksi. Kun tästä rahas
tosta ei vuosikausiin kuulunut mitään, ryhdyttiin uudelleen 
puuhaamaan omaa rahastoa. Yritettiin aluksi saada aikaan 
yhteistoimintaa virkamiesten kanssa yhteisen rahaston perus
tamiseksi. Tätä varten valitsi yhdistys virkamiehistöön ja 
palvelijakuntaan kuuluvista henkilöistä komitean, jonka tulisi 
laatia ehdotus hautausapurahaston perustamiseksi. Henkilö
kunnan yhdistys pyrki yleensä ensi vuosina yhteistoimintaan 
virkamiesyhdistyksen kanssa, mutta virkamiesyhdistys ei 
ollut siihen halukas. Äskenmainittu komiteakin kuoli. Sil
loin ryhdyttiin asiaa ajamaan omin neuvoin ja saatiinkin 
1892 järjestetyksi jonkinlainen hautausapu. Mitään eri
koista rahastoa ei perustettu, vaan päätettiin kullekin yhdis
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tyksen jäsenelle, joka oli maksanut 6 kuukauden jäsenmak
sun, maksaa yhdistyksen varoista hautausapua 60 mk. Tällä 
järjestelyllä tahdottiin saavuttaa kaksikin tarkoitusperää. 
Ensiksikin saatiin yhdistyksen jäsenille hankituksi hautaus- 
apu, joskin pieni. Toiseksi voitiin yhdistyksen jäsenille suoda 
enemmän vastinetta jäsenmaksuistaan. Oli valitettu, että 
jäsenmaksut olivat liian korkeita; sentähden oli jäsenlukukin 
pyrkinyt vähentymään. Kun nyt samalla jäsenmaksulla 
päästäisiin osallisiksi hautausavusta, luultiin jäsenmäärän 
kasvavan. Hautausavun saantiin tehtiin pian se rajoitus, 
että 35 vuotta vanhempia henkilöitä ei otettu uusiksi jäse
niksi yhdistykseen. Haaraosastojen kanssa ei voitu sopia 
ehdoista, joilla ne voisivat päästä osallisiksi hautausavusta. 
Ne perustivat sentähden pian omia hautausapurenkaita 
saman mallin mukaan.

Toinen tärkeä kysymys, joka vuosikausia oli keskustelun 
alaisena Henkilökunnan yhdistyksessä, koski suomenkieli
sen ammattilehden perustamista. Koetettiin saada aikaan 
sellainen ensiksi siten, että anottiin virkamiesyhdistykseltä 
Järnvägsmannabladetin julkaisemista myöskin suomenkieli
senä painoksena. Kun tähän anomukseen saatiin kieltävä 
vastaus, ryhdyttiin puuhaamaan omaa ammattilehteä. Myös
kin suomenkielisen virkamiehistön keskuudessa saavutti aja
tus kannatusta. V. 1892 oli yritys jo niin pitkällä, että tie
dusteltiin eräältä sanomalehtimieheltä Tampereella, millä 
ehdoilla hän ryhtyisi suunnitellun lehden toimittajaksi. Kun 
ehdot olivat liian ankarat eikä tarvittavia varoja saatu, 
antoi pääyhdistys asian raueta. Asian ajamisen ottivat 
sitten haaraosastot, erittäinkin Turun—Toijalan—Tampereen 
osasto, tehtäväkseen asettuen yhteistoimintaan asiaa har
rastavien virkamiesten kanssa. Marraskuussa 1893 valittiin 
perustettavalle »Rautatien Lehdelle» johtokunta, johon tuli
vat tohtori N. G. Durchman, ensimäinen kirjuri A. M. Lind
fors, ratamestari J. Sundstedt, kuljettajat H. Uittamo ja 
ja O. Rasinen sekä konduktööri K. O. Hellén. Lehden toi
mittajaksi otettiin ensimäinen kirjuri T. T. Laurinus. Lehti
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rupesi ilmestymään kerta kuussa vuoden 1894 alusta alkaen. 
Haaraosastot ryhtyivät kannattamaan lehteä. Oman äänen
kannattajan ilmestyminen vaikutti luonnollisesti virkistä
västi yhdistyksen toimintaan. Siinä julaistiin selostuksia 
Henkilökunnan yhdistyksen ja sen haaraosastojen kokouk
sista ja käsiteltiin palvelijakunnan keskuudessa päiväjärjes
tyksessä olleita kysymyksiä. Yhdistyksen toiminta olikin 
1894 erittäin virkeätä. Rautatiehallitukselta anottiin 
1 kuukauden sairaslomaa riippumatta sairastumispäivästä. 
Sunnuntai-lepoa vaadittiin. Paremman toverihengen aikaan
saamiseksi palvelijakunnan eri luokkien kesken vaadittiin 
ystävällistä ja kohteliasta kohtelua. Palkkausohjesääntö- 
ehdotus alkoi jo tällöin herättää mielenkiintoa. Siitä kes
kusteltiin ja sitä pohdittiin, kunnes saatiin tulokseksi v. 1897 
yleinen voimainponnistus. Olipa eräissä haaraosastoissa lau
suttu suotavaksi, että rautatieläiset saisivat oman edustuk
sen valtiopäiville.

Henkilökunnan yhdistyksen sisäinen elämä oli jo muuta
mien vuosien aikana ollut riitaista. Haaraosastojen perusta
misen jälkeen alkoi maaseutujäsenien keskuudessa syntyä 
tyytymättömyyttä. Varsinkin moitittiin korkeita jäsen
maksuja (3 mk. vuodessa), jotka haaraosastojen oli suoritet
tava pääyhdistykselle. Vaadittiin sääntöjen muuttamista 
siinä kohdin. Vielä kireämmiksi tulivat välit, kun haara
osastot eivät voineet hyväksyä ehtoja, joilla saivat yhtyä 
perustettuun hautausapurahastoon. Haaraosastojen taholta 
katsottiin, että pääyhdistys käytti heidän varojaan yksin
omaan omiin tarpeisiinsa. Myöskin muissa suhteissa oltiin 
tyytymättömiä. Pääyhdistyksen johtokunta ei näyttänyt 
paljoa välittävän haaraosastoista, ei vastannut niitten kir
jelmiin eikä yleensä koettanut ylläpitää yhteyttä eri osastojen 
välillä. Ruvettiin sentakia vaatimaan yhdistyksen uudestaan 
järjestämistä siten, että Helsinkiin asetettaisiin keskushal
linto ja osastot tulisivat kokonaan riippumattomiksi. V. 
1894 vuosikokouksessa tosin hyljättiin sääntöjen muutos
ehdotus, mutta päätettiin samalla vaatia haaraosastoilta
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ainoastaan 50 p. jäseneltä. Lähemmän yhteyden aikaansaa
miseksi ruvettiin pitämään eri osastojen puheenjohtajien 
kokouksia. Sääntöjen uudistaminen otettiin kuitenkin pian 
esille ja tuli vihdoin 1897 ratkaistuksi. Uusia haaraosas
toja syntyi 1894 Turun haaraosasto konduktööri K. 
Ståhlin alotteesta, 1895 Viipurin kuljettaja T. Humalojan 
toimesta sekä Hankoon 1896.

Rautatien Lehtikin joutui kärsimään keskinäisistä riitai
suuksista. Siinä olleitten hyökkäysten johdosta pääyhdis- 
tystä kohtaan ei tämä ollut sille kovinkaan suosiollinen. 
Mutta muuallakin alkoi jo 1895 syntyä tyytymättömyyttä 
lehteä kohtaan. Sitä pidettiin liian varovaisena. Lehden 
omistusseikat eivät myöskään olleet selvillä; toimittaja pyrki 
pitämään sitä omanaan. Lehti oli jo 1895 alkaen ilmestynyt 
kahdesti kuussa. Sen kannattamiseksi ryhdyttiin perustamaan 
osakeyhtiötä. Senjälkeen otettiin sen toimittajaksi hra J. G. 
Toivonen. Kun tilaajamäärä osoitti pyrkimystä vähenemi
seen ja taloudellinen tila sen johdosta tuli huonoksi, täytyi 
sen lakata ilmestymästä 1901.

Myöskin ulkoapäin uhkasivat vaarat yhdistystä. V. 
1895 vaati toiinistotirehtööri Federley, jolle rautatiehallitus 
oli uskonut yhdistyksen valvomisen, yhdistystä panemaan 
vastalauseen U. Suomettaressa olleita kirjoituksia vastaan, 
joissa syytettiin rautatiehallitusta kieliasetuksen rikkomi
sesta. Rautatiehallituksessa oli epäilty näitten kirjoitusten 
lähteneen yhdistyksen keskuudesta ja sen tuli täten puhdis
tautua. Yhdistys päätti panna jyrkän vastalauseen sitä 
ajatusta vastaan, että mainitut kirjoitukset olisivat lähteneet 
sen keskuudesta. Myöskin toisesta syystä hra Federley va
roitti yhdistystä. Syynä oli se, että yhdistyksen oli luultu 
vaatineen lähempää toveruutta virkamiesten ja palvelija- 
kunnan välillä keskustellessaan jo mainitusta kysymyksestä 
paremman toverihengen aikaansaamisesta palvelijakunnan 
keskuudessa. Hra Federley oli lausunut, että jos yhdistys 
edelleen tahtoi jatkaa toimintaansa, olisi sen oltava varuil
laan eikä astuttava moisilla vaatimuksilla julkisuuteen. Se
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osoitti, ettei palvelijakunta käsittänyt asemaansa virkamie
hiin nähden. Palvelijakunnan toivomus, että virkamiehet 
osoittaisivat suurempaa kohteliaisuutta palvelijoita kohtaan, 
osoitti muka, että virkamieskunta on jo ollut liian kohtelias 
palvelijakuntaa kohtaan. Seuraus siitä oli ollut, että palvelija- 
kunnassa oli syntynyt halveksiva käsitys virkamiehistä, että 
he nyt rohkenivat esiintyä moisilla vaatimuksilla. Henkilö
kunnan yhdistyksen täytyi tässäkin asiassa myöntyä, selittää, 
ettei suinkaan oltu sitä tarkoitettu. — Nämä kaksi tapausta 
antavat oivallisen kuvan siitä, minkälaisessa painostuksessa 
yhdistyksen täytyi työskennellä. Ne osoittavat myöskin 
selvästi, minkälainen suhde palvelijakunnan ja virkamiehis
tön välillä vallitsi.

Vv. 1896 ja 1897 ovat merkkivuosia rautatien palvelija- 
kunnan historiassa. Silloin tehtiin ensimäiset suuret voiman
ponnistukset palvelijakunnan taloudellisen aseman turvaa
miseksi. V. 1896 tehtiin yhteinen anomus palkkiopalkalla 
olevien rautatieläisten eläke-etujen parantamisesta. Yritys 
sai alkunsa Kuopiosta. Listoja lähetettiin ympäri Suomea. 
Nimiä kertyi niin runsaasti, että kun anomus tammikuussa 
1896 jätettiin senaattiin, oli siinä 1,614 allekirjoitusta. Ano
muksessa selitettiin mitenkä huonot rautatieläisten eläkeolot 
olivat ja mitenkä niihin uuden eläkelaitoksen ohjesäännön
kään mukaan ei saataisi sanottavia parannuksia. Anojat 
pyysivät sentähden, että he pääsisivät vakinaiselle palkalle 
ja tulisivat siten saamaan asetuksissa määrätyn eläkkeen 
sekä pääsisivät vaimojensa ja lastensa puolesta osallisiksi 
Suomen sotaväen leski- ja orpokassaan. Ainakin kaksi kol
matta osaa palkkiosta olisi muutettava vakinaiseksi palkaksi 
ja eläkeolot olisivat järjestettävät samalla tavoin kuin kul
jettajien ja konduktöörien. Tämä anomus ei johtanut 
toivottuun tulokseen. Mutta sillä oli kuitenkin suuri merkitys 
yhteenkuuluvaisuustunteen herättäjänä laajoissa rautatieläis
piireissä. Oma taloudellinen etu nosti nyt sellaisetkin rauta
tieläiset yhteistoimintaan, jotka siihen saakka olivat kokonaan 
nukkuneet. Tämä jättiläisanomus ei ollut suorastaan syn
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tynyt Henkilökunnan yhdistyksen toimesta, mutta yhdistyk
sellä oli kyllä osuutensa anomuksen ja nimienkeruun järjes
tämisessä.

Myöskin Henkilökunnan yhdistys ryhtyi 1897 voimak
kaisiin toimiin rautatieläisten taloudellisten etujen paranta
miseksi. Mainittuna vuonna joutui rautatien uusi ohjesääntö- 
ehdotus ja siihen liittyvä palkkaussääntö rautatiehallituksen 
ja senaatin käsiteltäväksi. Kun mainitussa ehdotuksessa oli 
kohtia, jotka suorastaan uhkasivat rautatieläisten jo saavut
tamia etuja ja kun se yleensä ei tyydyttänyt heidän vaati
muksiaan, oli vuosina 1895—97 rautatieläispiireissä tätä 
asiaa innokkaasti pohdittu ja esitetty palvelijakunnan toi
veet. Henkilökunnan yhdistys oli aikaisemmin asettanut 
komitean antamaan lausuntoa ohjesääntöehdotuksesta, mutta 
kun ilmaantui muitakin asioita, joista palvelijakunnan mieli
pide oli saatava ilmi, päätettiin pitää yleinen edustajakokous 
lokak. 25 p:nä 1897. Edustajia oli pääyhdistyksestä ja kai
kista haaraosastoista. Tämän edustajakokouksen päätökset 
jätettiin anomuksena senaattiin, ja sisälsi tämä suuren jou
kon parannusehdotuksia. Anomuksen ensimäinen kohta 
koski rautatiehallituksen kurinpito- ja rankaisuvaltaa. Tut
kintoja toimeenpanemaan olisi asetettava lautakunta, jossa 
olisi lainoppinut puheenjohtaja ja jäseninä ylempiä virka
miehiä ja syytetyn ammattia tuntevia henkilöitä. Siirtoja
kaan ei olisi tehtävä ilman laillista tutkintoa. Toisessa koh
dassa anottiin, että ratamestarien, konduktöörien, veturin
kuljettajien, vaunu-, pakka- ja vaakamestarien virat julis
tettaisiin haettaviksi. Loma-ajasta anottiin kolmannessa 
kohdassa 30 päivän maksutonta lomaa vuodessa kaikille 
palvelijoille sekä sairaslomaa 30 päivää. Sellaisissa toimissa, 
missä on niin »nuorempia» kuin »vanhempia», pitäisi jälkimäi
siä olla yhtäpaljon kuin edellisiä. Asuntokysymyksen suh
teen anottiin, 1) että ylemmillä asteilla oleville palvelijoille 
annettaisiin 2 isoa huonetta ja keittiö tahi paikkakunnallisia 
vuokria vastaava määrä vuokrarahoja, 2) että jarrumiehille 
y. m. myönnettäisiin 1 iso huone ja keittiö, 3) että hallitus
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itse rakennuttaisi niin paljon tilavia asuntoja kuin mahdol
lista. Kuudennessa kohdassa anottiin, että palvelijain pal
kankorotukset luettaisiin alkaviksi seuraavan kuun alusta. 
7:ssä anottiin vaihdemiesten aseman parantamista, 8:ssa 
kohdassa, 1) että vaaka-, pakka-, vaunu- ja kaasumestarit 
sekä asemamiesten, vaihdemiesten ja ratavartijain esimiehet 
heti virkaan astuessaan asetettaisiin vakinaiselle palkalle, 
2) että jarrumies, asemavahtimestari, asemamies, vaihde
mies, pumppumies, rata- ja siltavahti, vahtimestari, veturin
lämmittäjä, vaunurevisori, pumppukoneenkäyttäjä ja talli- 
mies pääsisivät vakinaiselle palkalle 15 vuotta palveltuaan 
palkkiolla, 3) että 10 palvelijakunnan alimman palkkaluokan 
palkkiotulot koroitettaisiin 2 luokkaa ylöspäin ja 4) että 
korotusta olisi myönnettävä joka kolmas vuosi.

Tämä anomus ikäänkuin yhdisti kaikki ne parannus- 
ja uudistuspyrkimykset, jotka palvelijakunnassa näihin aikoi
hin liikkuivat. Monet vaatimukset olivat vanhoja, niitä oli 
jo ennenkin esitetty, mutta turhaan. Hyvin monia saatiin 
jälestäkin päin turhaan anoa.

Vanha Henkilökunnan yhdistys päätti elämänsä tällä 
kunniakkaalla anomuksella. Uudet säännöt oli lopullisesti 
hyväksytty vuosikokouksessa 1897 ja senaatti vahvisti 
ne marrask. 11 p:nä 1897. Sääntöjen muutos olikin varsin 
tarpeellinen. Pienestä Henkilökunnan yhdistyksestä oli 
muodostunut suuri rautatieläisten yhdistys, johon v. 1897 
lopulla kuului 717 henkilöä. Haaraosastoja, jotka usein niin 
hyvin toimintansa vilkkauden kuin jäsenlukunsa suhteen oli
vat pääyhdistystä edellä, oli 7.

Henkilökunnan yhdistyksen ja sen haaraosastojen toimi
henkilöistä vv. 1889—1897 ansaitsevat mainitsemista kul
jettajat G. F. Hagelin, T. Humaloja ja H. F. Uittamo, kon
duktöörit K. F. Numberg, B. Lind ja P. Kohonen.

Uusien sääntöjen mukaan tuli yhdistyksen nimeksi »Suo
men Rautatieläisyhdistys». Sen tarkoituksena oli »toisiinsa 
liittämällä Suomen rautateillä työskentelevät henkilöt antaa 
heille tilaisuus yhteistyöhön omaksi henkiseksi ja aineelli
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seksi edukseen ja rautateiden hyväksi». Yhdistyksen muo
dostivat eri paikkakunnilla itsenäisesti toimivat osastot ja 
niitä koossapitävä keskustoimikunta Helsingissä. Keskus
toimikunnan tehtävänä oli lopullisesti valmistaa ja perille 
saattaa asiat, jotka yhdistys oli ottanut ajaakseen. M. m. mai
nitaan säännöissä sen tehtäväksi tarkata osastojen toiminnan 
virkeyttä. Keskustoiminkuntaan kuului 12 jäsentä, jotka 
valittiin vuosikokouksessa; se valitsi keskuudestaan virkaili
jansa. Vuosikokoukseen lähettivät osastot kukin kolme ja 
keskustoimikunta yhden edustajan. Rautatieläisyhdistyk
sen jäseneksi pääsi jokainen vakinaisella kuukausipalkalla 
rautateillä palveleva henkilö. — Osastot toimivat itsenäisesti. 
Niitten toimialaan mainitaan kuuluvaksi: ylläpitää kokous
huonetta, lukusalia ja kirjastoa; pitää kokouksia, joissa kes
kustellaan rautatien toimialaan kuuluvista, yleishyödylli
sistä ja jäsenten sivistyskantaa ja aineellista toimeentuloa 
edistävistä kysymyksistä; toimeenpanna sivistäviä huveja; 
perustaa keskuudessaan hautausapu- ja muita hyödyllisiä 
rahastoja. Osaston asioita hoiti 8-miehinen johtokunta. 
Yleisten menojen peittämiseksi maksavat osastot vuosi- 
veron, joka määrätään vuosikokouksessa. Osastojen toimin
nasta sisältävät säännöt vielä lukuisia yksityiskohtaisempia 
määräyksiä.

Rautatieläisyhdistys kokoontui ensimäiseen vuosikokouk
seensa tammik. 24 p:nä 1898. Ensimäiseen keskustoimikun
taan valittiin konduktöörit J. O. Kerttula puheenjohtajaksi 
ja Herman Stén varapuheenjohtajaksi, sekä jäseniksi kon
duktöörit G. Saikko, W. Seppälä, K. F. Numberg, kuljettajat 
E. Blomqvist ja J. A. Walhelm, vaakamestari J. Ahla, pakka- 
mestari F. Huttunen, lämmittäjä G. Byström, ratamestari 
A. Rytkönen sekä jarrumies J. Wathén. Uudessa rakentees
saan näytti yhdistys toimivan hyvin. Keskustoimikunta 
lähetti jo ensi vuotenaan 10 yleistä keskustelukysymystä, 
näiden joukossa kysymykset raittiuden edistämisestä, pilet- 
tien tarkastuksesta, ylim. tavarajunien lakkauttamisesta 
sunnuntaipäivinä y. m. Tärkein tulos yhdistyksen toimin-
4 — Satimen Rautatieläiskunta
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nasta sen ensimäisenä vuotena oli yhteisen hautausapu- 
renkaan perustaminen. V. 1897 annettu asetus työntekijäin 
apukassoista teki eri osastojen hautausapurenkait.en toi
minnan mahdottomaksi. Siitä syystä useimmat osastot 
ryhtyivät kannattamaan yhteisen renkaan perustamista. 
Yhteisen hautausapurenkaan säännöt vahvistettiin jouluk. 
21 p:nä 1899 ja alotti se toimintansa v. 1900. Sääntöjen 
mukaan pääsivät osakkaiksi Rautatieläisyhdistyksen ja muit
ten rautatieläisammattiyhdistysten jäsenet. Pohjarahasto 
kerättiin siten, että osastot maksoivat 3 mk. jäsentä kohti 
niin monelta vuodelta, kun kukin jäsen oli ollut osallisena 
osaston hautausapurenkaassa. Näin suoritetut maksut las
kettiin vuosimaksuina niitten hyväksi, joitten puolesta ne 
oli maksettu. Osakasten vuosimaksu (alle 45 v.) oli 3 mk. 
20 vuoden maksun suoritettuaan oli osakas vapaa enemmistä 
maksuista; 45—55 vuoden ikäisten maksua korotettiin 5 % 
ja muitten yhdistysten jäsenet maksoivat hoitokustannuksia 
50 penniä vuodessa. Hautausapu oli 50—125 mk. vuodessa, 
riippuen siitä, montako vuotta vuosimaksuja oli maksettu. 
Ensimäisen toimintavuoden kuluessa ilmoittautui jäseniä 258.

Monet tärkeät kysymykset olivat 1898 keskustelun 
alaisina yhdistyksessä. Toiminta osastoissa oli vuosikerto
muksen mukaan v. 1898—1901 verrattain laimeaa, paitsi 
Helsingin osastossa. Mainitsemme muutamia tietoja eri 
osastojen toiminnasta 1898, osoittaaksemme, missä muo
doissa ja millä tavoin osastot tällöin toimivat. — Mainittuna 
vuonna oli Helsingin osastossa jäseniä 138. Sillä oli edelleen 
oma huoneusto, jonka vuokraan saatiin 1,600 mk. valtio- 
apua. Kokouksia oli osastolla 11; niissä esillä olleista keskus
telukysymyksistä mainittakoon kysymykset palvelijain 
vuokrarahain lisäämisestä, junapakkamestareista, signaalilyh- 
dyistä, pilettien tarkastuksesta y. m. Vuoden kuluessa pantiin 
toimeen useita perheiltamia ja lastenjuhlia sekä pari suurem
paa iltamaa. Jäsentensä sivistyksen kartuttamiseksi järjesti 
osasto kursseja ruotsin ja venäjän kielissä. Samaa tarkoi
tusta varten oli sillä lukusali ja noin 200 nidosta käsittävä
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kirjasto. — Myöskin pohjoinen osasto osoittautui verrattain 
virkeäksi. Sen jäsenluku oli 1898 79. Kokouksia pidettiin 
vuoden kuluessa 5. Keskustelukysymyksiä ei ollut muita, 
kuin mitä keskustoimikunta oli lähettänyt. Taloudellisen 
asemansa parantamiseksi järjesti osasto suuret arpajaiset, 
joista tuli puhdasta tuloa noin 1,600 mk. Osaston keskuu
dessa oli seuraelämä varsin vilkasta. Naisten keskuudessa 
toimi ompeluseura. Myöskin lauluseura ja torvisoittokunta 
oli olemassa. Osaston lukusali sai valtioapua, kirjasto oli 
omilla varoilla hankittu ja kohosi seuraavina vuosina varsin 
suureksi. — Turun osastossa oli 102 jäsentä. Kokouksia 
pidettiin 6; niissä keskusteltiin m. m. tapaturmien estämi
sestä ja kiertävän opettajan hankkimisesta antamaan oppi- 
kursseja ammattiin kuuluvissa aineissa. Osaston keskuudessa 
toimi lauluseura, jonka avustuksella pantiin toimeen 4 huvi
tilaisuutta ja arpajaiset. Vuoden kuluessa hankki osasto 
itselleen oman lipun. — Savon osaston jäsenmäärä oli 107 
ja piti se vuoden kuluessa ainoastaan kolme kokousta, joissa 
keskusteltiin keskustoimikunnan lähettämistä kysymyksistä. 
Osaston keskuudessa toimi ompeluseura. — Itäiseen osastoon 
kuului 50 jäsentä; sen toiminta oli 1898 varsin lamassa. 
Sen keskuudessa työskenteli ompeluseura, puhujaklubi ja 
soittokunta. — Suurin osasto, Tampereen osasto, johon kuu
lui 189 jäsentä, ei saanut aikaan juuri kokouksiakaan. Sitä
vastoin toimi pienin, Hangon osasto, pontevasti, pannen toi
meen suuret arpajaiset kirjastonsa hyväksi. Sen jäsenluku 
oli 34.

Ylläolevasta lyhyestä selostuksesta käynee selville, minkä
laista osastojen toiminta oli Rautatieläisyhdistyksen alkaessa 
toimintansa. V. 1898 jälkeen toiminta kuitenkin muutamien 
vuosien kuluttua tuntuvasti virkosi ollen erittäin pontevaa 
varsinkin vuosina 1903 ja 1904.

Keskustoimikunta ja sen toiminta antavat parhaimman 
kuvan yhdistyksen elämästä kokonaisuudessaan. Sen käsi
teltävinä olleista kysymyksistä huomaa, millaisia virtauksia 
yhdistyksessä liikkui. Rautatieläisyhdistys oli paljoa suu-
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reniniassa määrin kuin virkaniiesylidistys pelkkä ammatti
yhdistys. Sellaisia rautateitä koskevia kysymyksiä, jotka 
eivät suorastaan koskeneet palvelijakuntaa, tapaa ani har
voin. Sitävastoin on palvelijakunnan taloudellisen aseman 
parantamiselle ja sivistystason korottamiselle pantu suurta 
huomiota. Sellaisia kysymyksiä oli v. 1899—1905 esillä 
lukuisia. Eläkelaitoksen sääntöjen muuttaminen oli useasti 
esillä. Myöskin eri ammattiluokkien kuten vaaka- ja pakka- 
mestarien y. m. palkan parantamisesta tehtiin anomuksia. 
Vapaapilettiohjesäännön muuttamisesta tehtiin parikin ano
musta; toisessa pyydettiin vanhemmille konduktööreille, 
vaaka-, pakka-, ratamestareille 11 luokan vapaapilettejä. 
Vaatetusrahaa anottiin niille, joilla sitä ei ennestään ollut. 
Sairashoitosääntöä tahdottiin muuttaa. Tapaturmien estä
miseksi anoi keskustoimikunta liikkuvan kaluston paranta
mista. — Raittiusasia sai suurta kannatusta näinä vuosina 
Rautatieläisyhdistyksessä. Niinpä tehtiin 1900 anomus 
väkijuomien kuljetuksen estämisestä matkustajavaunuissa, 
1904 yhtyi yhdistys vaatimaan väkijuomien poistamista 
rautatienravintoloista.

Kuten aikoinaan Henkilökunnan yhdistys saavutti Rauta- 
tieläisyhdistys varsin niukasti käytännöllisiä tuloksia 
anomuksillaan. Rautatiehallitus hylkäsi suurimman osan 
sille tehtyjä anomuksia, samaten senaatti. Luonnollisesti 
oli tämä omiaan laimentamaan asiain harrastusta niin Rauta
tieläisyhdistyksessä, kuten muissakin rautatieläisjärjestöissä. 
Kuului silloin tällöin ääniä, jotka valittivat, ettei kannat
tanut yhdistyksessä toimia, kun se ei saanut mitään aikaan. 
Myöskin näyttää asiain valmistaminen olleen jonkunverran 
hidasta. Samoin kuin Järnvägsmannaföreningissä meni 
Rautatieläisyhdistyksessäkin toisinaan vuosia, ennenkuin 
asiat tulivat valmiiksi.

Edellä on jo mainittu, että toiminta tuntuvasti vilkastui 
v. 1901—1904. Uusia osastoja perustettiin ja entisten jäsen- 
luku kasvoi. V. 1901 perustettiin osasto Lahteen. V. 1903 
tuli kaksi uutta osastoa, Perä-Pohjolan ja Porin osastot sekä
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lisäksi ensimäinen puhdas ammattiosasto vaunumestari-, 
tarkastaja- ja voitelijaosasto. V. 1905 tuli vielä Keski- 
Suomen osasto Jyväskylään ja Karjalan osasto Sortavalaan. 
Täten oli osastoja 1905 13 ja niitten yhteinen jäsenluku 
oli 1,335. Suurin oli siihen aikaan Tampereen osasto, jossa 
oli jäseniä 264. Mutta tämän osaston elämä oli yhä pysynyt 
laimeana. Harvoin oli kokouksia ja nekin vähälukuisia. 
Lukutupia ja kirjastoa ei osasto ylläpitänyt. Toiseksi suu
rin ja vilkkain kaikista Rautatieläisyhdistyksen osastoista oli 
Helsingin osasto. Sen jäsenluku 1905 oli 232. Helsingin 
osasto kokoontui useina vuosina säännöllisesti kerran kuussa. 
Suurin osa keskustoimikunnalle tulleista asioista oli siellä 
nostettu. Sen lisäksi keskusteltiin osastossa lukuisista muista 
kysymyksistä, m. m. paikallisista ammattikysymyksistä. 
Niinpä oli osasto ryhtynyt hommaamaan erityistä rautatie
läisten turva- ja lepokotia. Sillä oli yhdessä Hangon osaston 
kanssa oma hautausapurengas. Venäjänkielen kursseja jär
jesti osasto valtioavulla vuosittain. Lukutupaa käytettiin 
ahkerasti; kirjastossa oli 503 nidettä. Osaston keskuudessa 
toimi lauluseura, soittokunta, keskustelu- ja puhujaseura, 
metsästys- ja urheiluseura sekä ompeluseura. Huveja vie
tettiin runsaasti, mutta siitä huolimatta riitti innostusta 
myöskin vakaviin asioihin. — Hangon osastolle ei sen pie
nuuteen katsoen voitu asettaa suuria vaatimuksia. Kokouk
sia oli joitakin vuodessa; niissä harkittiin etupäässä keskus
toimikunnan lähettämiä kysymyksiä. Lainakirjastossa oli 
340 nidettä. Jäsenluku 1905 oli 59, edellisinä vuosina ai
noastaan parikymmentä. — Turun osaston jäsenluku oli 137. 
Kokouksia ei pidetty usein ja valitettiin jäsenten välinpitä
mättömyyttä. Sitävastoin näyttää huvipuoli olleen vahvasti 
edustettuna; osaston ylläpitämässä kirjastossa oli 1905 128 
teosta. — Pieni Lahden osasto oli hyvin virkeässä toiminnassa. 
Osanotto kokouksiin oli vilkasta, samoin myös keskusteluihin. 
Puhuja- ja keskusteluseurakin löytyi. Oma torvisoittokunta 
ylläpiti hauskuutta osaston toimeenpanemissa huvituksissa. 
Lukutupaa ja lainakirjastoa käytettiin ahkerasti. Jäsenluku
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nousi 1905 lopulla 70:een. — Itäinen osasto Viipurissa ei 
toiminut erikoisen virkeästi. Useita ammattikysymyksiä 
käsiteltiin yleisissä ammattilaisten kokouksissa eikä osaston 
kokouksissa. Kirjasto saatiin alulle vasta 1904. Osaston 
keskuudessa toimi mieskööri. Jäsenluku oli 1905 125. — 
Savon osasto toimi kuten vuosikertomuksessa mainitaan »hil
jaisesti ja sovinnossa». Kokouksia oli noin 4—5 vuodessa. 
Niissä oli etupäässä esillä omia asioita ja keskustoimikunnan 
lähettämiä kysymyksiä. Osastolla oli kirjasto, jouhikvar- 
tetti sekä oma lehtensä »Sovittaja». Jäsenluku oli 124. — 
Porin osasto oli siksi nuori, ettei sen toiminta vielä ollut päässyt 
oikein vauhtiin. Jäsenluku oli 48. Samaa voimme sanoa 
Keski-Suomen osastosta Jyväskylässä ja Karjalan osastosta 
Sortavalassa. Jäseniä oli edellisessä 23, jälkimäisessä 54. — 
Vanhassa pohjoisessa osastossa oli toiminta toisina vuosina 
erittäin vilkasta, toisina taas laimeata. Tämän osaston talou
dellinen asema oli niin hyvä, että se 1904 maksoi 4 vuotta 
osastoon kuuluneitten jäsentensä osuusmaksut tältä ajalta 
hautausapurenkaaseen. Jäsenluku oli 88. — Perä-Pohjolan 
osasto näyttää olleen lamassa. Kokouksiin ei saatu koolle 
kuin muutamia harvoja jäseniä; asiat jätettiin käsittelemättä 
osaksi »arkuudesta, osaksi vaatimattomuudesta». Jäseniä oli 
1905 71. — Vaunumestari-, tarkastaja- ja voitelijaosaston 
toimintaa vaikeutti suuresti se seikka, että jäsenet olivat 
hajallaan ympäri maata. Kokouksiin oli sentakia vaikeata 
saada runsaslukuista osanottajamäärää. Osasto keskusteli 
etupäässä puhtaasti ammatillisista kysymyksistä.

Tämän tapaista oli Rautatieläisyhdistyksen toiminta 
v. 1904—05, jolloin yhdistys kokonaisuudessaan oli laajim
millaan ja toiminta vilkkaimmillaan. Osastojen toiminta oli 
kylläkin tyydyttävää. Jäsenten sivistystason kohottamiseen 
pantiin paljon huomiota. Sitä varten oli useimmilla osastoilla 
lukusali ja kirjasto, joista jälkimäinen oli etupäässä omin 
varoin saatu kokoon. Ammattikysymyksiä näinä vuosina 
kylläkin pohdittiin, vaikka ei suuriarvoisempia. Syynä sii
hen oli se, että rautatieläiset olivat yhä enemmän ruvenneet
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käsittelemään ammattikysymyksiä, erikoisesti ammatinhar
joittajien taloudellista asemaa koskevia, ammatittain. V. 
1900—1905 pidettiin tuhkatiheään eri ammattilaisten kokouk
sia; sellaisia pitivät asemamiehet, vaihdemiehet, jarruttajat 
y. m. Kysymykset, jotka koskivat sellaisia ammatteja, joilla 
jo oli oma ammattijärjestö, eivät myöskään tulleet Rauta
tieläisyhdistyksen keskusteltaviksi. Lisäksi näyttää yhdis
tyksen johto routavuosina noudattaneen vissiä varovaisuutta.

Ylläesitetystä on käynyt selville, että Rautatieläisyhdis
tys v. 1898—1905 yleensä kasvoi ja voimistui. Mutta siitä 
ei kuitenkaan tullut sitä yhdyssidettä, joka olisi voinut yh
distää koko palvelijakunnan. Nämä vuodet olivat ammatilli
sen liikkeen loistovuosia. Silloin syntyivät Konduktööri- 
yhdistys, Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys y. m. Ne luon
nollisesti vaikuttivat epäedullisesti Rautatieläisyhdistyksen 
toimintaan. Monet uutterat jäsenet vetäytyivät kokonaan 
ammattiyhdistyksiinsä. Senlisäksi pyrkivät rautatieläiset 
ratkaisemaan taloudelliset kysymykset, kuten palkankoro- 
tusanomukset y. m. ammattikuntien kokouksissa.

Rautatieläisyhdistyksessä heräsi jo varsin pian pyrkimys 
muodostella säännöt sellaisiksi, että ammatillinen liittoutu
minen sen keskuudessa tulisi mahdolliseksi. Muissakin suh
teissa herättivät säännöt tyytymättömyyttä. Katsottiin 
niitten lisäksi rajoittavan osastojen toimintaa. Rautatieläis
yhdistys oli toiminut ainoastaan pari vuotta, kun jo herätet
tiin kysymys sääntöjen muuttamisesta siihen suuntaan, että 
yllämainitut epäkohdat saataisiin korjatuiksi. Pian tuli 
lisäksi pyrkimys saada säännöt muutetuiksi niin, että Rauta
tieläisyhdistys voisi itseensä sulattaa kaikki muut palvelija- 
kunnan keskuudessa toimivat järjestöt. Keskustoimikunnalle 
antoivat säännöt myöskin varsin suuren toimivallan, johon 
osastot eivät aina olleet tyytyväisiä. — Sääntöjen muutos
ehdotus oli ensin monasti keskustelunalaisena osastoissa, 
kunnes yhdistys vihdoin 1904 asetti komitean laatimaan 
uutta sääntöehdotusta. Ehdotus tuli valmiiksi seuraavana
vuonna.
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Sääntöjen muutos ei ollut ainoa eripuraisuuden aihe. 
Vanha ammattikuntien välinen riita pyrki tällöin ilmi, var
sinkin kone-ja liikenneosastojen välillä. Osa yhdistyksen jäse
niä, jotka sittemmin pyrkivät Liittoon, syyttivät yhdistystä 
ja sen johtoa vanhoillisuudesta. Valtiolliset puolueriidat 
tunkeutuivat jossain määrin yhdistykseen. Sen johtoa syy
tettiin pyrkimyksestä liian suuressa määrin osoittaa kanna
tusta suometarlaista puoluetta kohtaan. Täytyy kuitenkin 
tunnustaa, että keskustoimikunta yleensä asettui ulkopuo
lelle puolueriitoja, hylkäämällä m. m. pari ehdotusta, joissa 
pyrittiin vetämään yhdistys puoluepyyteitten palvelukseen.

Rautatien Lehti lakkasi 1900 ilmestymästä, ei niin pal
jon kannatuksen puutteesta kuin yksityisistä, johtoa koske
vista syistä. Oman äänenkannattajan puute oli kuitenkin jo 
niin tuntuva, että heti ryhdyttiin puuhaamaan uutta lehteä. 
Pian anottiinkin lupaa saada julkaista uutta lehteä. Väli
ajalla 1901 julkaisi toimittaja Eemil Forsgren »Rautatie
läisten kirjasia» nimistä kuukausijulkaisua. Toukokuussa 
1902 saattoi uusi äänenkannattaja »Rautatie» ruveta ilmes
tymään. »Rautatie» ilmestyi v. 1902—05 kaksi kertaa kuussa. 
Vastaavana toimittajana oli edelleen hra Forsgren. Rauta
tieläisyhdistyksen keskustoimikunnan useat jäsenet olivat 
toimituksessa avullisina. Lehden sisältö oli monipuolinen 
ja vaihteleva. Suurta huomiota kiinnitettiin raittiusasiaan 
y. m. Rautatieläisjärjestöjen toimintaa seurattiin tarkasti. 
Lehti ei kuitenkaan aina pysynyt puolueettomana, vaan 
pyrki toimittajan valtiollinen kanta silloin tällöin esille, ai
heuttaen sen, että laajoissa rautatieläispiireissä vallitsi 
jonkunlainen tyytymättömyys lehteä kohtaan. »Rautatie» 
lakkasi ilmestymästä 1905 lopussa. Sen seuraajan »Uuden 
Rautatielehden» toimitus oli sama kuin Rautatienkin.

Rautatieläisyhdistys saavutti 1905 suurimman jäsen
määränsä. Mutta samalla vaikuttivat suurlakko ja sen jäl
keiset tapahtumat tuntuvasti yhdistyksen kohtaloon. Yh- 
teisjärjestöhankkeet, jotka suurlakkoviikolla heräsivät rauta
tieläispiireissä, eivät vieneet toivottuun tulokseen. Olihan
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Rautatieläisyhdistyksessä jo vuosikausia toivottu, että siitä 
muodostuisi rengas, joka yhdistäisi eripuraiset rautatieläis
järjestöt. Sitävartenhan oli yhdistyksen sääntöjä ryhdytty 
muuttamaan. Toisin kävi. Yhdistymisen asemasta syntyi 
entistä suurempi hajaannus. Tampereen kokous johti Liiton 
perustamiseen, josta sitten seuraavina vuosina tuli vaaralli
nen kilpailja Rautatieläisyhdistykselle. Tämä kilpailu lamasi 
kokonaan yhdistyksen toiminnan.

Ennen suurlakkoa ehti Rautatieläisyhdistys vielä järjestää 
yleisen palvelijakunnan kokouksen, siten kunniakkaasti päät
täen toimintansa loistokauden. Keskustoimikunnan alotteesta 
kokoontui toukok. 12—13 p. 1905 noin 180 rautatieläistä 
yhteiseen keskustelukokoukseen Helsinkiin. Ensimäisenä 
kysymyksenä oli vanha eläkelaitoksen sääntöjen muutos- 
kysymys. Eri rautatieläisjärjestöjen edustajista kokoonpantu 
komitea oli laatinut muutosehdotuksia, jotka kokouksessa 
tarkastettiin, mutta lopullinen ehdotus jätettiin vielä kokouk
sessa valitun komitean tehtäväksi. Toinen ja kolmas kysymys 
yleisen virkaero-, sairas- ja hautausapurahaston sekä tapa- 
turmavakuutusrahaston perustamisesta, jäivät myöskin ko
mitean vahvistettaviksi. Maksutonta lomaa päätti kokous 
anoa 15 päivää vuodessa kaikille autatieläisille. Raittius- 
asiassa hyväksyttiin ponnet, joitten mukaan rautatiehalli
tukselta on anottava rautatieravintolain (kapakkain) poista
mista ja ehdottoman raittiuden vaatimista niinpaljon kuin 
mahdollista kaikilta rautatieläisiltä. Myöskin erinäisten 
rautatieläisluokkien palkkauskysymys oli esillä. Kokous 
päätti anoa rautatiehallitukselta kahden alimman, 19:sta 
ja 18:sta, palkkaluokan poistamista. Tämän kokouksen mer
kitys ei kuitenkan tullut olemaan suuri, sillä lakkoviikolla 
pidetyssä rautatieläisten kokouksessa olivat samat asiat 
esillä ja saivat ne siellä täsmällisemmän ja usein muutetun
kin muodon.

Vuosi 1906 oli vakava vuosi Rautatieläisyhdistyksen 
historiassa. Tampereen kokouksessa tammikuussa 1906 pe
rustettu sosialistinen Liitto ryhtyi heti kaikin tavoin taistele
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maan Rautatieläisyhdistystä vastaan. Rautatieläisyhdis
tyksen luultiin aluksi kuolevan itsestään. Kun niin ei tapah
tunut, rupesi Liitto vaatimaan Rautatieläisyhdistystä liitty
mään itseensä. Kysymys lähetettiin osastojen ratkaistavaksi. 
9 osastoa hylkäsi ehdotuksen ilman muuta. Jyväskylän 
osasto ja Vaunuvoitelijain osasto liittyivät Liittoon. Muissa 
osastoissa oli 1906—07 molempien ryhmien välillä ankaria 
taisteluja, jotka kokonaan lamauttivat niiden toiminnan. 
Porin osasto joutui sosialistien haltuun, jonka johdosta por
varilliset ainekset samaan kaupunkiin perustivat Satakunnan 
osaston. Jyväskylään syntyi Keski-Suomen osasto. Tampe
reen osastosta irtautui Riihimäen osasto. Kaikkien osasto
jen sisäinen elämä kärsi suuresti ja jäsenluku väheni muuta
missa, m. m. itäisessä osastossa, aivan mitättömäksi. Kun 
»liittolaiset» eivät hyvällä saaneet osastoja yhtymään Liit
toon, ryhtyivät he monin paikoin uhkauksilla siihen pakoit- 
tamaan, mutta turhaan. Asema oli kuitenkin jo niin vakava, 
että monet Rautatieläisyhdistyksen ystävät pitivät yhdis
tyksen lopettamista mahdollisena. Toiselta puolen löytyi 
virtauksia, jotka kaikin tavoin koettivat tukea Rautatieläis
yhdistystä. Heti Tampereen kokouksen jälkeen kutsui 
kokouksen vähemmistö, joka oli tyytymätön sen johdosta, 
että Liitto liittyi sos. dem. puolueeseen, rautatieläiset ylei
seen kokoukseen Riihimäelle tammik. 21 p:ksi 1906. Osan
ottajia saapui Riihimäen kokoukseen 375, niistä 95 virka
miestä. Puheenjohtajaksi valittiin ylikonduktöörit J. Ahla 
ja K. V. Wilander (Waltamo). Kokouksen varsinaisena tehtä
vänä oli keskustella sellaisen yhdistyksen perustamisesta, 
johon kaikki rautatieläiset, arvoon ja asemaan katsomatta, 
voisivat liittyä. Laajan keskustelun kuluessa ilmeni, että 
kaikki puolsivat sellaisen yhdistyksen aikaansaamista. Kei
nojen suhteen esiintyi kuitenkin eriäviä mielipiteitä. Jotkut 
katsoivat vanhasta Rautatieläisyhdistyksestä helposti voi
tavan muodostaa tällainen yhdysside, toiset taas puolsivat 
kokonaan uuden yhdistyksen perustamista. Löytyipä niitä
kin, jotka katsoivat Liiton paraiten vastaavan yhdysside-
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tarpeita ja sentakia pitivät uuden järjestön perustamista 
turhana. Lopuksi päätettiin muuttaa Rautatieläisyhdis
tyksen säännöt sellaisiksi, että kaikki rautatieläiset voisivat 
siihen yhtyä. Sääntöehdotusta valmistamaan valittiin ko
mitea. Tämän jälkeen otettiin palkkausasia käsiteltäväksi. Ylei
senä toivomuksena lausuttiin, että palvelijain palkat pian 
olisivat parannettavat. Yleensä kannatettiin suurlakon 
palkkakomitean mietintöä, mutta oli sellaisiakin, jotka 
tyytyivät rautatiehallituksen tuntuvasti lievempään ehdo
tukseen. Hyväksymässään ponnessa kokous ilmoitti pitä
vänsä välttämättömänä alempain palvelijain palkkain korot
tamista tyydyttävällä tavalla, ottamalla huomioon myöskin 
ylimääräisten miesten palkat.

Riihimäen kokouksessa valittu sääntökomitea sai pian 
sääntöehdotuksen valmiiksi ja kutsui yleiseen kokoukseen Hel
sinkiin helmik. 26 p:ksi 1906 kaikki, jotka tahtoivat muodos
taa vapaana ja puolueista erillään pysyvän »Yleisen Rauta
tieläisyhdistyksen», johon kaikki rautatieläiset sukupuoleen, 
arvoon ja puoluekantaan katsomatta voisivat liittyä. Sa
malla lähetettiin kiertämään listoja, joihin tämän yhdistyk
sen kannattajia kehoitettiin merkitsemään nimensä. Nimiä 
kertyi 1,380, niistä 632 virka- ja 748 palvelijakuntaan kuulu
vaa. Kokouksessa oli osanottajia 223. Siinä keskusteltiin 
komitean laatimasta »Suomen Yleisen Rautatieläisyhdis
tyksen» sääntöehdotuksesta ja tehtiin siihen erinäisiä muutok
sia. Nämä säännöt olivat Rautatieläisyhdistyksen käsiteltä
vinä Oulun kokouksessa, mutta lykättiin uudistus siellä tois
taiseksi. Rautatieläisyhdistyksen sääntöuudistuskysymys, 
joka jo ennen suurlakkoa oli ollut päiväjärjestyksessä, saa
tiin vihdoin 1907 ratkaistuksi. Tämän vuoden vuosikokous 
hyväksyi sääntöehdotuksen, joka oli laadittu silmälläpitäen 
sitä, että Rautatieläisyhdistyksestä voisi tulla yleinen rautatie
läisten keskusyhdistys. Uusien sääntöjen mukaan, joita on 
noudatettu 1908 alkaen, muodostavat Rautatieläisyhdis
tyksen itsenäisesti eri paikkakunnilla toimivat osastot ja 
eri ammattikuntien keskuudessaan muodostamat ammatti-
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yhdistykset ja osastot, joita pitää koolla yhteinen keskus
hallinto. Keskushallinnon muodostavat puheenjohtaja, 9 
vuosikokouksessa valittua jäsentä sekä osastojen puheen
johtajat. Keskushallinnon pääkaupungissa olevat jäsenet 
muodostavat toimitusvaliokunnan, jonka tehtävänä on to
teuttaa keskushallinnon päätökset. Vuosikokous on eri 
osastojen edustajien kokous.

Näiden uusien sääntöjen pohjalla koetettiin yleisessä 
rautatieläiskokouksessa v. 1908 saada Rautatieläisyhdistys 
suunnitelluksi keskussiteeksi. Kiivaitten keskustelujen jäl
keen kokous hylkäsi ehdotuksen ja asettui n. s. keskusvalio- 
kuntaperiaatteen pohjalle. Myöskin Konduktööriyhdistys, 
jolle ehdotettiin liittymistä Rautatieläisyhdistykseen, hyl
käsi ehdotuksen. Rautatieläisyhdistyksen muodostuminen 
keskusyhdistykseksi näyttää nyttemmin rauenneen, kun 
keskusvaliokunta-aate on saanut yhä enemmän kannatusta. — 
Myöskin toisella tavalla on Rautatieläisyhoistyksen asemaa 
koetettu tukea. Hallitus on ollut sille entistä suosiollisempi. 
Osoitteena siitä mainittakoon, että yhdistys 1906 sai n. s. 
palvelijakunnan kirjaston, joka käsitti 5,800 nidosta. Mo
nessa muussakin suhteessa on Rautatieläisyhdistys saanut 
tuta rautatiehallituksen suopeutta.

Muitten rautatieläisjärjestöjen kanssa on saatu viime 
vuosina yhteistoiminta aikaan. Onpa Virkamiesyhdistyskin 
vihdoin suostunut yhteistoimintaan. Lukuisia kertoja teki 
Henkilökunnan yhdistys erinäisissä asioissa ehdotuksia Järn- 
vägsmannaföreningille, mutta turhaan. Ei Rautatieläis- 
yhdistyskään siinä onnistunut. Vasta suurlakon jälkeen sai 
yhteistoiminta alkunsa. Rautatieläisyhdistys on edustajiensa 
kautta ottanut osaa yleisiin komiteoihin. Samaten on yhdis
tys pontevasti ottanut osaa yleisiin rautatieläiskokouksiin 
v. 1908 ja 1911 sekä niitten valmisteluihin. Varsinkin v. 
1908 kokouksessa oli Rautatieläisyhdistyksellä tärkeä sija.

Entiseen tapaansa on yhdistys edelleen koettanut ajaa 
palvelijakunnan asioita. V. 1906 esimerkiksi teki yhdistys 
anomuksia palkkausasian ratkaisun jouduttamisesta ja sai-
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rashoitoa koskevien sääntöjen uusimisesta. Seuraavana 
vuonna tehtiin anomus palkkaussäännön sovelluttamisesta. 
V. 1908 ryhtyi yhdistys toimenpiteisiin uuden vuokratariffin 
sekä palkkiovirkailijain eläkettä koskevien uusien säännöksien 
jouduttamiseksi. V. 1909 tehtiin rautatieläisten loma-asiaa 
koskeva anomus. Seuraavana vuonna ryhtyi Rautatieläis
yhdistys puolestaan anomaan tunnetun liikarasituskierto- 
kirjeen peruuttamista. Vielä on yhdistys v. 1906—11 käsi
tellyt monia toisilta yhdistyksiltä ja yleisen kokouksen toi- 
mitusvaliokunnalta tulleita kysymyksiä ja antanut niistä 
lausuntonsa.

Melkein kaikissa vuosikertomuksissa v. 1906—11 vali
tetaan toiminnan laimeutta. Rautatieläisyhdistyksen vilk
kaus ja toimintahalu on näyttänyt vuosi vuodelta vähenevän. 
Jäsenluku on tuntuvasti alentunut. V. 1908 oli jäseniä ai
noastaan 1,184. Kun sinä vuonna ruotsinkieliset rautatieläi
set muodostivat oman yhdistyksen, väheni jäsenmäärä edel
leen niin, että jäsenluku 1910 oli vain 1,010. Uusia osastoja 
ei ole syntynyt. V. 1908 syntyi kuitenkin Palkkiovirkamies- 
yhdistys, joka liittyi osastona Rautatieläisyhdistykseen. 
Tämän yhdistyksen synty herätti paljon huomiota, se kun 
oli tavallaan ensimäinen käytännöllinen toimenpide, jonka 
avulla Rautatieläisyhdistyksestä koetettiin tehdä yleinen 
keskusyhdistys. Samalla pidettiin sitä osoitteena palvelija- 
kunnan ja virkamieskunnan veljeytymisestä. Tämä suurilla 
toiveilla syntynyt yhdistys kuoli kuitenkin ennenkuin se oli 
ehtinyt mitään aikaan saada. Porin osasto on nyttemmin 
myöskin liittynyt Satakunnan osastoon..

Eri osastojen vuosikertomukset v. 1910 antavat synkän 
kuvan niitten toiminnasta. Helsingin osastossa oli toiminta 
mainittuna vuonna sangen laimeata ja väsähtänyttä. Poh
joisen osaston vuosikertomuksessa mainitaan, että osasto on 
ollut niin lamassa, että se tuskin perustamisestaan saakka 
on osoittanut niin vähäisiä elonmerkkejä. Savon osaston 
toiminta kohdistui 1910 suurimmaksi osaksi juoksevain 
asiain hoitoon ja taloudellisiin kysymyksiin. Jyväskylän
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osaston toiminta supistui juoksevain asiain hoitoon. Turun 
osasto osoitti kohtalaisen vilkasta toimintaa. Itäisen osaston 
toiminnan mainitaan olleen peräti laimean. Tampereen 
osasto ei saanut kokoon muutakuin vuosikokouksen huoli
matta 261:een nousevasta jäsenmäärästään. Hangon osaston 
toiminta oli vilkasta. Satakunnan osaston vuosikertomuk
sessa sanotaan osaston toiminnan olleen »epätoivoista taiste
lua olemassaolosta, mutta kuitenkin virkeämpää kuin edelli
sinä vuosina». Lahden osaston toiminta oli vuosi vuodelta 
yhä laimentunut. Karjalan osasto sai suurella vaivalla kah
teen kokoukseen muutamia jäseniä. Riihimäen osasto oli 
melkein kuollut. Perä-Pohjolan osasto ei saanut aikaan 
muuta kuin yhden johtokunnan- ja yhden osastonkokouksen.

Ylläesitetyistä otteista selvinnee, ettei Rautatieläis- 
yhdistyksen osastojen toiminta yleensä ollut sellaista, kuin 
olisi ollut suotavaa. Missä syy? Onhan Rautatieläisyhdis- 
tyksen osastoilla ollut monessa suhteessa edullisempi asema 
kuin monella muulla yhdistyksellä. Alusta alkaen ovat ne 
saaneet valtiolta runsaat vuokrarahat, varoja lukusalin 
ylläpitämiseen ja kielikurssien antamiseen, suuren kirjaston 
y. m. Etusijassa on toiminnan laimeuden syynä yhdistys- 
elämässämme vallitseva yleinen herpaantuminen. Suurlakko 
ja sen seuraukset olivat sellaisia voimanponnistuksia, että 
niitten jälkikaiut vielä tuntuvat. Rautatieläispiireissä yleensä 
on yhdistyselämän lainautumiselle muitakin syitä. Yleiset 
rautatieläiskokoukset ja yhdistysten väliset komiteat ovat 
vieneet useita ennen näitten yhdistysten toimialaan kuulu
neita kysymyksiä ratkaisuun. Rautatieläisten taloudelli
sissa oloissa on hiljakkoin tapahtunut laajoja uudistuksia. 
Lisäksi ei nykyinen ajan hetki ole otollinen uusille parannus- 
vaatimuksille. Yleinen mielipide ei ole erittäin suosiollinen 
rautatieläisille. Lukuisat uudistukset rautatiehallinnossa ja 
yleinen säästämispolitiikka eivät suo palvelijakunnalle pal
joakaan mahdollisuutta uusien parannusanomuksien teke
miseen. Nämä seikat ovat suureksi osaksi syynä yleiseen 
lamaustilaan rautatieläispiireissä. Mitä Rautatieläisyhdis-
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tykseen erikoisesti tulee, voi löytyä muitakin syitä, jotka ovat 
sen toiminnan lamauttaneet. Kenties ei sen kokoonpano nyt
kään ole oikea. Ehkä siinäkin puhdas ammatillinen jako voisi 
synnyttää enemmän virkeyttä.

Rautatie-niminen lehti lakkasi, kuten mainittiin ilmesty
mästä v. 1905 lopussa. Seuraavan vuoden alusta julkaisi toi
mittaja Eemil Forsgren kannatusyhdistyksen tukemana 
»Uusi Rautatielehti»-nimistä, pian 4 kertaa kuussa ilmesty
vää lehteä. Kuten edellisilläkin suomenkielisillä rautatieläis- 
lehdillä oli tälläkin vaikeuksia kestettävinä. Milloin mistäkin 
vähäpätöisestä syystä syntyi tyytymättömyyttä lehteä koh
taan, joutuipa se kiistaan eräitten Rautatieläisyhdistystä 
johtavien henkilöitten kanssa. Saaden valtioapua 4,000 mk. 
vuosittain ei lehti luonnollisesti ole voinut esiintyä niin itse
näisesti kuin monet muut ammattilehdet. Kuitenkin on 
tunnustettava, että lehti tarmokkaasti on ajanut palvelija- 
kunnan asioita ja erityisesti Rautatieläisyhdistyksen edus
tamia pyrkimyksiä. Lehden sisältö on varsinkin viime vuo
sina tullut yhä monipuolisemmaksi, niin että se nykyään 
jotenkin hyvin on täyttänyt suomenkielisen ammattilehden 
tehtävät.

Mainitsemme lopuksi muutamia niistä rautatieläisistä, 
jotka toiminnallaan Rautatieläisyhdistyksessä ovat saavutta
neet pysyväisemmän sijan yhdistyksen historiassa. Puheen
johtajana oli v. 1898—99 konduktööri J. O. Kerttula, 1900 
konduktööri K. V. Vilander (Valtamo), 1901—02 konduk
tööri G. Saukko, 1903 konduktööri P. Korhonen, 1904—08 
konduktööri J. A. Vuori (Nyberg), 1909 konduktööri J. A. 
Marsio, 1910—11 konduktööri J. A. Vuori. Keskushallinnon 
muista jäsenistä mainittakoon monivuotinen sihteeri kon
duktööri K. V. Valtamo ja monivuotinen rahastonhoitaja kon
duktööri W. Seppälä sekä asemamiesten esimies J. Pietilä (f) 
ja ratamestari A. Alava.
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Suomen Rautatieläisten Liitto.

Suomen Rautatieläisten Liiton syntysanat lausuttiin asema- 
miesten yleisessä kokouksessa Riihimäellä syysk. 17 p:nä 1905. 
Ajatus liittää yhteen koko maan rautatieläiset yhdeksi suu
reksi liitoksi oli vanha. Sitä olivat tarkoittaneet Rautatieläis- 
yhdistyksen säännönmuutospyrkimykset. Se oli kauan 
kytenyt myöskin toisissa rautatieläispiireissä. Asemamie- 
het, jotka syksyllä 1905 (ennen suurlakkoa) päättivät perus
taa ammattiydistyksen ja yhtyä työväenpuolueeseen, aset
tivat mainitussa kokouksessa viisimiehisen komitean, jonka 
tulisi yhdessä toisten ammattikuntien valitsemien komiteojen 
kanssa valmistaa säännöt suunnitellulle liitolle. Täten oli 
asia saatu alkuun. Jarrumiehet olivat nekin syksyllä 1905 
päättäneet perustaa ammattiyhdistyksen, joka aluksi aiottiin 
Rautatieläisyhdistyksen haaraosastoksi. Mutta Viipurissa pi
tämässään kokouksessa lokak. 9 p:nä 1905 olivat jarrumiehet 
jo osaksi muuttaneet kantaa. Enemmistö puolsi liittymistä 
työväenpuolueeseen. Samassa kokouksessa valitsivat jarru- 
miehetkin puolestaan viisi miestä Liiton sääntökomiteaan. 
Liiton perustamispuuha oli täten saanut alkunsa vähempi- 
palkkaisten rautatieläisten piireissä. Sosialismi oli jo tällöin 
huomattavassa määrin levinnyt rautatieläispiireihin. Var
sinkin 1905 oli innokkaasti agiteerattu ja koetettu saada 
rautatieläisiä työväenyhdistyksiin. Silloisissa oloissa olikin 
maaperä sosialismin leviämiselle otollista, varsinkin alempi- 
palkkaisten joukossa. Rautatieläisten Liiton perustamista 
suunniteltaessa oltiin alusta alkaen sillä kannalla, että Liiton 
tavalla tai toisella tulisi olla yhteydessä sosialistisen puolueen 
kanssa. Sen tulisi koota yhteen kaikki rautatieläiset ajamaan 
niin omia ammattietujaan kuin köyhälistön asiaa yleensä.

Asemamiesten ja jarrumiesten valitsemat komiteat ko
koontuivat ensikerran lokak. 18 p:nä 1905 sulautuen yhdeksi 
kokonaisuudeksi »Liittokomitean» nimellä. Komitean puheen
johtajaksi valittiin asemamies E. A. Manck (Metsäranta) ja 
sihteeriksi jarrumies T. E. Jacobsson. Komitea ryhtyi ensi
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työkseen järjestämään agitatsionia liiton hyväksi. Perus
tettiin tätä tarkoitusta varten suljettu »Kotiseura» niminen 
järjestö.

Suurlakko keskeytti komitean työt joksikin aikaa, mutta 
antoi samalla asialle uutta tukea. Yleisessä rautatieläisten 
lakkokokouksessa Helsingin tavaramakasiinissä marrask. 
4 p:nä päätettiin perustaa yleinen rautatieläisten liitto ja 
hyväksyttiin asema- ja jarrumiesten alustavat puuhat asiassa 
sekä valittiin liittokomiteaan viisi jäsentä lisää. Näin muo
dostunut 15-miehinen komitea ryhtyi pian laatimaan sääntö
ehdotusta ja edelleen agiteeraamaan liiton hyväksi. Rauta
tieläisten keskuudessa pidettiin kokouksia, joissa asiata alus
tavasti pohdittiin. Liiton perustaminen saavutti suurlakon 
jälkeen kaikkialla yleistä kannatusta. Toivottiin siitä saata
van kauan kaivattu rautatieläisten yhdysside, joka parantaisi 
riitaiset välit ja poistaisi eripuraisuudet. Liiton perustajien 
tarkoitus yhdistää se työväenpuolueen rientoihin jäi osaksi 
huomaamatta, osaksi ei se suurlakon jälkeisinä kuukausina 
herättänyt paljon vastarintaa, sillä olivathan melkein kaikki 
sosialisteja, ainakin lyhemmän aikaa. Jäseniä keräytyi 
syystalven kuluessa tuhansia, ja lopullista perustavaa ko
kousta odotti koko rautatieläismaailma jännityksellä. Kun 
sääntöehdotus vihdoin jouluk. lopulla oli saatu valmiiksi, 
kutsuttiin perustava kokous Tampereelle tammik. 8 ja 9 
p:ksi. Osanottajia saapui noin 450, niin virkamiehiä kuin 
palvelijakuntaan kuuluvia. Puheenjohtajiksi valittiin asema- 
miesten esimies A. F. Fihlman, seppä K. J. Kinnunen ja 
konduktööri J. Grönholm (Jalo). »Suomen Rautatieläisten 
Liitto» päätettiin keskustelutta perustaa ja ryhdyttiin »liitto- 
komitean» valmistamaa sääntöehdotusta tarkastamaan. 
Tästä asiasta syntyi myrskyisä keskustelu. Varsinkin siitä, 
olisiko säännöissä mainittava, toimiiko liitto puolueettomana 
vai ei, syntyi riitaisuutta. Lopuksi päätettiin säännöistä 
jättää pois tätä asiaa koskeva kohta. Mutta kuitenkin pää
tettiin valtavalla enemmistöllä yhtyä sosiaalidemokraatti
seen puolueeseen. Tälle puolueelle olisi suoritettava puolue-
O — Suomen Rauta tieliiiskunta
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veroa 1 mk. jäseneltä. Sosialistien valtiollista ohjelmaa pää
tettiin kannattaa ja mahdollisen suurlakon varalle asettaa 
lakkokomiteoja. Palkkausasiassa lausuttiin ankaria sanoja 
Rautatiehallituksen menettelystä asiassa ja kannatettiin 
palkkakomitean ehdotusta. Rautatiehallituksen päätirehtöö- 
rinviran täyttämisestä päätettiin lähetystön kautta ilmaista 
senaatille kokouksen toivomukset. Omaa äänenkannattajaa 
Liitolle päätettiin ryhtyä perustamaan. Lopuksi valittiin 
Liiton toimeenpaneva valiokunta ja hallinto sekä puheen
johtaja. Puheenjohtajaksi tuli konduktööri J. Grönholm 
(Jalo).

Tampereen kokouksessa muodostui Liitto siksi, joksi sitä 
sen perustajat alkujaan olivat suunnitelleet, työväenpuolueen 
kanssa läheisessä yhteydessä olevaksi rautatieläisjärjestöksi. 
Mutta lukuisat rautatieläispiirit olivat kannattaneet Liiton 
perustamista siinä toivossa, että siitä tulisi puolueitten ulko
puolella oleva ammatillinen järjestö, joka liittäisi yhteen niin 
palvelijat kuin virkamiehet ja sovittaisi suurlakon johdosta 
kireät välit. Heissä herätti Tampereen kokous suurta petty
mystä ja tyytymättömyyttä. Tampereen kokouksen vähem
mistön toimesta kutsuttiin pian toinen kokous Riihimäelle, 
jossa suunniteltiin uuden yleisen rautatieläisjärjestön perus
tamista. Tätä kokousta ja siitä johtuvia toimenpiteitä on 
edellä selostettu.

Rautatieläisten Liiton säännöt vahvisti senaatti toukok. 
4 p:nä 1906. Näissä säännöissä oli otettu huomioon ne koke
mukset, joita vanhemmissa rautatieläisjärjestöissä jo oli 
saavutettu. Niin oli Liiton kokoonpanosta säännöissä seu- 
raava määräys: »Liiton muodostavat ne rautatieläisten kes
kuudessa muodostuneet ja vasta muodostettavat osastot 
ja yhdistykset, jotka hyväksyvät Liiton säännöt, noudatta
vat Liiton tekemiä päätöksiä ja suorittavat säädetyt mak
sut.» Käytännössä olivat Liiton osastot aluksi melkein yksin
omaan ammattiosastoja. Sen vuoksi olikin Liiton toimeen
panevan orgaanin, liittohallinnon, kokoonpanosta määrätty, 
että siihen tuli kuulua 16 jäsentä, jotka mahdollisuuden
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mukaan valitaan tasapuolisesti eri ammateista. Liiton pu
heenjohtaja ja 6 Helsingissä asuvaa hallinnon jäsentä muodos
tivat toimeenpanevan valiokunnan. Edustajakokous rat
kaisi Liiton tärkeimmät kysymykset, eräissä tapauksissa 
oli yleinen äänestys pantava toimeen. Osaston muodosti 
jokainen eri ammattikunta, joka jakautui piireihin kussakin 
vähintäin 5 jäsentä. Piirialueitten tuli eri ammattikunnilla 
olla yhtäläiset. Jokaisella osastopiirialueella tuli olla yhtei
nen piirihallinto, jonka muodostivat piiriosastojen johtokun
nat ja jonka tehtävänä oli toimia yhdyssiteenä piirissä ole
vien osastojen välillä ja valvoa paikallisia asioita.

Säännöissä ei ollut mitään mainittuna Liiton suhteesta 
sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Sen tarkoituksena mai
nittiin säännöissä olevan »liittää yhteistoimintaan kaikki 
Suomen rautateillä työskentelevät 18 vuotta täyttäneet 
mies- ja naispuoliset henkilöt. Liitto on myös yhdyssiteenä 
Suomen rautatieläisten kesken edistäen ja valvoen yhteis
vaikutuksella ja yhteisillä käytännöllisillä toimilla heidän 
parastaan, kohottamalla heitä aineelliseen ja henkiseen hyvin
vointiin, sekä yleensä toimimalla täysin kansanvaltaiseen 
suuntaan.»

Liiton säännöissä oli yhtä ja toista mieltäkiinnittävää 
ja uutta, jota toisissa rautatieläisjärjestöissä ei oltu koeteltu. 
Niin oli esim. ammattikuntojako. Osastoja perustettiin heti 
Liiton perustavan kokouksen jälkeen. Tamnrik. 10 p:nä 
1906 syntyi Jarrumiesammattiosasto, jonka jäsenluku vuoden 
kuluessa nousi 612 ja piiriosastojen luku 22:een. Asemamiesten 
ammattiosasto syntyi samoihin aikoihin. Vuoden kuluessa jär
jestyi vielä Rataosastoyhdistys, Rata- ja Rakennustyöläisten 
ammattiosasto, Konepajojen työväenyhdistys, Halkotarha- 
ammattiosasto ja Vaihdemiesammattiosasto (jäseniä 570). 
Puutteellisten vuosikertomusten takia ei voida kaikkien osas
tojen jäsenmäärää ilmoittaa. Myöskin Liiton jäsenluvusta 1906 
ei ole tietoa. Perustavan kokouksen jälkeen huhuiltiin jäsen
määrän nousseen 6,000:een, mutta vuosikertomuksessa ilmoi
tetaan puolueveroa maksetun vaan 1,000 jäseneltä.
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Heti toimintansa alettua koetti Liitto yhdistää itseensä 
muita rautatieläisjärjestöjä. Veturimiesten yhdistystä ja 
Konduktööriyhdistystä koetettiin turhaan saada liittymään. 
Myöskin Rautatieläisyhdistys koetettiin vallata, mutta 
huonolla tuloksella. Ainoastaan kaksi tämän yhdistyksen 
osastoa, Keski-Suomen osasto ja Vaununvoitelijain osasto 
liittyivät Liittoon. Molempien yhdistysten keskinäiset välit 
tulivat pian kireiksi. Myöskin virkamiehistön ja rautatie
hallituksen suhde Liittoon oli alusta alkaen kireä.

Rautatieläisten Liitto oli alusta alkaen omaksunut sosiaali
demokraattisen puolueen ohjelman. Sen historiassa voidaan 
huomata samat ilmiöt kuin sosialistisen puolueenkin histo
riassa. Suurlakon jälkeisinä aikoina olivat rautatieläiset 
suurimmaksi osaksi ainakin nimeltään sosialisteja. Mutta 
heidän tietonsa sosialismista ja työväenliikkeestä oli peräti 
pintapuolista. Niinpian kun ensi innostus raukesi ja tosityö 
tuli eteen, hävisi sosialismi osassa kuin tuuleen. Rautatieläis
ten Liitossakin oli suuri joukko tälläisiä nimisosialistejä. 
Heidän luopumistaan joudutti vielä se boikottaus, jota viran
omaiset muutamin paikoin lienevät harjoittaneet Liiton jäseniä 
kohtaan. Jo ensi vuonna tippui sentähden Liitosta sadottain 
jäseniä. Jäsenmaksujen kanto osoittautui vaikeaksi, sillä 
lukuisat jäsenet eivät maksaneet. Mutta myöskin toisenlai
set ilmiöt työväenpuolueessa synnyttivät vastaavia ilmiöitä 
Rautatieläisten Liitossa. Katkeruus porvarillisia ryhmiä 
kohtaan, jonka suurlakko ja sen seuraukset olivat kärjistä
neet huippuunsa, synnytti työväestössä ajatuksen uuden 
suurlakon kautta ajaa vaatimuksensa perille. Ne rautatieläis
ryhmät, jotka olivat Liiton takana, eivät olleet vieraita näille 
ajatuksille. Silloin kuin eduskuntauudistusta valtiopäivillä 
ratkaistiin, oli liittohallinto koossa parisen päivää mahdolli
sen suurlakon varalta. Toiselta puolen syntyi työväestön 
keskuudessa voimakkaita anarkistisia virtauksia. Punanen 
kaarti, johon myöskin rautatieläisiä kuului, asettui selvästi 
vallankumoukselliselle kannalle, kunnes se Viaporin kapinan 
johdosta luhistui. Rautatieläispiireissä oli sielläkin anarko-
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sosialistisilla mielipiteillä jalansijaa. Liiton jäseniäkin oli 
sekaantunut jo 1906 tapahtuneisiin anarkistisiin tekoihin. 
Väärin kyllä syytettiin Liittoa kokonaisuudessaan niistä 
teoista, joita jotkut sen jäsenet tekivät. Mutta turha on 
kieltää, että Liitossa liikkui voimakas anarkistinen virtaus, 
jonka toimia johto kuitenkin onnellisesti sai pidetyksi 
aisoissa. Vallassaolijat ja yleinen mielipide porvarillisissa 
piireissä ryhtyivät kuitenkin panemaan kaikki rautatieläis
ten tekemät anarkistiset teot Liiton niskoille.

Liiton toiminnasta 1906 ansaitsee ensinnä mainita 
palvelijakunnan palkkakomitean vaatimusten kannattami
nen. Liittohallinto koetti kaikin tavoin vaikuttaa valtio
päiviin jakamalla lentolehtisiä y. m., mutta turhaan. Mieli
pide maaseutupiireissä alkoi yhä äänekkäämmin vaatia lak
koa. Liittohallinto jätti vielä senaattiin anomuksen, jossa 
samalla kun kannatettiin palkkakomitean vaatimuksia, 
ehdotettiin sovittelukomitean asettamista, ellei senaatti 
voisi täydellisesti hyväksyä rautatieläisten vaatimuksia. 
Kun tästä ei ollut apua, kutsui Liittohallinto yleisen rauta
tieläiskokouksen kokoon Helsinkiin 21—23 p:ksi heinäkuuta 
1906. Tässä kokouksessa esitettiin voimakkaita vaatimuksia, 
että lakko oli heti tehtävä. Liittohallinnon puolelta esitettiin 
maltillisempia mielipiteitä. Aika ei ollut otollinen, rivit jär
jestymättömät, palkkakomitean mietinnössä saattoi olla 
yhtä ja toista soviteltavaa y. m. Päätökseksi tuli, että kokous 
julisti seisovansa palkkakomitean vaatimusten takana, 
mutta yhtyi Liittohallinnon jo tekemään ehdotukseen sovit- 
telulautakunnasta. Ellei senaatti tähänkään suostuisi, olisi 
asia vietävä voittoon »kaikilla inhimillisen järjen laillisilla 
keinoilla». Liittohallinnolle jätettiin asian päättäminen, 
vaikka lakon avulla, niin pian kun se siihen huomaa löytyvän 
sellaiset edellytykset, että on toivoa sen onnellisesta »päätty
misestä». Samalla päätettiin ryhtyä voimakkaaseen agitat- 
sioniin y. m. mahdollisen lakon varalta. Kokous lausui vielä 
ankaran paheksumisensa siitä boikottauksesta, jota virka
miesten monin paikoin sanottiin harjoittaneen alaisiaan
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kohtaan. Työpäivän lyhentämistä 8-tuntiseksi vaadittiin, 
ylimääräisten palkkain korotusta y. m. Tällä kokouksella 
oli lisäksi selvä valtiollinen leima. Samoihin aikoihin piti 
punakaarti kokousta, josta lähetettiin tervehdyslähetystö 
rautatieläisten kokoukseen. Rautatieläiset lähettivät vasta- 
lähetystön sekä lähtivät joukolla punakaartin kansanjuh
laan, jossa m. m. Venäjän vallankumouksellisia oli puhu
massa. Sieltä palattua piti konduktööri A. Sivenius va
romattoman puheen, jonka johdosta rautatiehallitus erotti 
hänet. Tässä kokouksessa vallitsi Venäjältä tulleitten tie
tojen johdosta jonkunverran vallankumouksellinen mieliala, 
joka puhkesi esiin m. m. siten, että kun kokoukselle ilmoi
tettiin Venäjän viranomaisten olettavan, että rautatieläisten 
lakkohomma oli yhteydessä Venäjän vallankumouksen kanssa 
ja aikovan sentähden lähettää maahan sotaväkeä, vastasi 
kokous huudolla »emme pelkää aseita». Koko tämä kokous 
oli niitten tapausten vaikutusten alaisena, jotka sit
temmin johtivat Viaporin kapinaan. Siitä syystä onkin 
väärin vetää tämä kokous tapahtumineen myöhempinä ai
koina todistukseksi Liiton anarkistisesta toiminnasta.

Liiton johto oli taitavasti osannut pitää mieliä aisoissa. 
Se osasi myöskin myöhemmin oikein arvostella asemaa eikä 
antanut viekotella itseään varomattomiin tekoihin. Viapo
rin kapinan aikana oli paljon sellaisia, jotka vaativat lakkoa, 
mutta Liiton hallinto ei sitä julistanut. Palkkausasiaa koetti 
se edelleen ajaa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Liiton toi
sessa edustajakokouksessa syysk. 1906 oli palkkausasia vielä 
kerran esillä; kokous julisti taaskin kannattavansa palkka- 
komitean mietintöä ja pani vastalauseen rautatiehallituksen 
ohjesääntöehdotuksen eräitä kohtia vastaan. Tämän ko
kouksen jälkeenkään ei hallinto katsonut voitavan lakkoon 
ryhtyä, vaan ryhtyi sensijaan lujittamaan järjestöä.

Siveniuksen erottaminen herätti tyytymättömyyden myrs
kyn Liittoon kuuluvissa rautatieläispiireissä. Kutsuttiin 
taasen lokak. 1906 yleinen rautatieläisten kokous Helsinkiin 
tämän asian johdosta. Tämä kokous vaati jyrkin sanoin
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Siveniuksen asettamista jälleen virkaansa, ellei sitä tehtäisi, 
olisi Rautatiehallituksen erottava. Senaatille päätettiin 
antaa tieto kokouksen päätöksistä. Samassa kokouksessa oli 
jälleen keskusteltavana Viipurin—Valkeasaaren ratatyömies- 
ten lakko. Liittohallinto oli jo tässä asiassa tehnyt voita
vansa, heinäkuun yleinen kokous oli tehnyt anomuksen lakko
laisten puolesta. Tämä kokous taasen sellaisen uudisti.

Liittohallinnon aika meni 1906 suureksi osaksi yllä
kuvattujen asiain valmistamiseen, erinäisten rettelöitten sel
vittämiseen y. m. Kuitenkin ehti se vielä tehdä anomuksen 
raittiuden asettamisesta ehdoksi rautatienpalvelukseen otta
miselle, suunnitella omaa taloa, lippua y. m. Taloudellinen 
tila ei ollut suotuisa, sillä rautatiehallitus ei antanut avus
tusta missään muodossa. Oman äänenkannattajan perusta
minen saatiin alulle. Jo 1906 alkupuoliskolla julaistiin pari 
tilapäisjulkaisua »Lentävät pyörät» ja »Raide». Vuoden lo
pulla saatettiin asia niin pitkälle, että oma äänenkannattaja 
»Juna» alkoi ilmestyä 1907 alusta.

V. 1907 tuotti sekin uusia vaikeuksia Liitolle. Anarkisti
sia aineksia ei enää saatu pidetyksi kurissa. Joukko Liiton 
jäseniä ja toimimiehiä Viipurissa oli sekaantunut raskautta
viin anarkistisiin tekoihin. Niitten johdosta hyökättiin kai
kilta tahoilta Liiton kimppuun. Vihdoin ehdotti rautatie
hallitus että Liiton toiminta lakkautettaisiin. Rautatie
hallitus väitti että Siveniuksen juttu, Nuotion erottamissyyt, 
Jalon puhe eräässä juhlassa, Viipurin tapahtumat y. m. sel
västi osoittivat Liiton toiminnan anarkistisen luonteen. Sen 
lisäksi oli Liitto anomuksissaan käyttänyt sopimatonta 
kieltä ja näyttänyt vastustavan useita rautatiehallituksen 
toimenpiteitä. Tähän syytekirjelmään vastasi liittohallinto 
julkaisemalla selityksen sanomalehdistössä, jossa se koetti 
kumota rautatiehallituksen syytökset, esittämällä m. m. 
että oli väärin syyttää koko Liittoa rikoksista, joihon yksityi
set sen jäsenet olivat tehneet itsensä syypäiksi. Rautatie
hallituksen ehdotus, joka herätti suurta katkeruutta liittolai
sissa, ei kuitenkaan saavuttanut senaatin hyväksymistä.



Mutta tämän jälkeen viranomaiset kohtelivat liittoa entistä
kin epäsuopeammin ja Liiton sisäinen toiminta tuli vielä 
tukalammaksi.

Liiton sisäinen elämä oli alusta alkaen kärsinyt niistä 
selkkauksista, joita oli tuhkatiheään sattunut. Ammatti
osastojen toiminta oli tuskin päässyt alkuun, kun se jo alkoi 
lamautua. Suuri jäsenmäärä alkoi vähetä: toisien sosialismi 
alkoi hävitä, toiset väistyivät boikottauksen pelosta. Lisäksi 
osoittautui Liiton sisäinen rakenne epäonnistuneeksi. Liittoa 
perustettaessa katsottiin ammatillinen jako paraimmaksi. An
nettiin kullekin ammattikunnalle oikeus perustaa ammatti
osasto ja laatia sille mielensämukaiset säännöt. Liittohal- 
linto piti vain silmällä, että säännöt eivät olleet ristiriidassa 
Liiton yleisten sääntöjen kanssa. Seurauksena oli, että eri 
ammattiosastojen säännöistä puuttui yhdenmukaisuutta, 
jopa siihen määrään asti, että osastot valitsivat edustajansa 
Liiton yleisiin kokouksiin erilaisten perusteiden mukaan. 
Nämä haitat olisi kenties saatu helposti poistetuksi. Mutta 
huomattava on, että Liitto ei onnistunut yhdistämään 
osastoihinsa likimainkaan kaikkia ammattilaisia. Kun lisäksi 
piirijako oli kokonaan epäonnistunut ja osastojen toimintaa 
haittasivat monet ulkonaiset epäkohdat, jäi osastojen toi
minta pian laimeaksi. Suurin erehdys järjestelyssä oli se, 
että piirejä järjestettiin liian paljon (42) ja ne tehtiin liian 
pieniksi. Liittoon kuului etupäässä alempipalkkainen rauta- 
tieläisaines, jonka sivistyskanta ja toimintatottumus oli 
riittämätön yhdistyselämään niin pienissä puitteissa. Piiri- 
toiminta tuli piirialueen pienuuden takia mitättömäksi. 
Toiminnan lamautumiseen luultiin ammatillisen järjestelyn 
olevan syynä. Edustajakokous v. 1908 päätti sentakia muut
taa ammattijaon piirijaoksi, jättäen piirien sääntöjen laati
misen hallinnolle. V. 1908—09 päättivät kaikki ammatti
osastot lakkauttaa toimintansa ja järjestäytyä piirittäin. 
Piirejä muodostettiin 21. V. 1908, jolloin ammattiosastot oli
vat viimeistä vuotta toiminnassa, oli niitten jäsenluku: Kone
pajojen työväenyhdistyksen 271, Asemamiesammattiosaston
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217, Vaihdemiesainmattiosaston 191, Rataosastoyhdistyksen 
153, Jarrumiesammattiosaston 151, Rata-ja Rakennustyöläis
ten ammattiosaston 87, Varasto- ja halkotarhatyömiesten 
ammattiosaston 50, Vaununvoitelija- ja tarkastaja-ammatti
osaston 18 sekä Keski-Suomen Rautatieläisyhdistyksen 36. 
Liiton yhteinen jäsenluku oli 1908 lopussa 1174.

Useissa edustajakokouksissa oli esillä kysymys ammatti
järjestöön yhtymisestä. Vaikka yleensä tunnustettiin sellai
nen suotavaksi, katsottiin osastoja vielä niin kehittymättö
miksi, ettei liittymisestä kokonaisuudessa saattanut olla 
puhetta. Annettiin kuitenkin piiriosastoille oikeus liittyä, 
jos katsovat olevansa siihen kypsyneitä.

Liiton kuuluminen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja 
siitä johtuneet seikat ovat nekin olleet viime vuosina edustaja
kokouksissa keskusteltavina. Yleisesti on tunnustettu, että 
tämä yhteenkuuluvaisuus on ollut omiaan haittaamaan Lii
ton toimintaa, erikoisesti ammatillista toimintaa. Epäsuo
sio, joka Liittoa koko sen olemassaolon aikana on haitan
nut, on sekin johtunut tästä yhteenkuuluvaisuudesta. Kun 
sen lisäksi Kotkan puoluekokous asetti suuria käytännöllisiä 
vaikeuksia tälle yhteenkuulumiselle on alkanut esiintyä 
mielipiteitä, että Liiton olisi erottava sos. dem. puolueesta. 
Edustajakokouksessa 1911 oli tämä kysymys esillä, mutta 
hyväksyi kokous silloin sovittelevan mielipiteen, joka kuului: 
»koska Kotkan puoluekokouksessa hyväksyttyjen puolue- 
ohjesääntöjen perusteella on kuuluttava sos. dem. puolueeseen 
kunnallisjärjestöjen kautta, eikä liittona, päättää Liiton 
edustajakokous, että tästä lähtien saa Liittoon kuulua jäseniä, 
jotka eivät tahdo kuulua sos. dem. puolueeseen».

Viimekuluneet vuodet ovat olleet Liitolle ulkonaisessa 
suhteessa rauhallisempia kuin edelliset. Tosin on Liitto kylläkin 
viime vuosina saanut kokea, ettei se ole viranomaisten suo
siossa. Kaksi kertaa on sen tekemä arpajaislupa-anomus hyl
jätty. Liiton Venäjällä toimivia jäseniä on vangittu y. m. Avus
tusta ei ole saatu rautatiehallitukselta, kuten monet muut 
rautatieläisjärjestöt. Taloudellinen asema on sen johdosta
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ollut huono. Avustusrahastoa ja hautausapurahastoa ei ole 
varojen puutteessa saatu alkuun, vaikka säännöt ovat olleet 
valmiit. Kunnollista sihteeriä, luennoitsijoita y. m. ei ole 
myöskään voitu palkata. Liiton sisäinen toiminta on ollut 
lamassa, »on taisteltu toivotonta taistelua elossa pysymisestä», 
kuten vuosikertomuksessa mainitaan. Jäsenluku on tuntu
vasti alentunut, monet piirit ovat kuolemassa jäsenten puut
teessa. Jäseniä oli v. 1910 lopussa yhteensä 520, osastoja 18.

Viime vuosina on Liitto ehtinyt käsitellä myöskin 
muutamia tärkeitä ammattikysymyksiä. Tunnetun liika- 
rasituskiertokirjeen peruuttamisesta on tehty anomuksia. 
Tapaturmavakuutuslaitoksen perustamisesta on keskusteltu, 
samoin palvelus- ja viranteko-ohjesääntöjen muuttamisesta. 
Huomiota puoleensa vetää 1911 tehty anomus palkkaus
asiassa. Edustajakokous päätti että nykyisen palkkaussään- 
nön 4 alinta luokkaa olisi poistettava, mutta ylempien 
luokkien palkkaedut jätettävät ennalleen. Kaikille palveli
joille olisi varattava 2 huonetta ja keittiö perhettä kohti, 
vuokrarahat olisivat korotettavat samassa suhteessa. Va
laistus olisi saatava valtion kustannuksella. Nämä vaati
mukset menevät paljon pitemmälle kuin suurlakon aikuisen 
palkkakomitean vaatimukset.

Rautatieläisten Liitto on ollut yhteistoiminnassa erinäis
ten ulkomaisten järjestöjen kanssa. Niin on Liitto ollut edus
tettuna Ruotsin rautatieläisliiton ja Kansainvälisen Kulje- 
tustyöväenliiton kongresseissa. Suomen rautatieläisten yhteis- 
toimintaharrastuksiin ei Liitto alkuaan ottanut osaa, kiel
täytyen m. m. ottamasta osaa yleiseen rautatieläiskokoukseen 
1908. Sittemmin on Liitto kuitenkin ollut edustettuna 
rautatieläisjärjestöjen keskinäisissä komiteoissa ja yleisessä 
rautatieläiskokouksessa 1911.

Liiton puheenjohtajana on sen perustamisesta saakka 
ollut ylikonduktööri J. Jalo (Grönholm). Maltillisesti ja 
taitavuudella on hän hoitanut vaikeaa ja edesvastuullista 
tehtäväänsä. Liittohallinnon muista jäsenistä mainittakoon 
sihteeri asemamies E. A. Metsäranta (Manck), rahastonhoitaja



konduktööri A. M. Vapaa. Juna-lehden toimittajana oli 
alussa toimittaja Voitto Eloranta, nykyään on vastaavana 
Emil Pienimäki.

Svenska Kamratförbundet vid Finska Stats
järnvägarna.

Jo pitemmän aikaa on ruotsinkielisissä rautatieläisissä val
linnut tyytymättömyyttä erilaisia olemassaolevia rautatieläis- 
järjestöjä kohtaan osaksi siitä syystä, että katsottiin ruotsin
kieltä niissä kokonaan sivuutettavan, osaksi siitä syystä, 
että ruotsinkielisiä rautatieläisiä ei tyydyttänyt se tapa, 
jolla nämä yhdistykset rautatieläisten asioita ajoivat. Li
säksi oli rautateitten ja sen henkilökunnan nopea suomalais
tuminen herättänyt huolta ruotsinkielisissä rautatieläisissä. 
Edellämainituista syistä ryhdyttiin v. 1908 lopulla puuhaa
maan uutta yleistä rautatieläisyhdistystä, jolla olisi ruotsi 
virallisena kielenään. Joulukuussa 1908 pidettiin Helsingissä 
kokous, jossa päätettiin perustaa »Svenska Kamratförbundet 
vid Finska Statsjärnvägarna» niminen yhdistys, hyväksyttiin 
sääntöehdotus y. m. Maalisk. 15 p:nä 1909 pidettiin lopulli
nen perustava kokous, jossa valittiin keskustoimikunta, pää
tettiin perustaa hautausapurengas ja ryhtyä julkaisemaan 
ensi tilassa omaa äänenkannattajaa nimellä »Signalen». 
Sääntöjensä mukaan on Svenska Kamratförbundetilla 
tarkoituksena suoda »kaikille valtionrautateillä palvele
ville ruotsinkielisille henkilöille osastoon, sukupuoleen, ar
voon ja toimeen katsomatta» tilaisuutta yhteistoimintaan 
henkisten ja aineellisten etujensa ja oikeuksiensa valvomi
seksi, edistää ja ylläpitää hyvää toverihenkeä, poistaa vallitse
via epäkohtia, edistää ammattisivistystä ja velvollisuuden
tunnetta, työskennellä rautateitten eduksi ja hyödyksi, kui
tenkin noudattaen kaikessa, mitä laki ja oikeus sallivat. Jäse
neksi pääsevät kaikki ruotsinkieliset rautatieläiset, jotka oli
vat täyttäneet 18 vuotta. Yhdistys jakautuu itsenäisiin 
piiriosastoihin, joita koossapitää Helsingissä oleva liitto-
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hallinto. Hallintoon valitaan vuosikokouksessa puheenjohtaja 
ja 6 jäsentä, siihen kuuluvat vielä piiriosastojen puheen
johtajat.

Svenska Kamratförbundet saavutti kohta alussa suurta 
kannatusta. Jäseniä oli ensimäisen toimintavuoden loppuessa 
765, joukossa suuri määrä virkamiehiä. V. 1910 lopussa oli 
aktivisia jäseniä 1020. Piiriosastoja on jo 8. Yhdistys koko
naisuudessaan on kokoontunut vuosittain kahteen yleiseen 
kokoukseen. Niissä ovat luonnollisesti sisäiset järjestäymis- 
asiat vieneet paljon aikaa. Oma lehti Signalen on v. 1910 
alusta ilmestynyt säännöllisesti kerran kuussa. Hautaus- 
apurengas on kesäkuun 1 p:nä 1911 alkanut toimintansa. 
Niin osastojen kuin yhdistyksen kokouksissa on käsitelty 
ammattiasioita ja on liittohallinto niitten johdosta tehnyt 
anomuksia rautatiehallitukselle. Niin on anottu liikarasitus- 
kiertokirjeen kumoamista, kiertokirjekokoelman jakamista, 
ruotsinkielisten taskuaikataulujen painattamista y. m. Rait- 
tiusasia, sunnuntailepo y. m. ovat olleet keskustelun alaisina. 
Toiminta yleensä on ollut vilkasta. Osastojen kokouksissa 
on käynyt runsaanlaisesti jäseniä, niissä on pohdittu tärkeitä 
asioita. Huveja on pidetty erittäin runsaasti. Seuraelämä on 
ollut vilkasta, ompeluseuroja y. m. on järjestetty. Svenska 
Kamratförbundet on yleensä näyttäytynyt olevansa edistys- 
mielinen. Sen natsionalistinen leima on kylläkin selvä, ilme
ten osastojen perustamisessa supisuomalaisille paikkakunnille 
estääkseen suomalaistumista y. m.

Svenska Kamratförbundetin puheenjohtajana on sen 
perustamisesta saakka toiminut veturinlämmittäjä B. Grön
dahl.

Suonien Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys.

Henkilökunnan yhdistys oli tavallaan lähtenyt Työväenyh
distyksestä. Sen perustajat ja ensimäiset jäsenet olivat ottaneet 
osaa Työväenyhdistyksen elämään ja siinä saaneet ensimäisen 
harjaantumisen yhdistyselämään. Henkilökunnan yhdistys-
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kin olisi kenties tullut olemaan ainoastaan Työväenyhdis
tyksen osastona, elleivät suosiolliset olosuhteet, valtioapu 
y. m. olisi tehneet sen olemassaoloa itsenäisenäkin mahdolli
seksi. Työväenyhdistysten pyrinnöille osoitti rautatieläisten 
yhdistys ensi aikoina aina suopeutta, otti osaa yhteisiin 
kävelyretkiin keväällä y. m. Myöskin ensimäisten ammatti
yhdistysten synty rautatieläispiireissä on yhteydessä työväen 
yleisten pyrkimysten kanssa. Ammatillinen liike työväes
tömme keskuudessa oli jo v. 1897—1900 päässyt alulle. V. 
1897 syntyi kirjaltajien liitto ja seuraavina vuosina useita 
muita ammattiyhdistyksiä. Työväestön yleinen pyrkimys 
järjestäytymään ammatilliselle pohjalle ei voinut olla vai
kuttamatta rautatieläispiireihin. Rautateillä olivat olo
suhteet tällaiselle järjestäytymiselle edulliset. Eri rautatie- 
läisammattikunnat, varsinkin koneosasto ja liikenneosasto, 
eivät olleet niin hyvässä sovussa keskenään, kuin olisi ollut 
suotavaa. Kun Henkilökunnan yhdistys perustettiin, liittyi 
siihen jäseniä eri ammattiosastoista. Niin kauan kun yhdistys 
oli pieni ja sen elämä siitä syystä enemmän tuttavallista, 
pysyi sopu ja hyvä yhteistoiminta osastojen kesken. Toisin 
kävi, kun yhdistys alkoi laajeta ja varttua. Mielipiteet alkoi
vat hajaantua ja tyytymättömyyttä yhdistyksen toimintaan 
alkoi ilmetä eri ammattiryhmissä. Väitettiin, että ammatti
kunnat sekaantuivat liiaksi toistensa asioihin ja siten ehkäi
sivät toistensa edistyspyrintöjä. Ei tahdottu löytää sel
laista yhteistä pohjaa työlle, joka olisi kaikkia tyydyttänyt. 
Harrastusten erilaisuus vähensi yhtymäkohtia ja toiminnan 
tulos oli heikko. Näissä oloissa sai ammatillinen järjestäytymi
nen ensi kerran jalansijaa rautatieläispiireissä. Seurauksena 
oli kahden ammattijärjestön syntyminen lyhyessä ajassa. 
Ensimäinen niistä oli veturimiesten järjestö »Suomen Kuljet
taja-ja Lämmittäjäyhdistys». Tämän yhdistyksen syntysanat 
lausuttiin Viipurissa. Sikäläisen Henkilökunnan yhdistyksen 
osaston veturimiehistöön kuuluvissa jäsenissä heräsi ajatus 
perustaa oma itsenäinen järjestö. Tämän aikaansaamiseksi 
valittiin komitea, johon tulivat kuljettajat T. Humaloja,
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K. Helin ja Karlsson sekä lämmittäjä G. Byström (Kylälä), 
jonka tuli alustaa asia. Komitea hankki tietoja Ruotsin 
veturimiehistön järjestöstä ja valmistutti sääntöehdotuksen 
perustettavalle yhdistyksellä. Yleisessä veturimiesten ko
kouksessa Tampereella maalisk. 27 p:nä 1898 hyväksyttiin 
sääntöehdotus ja päätettiin perustaa yhdistys, joka tulisi 
kantamaan yllämainittua nimeä. Samassa kokouksessa valit
tiin Suomen veturimiesten edustajiksi l:seen pohjoismaiseen 
veturimieskongressiin kuljettaja J. A. Valhelm ja lämmittäjä 
G. Byström (Kylälä).

Veturimiesjärjestön synty ei näy herättäneen tyytyväi
syyttä rautatien hallituspiireissä. Jo Viipurissa osoitettiin, 
ettei yhdistyksen perustamispuuhia seurattu suopein silmin. 
Kun vihdoin sääntöehdotus tuli rautatiehallitukselle, jotta 
tämä antaisi siitä lausunnon, asettui rautatiehallitus koko
naan epäävälle kannalle eikä puoltanut vahvistamista. Siitä 
huolimatta senaatti vahvisti säännöt toukok. 19 p:nä 1899. 
Sitä ennen oli lopullinen perustava kokous pidetty Viipurissa 
huhtik. 16 p:nä 1899 ja siinä oli väliaikaiseen keskustoimi
kuntaan valittu T. Humaloja, G. Byström (Kylälä), J. A. 
Valhelm, I. Fomin, A. Räsänen ja E. Höglund (Härmä!. 
Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden lopussa 483

Sääntöjen mukaan oli yhdistyksen tehtävänä »aikaan
saada lähempää yhteyttä veturimiesten keskuudessa, sopivin 
keinoin vaikuttaa heissä sellaista käytöstapaa, joka paraiten 
vastaisi heidän vastuunalaista tointaan, kohottaa heidän 
henkistä- ja ammattisivistystään, parantaa heidän yhteis
kunnallista ja taloudellista asemaansa, sekä kokousten ja 
keskustelujen kautta kohottaa veturimiesten käsitystä vel
vollisuuksistaan ja oikeuksistaan». Sen lisäksi olisi yhdis
tyksen perustettava hyödyllisiä rahastoja ja kirjastoja sekä 
koetettava turvata jäsentensä tilaa onnettomuuksien sat
tuessa virantoimituksessa. Yhdistyksen muodostivat eri 
varikoilla toimivat osastot sekä Viipurissa oleva keskustoimi
kunta. Jäseniksi pääsivät myöskin koneosaston virkamiehet. 
— Yhdistys osottautui kohta alussa elinvoimaiseksi. Osas
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toja muodostettiin heti 16, nykyään on niitä 18. Osastoissa 
pohdittiin kysymyksiä, jotka sittemmin tulivat vuosikokouk
sen päätettäviksi. Ensimäinen kokous 1900 oli kolmipäi
väinen. Siinä ratkaistuista asioista ansaitsee mainitsemista 
oman hautausapurenkaan perustaminen. Nykyisten sään
töjen mukaan tulee kunkin osakkaan maksaa renkaan pohja
rahastoon 5 mk. ja kustakin kuolintapauksesta 50 p. Hau
tausapua annetaan 50 p. jokaista osakasta kohti.

Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksessä kuten myöskin 
muissa rautatieläisammattiyhdistyksissä on yhdistyselämän 
pääpaino vuosikokouksessa. Osastot valmistivat eri kysy
myksiä, jotka sitten vuosikokous ratkaisi. Paikalliset asiat 
haaraosastot usein suorittivat loppuun asti, mutta milloin 
asia oli tärkeäluontoinen, joutui se koko yhdistyksen ajet
tavaksi. Ammattiyhdistyksenä olivat Kuljettaja- ja Lämmit
täjäyhdistyksessä luonnollisesti ammattiasiat ja oman am
mattikunnan etu pääasiallisimpina harrastuksen esineinä. 
Veturimiesten taloudellista asemaa koskevia kysymyksiä on 
yhdistyksessä käsitelty lukuisasti. Jo ensimäisessä vuosi
kokouksessa herätettiin kysymys eläkelaitoksen sääntöjen 
muuttamisesta. Tästä kysymyksestä sukeutui sittemmin 
yleinen rautatieläiskysymys, joka yhteisvoimin on saatettu 
suotuisaan ratkaisuun. Veturimiesten palkkauskysymys on 
lukuisia kertoja ollut esillä. V. 1901, 1904 ja 1905—06 jätet
tiin palkankorotusanomuksia. V. 1904 jätettiin perusteltu 
anomus lämmittäjäin palkkain korottamisesta 1,200—2,100 
inkraan ja kuljettajain 2,000—2,600mk:aan. Osoitteena yhdis
tyksen puhtaasta ammattihengestä saattaa mainita, että vii
meisessä anomuksessa pyytävät veturimiehet myöskin esi- 
miestensä, varikonpäällikköjen, palkkoja korotettaviksi. Ve
turimiehet eivät palkankorotuspuuhissaan koskaan ole toimi
neet löyhillä perusteilla, kuten jotkut muut ammattiryhmät. 
Niinpä on 1911 jätettyyn anomukseen liitetty vertaileva 
taulukko rautatieläisten palkoista useimmissa Europan maissa, 
josta käy selville, että veturimiesten palkkaedut meillä ovat 
suhteellisesti huonommat kuin monessa muussa maassa.
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Veturimiesten yhdistys on ryhtynyt tukemaan jäseniään 
silläkin tavoin, että se on perustanut erikoisrahaston, n. s. 
Engströmin rahaston, josta alkuaan annettiin apua jäsenille 
sakkojen maksamiseen, oikeudenkäyntikustannuksiin y. m. 
Tästä samasta rahastosta, jolle on annettu entisen konetireh- 
tööri Engströmin nimi osoitteeksi veturimiesten kunnioi
tuksesta häntä kohtaan, on myöskin annettu opintolainoja, 
matkastipendejä y. m. Ammattisivistyksen kohottamista 
on veturimiesten keskuudessa aina pidetty erittäin tärkeänä 
seikkana. Useita alotteita ammatillisten vaatimusten kohotta
miseksi ja lisäämiseksi on tehty. Tämänsuuntaiset pyrki
mykset ovat kuitenkin saaneet vastustusta osakseen. Erikoi
sesti on niin sanottu virkanimityskysymys herättänyt eri
mielisyyttä. Useissa vuosikokouksissa on käsitelty kysymystä, 
mitä järjestystä virkanimityksissä olisi seurattava ja minkä
laisen valmistustoimen asianomaisen tulisi suorittaa. Koska 
seuraava vuosikokous usein on ollut toista mieltä kuin edelli
nen, niin ei tälle kysymykselle ole löydetty tyydyttävää rat
kaisua. Nykyään on vakiintunut se käsitys, että n. s. siivoo
jan toimi ei ollut välttämätön veturimieheksi valmistumi
seen, vaan että se päinvastoin olisi eroitettava itsenäiseksi 
toimeksi, josta ei voisi kohota veturimieheksi. Lämmittä- 
jän-oppilas olisi täten ensimäinen aste veturimieheksi pyrki
välle.

Luja ammattihenki on vaikuttanut, että Kuljettaja- 
ja Lämmittäjäyhdistys ei ole valvonut ammattikuntansa 
etuja ainoastaan tekemällä anomuksia ja alotteita yhteisen 
edun hyväksi, vaan myöskin valvomalla, ettei sen jäsenten 
saavuttamia oikeuksia ja etuja ole loukattu. Useita kertoja 
on yhdistys kääntynyt valituksella rautatiehallituksen puo
leen, kun jotakuta sen jäsenistä on kohdeltu mielivaltaisesti, 
vaatien oikaisua. Veturimiehet eivät näissä asioissa ole mil
loinkaan esiintyneet matelevina viranomaisia kohtaan. Kun 
rautatiehallitus usein tällaisten valitusten johdosta ilmoitti, 
että yhdistyksellä ei ollut oikeutta sekaantua tällaisiin asioi
hin, niin valitettiin senaattiin, tai merkittiin ylpeästi pöytä-
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kirjaan »ei antanut aihetta toimenpiteisiin». On luonnollista, 
ettei yhdistys tällaisen menettelyn kautta saavuttanut viran
omaisten suosiota. Routavuosina oli aikoja, jolloin koko 
yhdistyksen olemassaolo oli vaaranalainen. Sen toimintaa 
koetettiin näinä vuosina kaikin tavoin häiritä. — Suurlakon 
aikana antoivat veturimiehet vielä oivallisen esimerkin siitä, 
miten luja yhteishenki heidän keskuudessaan vallitsi. Kun 
suurlakko oli lopetettu klo 2 i. p. jatkoivat veturimiehet yksin 
sitä klo 8:aan i. p. siitä syystä, että tahtoivat saada erään 
oman erikoisasiansakin läpiajetuksi. He vaativat silloiselta 
kulkulaitostoimituskunnan päälliköltä insinööri Torénin eroit- 
tamista, koska tämä oli joutunut heidän vihoihinsa, eivätkä 
suostuneet lopettamaan lakkoa, ennenkuin saivat myöntävän 
vastauksen. Sama henkilö tuotti heille myöhemminkin vai
vaa. Häntä ei lopuksikaan oltu eroitettu, vaan päinvastoin 
haki hän jonkun vuoden kuluttua konetirehtöörin virkaa. 
Veturimiehet koettivat silloin kaikin tavoin estää hänen 
nimitystään, lähettivät lähetystöjä y. m. Kaikki yllämaini
tut esimerkit osoittavat, mitenkä luja ammattihenki ja 
-pyrkimys veturimiehistön keskuudessa on ollut vallalla. 
He eivät aina ole niin tarkoin punninneet tarkoitustensa 
saavuttamiseksi käyttämiään keinoja. Saadakseen yhdis
tyksen toiminnan ulospäin voimakkaammaksi, ovat he koet
taneet käyttää sekä kuria että järjestystä. Vuosikokouksista 
syyttä poisjääneet edustajat ovat saaneet ankaran muistu
tuksen y. m.

Vaikka Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys onkin ollut ja 
yhä vieläkin on maamme lujin rautatieläisjärjestö, niin on 
siinä kuitenkin viime vuosina esiintynyt jyrkkää erimielisyyttä 
ammattiasioissa. Varsinkin ammattisivistys- ja virkanimi- 
tyskysymyksissä on ollut erimielisyyttä, joka on haitallisesti 
vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Toiselta puolen on yhä 
enemmän ruvettu vaatimaan suurempaa tietopuolista am
mattisivistystä ja lyhempää palvelusaikaa sellaisen saaneille. 
Vastakkainen kanta panee pääpainon käytännölliselle harjoi
tukselle ja asettaa virkavuodet ylenemisen ainoaksi lähtö-
6 — Suomen Raututieläiskuntu
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kohdaksi. Nämä riitaisuudet, niitä voisi myöskin kutsua 
nuorempain kapinaksi vanhempia vastaan, eivät ole vielä 
ratkaistut. Sama perusta on ollut kuljettajien ja lämmittä
jien välisillä erimielisyyksillä; edellisiä, jotka ovat olleet val
lassa, on syytetty siitä, että johtaisivat asiat liian yksipuoli
sesti oman näköpiirinsä mukaan. Näitten erimielisyyksien 
yhteydessä on kysymys n. s. tulevaisuuden ohjelmasta. 
Se esitettiin ensi kerran jouluk. 1905 pidetyssä kokouksessa, 
suurlakon vaikutuksen alaisena. Tässä ohjelmaehdotuksessa 
oli m. m. seuraavia kohtia: virkavallan sekä sen yhteydessä 
olevan suosikki-, kätyröimis- ynnä siivoojajärjestelmän 
jyrkkä poistaminen, suurempien pätevyysehtojen määrää
minen, varikonesimiesten valitseminen verstaanjohtajan ja 
yhdistyksen yhteiseksi asiaksi, työajan muuttaminen ajan 
vaatimusten mukaiseksi. Tämä »tulevaisuuden ohjelma» on 
sittemmin ollut päiväjärjestyksessä, mutta ei ole tullut rat
kaistuksi etupäässä edellämainittujen erimielisyyksien takia. 
Viime vuosina on kuitenkin se ajatus saanut yhä enemmän 
kannatusta, että vasta kun yhdistys voi keskittää työnsä 
jonkun kehitystä tähtäävän ohjelman ympärille, voidaan 
erimielisyydet poistaa ja saada toiminta yhtenäiseksi ja tar
mokkaaksi. Ammatilliset erimielisyydet riippuvat kuitenkin 
viime kädessä uuden ja vanhan polven keskinäisestä taiste
lusta. Vanha polvi, joka yhdistyksen perusti, ei ole luonnolli
sesti kaikessa voinut seurata aikaansa eikä omaksua nuoren 
polven uusia käsityksiä.

Veturimiesten yhdistys ei ole tyytynyt työskentelemään 
vaan oman ammattikunnan edun puolesta. Monia rautateitä 
ja niitten taloutta koskevia kysymyksiä on käsitelty ja niit
ten johdosta tehty asianomaiseen paikkaan anomuksia, mutta 
usein turhaan. Kuitenkin täytyy tunnustaa, että Kuljettaja- 
ja Lämmittäjäyhdistys on vähemmän kuin muut rautatieläis
järjestöt omistanut huomiota yleisille rautatieasioille ja eri
koisesti rautatieläisten yhteisille pyrkimyksille. Se on ollut 
valtio valtiossa, elänyt omaa itsenäistä elämäänsä välittä
mättä muusta rautatieläisyhteiskunnasta. Rautatieläisten
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yhteenliittymispyrkimykset eivät ole saaneet aina viime vuo
siin saakka mainittavampaa kannatusta veturimiesten kes
kuudessa. Veturimiehet ovat aina esittäneet mielipiteenään, 
ettei rautatieläiskunta ole kypsä yhteistoimintaan. He ovat 
viitanneet siihen, että kokemus yhteistoiminnan hedelmättö
myydestä johti yhdistyksen perustamiseen ja että myöhem
mät kokemukset ovat johtaneet samanlaisiin tuloksiin. Jokai
sen yhteenliittymissuunnitelman, joka pienimmässäkin mää
rin näytti uhkaavan veturimiesten yhdistyksen itsenäisyyttä, 
ovat he hylänneet. Kenties Kuljettaja- ja Lämmittäjä- 
yhdistyksen omat suuret saavutukset verrattuina niihin, 
mitä yleiset rautatieläisyhdistykset ovat saavuttaneet, ovat 
antaneet tukea tälle mielipiteelle.

Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys ei ole säästynyt se
kään poliittisten erimielisyyksien tuottamista vaurioista. 
Suurlakon huumauksessa päätti yhdistys Tampereella pide
tyssä kokouksessa jouluk. 1905 että »Suomen veturimiehistö 
yhdistyksenä valtiollisessa suhteessa täysin kannattaa työ
väen (sosiaalidemokraattisen puolueen) ohjelmaa». Kun 
yhdistyksessä oli paljon toisiinkin puolueisiin kuuluvia hen
kilöitä, niin herätti tämä päätös, vaikka olikin muodoltaan 
epämääräinen, pahaa verta. Mitään suoranaista hajaannusta 
ei syntynyt, siksi voimakas oli jo yhteishenki. Mutta osas
toissa ja vuosikokouksessa 1907 tuli asia esille. Sen lopulli
nen ratkaisu lykättiin vuosikokoukseen 1908, jossa Helsin
gin osasto ehdotti Tampereen päätöksen purkamista. Kokous 
päätti että »koska Tampereen ylimääräisen vuosikokouksen 
päätös ei sido yhdistystä mihinkään valtiolliseen puolueeseen 
kuuluvaksi, niin katsoo vuosikokous asian ei antavan aihetta 
mihinkään toimenpiteeseen». Tällä tavoin saatiin valtiollinen 
kysymys pois päiväjärjestyksestä. Yhdistyksen enemmistö 
ja johto ovat olleet sosialistisia, mutta puolueseikoilla ei 
nyttemmin ole ollut suurta merkitystä yhdistyksen elämässä. 
Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys on valtiollisista erimieli
syyksistä kärsinyt vähemmän kuin moni muu yhdistys.

Erikoista huomiota on kiinnitettävä siihen, että veturi
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miesten yhdistys on alusta alkaen ollut vuorovaikutuksessa 
ulkomaisten veturimiesjärjestöjen kanssa. Pohjoismaisen 
veturimiesliiton kongresseissa on yhdistys useampia kertoja 
ollut edustettuna. Myöskin Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdis
tyksen kokouksessa on ollut Pohjoismaiden veturimiesyhdis- 
tysten edustajia, m. m. 1905 10 henkeä 4:stä eri maasta. 
Tästä yhteistoiminnasta on koitunut tuntuvaa hyötyä suo
malaisille. On saatu tietoja veturimiesten oloista, pyrkimyk
sistä ja järjestöistä ulkomailla. Omien pyrkimysten tukemi
seksi on tällöin voitu ottaa esimerkkejä naapurimaista. Yh
distyksen stipendiaateille on yhteistoiminnasta koitunut 
suurta hyötyä; heidän oloaan ja työtään ovat ulkomaiset 
ammattitoverit koettaneet edistää.

Veturimiesten yhdistyksen toimintaa ovat pitkät ajat 
huonot raha-asiat haitanneet. Yhdistys on melkein kokonaan 
saanut toimia omilla varoillaan. Jäsenmaksut ovat senvuoksi 
vuosi vuodelta kohonneet, vaikka jäsenmäärä on ollut suuri 
ja yleensä pysyvä, 1910 lopussa 824. Jäsenmaksu on ny
kyään 10 mk. Varojen puutteessa on täytynyt jättää lepää
mään monta hyvää alotetta, m. m. oman asianajajan palk
kaaminen, sihteeristön perustaminen y. m. Erikoisrahasto, 
n. s. Engströmin rahasto on vuosien kuluessa kasvanut niin, 
että se 1910 oli 16,327 mk. Hautausapurenkaan jäsenluku 
oli 1910 722.

Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen toimihenkilöistä 
mainittakoon ensimäisenä yhdistyksen keskustoimikunnan ny
kyinen, jo monta vuotta toimessaan ollut, puheenjohtaja 
kuljettaja E. Helle. Keskustoimikunnan puheenjohtajina 
ovat aikaisemmin olleet kuljettajat T. Humaloja, K. Kylälä, 
N. Ikonen ja I. Fomin; viimemainittu on monien ansioittensa 
takia valittu yhdistyksen kunniajäseneksi.

Ammattikunnan sisäisen elämän elvyttämiseksi pidettiin 
jo ensimäisessä vuosikokouksessa omaa äänenkannattajaa 
tarpeellisena. Asiaa pohdittiin sittemmin useissa seuraavissa 
vuosikokouksissa, vaikka verrattain pienillä tuloksilla. V. 
1904 yhtyi yhdistys yhteistoimintaan Koneenkäyttäjäyhdis-
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tyksen kanssa yhteisen äänenkannattajan aikaansaamiseksi. 
Tulokseksi tuli, että aikaisemmin ilmestynyt koneenkäyttä
jäin ammattilehti alkoi ilmestyä uudella nimellä »Aika
kauslehti koneenkäyttäjille ja veturimiehille» ja kiinnittää 
huomiota veturimiestenkin ammattiasioihin. Laimean osan
oton ja kannatuksen vuoksi jäi yritys pääasiallisesti nimen
muutokseen; 1908 loppui yhteistoiminta kokonaan. Jo sitä 
ennen oli päätetty järjestää keskustoimikunnan pöytäkirjo
jen yhteyteen n. s. yleisosasto. Tällä tavalla oli veturi- 
miehillä parin vuoden aikana jonkunlainen äänenkannattaja. 
V. 1909 päätettiin Sortavalan kokouksessa ensi tilassa perus
taa oma ammattilehti. Seuraavan vuoden alusta alkoikin 
Turussa ilmestyä »Veturimies-Lokomotivmannen» niminen 
aikakautisjulkaisu. Lehti ilmestyy kerran kuussa, toimitta
jana on kuljettaja I. Fomin. Niiden kahden vuoden aikana, 
joina lehti on ilmestynyt, on se monipuolisesti ja tarmokkaasti 
käsitellyt veturimiesten asioita. Erityisesti ansaitsevat mai
nitsemista yksityiskohtaiset selonteot veturimiesten talou
dellisesta asemasta Europan eri maissa, veturimiesten lähet
tämien stipendiaattien matkakertomukset y. m.

Suomen Valtinorautateitten Konduktööriyhdistys.

Elokuun 10 p:ksi 1898 kutsui konduktööri K. Ståhl muu
tamia Tampereella asuvia konduktöörejä kokoukseen harkit
semaan oman ammattiyhdistyksen perustamista. Kokouk
sen osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että oman itsenäisen 
Konduktööriyhdistyksen perustaminen oli tarpeen vaatima. 
Kolmimiehiselle toimikunnalle, johon tulivat konduktöörit 
K. Ståhl, K. Ahlberg, L. Tötterman, annettiin tehtäväksi 
kiertokirjeitten lähettäminen konduktöörikunnalle maan eri 
äärillä yhdistyksen perustamisaikeesta. Lokak. 31 p:nä 
1898 kokoontui Riihimäelle 16 konduktööriä kaikista lii- 
kennepiireistä keskustelemaan yhdistyksen perustamisesta. 
Puheenjohtajana toimi konduktööri K. F. Numberg. Yksi
mielisesti päätettiin perustaa »Suomen Valtionrautateitten
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Konduktööriyhdistys», jonka jäseniksi pääsisivät valtion
rautateitten vakinaiset konduktöörit sekä vaaka- ja pakka- 
mestarit. Tamperelainen valiokunta oli laatinut sääntö
ehdotuksen, joka muutamilla muutoksilla hyväksyttiin. 
Valiokunta sai toimekseen anoa säännöille vahvistusta. Kun 
senaatti sitten huhtik. 27 p:nä 1899 oli vahvistanut säännöt, 
pidettiin varsinainen perustava kokous toukok. 9 p:nä 1899 
Tampereella. Näin hyväksyttyjen sääntöjen mukaan oli 
yhdistyksen tarkoituksena »yhteistyöllä kohottaa ammatti
sivistystä konduktööri-, pakka- ja vaakamestarikunnan kes
kuudessa, aikaansaada suurempaa yhdenmukaisuutta viran
toimituksessa ja voimassaolevien kiertokirjeitten ja asetus
ten ymmärtämisessä, poistaa epäkohtia, jotka saattavat 
antaa liikennettä käyttävälle yleisölle aihetta moitteisiin 
kuntaa tai valtionrautateitä vastaan ja valvoa konduktööri-, 
pakka- ja vaakamestarikunnan yhteisiä etuja». Tarkoitus
periensä ajamiseksi pitää yhdistys kokouksia. Sen asioita 
hoitaa ja johtaa kuusimiehinen toimikunta, joka sijaitsee 
Tampereella.

Tampereen kokoukseen oli saapunut 27 edustajaa eri 
paikkakunnilta. Siellä valittiin ensimäiseen toimikuntaan 
K. Ståhl, F. Huttunen, K. Hellén, J. Kerttula, L. Tötterman, 
J. Nyman. Toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohta
jaksi ylikonduktööri K. Stählin, joka siitä saakka on pysynyt 
tässä luottamustoimessa. Yhdistys jaettiin tällöin 12 piiriin, 
joita sittemmin on kertynyt useita lisää. Piirit olivat alkuaan 
olemassa vaan ylöskantotarkoituksia varten, mutta on niit
ten toiminta senjälkeen muodostunut monipuolisemmaksi, 
kokouksia on pidetty y. m. Jäsenluku oli tällöin 102.

Konduktööriyhdistyksen toiminta sen ensimäisinä toi 
mintavuosina oli erittäin vilkasta. Yleisiä kokouksia pidet
tiin kolmasti vuodessa. Kysymyksiä oli kokouksissa esillä 
erittäin runsaasti. Ensimäisenä toimintavuotena herätettiin 
30 eri kysymystä, niitten joukossa useita varsin tärkeitä. 
Tärkeimmät olivat: junien myöhästymisen ehkäisemisestä, 
viinan salakuljetuksesta rautateillä, väkijuomien anniske
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lun supistamisesta rautatien ravintoloissa, ratapihojen valais
tuksesta, konduktöörikokelaitten koulusivistyksestä, kon- 
duktöörikoulujen perustamisesta. Monet näistä kysymyk
sistä lykkäytyivät. Yhdistys näyttää jo ensi toimintavuote
naan saavuttaneen paljon kannatusta siitä päättäen, että 
jäsenluku vuoden kuluessa kaksistui. — V. 1900 päätti yhdis
tys kääntyä hallituksen puoleen anomuksella, että konduk
töörit oikeutettaisiin saamaan täyden eläkkeen palveltuaan 
25 vuotta ja täytettyään 50 ikävuotta; anomuksen rautatie
hallitus kuitenkin hylkäsi. Tänä vuonna käsitteli Konduk
tööriyhdistys tuota rautatieläispiireissä myöhemmin usein 
esilläollutta kysymystä tutkintojen pitämisestä virkarikok
sista. Yhdistys päätti anoa rautatiehallitukselta, että tut
kinnot viranteossa tehdyistä rikkomuksista tulisi erikoisen, 
sitä tarkoitusta varten asetetun lautakunnan toimittaa. 
Tähän lautakuntaan kuuluisi puheenjohtajana liikenne- 
päällikön apulainen tai joku muu rautatiehallituksen mää
räämä henkilö, jäseninä yksi virkamies, kuljettaja ja konduk
tööri. Tämä kysymys, joka sittemmin oli kolmannen yleisen 
rautatieläiskokouksen käsiteltävänä ja josta eduskunta- 
esityskin tehtiin, sai siis alkunsa Konduktööriyhdistyksestä. 
Virkamiesten valmistautumista koskevasta kysymyksestä 
päätettiin tällöin tehdä sellainen anomus, että harjoittelijat 
velvoitettaisiin ennen tutkintoaan seuraamaan niin tavara- 
kuin matkustajajunissa. Samana vuonna joutui yhdistys 
rettelöihin viranomaisten kanssa, jotka uhkasivat asettaa 
sen olemassaolon vaaraan. Viipurin konduktöörit olivat jät
täneet pyynnön, että ylikonduktöörejä nimitettäessä seurat
taisiin palvelusikää, erikoisesti huomauttaen eräästä konduk
tööristä, joka oli sivuutettu. Liikennetarkastajan apulainen 
Möller, jolle kirjelmä oli joutunut, antoi terävän vastauksen, 
että yhdistys oli mennyt toimivaltansa yli ja sekaantunut 
asioihin, jotka eivät sille kuuluneet. Jos tälläistä toistuisi 
ilmoitti hra Möller aikovansa ilmoittaa siitä senaatille, nähtä
västi tarkoittaen yhdistyksen lakkauttamista. Mitään muita 
toimenpiteitä ei asiasta kuitenkaan kuulunut.
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Ammattisivistyksen kohottaminen oli jo alusta Konduk
tööriyhdistyksen pääpyrintöjen joukossa. Sitä todistavat 
keskustelukysymykset konduktöörikoulujen perustamisesta, 
koulusivistysvaatimusten korottamisesta ja vihdoin 1901 
tehty anomus matkarahojen myöntämisestä ulkomaanmat
koja varten. — Näihin aikoihin oli eläkelaitoksen ohjesäännön 
muuttaminen päiväjärjestyksessä. Kuljettaja-ja Lämmittäjä- 
yhdistys oli laatinut alustuksen, joka oli Konduktööriyhdis- 
tyksenkin käsiteltävänä. Yhdistyksen jäsenten omien etujen 
valvomista tarkoittavista kysymyksistä 1901 kannattaa 
mainita anomus 1 päivän maksuttomasta lomasta vuodessa 
kultakin palvelusvuodelta konduktööreille, vaaka- ja pakka- 
mestareille.

Konduktööriyhdistyksessä vallitsi jo sen ensi vuosina 
verrattain maltillinen suunta, joka koetti välttää liian pit
källe meneviä vaatimuksia ja uudistusehdotuksia. Niin 
päätti yhdistys 1901 yksimielisesti merkitä vastalauseen 
pöytäkirjaan sen johdosta, että Rautatieläis- ja Kuljettaja- 
ja Lämmittäjäyhdistys olivat ryhtyneet vaatimaan vapaa
lippuja 2:ssa luokassa entisten 3:n luokan lippujen asemesta. 
— Yhdistyksen kolmena ensi toimivuotena oli asioita kerty
nyt niin paljon, että toimikunnan oli mahdotonta niitä kaikkia 
käsitellä. Asioita jäi sen takia vanhentumaan. Kokouksissa, 
joita oli 3 vuodessa, oli ollut verrattain vähän osanottajia, 
ja etupäässä joka kerralla samat henkilöt. Sentähden pää
tettiin 1902 supistaa kokousten määrä 2:teen. Sillä tavalla 
luultiin voitavan saada osanotto kokouksiin vilkkaammaksi 
ja toimikunnan työtaakka keveämmäksi. Konduktööri- 
yhdistyksen historiassa on v. 1902 siitä merkillinen, että täl
löin herätettiin kysymys hautausapurenkaan perustamisesta 
yhdistyksen keskuuteen. Seuraavana vuonna rengas pää
tettiin lopullisesti perustaa, tosin ainoastaan 1 äänen enem
mistöllä. Toimintansa alkoi se toukok. 1 p:nä 1904; osakas
ten luku oli tällöin 180. Rengas on osoittanut olevansa hyvin 
järjestetty ja on se saavuttanut yhä kasvavaa kannatusta. 
Sen jäsenluku oli v. 1910 lopussa 352 ja hautausapu 676 mk.
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7:nä toimintavuotenaan on se jo voinut maksaa hautausapua 
28 kuolinpesälle.

Näiltä vuosilta on peräisin päätös kokouspöytäkirjojen 
painattamisesta. V. 1903 hyväksyttiin vuosikokouksessa 
piiriesimiesten ohjesääntö. Sen mukaan muodostaa paikka
kunta, jossa on 5 jäsentä, piirin. Piiriä johtaa esimies. Piirit 
pitävät kokouksia, joissa voidaan käsitellä yleisempiä kysy
myksiä, yhdistyksen toimikunnan lähettämiä kysymyksiä, 
sekä piirin omia asioita. Sama vuosi oli omiaan virkistämään 
yhdistyksen toimintaa. Silloin näet näytti yhdistys vihdoin
kin saavuttaneen hallituksen ja korkeamman päällikkökun- 
nan tunnustuksen. Useita yhdistyksen tekemiä anomuksia 
oli tällöin otettu huomioon. Edellisinä vuosina olivat monet 
Konduktööriyhdistyksen anomuksista joutuneet saman koh
talon alaiseksi kuin lukuisat muitten rautatieläisjärjestöjen 
tekemät: ne oli jätetty huomioonottamatta. — Paitsi hautaus- 
apurenkaan perustamista ryhdyttiin muihinkin toimiin 
jälkeenjäävien turvaamiseksi kuoleman varalta. Koetettiin 
saada jonkinlaista helpoitusta tapaturmavakuutusmaksuissa. 
Tässä tarkoituksessa kääntyi yhdistys Kullervon puoleen, 
joka antoikin joukkotapaturmavakuutuksessa tuntuvan huo
jennuksen.

Tähän aikaan esilläolleista kysymyksistä ansaitsee vielä 
pari mainitsemista. Konduktööri- ja jarrumiesammatti ovat 
kiinteässä yhteydessä keskenään. Tavallisesti tulee jarru- 
miehistä tutkinnon suoritettuaan konduktöörejä. Viran- 
teossa ovat ne alituisesti tekemisissä toistensa kanssa. Näistä 
syistä ehdotettiin, että Konduktööriyhdistys laajennettaisiin 
siten, että myöskin jarrumiehet saisivat siihen yhtyä. Tämä 
ehdotus hylättiin. — Toinen näistä kysymyksistä koski 
rautatiehallituksen kieltoa anniskella väkijuomia ja olutta 
junamiehistölle rautatienravintoloissa. Konduktööriyhdistys 
päätti lausua mainitun kiellon johdosta yksimielisen paheksu- 
misensa. Katsottiin kieltoa palvelijakunnan häpäisemiseksi 
ja pidettiin sitä liiallisena personallisen vapauden rajoittami
sena. Tämä paheksumislausunto ei nähtävästi johtunut
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raittiusaatteen vastustushalusta, sillä jo seuraavana vuonna 
1904, päätti yhdistys kannattaa Rautatieläisten Raittius- 
yhdistystä 100 mk:Ila.

Päiväjärjestykseen oli näinä vuosina joutunut suuri joukko 
koko rautatieläiskuntaa, erikoisesti palvelijakuntaa koskevia 
kysymyksiä. Konduktööriyhdistys ei katsonut yksin voi
vansa niitä käsitellä, vaan päätti kääntyä Rautatieläisyhdis
tyksen keskustoimikunnan puoleen kehoituksella, että se 
ryhtyisi puuhaamaan yleistä palvelijakunnan kokousta.

Konduktööriyhdistys oli, kuten edellä on mainittu, muu
tamissa asioissa ollut toisella kannalla kuin muut palvelija- 
kunnan yhdistykset. V. 1905 joutui yhdistys selkkauksiin 
Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen kanssa. Tämä jälki
mäinen oli tehnyt valituksen rautatiehallitukselle siitä, että 
konduktöörit eivät olisi noudattaneet ohjesääntöjä. Asia 
oli esillä Konduktööriyhdistyksen vuosikokouksessa, jossa 
ankarasti käytiin kuljettajien kimppuun, syytettiin heitä 
rajattomasta itserakkaudesta, rettelöimishalusta y. m.

Suurlakko muodosti Konduktööriyhdistyksenkin histo
riassa käännekohdan. Vilkkaampi toiminta rautatieläisten 
keskuudessa alkoi. Vapaus vietteli väärinkäytöksiin, vaati
mukset asetettiin yhä korkeammalle. Maltillisemmissa rauta- 
tieläisaineksissa heräsi pian pyrkimys koettaa saada rautatie
läisten esiintyminen ja vaatimukset kohtuuden ja lain mää
räämiin rajoihin. Konduktööriyhdistys kutsuttiin myös 
koolle jouluk. 1905 Riihimäelle, keskustelemaan silloisesta 
asemasta ja päiväjärjestyksessä olevista kysymyksistä. Ko
kouksessa-oli erittäin runsaasti osanottajia. Kysymyksiä oli 
yli 30, joukossa monta viimeaikain tapahtumia koskettele- 
vaa. Ensiksi lausui kokous mielipiteenään, ettei laittomasti 
virkoihin asetettuja henkilöitä, jotka eivät tunne maan tapoja, 
kieltä ja lakeja, voida hyväksyä. Varsinainen riitakysymys 
oli, mille kannalle olisi asetuttava vastaisuudessa ehkä uudel
leen puhkeavan lakon suhteen. Enemmistö oli sitä mieltä, 
että maltillinen esiintyminen oli parempi. Sillä hetkellä ei 
ollut syytä puoltaa lakkoa. Oli odotettava siksi, kunnes vai-
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tiopäivät olivat saaneet työnsä päätetyksi. Oli jyrkemmän 
mielipiteenkin kannattajia, jotka puolsivat heti lakkoa. Siltä 
varalta, että suurlakko kuitenkin puhkeisi, asetettiin 5- 
henkinen lakkokomitea. Näistä päätöksistä päätettiin antaa 
tieto muille yhdistyksille. — Virkamiesten taholta oli kokouk
seen lähetetty parikin kirjelmää, joissa kehoitettiin yhteis
toimintaan. Vaikkakin monet epäilivät, tokko virkamiehet 
pysyisivät kirjelmissä lausumissaan koreissa sanoissa, pää
tettiin kuitenkin valita 3-miehinen valiokunta keskustele
maan virkamiehistön kanssa yhteistoiminnan aikaansaami
sesta. Päätös tehtiin kuitenkin sillä ehdolla, että muutkin 
rautatieläisyhdistykset valitsisivat tätä tarkoitusta varten 
valiokunnan. Monessa ammatillisessakin kysymyksessä esiin
tyi uuden ajan virtauksia. Konduktöörien palkankorotus- 
kysymys oli esillä, mutta jäi pöydälle. Sunnuntailevon aikaan
saamiseksi päätettiin anoa ylim. tavarajunain lakkautta
mista sunnuntaipäiviksi. 8-tuntinen työpäivä (48 t. viikossa) 
hyväksyttiin ja päätettiin jättää siitä anomus rautatiehalli
tukselle ja antaa tieto kaikille rautatieläisyhdistyksille. Kai
kille rautatieläisille päätettiin anoa 20 päivän vuotuinen 
maksuton loma. Eläkerajaksi hyväksyttiin 25 palvelus- ja 
50 ikävuotta, sairauden sattuessa ei jälkimäistä rajaa olisi 
otettava lukuun. Ehdotus, että ikäraja jätettäisiin kokonaan 
pois, ei saavuttanut enemmistön hyväksymistä. Jo näistä 
esimerkeistä näkyy, ettei konduktöörikunta kokonaisuudes
saan ollut jäänyt vieraaksi niille virtauksille, jotka suurlakon 
jälkeen liikkuivat rautatieläispiireissä.

Riihimäen kokouksessa herätettiin kysymys Konduktööri- 
yhdistyksen liittymisestä ammattiosastona Suomen Rauta
tieläisten Liittoon. Tämä kysymys lykättiin kuitenkin siksi, 
kunnes Liiton säännöt valmistuisivat. Seuraavan vuoden 
vuosikokouksessa oli asia jälleen esillä. Kiivaassa keskuste
lussa esittivät liittymisen kannattajat, miten konduktöörit
kin olivat työmiehiä ja miten heidän pyrkimyksensä saattai
sivat saada suurimman huomion juuri työväenpuolueen kes 
kuudessa. Se seikka, että Liitto oli liittynyt sosialistiseen
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puolueeseen ei mitenkään saattanut estää siihen liittymästä, 
sillä pitihän kaikkien kannattaa köyhälistön aseman paranta
mista. Ehdoton enemmistö sitävastoin jyrkästi vastusti 
liittymistä, koska konduktöörikunta koko kansan palveli
jana ei voinut alistua jonkun erikoisen puoluehallinnon ko
mennettavaksi. Yhteenliittyminen oli suotavaa, mutta sen 
pitäisi tapahtua toisella tavalla. Valtavalla enemmistöllä 
hylättiin ehdotus liittymisestä Rautatieläisten Liittoon ja 
hyväksyttiin päätöslause, jossa Konduktööriyhdistyksen vel
vollisuudeksi asetetaan kannattaa »ihanteellisia vapauden ja 
rauhan aatteita, mikäli ne eivät sodi yleisiä määräyksiä ja 
lakia vastaan». Samalla olisi yksimielisesti taisteltava virka
valtaisia toimenpiteitä vastaan rautateillä. Yhdistyksen 
velvollisuutena oli pidättää itselleen täysi toimintavapaus, 
riippumattomana kaikista valtiollisista puolueista. Tällä 
päätöksellä ei asia vielä rauennut. Saman vuoden kesäko- 
koukselle oli Rautatieläisten Liitto jättänyt kirjelmän, jossa 
kehoitettiin siihen liittymään. Keskustelun jälkeen, jossa 
asiaa niin puolustettiin kuin vastustettiin, lykkäytyi se seu- 
raavaan vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa 1907 saa
tiin tämä kysymys lopullisesti päiväjärjestyksestä. Vuosi
kokous hyväksyi asiasta päätöslauselman: »Konduktööri- 
yhdistys, joka ei voi hyväksyä Liiton sääntöjä, joista sen 
perustavassa kokouksessa tahallisesti poistettiin säädös siitä, 
että Liitto toimi laillisilla keinoilla tarkoituksiensa toteutta
miseksi, eikä myöskään monessa suhteessa Liiton tähänastista 
toimintaa yhtävähän kuin Liiton liittymistä sosiaalidemo
kraattiseen puolueeseen, hylkää ehdotuksen yhdistyksen 
yhtymisestä liittoon.»

Tämä päätös ei kuitenkaan asiaa lopullisesti haudannut. 
Monet Konduktööriyhdistyksen jäsenet olivat Liittoon yhty
neet eivätkä olleet tyytyväisiä tehtyyn päätökseen. Erimieli
syys puhkesi taas esiin konduktööri Siveniuksen eroittamisen 
yhteydessä. Kuten muistettanee herätti hänen eroittami- 
sensa suurta tyytymättömyyttä rautatieläispiireissä, erittäin
kin Liiton keskuudessa. Sen toimeenpaneva valiokunta
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lähetti Konduktööriyhdistyksen toimikunnalle kirjelmän ke
hottaen valitsemaan edustajia Helsingissä pidettävään ylei
seen kokoukseen, jossa tästä asiasta tultaisiin neuvottele
maan. Toimikunta hylkäsi ehdotuksen, mutta lausui pahek- 
sumisensa Siveniuksen erottamisen johdosta sekä päätti 
lähettää kirjelmän senaattiin anoen tuomion peruuttamista. 
Tätä kirjelmää ei lähetettykään, kun oli selvinnyt, että sitä 
vastaan voitaisiin tehdä painavia juridisia muistutuksia. 
Viipurin piiri jätti pian senjälkeen joukon syytöksiä toimi
kuntaa vastaan tämän asian johdosta. Samasta asiasta ja 
muista siihen liittyvistä oli vielä myöhemminkin kinaa yhdis
tyksessä.

Suurlakkoa seuraavat pari vuotta olivat Konduktööri- 
yhdistyksessäkin vilkkaan toiminnan vuosia. Erittäinkin 
taloudellisiin oloihin kiinnitettiin paljon huomiota. Palkkaus
asiasta päätettiin anoa, että ylikonduktöörit, vaaka- ja pakka- 
mestarit korotettaisiin 10—7 luokkaan, konduktöörit, II 
vaaka- ja pakkamestarit 16—13 luokkaan, palkankorotuk
sella joka 3 vuoden kuluttua. Kun palkkausasia jo oli lähe
tetty senaattiin ei rautatiehallitus ottanut anomusta harki- 
takseen. Sen johdosta jätettiin anomus senaattiin. Vapaa- 
pilettiasiassa anottiin vuosivapaapilettiä kaikille virka- ja 
palvelusmiehille sekä perheille entinen määrä 8 y. m. — 
V. 1907 oli esillä tärkeä kysymys konduktöörien ammatillisesta 
ja tietopuolisesta sivistyksestä. Tällöin päätettiin anoa, 
että rautatiehallitus toimeenpanisi n. s. konduktöörien val- 
mistuskursseja ja yleensä kiinnittäisi suurempaa huomiota 
konduktöörien ammatti- ja yleissivistyksen kohottamiseen.

Jo Riihimäen kokouksessa oli Konduktööriyhdistys ilmoit
tanut innokkaasti kannattavansa rautatieläisten yhtymis- 
pyrkimyksiä ja tällöin valinnutkin jäseniä komiteaan, jonka 
tulisi laatia ehdotus yhteistoiminnan aikaansaamiseksi. 
Kun Rautatieläisten Liittoon yhtyminen oli päiväjärjestyk
sessä, oli yhdistys ilmoittanut aina kannattavansa yhteis
toimintaa, vaikkei voinut tätä muotoa hyväksyä. Erittäin- 
selvästi esiintyivät nämä pyrkimykset ehdotuksessa yleisen
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rautatieläiskokouksen aikaansaamiseksi, jonka ylikonduk
tööri K. Ståhl esitti vuosikokouksessa 1907. Tämä ehdotus, 
joka johti kolmannen yleisen rautatieläiskokouksen pitämi
seen, sai Konduktööriyhdistyksen kannatuksen osakseen. 
Mutta yhteistoiminta-aate pyrki toisellakin tavalla esille. 
Samana vuonna esitettiin ehdotus, että yhdistyksen sääntöjä 
olisi muutettava ja että sen tulisi liittyä Rautatieläisyhdis- 
tykseen osastona. V. 1909 vuosikokouksessa tämäkin asia 
ratkaistiin pitkällisten keskustelujen jälkeen. Suurella enem
mistöllä hylättiin ehdotus Konduktööriyhdistyksen liitty
misestä ammattiosastona Rautatieläisyhdistykseen. Enem
mistö katsoi, ettei tällainen liittyminen suinkaan olisi yhdis
tykselle hyödyksi, vaan lopettaisi sen vapaan itsemääräämis- 
vallan. Tämäkin kysymys oli omiaan herättämään katke
ruutta ja riitaisuutta. Monet yhdistyksen jäsenet, m. m. 
suuri Helsingin piiri, olivat yhdistymisen kannalla. Kon- 
duktööriyhdistys oli täten parissa vuodessa hylännyt kahteen 
eri rautatieläisjärjestöön yhdistymispyrkimykset. Missä muo
dossa sitten yhdistys, joka aina oli ilmoittanut harrastavansa 
yhteistoimintaa, sitä halusi? Vastauksen tähän kysymykseen 
antaa yhdistyksen päätös yleisen rautatieläiskokouksen toi- 
mitusvaliokunnan kirjelmän johdosta. Toimitusvaliokunta 
selosti kirjelmässään yleisen kokouksen päätöstä yhteis
toiminta-asiassa ja kehoitti valitsemaan jäseniä asetettavaksi 
päätettyyn yhteistoimintavaliokuntaan. Konduktööriyhdis- 
tys valitsikin jäsenet »hyväksyen yhteenliittymis- ja yhteis
toiminta-aatteen toteuttamisen niitten rautateillä toimivien 
järjestöjen keskuudessa, jotka kuten Konduktööriyhdistys 
kannattavat oikeutettuja edistys- ja parannuspyrintöjä ja 
joiden edellytyksenä on virka-aseman vaatima lain kunnioi
tus ja perustuksena valtiollisista puoluekahleista vapaa, vel
jellisen mielen elähyttämä ammatillinen toiminta».

Erinäisissä yhdistyksen jäsenissä oli jo muutamia aikoja 
kytenyt tyytymättömyys toimikuntaa kohtaan. Se tuli 
ilmi v. 1908. Toimikunta oli julkaissut kiertokirjeen, jossa 
varsin ankarassa muodossa kehoitettiin konduktöörejä nou-
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dattamaan säännöksiä ja täyttämään velvollisuutensa. Tämä 
kiertokirje herätti yleistä paheksumista, kun katsottiin toimi
kunnan siinä astuneen toimivaltansa yli. Kesäkokouksessa 
tehtiin asiasta välikysymys ja lausuttiin ankaria moitteita 
toimikunnalle. Siitä närkästyneenä päätti toimikunta luopua 
ja kutsui kokoon ylimääräisen kokouksen uutta vaalia varten. 
Tässä kokouksessa julistettiin kuitenkin kesäkokouksen 
menettely laittomaksi, selitettiin toimikunnan eronpyynti 
mielenosoitukseksi yhdistystä kohtaan ja evättiin eronpyynti 
sekä annettiin toimikunnalle luottamuslause. Riita-asia 
saatiin kyllä siten sovitetuksi, mutta sopu ei aivan heti palan
nut.

V. 1908 vietti yhdistys 10-vuotisjuhlaansa erikoisella 
juhlallisuudella Turussa elok. 10 p:nä. Juhlaan oli kutsuttu 
muitten rautatieläisjärjestöjen edustajia ja esitettiin siellä 
lyhyt yhteenveto yhdistyksen toiminnasta näinä vuosina. 
Selaillessa yhdistyksen vuosikertomuksia ja pöytäkirjoja täy
tyy tosiaan hämmästyä sitä asiain paljoutta, joka näinä 
10 vuotena on ollut esillä. Niinpä on rautatiehallituksen ja 
liikennetirehtöörin puoleen käännytty näinä vuosina 42 esi
tyksellä ja anomuksella. Näistä on 18 hyväksytty. Ensi 
aikoina ei yhdistyksen esityksiä otettu huomioon, mutta 
sittemmin on niitä tarkoin harkittu ja usein hyväksyttykin. 
Niitä varten oli yhdistys jo 1906 asettanut eri asiamiehen 
pääkaupunkiin. Jäsenluku oli 10-vuotiskaudella kasvanut 
410:neen.

V. 1909 hyväksyttiin lopullisesti uudet säännöt, jotka 
eivät vieläkään ole saaneet vahvistusta. Sen vuoden kesä- 
kokouksessa oli jälleen keskusteltavana yhteistoimintakysy
mys, josta yleisen kokouksen asettama komitea oli laatinut 
ehdotuksen. Yhdistys sen hylkäsi, koska ei halunnut eri
koisen uuden järjestön luomista. Sinä vuonna herätti rauta
tieläispiireissä suurta paheksumista rautatiehallituksen kierto
kirje liikarasituksen ehkäisemisestä, koska sen arveltiin 
aivan päinvastoin vaikuttavan liikarasituksen lisäämisen, 
siinä kun ei yötyöstä ollut lisäpalkkausta y. m. Konduktööri-
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yhdistys lausui yksimielisesti paheksumisensa kirtokirjeen 
johdosta ja päätti kääntyä hallituksen puoleen anomuksella, 
että asetettaisiin komitea sitä harkitsemaan. Toinen seikka, 
joka veti rautatieläiskunnan huomion puoleensa, oli eläkeasia. 
Siitä asiasta oli v. 1902, eläkelaitoksen ohjesäännön muutta
mista varten, asetetun komitean toimitusvaliokunta lähettä
nyt ehdotuksen, jossa se esitti, että komitean 1906 jättä
mät uudistusanomukset olivat rauenneet sen johdosta, että 
laitoksen tila ei niitä kestäisi; toimitusvaliokunta esitti uuden 
komitean valitsemista. Yhdistys valitsikin siihen edustajansa. 
Myöskin sotilasviraston leski- ja orpokassan eläkeolojen pa
rantamista varten oli asetettu komitea, johon Ratamestari-, 
Kuljettaja- ja Konduktööriyhdistykset olivat valinneet kukin 
2 jäsentä. Tämän tekemän ehaotuksen mukaan päätti yhdis
tys kääntyä muitten järjestöjen puoleen ehdotuksella, että 
yhdessä anottaisiin 7:nnen luokan eläkkeen korottamista 
200 mk:aan.

Kahtena viimekuluneena vuotena on Konduktöörikunta 
elänyt niin sanoaksemme masentunein mielin. Lukuisat 
junaonnettomuudet y. m. on luettu konduktöörien viaksi. 
Yleinen mielipide on esittänyt lukuisia ja raskauttavia syy
töksiä Konduktöörikuntaa vastaan. Lain käsi on ankarasti 
kohdannut niitä konduktöörejä, jotka ovat olleet junaonnetto
muuksiin osallisia, vaikka he konduktöörikunnan mieli
piteen mukaan eivät olleet rikkoneet säännöksiä. Konduk
tööriyhdistys ryhtyi eritoten Sockenbackan junaonnetto
muuden johdosta torjumaan niitä syytöksiä, joita kuntaa 
vastaan oli tehty. Selityskirjelmä lähetettiin niin rautatie
hallitukselle kuin sanomalehtiin. Sockenbackan rautatie- 
onnettomuutta käsiteltiin perusteellisesti kesäkokouksessa, 
jossa yleensä katsottiin syytteenalainen konduktööri syyttö
mäksi. Yhdistys päätti kustantaa hänelle puolustusavusta- 
jan. — Viime vuosina esillä olleista jäsenten taloudellisia 
oloja koskevista kysymyksistä mainittakoon vaaka- ja pakka- 
mestarin palkankorotusanomus, anomukset virantekoraho- 
jen uudelleen järjestämisestä, ylikonduktöörien luvun lisää
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keen nimitettäisiin ylikonduktööriksi y. m. Erikoista huo
miota oh kiinnitetty viime vuosina junaturvallisuuden lisää
miseen.

Konduktööriyhdistyksen vaiheet sen 13-vuotisen toi
mintakauden kuluessa olemme yllä lyhyesti esittäneet. Ko
konaisvaikutus tämän rautatieläisjärjestön toiminnasta on, 
että se on työskennellyt erittäin tarmokkaasti tarkoitus
periensä ajamiseksi. Keskustelukysymyksiä, niin ammatti
kuntaa erikoisesti kuin koko rautatieläiskuntaa ja rautateitä 
koskevia on ollut lukuisasti käsiteltävänä. Lukuisia anomuksia 
on viranomaisille tehty, monta niistä on myöskin toteutettu, 
varsinkin viime vuosina. Konduktöörikunnan elinehtojen 
parantamisessa on yhdistys epäilemättä saanut paljon aikaan. 
Sen lisäksi on sillä ollut suuri merkitys toverihengen elvyttä
jänä ja ylläpitäjänä. Vakavien keskustelujen ohessa on aikaa 
omistettu myöskin seurustelulle. Kesäkokouksien yhtey
teen on järjestetty huvitilaisuuksia, milloin Tarmolla merelle, 
milloin Saimaan vesille, milloin Valamolle y. m. Keskinäi
siä riitaisuuksia ei Konduktööriyhdistys ole voinut välttää 
enemmän kuin muutkaan rautatieläisjärjestöt. Mutta nekin 
on suorittu samalla tyyneellä ja maltillisella tavalla, joka 
on ollut koko yhdistyksen toiminnan tunnusmerkkinä.

Naisvirkailijain yhdistys »Eget Hem -,

Valtionrautateittemme palveluksessa on ollut ja on vielä
kin koko joukko naisia. Kuten yleensä kaikilla toimialoilla 
ovat naiset rautateilläkin saaneet työskennellä paljon epä
edullisemmissa olosuhteissa kuin miehet. Heidän eläkeolonsa 
ovat olleet huonot. Ne sähköttäjät, jotka olivat viroissaan 
ennen eläkelaitoksen perustamista (1882), saivat tyytyä aivan 
minimalisiin eläkkeihin. Lisäksi löytyi naisia, jotka olivat 
tulleet virkaan täytettyään 30vuotta eivätkäsentähden voineet 
olla eläkerahaston osakkaita. Turvatakseen paremmin nais-
< — Suninen RantatieliliKkunta



98

ten aseman ja koettaakseen mahdollisuuden mukaan sitä 
parantaa, ryhtyivät naispuoliset virkailijat kymmenkunta 
vuotta sitten yhteistyöhön. Sähköttäjä Eugenie Lindkvist 
kutsui helmik. 5 p:ksi 1900 rautateittemme naisvirkailijat 
kokoukseen Helsinkiin keskustelemaan yhteisistä eduista. 
Näitä kokouksia ruvettiin sittemmin pitämään vuosittain. 
Niissä keskusteltiin useista kysymyksistä, m. m. naisten yle-

Viipurin aseman naisvirkailijoita v. 1903.

nemisoikeudesta, lyhemmästä palvelusajasta y. m., asetettiin 
komiteoja, mutta ei saatu mitään positivista aikaan. Vihdoin 
1903 ryhtyivät naisvirkailijat ajamaan pyrkimyksiään toi
sella tavalla. Silloin päättivät he perustaa yhdistyksen »Eget 
hem», jonka tarkoituksena olisi kerätä varoja perustettavaa 
naisvirkailijoitten vanhuudenkotia varten. Sääntöjen mu
kaan, jotka senaatti vahvisti 1906, on yhdistyksen tarkoi
tuksena »perustaa koti valtionrautateitten vanhoja naisvir
kailijoita varten». Kun tällainen koti on perustettu, kerää
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yhdistys rahaston, josta sen jäsenille annetaan sairasapua. 
Vakinaisiksi jäseniksi pääsevät vakinaisella palkalla olevat 
rautateitten naispuoliset virkailijat. Ne maksavat jäsen
maksuna 1 mk:n kuukaudessa. Sen lisäksi on yhdistyksellä 
ylimääräisiä jäseniä. Säännöissä on lisäksi yksityiskohtaisia 
määräyksiä, milloin ja millä ehdoilla vanhoja naisvirkaili
joita voidaan ottaa »omaan kotiin», kun se on saatu peruste
tuksi. Jäseniä liittyi yhdistykseen pian 60. Varoja saatiin 
lisäksi arpajaisilla, lahjojen kautta y. m. Lahjoituksia on 
saatu ulkomaalaisiltakin. Yhdistyksellä oli varoja 1911 
alussa n. 12,700 mk. Kokouksissa on keskusteltu viime vuo
sina useista erilaisista naisvirkailijoita koskevista kysymyk
sistä, tehty anomuksia epäkohtien poistamiseksi ja yleensä 
koetettu taistella sen pyrkimyksen puolesta, että naisilla 
tulisi olla samat edut kuin miehillä. Naisvirkailijoitten 
yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut sen perustaja Eu- 
genie Lindqvist ja kirjurina kirjuri Milly Tojkander.

Suomen Rautateitten Rataosastolaisten yhdistys.

Rataosastolaiset olivat tammik. 10 p:nä 1906 Tampereella 
päättäneet perustaa rataosastolaisyhdistyksen, joka tulisi 
toimimaan Rautatieläisten Liiton haaraosastona. Siihen eivät 
kuitenkaan kaikki rataosastolaiset olleet tyytyväisiä. Saman 
kuun 16 p:nä kokoontui Tampereelle noin 200 rataosasto- 
laista keskustelemaan erikoisen rataosastolaisyhdistyksen 
perustamisesta. Kokous päätti perustaa puolueista riippu
mattoman yhdistyksen ja valitsi komitean laatimaan sääntö
ehdotusta. Kun sitten säännöt oli hyväksytty, pidettiin 
lopullinen perustava kokous Turussa kesäk. 4—5 p:nä. Suo
men Rautateitten Rataosastolaisten yhdistyksen tarkoituk
sena oli sääntöjen mukaan kokouksilla ja keskusteluilla ynnä 
yhteistyöllä aikaansaada yhteyttä rataosastolaisten kesken 
ja toimia heidän yleisen- ja ammattisivistyksensä edistämi
seksi ynnä velvollisuuden ja vastuunalaisuuden tunteen
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kohottamiseksi ja yleensä toimia rataosastolaisten aseman 
parantamiseksi. Yhdistyksen muodostivat eri rataosilla 
toimivat piirit, yhdyssiteenä Tampereella sijaitseva keskus
toimikunta, sekä yleiset kokoukset. Jäseniksi pääsivät kaikki 
kuukausipalkalla toimivat rataosastolaiset.

Rataosastolaisten yhdistys alotti toimintansa huonoilla 
enteillä. Samoihin aikoihin kun sekin alotti kaksi muuta rata- 
osastolaisyhdistystä toimintansa, nim. Suomen Rautatie
läisten Liiton Rataosastoyhdistys ja Ratamestari- ja -esimies- 
yhdistys. Kaikki ne saivat jäsenensä samoista piireistä. 
Vaikkakin rataosastolaisten lukumäärä on suuri, saattoi 
alussa arvata, ettei kaikille kolmelle yhdistykselle riittäisi 
toimintatarmoa ja vilkkautta. Rataosastolaisten yhdistyk
seen liittyi kyllä alussa varsin huomattava jäsenmäärä, nim. 
250. Mutta jo 1907 oli jäsenmäärä alentunut 182:een. Seu
raavina vuosina näyttää jäsenluku tuntuvasti alentuneen; 
vuosikertomuksissa sitä ei ilmoiteta. Osastoja oli alussa 6, 
jotka 1907 olivat innokkaassa toiminnassa. Vaikka niitten 
jäsenluku oli pieni, pitivät useimmat niistä 5 kokousta vuo
dessa. Mutta vilkas toiminta ei näytä kestäneen vuotta kau- 
vempaa. Jo seuraavana vuonna oli yksi osasto kokonaan 
kuollut. Kun sitten vielä yksi osasto kuoli, oli niitä 1910 
4. Toiminta ei näytä osastoissa enemmän kuin yhdistyksessä 
viime vuosina olleen vilkasta. V. 1910 vuosikertomuksessa 
sanotaan siitä »Rataosastolaisten yhdistyksen neljänneltä 
varsinaiselta toimintavuodelta ei voi antaa juuri minkään
laista kertomusta, sillä toiminta on ollut yleensä sietämättö
män laimeaa. Yleinen yhdistyselämän laimentuminen näyt
tää edelleen jatkuvan, mahdollisesti se lopultakin tukahuttaa 
meidän alussa niin lupaavan yhdistyksemme.»

Rataosastolaisten yhdistyksen toiminnan painopiste on 
ollut yleisissä kokouksissa, joita on pidetty 2 vuosittain, toi
sina vuosina vaan vuosikokous. Osanotto yleisiin kokouksiin 
on ollut laimeata, usein vaan 10—12 osanottajaa. Tärkeim
mistä kysymyksistä, joista yleisissä kokouksissa on tehty pää
töksiä, mainittakoon kysymykset rataosaston polttopuista,
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luvattoman radallakulkemisen ehkäisemisestä, rataosasto
laisten ammattisivistyksestä ja asunto-oloista. Rautatie
hallitukselle jätettyihin anomuksiin on ylipäänsä saatu kiel
tävä vastaus. Yhdistys on ottanut osaa yleisiin rautatieläis- 
kokouksiin ja ollut yhteistoiminnassa erinäisten muitten 
rautatieläisammattijärjestöjen kanssa. Puheenjohtajana on 
viime vuosina toiminut ratavartija J. V. Kuuri.

Ratamestari- ja esimiesyhdistys.

Yleisen rataosastolaisten kokouksen loputtua pitivät rata- 
mestarit ja rataesimiehet kokouksen Tampereella tammik. 
17 p. 1906. Kokouksessa käsiteltiin Suomen Rakennusmes- 
tariliiton johtokunnalta tullut kirjelmä, jossa ehdotettiin »että 
ratamestarit ja esimiehet, ottaen huomioon ammattikunnan 
yleiset edut ja pyrkimykset, päättäisivät yhdistyä muilla 
aloilla työskentelevien ammattilaistensa kanssa, perusta
malla erikoisia ratapiirittäin toimivia ratamestariyhdistyksiä, 
jotka liittyen jokainen välittömästi Rakennusmestariliiton 
haaraosastoiksi olisivat säännöllisessä yhteistoiminnassa kes
kenäänkin». Kokouksessa kannatettiin yksimielisesti liit
toon yhtymistä, mutta muodosta ei päästy selvyyteen. Asian 
edelleen valmistaminen lykättiin komiteaan, joka laati sääntö
ehdotuksen y. m. Perustavassa kokouksessa Turussa kesäk. 
4 p:nä 1906 ilmeni tosin jonkunverran erimielisyyttä siitä, 
oliko erikoinen ratamestarien yhdistys ensinkään tarpeellinen. 
Viitattiin siihen, että ratamestarien olisi mieluimmin suun
nattava toimintansa jo olemassaolevaan Rataosastolaisten 
yhdistykseen. Kokouksessa päätettiin kuitenkin perustaa 
»Ratamestari- ja esimiesyhdistys», joka toimisi Suomen 
Rakennusmestariliiton haaraosastona. Komitean valmistama 
sääntöehdotus hyväksyttiin ja valittiin keskustoimikunta. 
Sääntöjen mukaan on yhdistyksen tarkoituksena olla yhdys
siteenä rautateitten rata- ja rakennusmestarien ja rataesi- 
iniesten kesken. Sen pyrkimyksenä on »1) harrastaa jäsen
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tensä ammattitietojen ja yleissivistyksen kehittämistä kes
kusteluilla, luennoilla, esitelmillä ja kirjastojen hankkimisella, 
2) kehittää jäsentensä yhteishenkeä ja velvollisuudentuntoa 
kokouksilla, iltamilla y. m. sekä 3) toimia jäsentensä taloudel
lisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi ja vakaan
nuttamiseksi». Yhdistyksen muodostivat ratapiirittäin toi
mivat osastot sekä niitten välillä keskenään sekä Rakennus- 
mestariliiton ja osastojen välillä yhteyttä välittävä keskus
toimikunta. Rakennusmestariliiton päärahastoon oli suori
tettava sisäänkirjoitusmaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Muu
ten oli yhdistys liitosta riippumaton.

Ratamestariyhdistyksen toimintaa on alusta alkaen hai
tannut erimielisyys siitä, mille pohjalle yhteistoiminta oi
keastaan olisi rakennettava. Olihan Ratamestariyhdistys 
ensimäinen rautatieläisyhdistys, joka oli liittynyt toisen,, 
kokonaan ulkopuolella rautateitä olevan yhdistyksen haara
osastoksi. Jo yhdistystä perustettaessa oli jyrkkää erimieli
syyttä esiintynyt siitä asiasta. Rautatieläispiireissä yleensä 
ja myöskin eräässä ratamestarien y. m. ryhmässä ei suopein 
silmin katsottu yhdistyksen eristäytymistä. Olihan jo ole
massa ammattiyhdistys, Rataosastolaisten yhdistys, jonka 
pyrkimykset olivat ratamestarien ja -esimiesten pyrkimyk
siä lähinnä. Vaadittiin, että ratamestarien ja esimiesten- 
kin tulisi olla etusijassa rautatieläisiä ja vasta toisessa sijassa 
rakennusmestareita. Yhdistys teki näitten vaatimusten joh
dosta vuosikokouksessaan 1907 päätöksen, jossa m. m. lau
suttiin julki alttius yhtyä vuorovaikutukseen yleisissä rauta- 
tieläiskysymyksissä muitten rautatieläisjärjestöjen ja -ryh
mien kanssa. Ratamestariyhdistys onkin ottanut tehokkaasti 
osaa yleisiin rautatieläiskokouksiin ja yhteisiin komiteoihin.

Ratamestariyhdistyksen kuuluminen Rakennusmestari- 
liittoon ei ole vaikuttanut ainoastaan ulkopuolella yhdistystä 
oleviin ammattitovereihin, vaan on myöskin yhdistyksen 
sisäisessä elämässä ollut erimielisyyksien aiheena. Parikin 
kertaa on kysymys yhdistyksen eroamisesta Rakennusmestari- 
liitosta ollut päiväjärjestyksessä. Varsinkin korkeat jäsen



maksut liitolle herättivät tyytymättömyyttä ja aiheuttivat 
sen, että yhdistyksen jäsenluku väheni parina vuotena tuntu
vasti. Tämä asia saatiin ratkaistuksi siten, että liitolle mene
vät jäsenmaksut alennettiin tuntuvasti. Siten voitiin Rata- 
mestariyhdistyksenkin jäsenmaksuja alentaa, niin että ne nyt 
ovat 5 ja 3 mk.

Edellämainituista syistä ei Ratamestariyhdistys ole voi
nut kerätä muuta kuin noin puolet ammatinharjoittajista 
yhteistyöhön. Suuri joukko ratamestareita ja esimiehiä 
työskentelee Rataosastolaisten yhdistyksessä, Rautatieläis- 
yhdistyksessä, Rautatieläisten Liitossa. He ovat pysyneet 
vieraina puhtaille ammattipyrkimyksille. Jäsenluku, joka 
on tuntuvasti vaihdellut, oli 1910 146. Sisäinen elämä ei 
myöskään ole saavuttanut sitä virkeyttä, varmuutta ja joh
donmukaisuutta, jota voi huomata muissa, erittäinkin van
hemmissa rautatieläisammattiyhdistyksissä. Osastoja on 
kyllä perustettu, mutta monet ovat kuolleet jo syntyessään. 
V. 1910 oli toiminnassa viisi osastoa, nim. Helsingin, Viipurin, 
Sortavalan, Kuopion ja Kemin osastot. Osastoihin, alkuaan 
6:een, oli yhdistetty kuhunkin useampia ratapiirejä. Uusi 
osastojako on viime aikoina ollut päiväjärjestyksessä. Osas
tojen toiminta »on ollut heikkoa ja haparoivaa ja siinä on 
ilmennyt usein pyrkimyksiä, jotka ovat tähdänneet joko 
ulkopuolelle yhdistyksen toimintapiiriä ja sopivaisuuden 
rajoja tahi ovat olleet ristiriidassa yhdistyksen aikasemmin 
omaksumien periaatteitten kanssa». Keskustoimikunnan toi
minta on sen vuoksi ollut varsin arkaluontoista ja painosta
vaa, mikä luonnollisesti on ollut omiaan vaikuttamaan häi
ritsevästi ja lamauttavasti sen toimintatarmoon.

Vaikkakaan Ratamestariyhdistys ei ole likimainkaan saa
vuttanut sitä merkitystä ammattikuntansa keskuudessa kuin 
Konduktööriyhdistys konduktöörien ja Kuljettaja- ja Läm
mittäjäyhdistys veturimiesten keskuudessa, ei sen työn tu
losta suinkaan voi kutsua mitättömäksi. Päinvastoin todis
taa Ratamestariyhdistys, että puhdas ammatillinen järjestö, 
vaikkakin toimien epäsuotuisissa oloissa, voi saada tuntuvia
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tuloksia aikaan. Viisivuotisella toimialallaan on yhdistys 
tehnyt lukuisia anomuksia ja alotteita ammattikuntansa 
olojen parantamiseksi. Mainittakoon vaan, miten sitkeästi 
on anottu määrättyjen kelpoisuusehtojen käytäntöön otta
mista ratamestareita ja esimiehiä toimiinsa otettaessa ja 
ylempiin toimiin siirrettäessä. Tämä anomus, jonka pää
sisältönä on teollisuuskoulusivistyksen vaatiminen kelpoi
suusehdoksi, on parikin kertaa hyljätty, mutta vielä uudis
tettu. Palkkausasiaa ratkaistaessa koetti yhdistys myöskin 
vaikuttaa ammattikunnalle edullisen ratkaisun saavuttami
seksi Vapaapilettiohjesäännön uudistamisesta on tehty 
aromuksia, samaten palvelusohjesäännön uusimisesta ajan
mukaiselle ja paremmin tarkoitustaan vastaavalle kannalle. 
Ylityön korvaamisesta on jätetty anomus, mutta siihen, kuten 
moneen muuhunkin tuli kieltävä vastaus. Yleisiä ammatti- 
kysymyksiä on myöskin käsitelty m. m. vaihteista, töiden 
hinnoittelemisesta, tuntipalkan ottamisesta palkkayksiköksi, 
työläispilettien käytännöllistyttämisestä, luvattoman radalla- 
kulun ehkäisemisestä y. m. Yhdistyksen edustajia on myös
kin viime vuosina kutsuttu ammattikysymyksiä käsittele
mään asetettuihin komiteoihin.

Ratamestariyhdistys on kiinnittänyt suurta huomiota 
jäsentensä ammattisivistyksen kohottamiseksi. Sitä todistaa 
jo useasti uudistettu anomus pätevyysehtojen korottamisesta. 
Samaa tarkoitusta varten on yhdistys arpajaisten kautta 
kerätyillä varoilla järjestänyt suurehkon ammattikirjaston. 
Vuosikokousten y. m. yhteyteen on järjestetty esitelmiä.

Yhdistyksen toimintaa on ollut omiaan haittaamaan raha
varani puute. Vuokra-apua valtionvaroista on turhaan anottu. 
Omaa huoneustoa ei osastoilla myöskään ole ollut, vaan ovat 
ne saaneet tyytyä jakamaan huoneuston jonkun toisen 
rautatieläisjärjestön kanssa.

Ratamestariyhdistyksen puheenjohtajana oli v. 1906—1910 
ratamestari K. F. Sipi ja 1911 ratamestari W. Kekomäki.
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Suomen Valtionrautateitten Jarrumiesyhdistys.

Jarrumiehet olivat jo ennen suurlakkoa puuhanneet omaa 
yhdistystä. Kun sitten Rautatieläisten Liitto syntyi, muo
dostivat jarrumiehet siihen oman ammattiosaston. Kun 
Liiton toiminta parin vuoaen kuluttua järjestettiin piiriosas
tojen pohjalle, jäivät jarrumiehet taas vaille omaa ammatti
yhdistystä. V. 1910 alkupuolella heräsi sitten Vaasassa ajatus 
perustaa yleinen puolueista riippumaton jarrumiesyhaistys. 
Kannatuksen puutteessa jäi asia silläkertaa vuodeksi lepää
mään. Mutta jo v. 1911 alussa heräsi kysymys jälleen, saaden 
kannatusta Helsingissä, Lahdessa, Kouvolassa y. m. Ylei
nen jarrumiesten kokous pidettiin sen johdosta maaliskuun 
lopulla Kouvolassa, missä yhdistys päätettiin perustaa. 
Samassa kokouksessa hyväksyttiin helsinkiläisten laatima 
sääntöehdotus ja valittiin komitea asiaa valmistamaan. 
Toukokuussa voitiin pitää lopullinen perustava kokous 
Riihimäellä. Täällä valittiin keskustoimikunta, kotipaikkana 
Helsinki. Yhdistyksen toiminta on järjestetty pääasialli
sesti samaan tapaan kuin muitten ammattiyhdistysten, jakau
tuen piireihin y. m. Toiminta näyttää nyt kuluneena aikana 
olleen vilkasta. Yhdistys ehti ottaa osaa v. 1911 yleiseen 
edustajakokoukseen ja alustaa siellä tärkeitäkin kysymyksiä. 
Jäsenmäärä on noin 650. Puheenjohtajana on toiminut 
jarrumies R. Wirtanen.

Yleiset rautatieläiskokoukset.

Ensimäisen yleisen rautatieläiskokouksen syntysanat oli 
lausuttu Järnvägsföreningissä. Sen kokoonkutsumisen yhtenä 
aiheena oli tämän yhdistyksen yleinen tila. Pienestä toveri
piiristä oli se laajentunut koko maata käsittäväksi suureksi 
yhdistykseksi, jonka jäseniä oli maan eri äärillä. Siitä huoli
matta toimi yhdistys ainoastaan pääkaupungissa. Linjalla 
työskentelevät jäsenet saattoivat harvoin ottaa osaa sen toi-



niintään. Yhdistys ei myöskään voinut, kuten sen tarkoitus 
oli, lähentää ja yhdistää koko maan rautatienvirkamiehistöä. 
Oli sentähden syntynyt yksiä ja toisia epäkohtia. Maaseu
dulla olivat monet tyytymättömiä siihen, että ainoastaan 
pääkaupunkilaiset pääsivät osallisiksi yhdistyksen toimin
taan. Se mielipide, ettei yhdistys silloisessa muodossaan 
vastannut tarkoitustaan oli yleinen. Sentakia olikin ryhdytty 
toimenpiteisiin sääntöjen muuttamiseksi ja haluttiin jättää 
tämä kysymys yleisen rautatienvirkamieskokouksen ratkais
tavaksi. Toinen syy, miksi yleistä kokousta pidettiin tar
peellisena oli se, että päiväjärjestykseen oli tullut useita tär
keitä rautateitä ja niitten virkamieskuntaa koskevia kysy
myksiä. Näinä vuosina näytti yleensä jonkinlainen uudistus
liike rautateillämme saaneen vauhdin. Se oli herättänyt jou
kon tärkeitä kysymyksiä, joitten ratkaisuun virkamiestenkin 
puolelta tahdottiin vaikuttaa. Muodollisen aiheen ensimäisen 
yleisen rautatieläiskokouksen pitämiseen maaliskuun 14—16 
p:nä 1887 antoi samaan aikaan, maaliskuun 17 p:nä 1887, vie
tettävä rautateittemme 25-vuotisjuhla.

Ensimäinen yleinen rautatieläiskokous oli yksinomaan 
rautatienvirkamiesten kokous. Aate sen pitämisestä oli syn
tynyt Järnvägsföreningissä ja tämä yhdistys huolehti myös
kin sen järjestämisestä. Tammikuun 19 p:nä oli yhdistyksen 
valitsema toimikunta lähettänyt virkamiehille kutsun ko
koontua Helsinkiin ensimäiseen yleiseen rautatieläiskokouk- 
seen sekä samalla kehoittanut lähettämään keskustelukysy
myksiä. Sekä osanottajia että keskustelukysymyksiä tuli 
runsaasti. Edellisiä oli ilmoittautunut 126, niistä 5 naista. 
Keskustelukysymyksiä oli jätetty 47, niistä eivät tietysti 
likimainkaan kaikki ehtineet tulla keskustelun alaisiksi. 
Kokouksen avasi toimikunnan puheenjohtaja luutnantti 
Aug. Fabritius. Puheessaan hän m. m. lausui sen toivomuksen 
että kokous tulisi osanottajilleen selvittämään, minne rauta
teitten kehitys tähtää. Kehityksen päämääränä oli saada 
rautateille ja niitten hallinnolle yhä suurempi itsenäisyys, 
tehdä rautatielaitoksen sisäinen kehitys yhä itsenäisemmäksi.
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Tätä suurempaa itsenäisyyttä ei olisi rajoitettava ainoastaan 
rautatiehallinnon huippuun, vaan olisi se ulotettava kaikkiin 
sen osiin ja välineisiin. Täten kehittyisivät eri hallinto-orgaa
nit mahdollisimman korkealle tehtävänsä täyttämisessä. 
Rautatieorganismin ja sen eri orgaanien itsenäinen kehitys 
ei kuitenkaan saisi rikkoa tai saattaa vaaraan yhtenäisyyttä. 
Kokouksen tehtävänä oli myöskin toveruuden ja henkilö
kohtaisen seurustelun avulla aikaansaada kiinteämpi yh
teys rautateitten eri tahoilla työskentelevien virkamiesten 
välillä ja vastustaa eristäytymistä, jota helposti saattoi syn
tyä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aug. Fabritius 
ja varapuheenjohtajiksi liikennetirehtöörin apulaiset K. G. 
Standertskjöld ja Aug. Fr. Granfelt. Sihteerinä toimi kon
trollööri R. Wegelius. Kokouksella oli alusta alkaen toveri- 
kokouksen leima. Se ilmeni heti siinä, ettei sanomalehtien 
edustajia laskettu kokoukseen, »koska» — kuten eräs osan
ottajista lausui — »useimmat osanottajista olivat tottumatto
mia parlamentaarisiin keskusteluihin, ja sanomalehtien ker
tojien läsnäolo olisi lausuntovapauden estäjänä». Tästä 
samasta asiasta syntyi sitten rettelöitä, kun sanomalehdet 
loukkaantuneina kieltäytyivät mainitsemasta mitään ko
kouksesta.

Lukuisat keskustelukysymykset jaoitettiin neljään osaan. 
Toiseen kuuluivat rautatieliikennettä ja hallintoa koskevat 
kysymykset. Niistä tähän ryhmään kuuluvista kysymyksistä, 
jotka todellakin tulivat keskustelun alaisiksi, mainittakoon 
ensimäisenä kysymys varainkantotakuun poistamisesta. Alus
taja, asemapäällikkö J. G. Johansson ehdotti takuurahaston 
perustamista, josta vaillingit korvattaisiin. Kokous päätti 
kuitenkin anoa hallitukselta, että takuujärjestelmä kokonaan 
lakkautettaisiin. Rautatiehallitus puolestaan kannattikin 
anomusta, mutta kysymys jäi kuitenkin pitkiksi ajoiksi 
ratkaisematta, ollen myöhemmin lukuisia kertoja keskustelun- 
alaisena rautatieläispiireissä. — Tärkeä oli herra Wegeliuksen 
esittämä kysymys, »olisiko toivottavaa, että rahtiluotto otet-
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täisiin rautateillämme käytäntöön?» Tämä asia oli jo ennem
min ollut rautatiehallituksen asettaman komitean käsitel
tävänä ja komitea oli sitä puoltanut. Liikenneohjesäännön 
laatimista varten asetettu komitea, jonka pohdittavaksi kysy
mys sitten oli joutunut, ei sitä puoltanut. Kokouskin päätti vas
tata kysymykseen kieltävästi. — Kysymyksen meno- ja paluu- 
pilettiasian paraimmasta ratkaisusta alusti Aug. Fabritius. Hän 
ehdotti näitten pilettien ulottamista kaikille matkoille ja alen
nuksen laskemista samalla tavalla kuin tavallinen matkustaja- 
alennus. Kokous päätti asettaa komitean laatimaan asiasta 
yksityiskohtainen lausunto ja jättämään se rautatiehallituk
selle. Toiseen luokkaan oli myös pantu kysymys, »miten olisi 
säätyjen päätös sunnuntailevon antamisesta valtionrauta
teillä paraiten toteutettavissa?» Vilkkaassa keskustelussa 
todensivat kaikki puhujat, miten välttämätöntä sunnuntai
levon hankkiminen oli ja esitettiinpä ehdotuksia sunnuntai- 
Iiikenteen lakkauttamisesta tai ainakin rajoittamisesta. Mi
tään päätöstä ei asiassa tehty, vaan sai keskustelu olla vas
tauksena. Samanlainen päätös tehtiin kysymyksessä kierto- 
kirjeitten ja päiväkäskyjen laatimisesta. Useat puhujat 
moittivat sitä, että kiertokirjeitten ulkonainen muoto oli louk- 
kaava ja toivoivat, että ne laadittaisiin kohteliaaseen muo
toon. Päiväkäskyt olisivat kokonaan lakkautettavat, koska 
ne olivat omiaan vahingoittamaan toverihenkeä ja yleensä 
tekivät ikävän vaikutuksen. Tässä yhteydessä lienee syytä 
huomauttaa, että valtionrautateillämme pitkät ajat vallitsi 
»sotilaallinen» järjestys. Päätirehtööri ja monet virkamiehet 
olivat entisiä sotilaita. Tästä johtui, että mainitut kirjelmät 
monasti olivat laaditut sotilaalliseen tapaan, ilman kohteliai
suuksia ja vähän noudattaen jo silloin virallisessa kirjeen
vaihdossa tavaksi tulleita sopivaisuusvaatimuksia.

Kolmanteen ryhmään oli luokitettu virkamiesten yhteisiä 
etuja koskevat kysymykset, kaikkiaan 14. Niistä oli ensiksi 
esillä kysymys siitä, olisiko asemapäälliköille 25 virka- ja 
55 ikävuoden kuluttua annettava täysi eläke. Kokous päätti 
yksimielisesti että aika, jolloin rautatienvirkamies on oikeu
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tettu täyteen eläkkeeseen, lyhennettäisiin ja hyväksyi alus
tajan ehdotuksen. Kun silloin voimassaolleen eläkeohje- 
säännön mukaan 35 palvelus- ja 63 ikävuotta oikeutti täy
teen eläkkeeseen, niin olivat kokouksen päätökset tässä 
asiassa varsin pitkälle kantavat. Toinenkin tärkeä eläke
laitosta koskeva kysymys oli esillä, nim. kysymys eläkeohje- 
säännön muuttamisesta sellaiseksi, että joko kaikki virka- 
ja palvelusmiehet tulisivat kuulumaan eläkekassaan, tai, 
jos tämä ei läheisessä tulevaisuudessa olisi mahdollista, että 
kaikki vakinaiset palkannauttijat saisivat yhtyä kassaan 
sekä että kassan osakas tultuaan vakinaiseen virkaan 
edelleenkin saisi siinä pysyä. Tästä kysymyksestä päätti 
kokous, että vastanimitettyjen vakinaisten virkamiesten 
pakollisesti tuli liittyä kassaan, mutta että jo virassa ole- 
villakin oli oikeus siihen. Lopuksi päätettiin, että niillä 
kassan osakkailla, jotka vähintäin 5 vuotta olivat olleet sen 
jäseninä, oli oleva oikeus pysyä kassassa vakinaiseen virkaan 
tultuaan. Tämän kysymyksen selvittämiseksi mainittakoon, 
että rautatien vakinaiset virkamiehet olivat sotilasviraston 
leski- ja orpokassan osakkaita kun taas palkkio virkailijat 
kuuluivat rautateitten eläkekassaan. Niin pian kuin palkkio- 
virkailija tuli vakinaiseen toimeen, menetti hän oikeutensa 
kassaan ellei ollut 10 vuotta ollut jäsenenä.

Vapaapilettijärjestelmää koskeva keskustelukysymys he
rätti suurta mielenkiintoa. Vilkkaan keskustelun jälkeen 
päätettiin, että silloista vapaapilettijärjestelmää oli pidet
tävä epätyydyttävänä ja päätettiin asettaa komitea valmis
tamaan anomusta asiasta. Myöskin virkavapaus oli kes
kustelun alaisena. Päätettiin, että liikenneosaston virkamie
hille olisi kesän aikana myönnettävä 2 å 4 viikon virkavapaus 
tarvitsematta palkata sijaista. Tällöin ei olisi lomaan las
kettava niitä lyhyempiä loma-aikoja, yhteensä 30 päivää 
vuodessa, johon virkamiehet jo olivat oikeutettuja. Myöskin 
konduktööreille katsottiin tarpeelliseksi 10 vuoden palvelus
ajan jälkeen antaa 4 viikon loma vuodessa. Tässä kokouk
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sessa keskusteltiin vielä sairaskassan perustamisesta; tämä
kin asia lykättiin komitean valmistettavaksi.

Ensimäiseen osastoon oli ryhmitetty kolme kysymystä, 
jotka silloiselle virkamieskunnalle ja erittäinkin sen yhdis
tykselle olivat tärkeitä. Ensimäinen kysymys koski Järn- 
vägsföreningin sääntöjen muuttamista sikäli, että yhdistys 
jakautuisi yhteiseen keskushallinnon alaisina oleviin haara
osastoihin. Toinen kysymys koski rautatieläiskokousten 
tarkoituksenmukaisinta järjestelyä ja sitä, eikö palvelija- 
kunnalle olisi suotava oikeus edustajiensa kautta ottaa nii
hin osaa. Viimeinen kosketteli oman lehden perustamista. — 
Järnvägsföreningin uudelleen järjestely oli jo ollut yhdis
tyksessä käsiteltävänä ja oli siellä valittu komitea laatinut 
sääntöehdotuksen, joka painettuna jaettiin kokouksen osan
ottajille. Ehdotus piirien muodostamisesta sai kannatusta, 
mutta sääntöjen vahvistamisesta tai hylkäämisestä ei tämä 
kokous luonnollisesti voinut päättää, vaan kuului se Järn- 
vägsföreningille. Komitea sai tehtäväkseen sääntöehdotuksen 
valmistamisen. Toisen kysymyksen suhteen päätettiin, että 
yleiset rautatieläiskokoukset otettaisiin niitten välineitten 
joukkoon, joitten kautta yhdistys koettaa tarkoitusperiään 
saavuttaa. Ehdotus, että palvelijakunta edustajiensa kautta 
saisi ottaa osaa näihin kokouksiin hyväksyttiin. Edustajien 
lukumäärä määrättiin 38:ksi, nim. 18 liikenneosastolta, 12 rata- 
osastolta ja 8 koneosastolta. Samalla hyväksyttiin muuta
mia yksityiskohtaisia määräyksiä kokousten järjestämisestä. 
Seuraava kokous päätettiin pitää v. 1890 paikassa, joka jätet
tiin Järnvägsmannaföreningin määrättäväksi. Kolmannen 
kysymyksen suhteen lausui kokous toivomuksenaan, että oma 
lehti saataisiin rautatieläiskunnalle, mutta jätti toteuttamisen 
yhdistykselle.

Niistä lukuisista asioista, joita ensimäisessä rautatieläis
kokouksessa oli esillä, ehdittiin ainoastaan osa käsitellä. 
Käsitellyistäkin asioista jäi osa vaillinaisiksi lykkäytyen 
komiteoihin, jonne hautautuivat. Mutta siitä huolimatta oli 
kokous jättänyt pysyvät jäljet. Osanottajissa herätti se



111

innostusta ammattiin ja siihen kuuluvain asiain pohtimiseen. 
Se vilkas toiminta, jonka Järnvägsmannaföreningin histo
riikista huomaamme siinä seurassa lähinnä seuraavina vuo
sina vallinneen, on ensimäisen rautatieläiskokouksen tulos. 
Myöskin eräitä käytännöllisiä seurauksia oli kokouksesta. 
Ensimäiseen kohtaan kuuluvat kysymykset yhdistyksen 
uusimisesta ja ammattilehden perustamisesta toteutettiin 
jo seuraavana vuonna. Kokouksen valitsemat tarkastus- ja 
toimitusvaliokunnat lähettivät päätöksistä aiheutuvat ano
mukset ja ehdotukset rautatiehallitukselle. Tärkeätä vapaa- 
pilettikysymystä valmistamaan oli kokous asettanut valio
kunnan, johon kuuluivat alustaja asemap. Hj. Montell, 
■isemap. A. Sandström ja liikennetirehtöörin apul. A. F. 
Granfelt. Komitea laati ohjesääntöehdotuksen, joka muut
tamatta hyväksyttiin 1888. Suurilla ilon ja kiitollisuuden 
tunteilla otti rautatieläiskunta vastaan yleisen rautatieläis
kokouksen työn tärkeimmän hedelmän. Monet kokouksen 
päätökset jäivät toteuttamatta: osaksi hautautuivat ne komi
teoihin, osaksi ei hallitus ottanut niitä huomioon. Useat 
niistä olivat uudelleen esillä toisessa yleisessä rautatieläis- 
kokouksessa

Toinen yleinen rautatieläiskokous oli päätetty pitää 
v. 1890 ja oli Järnvägsmannaföreningille jätetty sen paikan 
määrääminen ja valmistavan toimikunnan asettaminen. 
Yhdistys päätti kuitenkin yleisessä kokouksessa marrask. 
30 p:nä 1889 lykätä yleisen rautatieläiskokouksen pitämisen 
vuoteen 1892, sitä varten olisi keskustoimikunnan ryhdyttävä 
valmistaviin toimenpiteisiin.

Valmistavaan toimikuntaan valitsi keskustoimikunta seu- 
raavat henkilöt: Aug. Fabritius, C. B. Federley, A. Berner, 
K. Moring, R. Wegelius. Toimikunnan puheenjohtajana 
toimi toimistotirehtööri C. B. Federley. Kokous pidettiin 
Helsingissä maalisk. 14—16 p:nä 1892. Tämä toinen yleinen 
rautatieläiskokous vastasi kokoonpanonsa puolesta paremmin 
nimeään kuin ensimäinen. Ensimäisen yleisen rautatieläis-
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kokouksen päätöksen mukaan oli tähän kutsuttu rautatien- 
virkamieskunta kokonaisuudessaan sekä lisäksi 38 palvelija- 
kunnan edustajaa. Minkäänlainen suhteellisuus rautatieläis
kunnan eri osien välillä ei näin ollen tullut kysymykseen, eikä 
kokous täysin vastannut nimeä yleinen rautatieläiskokous. 
Jonkinmoista edistystä osoitti kuitenkin palvelijakunnan 
kutsuminen kokoukseen. Osanottajia ilmoittautui 121, niistä 
84 virkamiestä ja 37 palvelijakunnan edustajaa. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin toimistotirehtööri C. B. Federley, 
varapuheenjohtajaksi liikennetirehtöörin apulainen K. G. 
Standertskjöld, sihteeriksi ylikontrollööri G. R. Wegelius. 
Keskustelukysymyksiä oli 48, niistä 23 virkamiesten, 25 
palvelijakuntaan kuuluvien esittämiä. Moniin kysymyksiin, 
erittäinkin palvelijakunnan esittämiin, oli jätetty kirjallinen 
alustus. Kysymykset oli ryhmitetty kahteen pääluokkaan: 
rautatieliikennettä ja rautatiehallintoa koskeviin sekä virkai
lijain yhteisiä etuja koskeviin. Edelliseen ryhmään kuului 
21, jälkimäiseen 27 kysymystä. Useat kysymykset, jotka jo 
v. 1887 olivat olleet esillä, mutta eivät vielä olleet saaneet 
toivottua ratkaisua, esiintyivät uudelleen.

Kokouksen ensimäisenä tehtävänä oli hyväksyä yleisten 
rautatieläiskokousten järjestyssäännöt, jotka sitä varten 
asetettu valiokunta oli laatinut. Ehdotus hyväksyttiin. Näit
ten järjestyssääntöjen mukaan oli Järnvägsmannaförenin- 
gin aktiivisilla jäsenillä ja Henkilökunnan yhdistyksen hy
väksymän vaalijärjestyksen mukaan valituilla palvelijakun
nan edustajilla oikeus ottaa osaa yleisiin rautatieläiskokouk- 
siin.

Järjestävistä toimenpiteistä kannattaa mainita, että tällä 
kertaa päätettiin yksimielisesti laskea sanomalehtimiehiä ja 
yleisöä kokoukseen. Jonkunverran kinaa syntyi sitävastoin 
tulkitsemiskysymyksestä. Suurin osa palvelijakunnan edusta
jista oli suomenkielisiä. He jättivät 20 suomenkielistä kes
kustelukysymystä. Heidän puoleltaan vaadittiin lausuntojen 
ponsien ja pääkohtien tulkitsemista suomeksi. Palvelija- 
kunnan edustajat esiintyivät tässä asiassa hyvin vaatimatto-
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inasti, useat heistä tyytyivät lausumaan vaan toivomuksen, 
että virkamiehet mahdollisuuden mukaan käyttäisivät suo
mea. Sitävastoin jotkut virkamiehet sitä kiivaasti vastusti
vat, koska muka »rautatieläisten tuli osata molempia kieliä» 
(hra Sundvall) ja kun »suomalaiset kokouksen osanottajat 
asettivat vaatimuksia, vaikka he vaan Järnvägsmannaföre- 
ningin kohteliaisuuden johdosta olivat tilaisuudessa ottaa 
osaa kokoukseen». Äänestyksessä hylättiin ehdotus kaikkien 
lausuntojen tulkitsemisesta ja päätettiin toimittaa tulkitse
minen ainoastaan erikoisesta pyynnöstä. — Erinäisten tär- 
keitten kysymysten käsittelyä varten asetettiin valiokuntia. 
Käsiteltäväksi otettiin ensiksi kysymykset voimassaolevan 
liikennetaksan ja -ohjesäännön muuttamisesta. Asiasta oli 
olemassa kaksi alustusta, toinen Aug. Fabritiuksen ja toinen 
R. Wegeliuksen. Molemmissa alustuksissa tunnustettiin 
voimassaoleva tavaranarvoon perustuva taksa sopimatto
maksi ja ehdotettiin uutta, jossa otettaisiin huomioon muita
kin näkökohtia, kuten paino, ala, kuletustapa y. m. Jälki
mäisessä alustuksessa ehdotettiin vielä komitean asettamista. 
Lyhyen keskustelun jälkeen kokous hyväksyi alustajien esit
tämät näkökohdat, jotka jo ennemmin Järnvägsmannabla- 
detissa olleitten kirjoitusten kautta olivat monille osanottajille 
tuttuja. Jo ensimäisessä kokouksessa esillä ollut kysymys 
takuujärjestelmän poistamisesta otettiin uudelleen esille. 
Kun ensimäisen rautatieläiskokouksen päätöksestä takuu
järjestelmän poistamisesta ei ollut toivottua seurausta, päätti 
kokous uudistaa anomuksen. Toinenkin yleinen tariffikysy- 
mys oli esillä, nim. kysymys matkustajataksan perinpohjai
sesta muuttamisesta tarkoituksella alentaa matkustajamaksut 
zonitariffin yhteydessä tai ilman sitä. Uusien tariffien laati
minen oli meillä silloin päiväjärjestyksessä ja oli sitä valmis
tamaan asetettu komitea. Järnvägsmannabladetissa oli viime 
vuosina kerta toisensa perästä kirjoitettu tariffiuudistuksesta 
ja matkustajamaksujen alentamisesta. Zonitariffi oli saanut 
innokkaan kannattajan Aug. Fabritiuksesta, joka lukuisissa 
kirjoituksissa oli esittänyt sen etuja ja koettanut saada sille
S Suomen Kanta ti el ii isku n tn
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kannattajia rautatieläispiireissä. Hra Fabritius alusti kysy
myksen. Keskustelun jälkeen, johon ainoastaan pari kolme 
henkilöä otti osaa, päätettiin hyväksyä alustajan kanta, 
että matkustajamaksut olisivat alennettavat. Mutta sitä
vastoin ei kokous katsonut voivansa kannattaa zonitariffeja, 
koska asiaa vielä oli liian vähän selvitetty. — Vielä yksi koko 
rautatielaitosta käsittelevä kysymys ansaitsee mainitsemista: 
»mitä toivomuksia olisi rautatieläisten taholta lausuttava 
rautatiehallituksen v. 1888 annetun johtosäännön uusimi
sesta?» Tämänkin kysymyksen alusti Aug. Fabritius ja oli 
sitäkin käsitelty Järnvägsmannabladetissa. Kysymys oli jaettu 
useihin kohtiin, joista kokous hyväksyi osan, osan taas hyl- 
käsi. Niin hyväksyttiin vaatimus, että desentralisatsioni- 
periaatetta koetettaisiin mahdollisimman laajalti toteuttaa. 
Sitävastoin ei kokous hyväksynyt alustajan mielipiteitä rau
tatiehallituksen jäsenille asetettavista pätevyysvaatimuksista 
eikä voitto-osuuden myöntämistä rautatieläisille rautateitten 
vuosivoitosta. Tämän kysymyksen yhteydessä esiintyi hyvin 
selvästi kaksi suuntaa, toinen edistysmielinen, toinen van
hoillisempi ja virkavaltaisempi. Jälkimäisen suunnan edusta
jat pyrkivät rajoittamaan kokouksen päätösvaltaa erinäi
sissä asioissa ja leimasivat uudistuspyrkimykset vaaralli
siksi fantasioiksi y. m. Ensimäiseen osastoon kuuluvista 
kysymyksistä ansaitsee vielä mainitsemista kysymys sun- 
nuntailevosta rautateillä. Tästä asiasta, joka oli ollut esillä 
edellisessä yleisessä kokouksessa, oli kolme alustusta. Niit
ten mukaan päätti kokous anoa rautatiehallitukselta, ettei 
ylimääräisiä tavarajunia lähetettäisi pyhä- ja juhlapäivinä, 
että vakinaista tavaraliikettä näinä päivinä vielä enemmän 
rajoitettaisiin sekä että palvelijakunnalle suotaisiin sunnuntai- 
lepoa useammin kuin mitä silloin voimassa oleva ohjesääntö 
määräsi.

Palkkausasioita käsitteleviä kysymyksiä oli useita. Mai
nitsemme kokouksen hyväksymän kysymysponnen, että 
asemapäälliköt 2C—25 virkavuoden perästä korotettaisiin 
lähinnä korkeampaan luokkaan. Palvelijakunnan palkka-
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etujen parantamisesta oli kaksi ehdotusta; kokous hyväksyi 
molemmat. Ensimäisen mukaan olisi tehtävä seuraavat pa
rannukset: konduktöörien ja ratamestarien tulisi heti saada 
palkkiota 13 palkkaluokan mukaan, veturinkuljettajien 12, 
veturinlämmittäjien 15—16 luokan mukaan. Toisen alus
tuksen mukaan tulisi nuorempien ratavahtien ja vaihde
miesten palkkion alkaa 18 luokasta. Kaksi alustusta, toi
nen virkamiehen, toinen palvelijakuntaan kuuluvan, oli 
myöskin kysymyksestä, eikö rautatieläisille olisi myön
nettävä lisäpalkkiota yötyöstä. Alustajat sekä keskuste
luun osaaottaneet lausuivat, että yötyöpalkkio olisi suotava 
niin asema- kuin junayötyöstä. Virantekorahojen uudelleen 
järjestämistä vaadittiin myös. Kokous päätti anoa rauta
tiehallitukselta, että se valmistaisi uuden virantekopalk- 
kio-ohjesäännön, jossa yötyöstäkin myönnettäisiin erikoi
nen palkkio. Täysin palvelleille tai kivulloisuuden takia 
eronneille rautatieläisille päätti kokous anoa tilapäisiä vapaa- 
pilettejä.

Rautatieläisten asunto-olojen parantamisesta oli Järn- 
vägsmannaföreningin itäisen haaraosaston asettama valio
kunta laatinut pitkän alustuksen. Alustuksessa esitettiin 
joukko yleisiä terveydenhoito-ohjeita rautatieläisasuntojen 
rakentamisen suhteen ja sen lisäksi arvosteltiin siinä silloisia 
asunto-oloja. Palvelijakunnan asunto-olot olivat yleensä 
epätyydyttäviä. Vaatimukseksi oli asetettava, että suurem
mille perheille ehdottomasti oli annettava 2 huonetta ja keit
tiö. Myöskin virkamiesten asunto-olot olivat epätyydyttäviä. 
Suuri epätasaisuus vallitsi; varsinkin 5:nnen luokan asema- 
päälliköt y. m. saivat aivan liian pienen asunnon. Vuokra- 
rahat olivat samassa suhteessa korotettavat niin virkamie
hille kuin palvelijakunnalle. Keskustelussa esitettiin ylei
sesti, mitenkä rautatieläisten asunto-olot monessa suhteessa 
kaipasivat parannusta. Kokous päätti anoa, että mainitut 
epäkohdat mitä pikemmin parannettaisiin.

Eläkeoloista oli jätetty 5 keskustelukysymystä, jotka 
kaikki olivat olleet kokouksen asettaman valiokunnan tar-
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kastettavina. Nojautuen tämän valiokunnan mietintöön, 
joka pääasiallisesti oli alustusten mukainen, päätti kokous, 
vilkkaan keskustelun jälkeen, anoa useita uudistuksia voi
massa-olevaan eläkejärjestelmään. Kokous päätti, a) että 
asemapäälliköt ja ratamestarit oikeutettaisiin täyteen eläk
keeseen 30 virka- ja 58 ikävuoden kuluttua, b) että rautatie- 
läiskunta olisi kokonaan eroitettava sotilasviraston leski- ja 
orpokassasta sekä liitettävä itsenäiseen yhteiseen eläkelai
tokseen, c) että rautatien eläkelaitoksen ohjesääntö olisi muu
tettava ja anottava komitean asettamista sitä tarkastamaan. 
— Samanluontoinen oli kysymys henkivakuutusyhtiön pe
rustamisesta rautatieläisten keskuuteen. Tämä samoin kuin 
monet muut esillä olevat asiat, oli jo parin vuoden aikana 
ollut keskustelun alaisena Järnvägsmannaföreningissä. Pää
tettiin asettaa asiaa pohtimaan komitea, jonka olisi ryhdyt
tävä keskusteluihin kotimaisten henkivakuutusyhtiöitten 
kanssa. Myöskin Norrménin rahaston järjestämisestä kes
kusteltiin ja sitäkin valmistamaan asetettiin valiokunta, 
johon Järnvägsmannaföreningen valitsi 3, Henkilökunnan 
yhdistys 2 jäsentä.

Muitten keskustelukysymyksien joukosta herättää huo
miota usein päiväjärjestyksessä ollut kysymys harjoitteli
jani sivistyksestä ja valmistuksesta. Alustaja, hra Berg- 
manson, esitti hyvin pitkälle tähtääviä ehdotuksia. Har- 
jottelijoita saisi ottaa vain muutamille siihen soveltuville 
asemille. Tutkinnoissa, joiden tulisi jakautua kahteen osaan 
olisi osoitettava perehtymistä rautatieoikeuteen, -historiaan 
ja -hallintoon, johonkin sivistyskieleen y. m. Helsinkiin 
olisi järjestettävä jatkokursseja. Kokous katsoi kuiten
kin silloin voimassaolevat pätevyys y. m. vaatimusten riit
tävän, joten hra Bergmansonin uudistusehdotukset raukesi
vat.

Olemme yllä esittäneet ainoastaan tärkeimmät niistä 
lukuisista keskustelukysymyksistä, jotka kokouksessa tulivat 
esille. Toinen yleinen rautatieläiskokous oli tuntuvasti edellä 
ensimäistä siinä, että se ehti saada paljon enemmän valmista.
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Tämä seikka on sitäkin huomattavampi, kun kokouksen 
kokoonpano oli toisenlainen. Virkamiestaholla oli pelätty, 
että palvelijakunnan osanotto olisi omiaan suuressa määrin 
Jiidastuttamaan kokouksen menoa. Pelko ei toteutunut. 
Tosin keskustelu muutamissa tapauksissa kärsi liian usein 
ja turhaan käytetyistä puheenvuoroista, mutta mitään mai
nittavampaa haittaa siitä ei ollut. Palvelijakunnan edustajat 
ottivat osaa useimpain asiain käsittelyyn. Ainoastaan varsi
naisiin liikenneteoriiaa käsitteleviin kysymyksiin eivät he 
puuttuneet. Sitä ei voikaan ihmetellä, sillä näitten kysy
mysten alustukset olivat lyhyet, syystä että alustajat arveli
vat kuulijain jo tutustuneen näihin kysymyksiin joko Järn- 
vägsmannaföreningissä tai sen lehdessä. Palvelijakunta ei 
niistä luonnollisesti tiennyt mitään, eikä voinutkaan tietää. 
Asiain nopeaan kulkuun vaikutti myöskin se seikka, että 
useat kysymykset oli sekä virkamiesten että palvelijakunnan 
yhdistyksessä perin pohjin valmistettu.

Taloudellisten asiain käsittelyssä tuli yhteenkuuluvai
suuden tunne selvästi näkyviin. Kaikki tunnustivat, että 
taloudellisten olojen parantaminen oli kaikille, niin virkamie
hille kuin palvelijakunnalle, yhtä tärkeätä. Milloin oli ky
seessä virkamiesten palkankorotus, niin palvelijakunnan 
edustajat sitä auliisti kannattivat; samoin virkamiehet yleensä 
kannattivat palvelijakunnan taloudellisten olojen paranta
mista. Seurauksena olikin, että erotessa lausuttiin: »eroamme 
kaikki täältä tietoisina harvinaisesta yksimielisyydestä, tasa- 
arvoisuudesta ja toveruudesta kummaltakin taholta, niin 
virkamiesten kuin palvelijakunnan puolelta» (Aug. Fab
ritius) ja »kiitän siitä uskomattomasta ystävällisyydestä, joka 
kokouksessa on tullut palvelijakunnan osaksi ja joka koko
naan on sulattanut sen 30-vuotisen jäävuoren, joka on ollut 
virkamiesten ja palvelijain välillä —».

Virkamieskunnan taholla ei tyytyväisyys kokoukseen 
ollut aivan yleinen. Ensimäisellä rautatieläiskokouksella oli 
ennen kaikkea ollut toverikokouksen luonne. Toinen taas 
oli enemmän vakavan harkinnan ja vakavien keskustelu



jen kokous. Kokoonpanokin oli niin erilainen, että toverilli
nen luonne, joka ensimäiselle oli antanut leimansa, ei voinut 
tulla esiin. Tämä herätti jonkunlaista tyytymättömyyttä 
virkamiespiireissä. Lisäksi oli ajanhengelle tunnusmerkilli
nen ylimyksellisyys ja vanhoillisuus varsin juurtunut rautatien- 
virkamiehiin. Monet katsoivat arvolleen »alentavaksi» tulla 
tällaiseen sekakokoukseen. Muuten lienee toinen yleinen 
rautatieläiskokous ollut ensimäinen kokous Suomessa, johon 
virkamiehet ja palvelijat yhdessä kokoontuivat neuvottele
maan yhteisistä asioista. Myöskin oli jälestäpäin jonkin
laista tyytymättömyyttä huomattavissa eräissä virkamies
piireissä sen johdosta, että kokouksella oli ollut jonkunver- 
ran radikaalinen leima. Totta on, että useat ehdotukset oli
vat ajan oloihin katsoen radikaaleja, mutta kokouksen van
hoillinen virkamiesaines sai useat niistä kumotuiksi. Muuta
mia niistäkin, jotka hyväksyttiin, pidettiin eräissä piireissä 
liian radikaalisina.

Jälkimaailman arvostelussa oli kuitenkin toisella ylei
sellä rautatieläiskokouksella useita etuja edelliseen verrat
tuna. Se sai aikaan paljon enemmän kuin edellinen. Lisäksi 
oli se omiaan ilmaisemaan, että rautateillämme oli toinenkin 
aines, palvelijakunta, joka mielenkiinnolla seurasi rautateitten 
ja niitten olojen kehitystä. Se tavallaan osoitti, millaisiksi 
rautatieläiskokousten tulisi muodostua, jotta ne olisivat ylei
siä ja täysin vastaisivat tarkoitustaan.

Toisen rautatieläiskokouksen tulokset eivät heti näyttäy
tyneet. Monet siinä esitetyt mielipiteet, kuten matkustaja- 
maksujen alentaminen y. m. toteutuivat vasta vuosien kulut
tua. Jotkut kysymykset jätti rautatiehallitus komiteain 
valmistettaviksi. Mutta monet tärkeät ehdotukset hylkäsi 
se heti. Niin esim. ehdotukset sunnuntailiikenteen vähentä
misestä, eronottaneiden vapaapileteistä, asunto-olojen pa
rantamisesta, palkkaetujen parantamisesta, yötyöstä annet
tavasta lisäpalkkiosta ja virantoimitusrahojen ohjesäännön 
uusimisesta. Täten hylkäsi rautatiehallitus melkein kaikki 
kokouksen rautatieläisten olojen parantamista koskevat
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ehdotukset. Käytännöllinen tulos toisesta yleisestä rautatie- 
läiskokouksesta oli näin ollen pieni. Oli luonnollista, että 
kokouksen päätösten kohtalo herätti mielipahaa rautatieläis
piireissä. Se aiheutti lamaustilan yhteisiin pyrintöihin. 
Järnvägsmannaföreningissä toisen yleisen rautatieläiskokouk
sen jälkeen syntynyt lamaustila johtui osaksi tästä syystä. 
Myöskin seuraavan yleisen kokouksen viipymiseen se vai
kutti.

Kysymys kolmannen yleisen rautatieläiskokouksen pitä
misestä oli esillä useita kertoja, mutta hanke raukesi eri 
syistä. Vv. 1897 ja 1898 oli asia esillä Järnvägsmannaföre- 
ningin vuosikokouksessa, mutta lykkäytyi toistaiseksi. 
V. 1902 oli yhdistys päättänyt järjestää yleisen rautatieläis
kokouksen rautateitten 40-vuotisjuhlan yhteyteen. Tähän 
kokoukseen aiottiin kutsua vaan virkamiehiä. Kokouksen 
pitämiseen jätettiin luvanpyynti asianomaiseen paikkaan. 
Tähän ei kuitenkaan saatu vastausta. Niin raukesi asia tällä
kin kertaa. Routavuosina ei sitten enään voinut tulla kysy
mykseenkään yleisen kokouksen pitäminen.

Suurlakko, joka laajoille kansanryhmille merkitsi ainoas
taan valtiollista ja yhteiskunnallista voimain ponnistusta, 
muodostui rautatieläisille tärkeäksi ammatillisen liikkeen 
keskuskohdaksi. Jo lakon ensimäisinä päivinä alkoivat 
Helsingissä olevat rautatieläiset pohtia asemansa paranta
mista. Jo lokak. 31 p:nä pidetyssä helsinkiläisten rautatie 
Iäisten kokouksessa valittiin palkkakomitea, vaadittiin 
150 mk. alimmaksi kuukausipalkaksi, 8-tuntista työpäi
vää. Helsinkiläiset päättivät kutsua koko maan rautatie
läiset yleiseen kokoukseen. »Lakkojunilla» tuotiin lukuisa 
joukko rautatieläisiä maan kaikilta ääriltä Helsinkiin. Mar- 
rask. 3 p:nä pidettiin yleinen rautatieläiskokous Kansallis
teatterissa. Osanottajia oli noin 3,000, joukossa myös ei- 
rautatieläisiä. Kokous oli tavattoman metelöivä ja myrs
kyisä. Puheenjohtajiksi valittiin tuomari A. G. Heinricius 
ja pannuseppä K. J. Kinnunen. Ensin käsiteltiin kysymystä
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rautatielakon valtiollisesta merkityksestä. Sosialististen kii- 
hoittajien (pääpuhujana esiintyi Kosonen) yllyttämä kokous 
hyväksyi n. s. »Tampereen punaisen ohjelman». Virkamiesten 
esittämä perustuslaillinen ohjelma huudettiin »alas» ja virka
miehet karkotettiin kokouksesta; samoin kävi helsinkiläisten 
suometarlaisten esittämälle ohjelmalle. Rautatieläisten ta
loudellisia oloja käsiteltiin senjälkeen laajalti ja sekavasti. 
Seuraavana marrask. 4 p:nä pidettiin jälleen uusi rautatie- 
läiskokous, joka seurauksiltaan tuli tärkeäksi rautatieläisten 
ammatillisen liikkeen historiassa. Tässä kokouksessa valit
tiin n. s. palkkakomitea, jonka tuli laatia lopullinen ehdotus 
rautatieläisten lakkokokouksissa esitettyjen vaatimusten poh
jalla ja saattaa se perille. Tähän komiteaan valittiin rataesi- 
mies J. Wartiainen, asemamiesten esimies Aug. Jäppinen, 
tallimies A. Vilhunen, ratavartija P. Pennanen, vaihdemies 
Yrjö Taipale, asemamiesten esimies A. Österlund, asemamies 
E. Manck (Metsäranta) ja seppä K. Heinonen. Kun vielä kaksi 
yleisessä kokouksessa valittua jäsentä kieltäytyi, kutsui ko
mitea itse jäsenikseen asemamies J. V. Lehdon ja vaaka- 
mestari J. Altin. Neuvotteluihin ottivat vielä osaa Pietarin— 
Valkeasaaren palvelijakunnan edustajina jarrumies K. Elo
maa ja rataesimies E. Pelkonen sekä sihteerinä tri V. Vallin 
(Voionmaa). Palkkakomitean puheenjohtajaksi valittiin J. 
Wartiainen.

Tämä palkkakomitea oli suurlakkoajan yleisten rautatie- 
läiskokouksien ammatillisten pyrkimysten lopullinen muo
dostaja ja kehittäjä. Emme huoli tässä sen enempää selostaa 
niitä vaatimuksia, joita mainituissa yleisissä kokouksissa 
esitettiin rautatieläisten taloudellisen tilan parantamisen 
suhteen. Monet lausunnot ja vaatimukset olivat hetken innos
tuksen ja yllytyksen synnyttämiä. Palkkakomitea sai työs
kennellä rauhassa, ilman kiihoitusta. Sille lähetettiin rauta
tieläisten lukuisissa kokouksissa lakon aikana ja sen jälkeen 
esitetyt vaatimukset. Siihen keskittyi niin sanoakseni koko 
sen ajan ammatillinen liike rautateillä. Jo se yksimielinen 
kannatus, jonka sen mietintö sai osakseen, osoittaa, että se
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edusti suurinta osaa rautatieläisistä. Kaikkina edellisinä 
vuosina kokoontunut tyytymättömyys, pitkien aikojen ku
luessa kasvaneet ja laajentuneet vaatimukset olivat komi
tean käsiteltävinä. Vaatimukset olivat hyvin erilaiset. Mitkä 
vaativat kaikkien palkkaluokkien poistamista ja 150 mk:n 
alinta palkkaa kaikille, mitkä tyytyivät kahden alimman

Suurlakon aikainen palkkakomitea.
J. V. Lehto, Yrjö Taipale, K. Palomaa, Emil Pelkonen, K. Heinonen, 
A. Vilhunen, J. Alt, A. Österlund, V. Vallin (Voionmaa), P. Pennanen, 

J. Wartiainen, E. Manck (Metsäranta), A. Jäppinen.

palkkaluokan poistamiseen. Eri ammattikuntien keskinäiset 
kinat ja riitaisuudet olivat sovitettavat. Vielä piti vaati
mukset saada sellaisiksi, että olisi jonkinlaisia toiveita niiden 
toteuttamisesta. Komitean tehtävä oli vaikea ja arkaluon
toinen. Se aloitti työnsä marrask. 20 p:nä ja julkaisi mietin
tönsä jouluk. 6 p:nä.
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Alimman palkan tulisi komitean mietinnön mukaan olla 
84 mk. kuukaudessa. Tämä palkka-aste tulisi olemaan alin 
kaikille rautateiden pysyville palvelijoille. Silloisen palk- 
kaussäännön neljä alinta luokkaa tulisivat tämän vaati
muksen kautta kokonaan poistetuksi. Suurlakkokokouksissa 
oli monasti vaadittu, että kaikkien alempain rautatieläisten 
työtä olisi pidettävä samanarvoisena ja siitä maksettava 
sama palkka. Erikoiset palkkaluokat olisi poistettava ja kai
kille jarrumiehiin saakka maksettava sama peruspalkka. 
Komitea puolestaan ehdotti kuitenkin entisen tapaista luoki
tusta. Paikallisiin elinkustannuksiin katsoen olisi eräillä luetel
luilla paikkakunnilla peruspalkan lisäksi myönnettävä 15— 
40 % lisäpalkkio. Melkein kaikissa rautatieläiskokouksissa 
oli vaadittu kolmea palkankorotusta, aina kolmen vuoden 
kuluttua. Komitea anoi sen nojalla, että kaikille vakinaisille 
rautatieläisille hakemuksetta myönnettäisiin mainitut kolme 
ylennystä. Nuhteet, sakot y. m. eivät saisi estää palkankoro
tusta.

Eläkeoikeudesta vallitsi rautatieläisten keskuudessa yksi
mielisyys. Komitea ehdotti, että kaikille vakinaisille palve
lijoille 25 palvelusvuoden kuluttua ikärajaan katsomatta 
myönnettäisiin täysi eläke, joka suuruudeltaan vastaisi perus
palkkaa siinä palkkausluokassa, jossa asianomainen viimeksi 
oli palvellut. Vuokrarahoista esitti komitea ainoastaan alim
mat vaatimukset, ehdottaen, että alimmaksi vuokra-avustuk
seksi tulisi I luokassa 50, IV luokassa 30 mk. kuuk. Vaatetus- 
rahoista tyytyi komitea lausumaan, että niiden tuli olla täysin 
riittävät. Virantekorahoista puhuessaan esitti komitea, että 
jarrumiesten kilometrirahat olisivat poistettavat ja niiden 
asemesta maksettava 15 p:n tuntiraha. Vapaapilettiasiasta 
esitti komitea, että jokaiselle vakinaiselle palvelijalle myönnet
täisiin 1 vuotuinen vapaapiletti, kaupungeissa asuvien vaki
naisten rautatieläisten perheille vuosittain 8 yhden matkan 
pilettiä ja maalla asuville 8 yhden matkan pilettiä sekä 12 
talouspilettiä; lisäksi olisi myönnettävä tarpeellinen määrä 
koulupilettejä. Ylimääräisille olisi annettava 8 yhden mat-
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kan pilettiä, satunnaisille viransijaisille 4 yhden matkan pi- 
lettiä. Lomapäivistä oli rautatieläiskokouksissa tehty hy
vin erilaisia vaatimuksia. Missä oli vaadittu 30 pm vuo
tuista lomaa, missä taasen oli tyydytty 15 p:ään. Komitea 
taas piti 20 pm vuotuista lomaa soveliaimpana. Lääkärin- 
hoitomääräykset tahtoi komitea uudistettaviksi siten, että 
palvelijoille ja rautateiden työläisille perheineen myönnettäi
siin oikeus rautateiden kustannuksella kääntyä minkä lää
kärin puoleen tahansa sekä samalla tavalla saada vapaat 
lääkkeet, vapaan sairashoidon ja tarpeen tullen vapaan pää
syn parantoloihin.

Suurlakkoaikana olivat ylimääräiset palvelijat tehneet 
vaatimuksia olojensa parantamisesta. Vakinainen palvelija- 
kunta oli yhtynyt kannattamaan näitä vaatimuksia. Sovit
tamalla yhteen sille esitettyjä erilaisia vaatimuksia esitti 
komitea, että ylimääräisille maksettaisiin vähintäin 85 mkm 
suuruinen kuukautinen palkkio sekä että palkattomia työ
läisiä (harjoittelijoita) ei rautateillä käytettäisi.

Komitea ehdotti vielä työpäivän järjestämistä 8-tunti- 
seksi, kuitenkin huomioonottamalla yleisen toiminnan ja 
liikenteen vaatimukset. Tämä esitys oli tällä kertaa käsi
tettävä enemmän periaatteellisena ohjeena kuin viipymättä 
toteutettavana vaatimuksena.

Kun raittiuskysymys oli mitä läheisimmässä yhteydessä 
rautatieläisten työ- ja taloudellisten olojen kanssa, katsoi 
komitea, nojautuen lukuisien rautatieläiskokouksien päätök
siin, olevansa velvoitettu esittämään väkijuomain anniskelun 
lakkauttamista rautateillä v:n 1906 alusta ja ehdottoman 
raittiuden vaatimista saman vuoden alusta kaikilta rautatei
den palvelukseen astuvilta rautatieläisiltä.

Ylläesitetyt vaatimukset koskivat varsinaista pysyvää 
palvelijakuntaa. Niiden lisäksi esitti komitea joukon pa
rannusehdotuksia eräitten muitten rautatieläisryhmien talou
dellisiin oloihin. Niinpä esitti komitea tuntuvia parannuk 
siä konepajojen työväen oloihin, kuten 65 p:n alinta tunti
palkkaa, 8-tuntista työpäivää y. m. Uiko- ja ratatyömiehille
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ehdotettiin 40—50 pennin alinta tuntipalkkaa. Varikko- 
työmiehille olisi maksettava vähintään 85 mk. kuussa. 
Urakkatyöt olisi poistettava. Ylimääräisille Iaiturinhoita- 
jille ja veräjävahdeille olisi maksettava 30—85 mk:n suurui
nen kuukausipalkkio. Myöskin konduktöörien palkan- 
parannusvaatimuksia yhtyi komitea kannattamaan, vaikka
kin sen tehtävänä oli etupäässä alemman palvelijakunnan 
tarpeitten ja vaatimusten käsitteleminen. Komitea esitti 
ylikonduktöörin palkan nostamista 10—7 luokkaan, ali- 
konduktöörin 15—10 luokkaan; työpäivän tulisi olla 8-tunti- 
sen y. m. Virkamiesharjoittelijainkin vaatimuksia kannatti 
komitea. Tutkinnon suorittaneiden alimman kuukausi
palkan tulisi olla 85 mk. Lopuksi esitti komitea, että rauta
tieläisiä koskevain työ-, palvelus- ja palkkakausasiain hallin
nolliseen käsittelyyn olisi kutsuttava osaa ottamaan myöskin 
asianomaisten rautatieläisten valitsemia edustajia.

Tätä palkkakomitean mietintöä kannatti koko palve
lijakunta, kuten ylläesitetyistä tapahtumista eri yhdistyk
sissä on huomattu. Tosin tunnustettiin myöhemmin, että 
mietinnössä saattoi olla korjaamisen varaa, mutta kuitenkin 
kannatettiin loppuun saakka näitä vaatimuksia.

Niin pian kuin suurlakon aikaansaama kiihoitus rautatie- 
äispiireissä oli vähän lauhtunut, alkoi yleisen rautatieläis- 

kokouksen kokoonkutsuminen tuntua yhä tarpeellisemmalta. 
Sellaisessa kokouksessa arveltiin voitavan sovittaa rautatie
läispiireissä vallitseva eripuraisuus. Lisäksi odotti suuri 
joukko uudistuskysymyksiä ratkaisuaan. Kolmannen ylei
sen rautatieläiskokouksen eli, kuten sitä virallisesti kutsuttiin, 
»Erinäisten rautatieläisjärjestöjen yleisen kokouksen» pani 
alulle ylikonduktööri K. Ståhl Konduktööriyhdistyksen vuosi
kokouksessa maalisk. 18—19p:nä 1907. Kirjallisessa ehdotuk
sessaan esitti alustaja, mitenkä paljon parannusta kaipaavaa 
rautatieläiskunnan sisäisissä oloissa oli. Yhdistykset eivät voi
neet näitä parannuksia aikaansaada, kun niillä ei ollut valtaa 
puhua kaikkien nimessä. Ainoa mahdollisuus saada nämä ky
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symykset ratkaistuiksi oli, että kaikki yhdistykset ryhtyisi
vät yhdessä puuhaamaan rautatieläiskunnan kutsumista ylei
seen kokoukseen, jossa käsiteltäisiin koko rautatieläiskuntaa 
tai sen suurempaa osaa, rautatielaitosta ja liikennettä koske
via asioita. Konduktööriyhdistys hyväksyi tämän ehdotuksen. 
Saman kuun kuluessa hyväksyttiin asia Suomen Rautatie
läisyhdistyksen, Rataosastolaisten yhdistyksen ja Rautatien- 
virkamiesyhdistyksen vuosikokouksissa. Myöhemmin hyväk
syi sen myöskin Ratamestari ja Esimiesyhdistys. Sitävastoin 
asettuivat Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys sekä Rautatie
läisten Liitto alusta alkaen kokousta vastustavalle kannalle. 
Ne rautatieläisjärjestöt, jotka olivat hyväksyneet ehdo
tuksen, asettivat yhteisen valiokunnan valmistamaan ko
kousta. Valiokunnan puheenjohtajana toimi ylikonduktööri 
Ståhl, varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana ylikonduk
tööri J. Ahla ja sihteerinä suurimman osan aikana toimittaja 
Eemil Forsgren.

Toimikunnan ensi tehtävänä oli päättää, mille perusteille 
kokous olisi järjestettävä. Rautatienhenkilökunnan suuri 
lukumäärä teki mahdottomaksi pitää sellaista kokousta, 
johon kaikki saisivat ottaa osaa. Toimikunta päätti sen- 
vuoksi järjestää kokouksen edustajakokoukseksi, johon kukin 
järjestö saisi valita edustajansa. Laadittiin erityinen vaali- 
järjestys, jonka mukaan vaalikelpoisia ja vaalioikeutettuja 
olivat: 1) äänivaltaiset jäsenet niissä järjestöissä, jotka ko
kouksen toimeenpanivat; 2) vakinaiset, näihin järjestöihin 
kuulumattomat, valtakirjoilla tahi ottotodistuksilla virkoi
hinsa määrätyt rautatieläiset; 3) ne ylimääräiset, joilla 
ensimäisessä kohdassa tarkoitettujen järjestöjen sääntöjen 
mukaan oli oikeus päästä niitten äänivaltaisiksi jäseniksi 
järjestöjen itsensä määräämällä tavalle. Eri järjestöjen 
edustajaluvuksi määrättiin: Suomen Rautatieläisyhdistys 
40, Virkamiesyhdistys 30, Rataosastolaisten yhdistys 15, 
Konduktööri-, Vaaka- ja Pakkamestariyhdistys 8 sekä 
Ratamestari- ja Esimiesyhdistys 7 edustajaa. Lisäksi saivat 
mainittujen järjestöjen keskustoimikunnat lähettää kukin
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edustajan kokoukseen. Myöskin Rautatieläisten Raittius- 
yhdistyksen ja Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen 
Rautatieläisosaston puheenjohtajat oikeutettiin ottamaan 
osaa kokoukseen. Edustajapaikkoja jaettaessa eri järjestö
jen kesken otettiin huomioon osaksi järjestöjen suuruus, 
osaksi muita näkökohtia. Virkamiesyhdistys sai niin suuren 
edustajamäärän osaksi siitä syystä, että sen katsottiin edus
tavan »intelligenssia», osaksi senjohdosta, että se edusti kaik
kiin eri osastoihin kuuluvia ammattiryhmiä rautateillä. 
Rautatieläisyhdistyksen suuri edustajamäärä taas johtui 
osaksi siitä, että sille luovutettiin Kuljettaja- ja Lämmittäjä- 
yhdistykselle sekä Liitolle alkuaan aiotut edustajasijat, osaksi 
taas koska arveltiin järjestöihin kuulumattomien etupäässä 
äänestävän tämän yhdistyksen kautta.

Kokouksen käytännöllistä järjestelyä varten asetti yllä
mainittu valiokunta erityisen toimitusvaliokunnan. Sen 
anomuksesta saatiin kokouksen järjestämisestä koituvien 
kulujen suorittamiseen 6,000 mk:n suuruinen valtioapu.

Erinäisten rautatieläisjärjestöjen yleinen kokous pidettiin 
Helsingissä helmik. 24—29 p:nä 1908. Nuorten Miesten Kris
tillisen Yhdistyksen huoneustossa. Edustajia oli 105; lisäksi 
oli itseoikeutettuja'osanottajia 4 rautatiehallituksen tireh
tööriä, rautatieasiain esittelijä kulkulaitostoimituskunnassa, 
yleisten rautatieläiskokousten aatteen herättäjä luutnantti 
Aug. Fabritius sekä Raittiusyhdistyksen ja Kristillisen yhdis
tyksen edustajat. Kokouksen avasi ylikonduktööri Ståhl; 
avauspuheessaan lausui hän sen toivomuksen, että kokous 
kohottaisi rautatieläisten ammatillista ja siveellistä kehitys- 
kantaa, opettaisi oikealla tavalla ajamaan oikeutettuja uudis
tuksia ja vieromaan kaikenlaista kiihoitusta ja rautatie- 
elämälle vaarallista toimintaa, herättäisi yhtenäisyyden, 
solidarisuuden tunteen, keskinäistä ymmärtämystä, sovin
nollisuutta, arvonantoa. Puhuja toivoi vielä kokouksen vai
kuttavan, että yhteistoiminta, yhteisten ammattiasiain aja
minen järkiperäisen rautatieläisedustuksen kautta saataisiin
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rakennetuksi lujalle, yhdistysten merkitystä ja edesvastuuta 
kohottavalle perustukselle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sen jälkeen rautatie
hallituksen sihteeri A. G. Heinricius, varapuheenjohtajiksi 
ylikonduktööri K. F. Nummivuori ja ratamestari G. V. 
Blässar. Sihteeriksi valittiin ensikirjuri J. A. Nummi, nota- 
riksi toimittaja Eemil Forsgren. Valmistava valiokunta oli 
laatinut yksityiskohtaisen työjärjestysehdotuksen, joka hy
väksyttiin. Sen kautta sujui kokous alusta alkaen hyvässä 
järjestyksessä. Valiokuntia asetettiin 8, nim. talous-, liikenne-, 
ammattisivistys-, terveydenhoito-, yhteistoiminta-, järjestys- 
tuomioistuin- ja yleisvaliokunta. Vielä valittiin johtava 
valiokunta sekä valitsijamiehet, jotka toimittivat yllämainit
tujen valiokuntain jäsenten vaalit. Näissä valiokunnissa 
koetettiin mikäli mahdollista saada eri järjestöt suhteelli
sesti edustetuiksi. Keskustelukysymyksiä alustuksineen oli 
80; monet alustukset olivat varsin laajoja. — Kun kol
mannen yleisen rautatieläiskokouksen pöytäkirjat liitteineen 
ovat suomeksi painetut, emme tässä syvenny yksityiskoh
taisemmin näihin keskustelukysymyksiin, mainitsemme vaan 
tärkeimmät sekä kokouksen niistä tekemät päätökset.

' Rautatiehallintoon ja -liikenteeseen kuuluvia kysymyksiä 
oli useita. Niistä mainittakoon kysymys liikenneosastoa kos
kevien johtosääntöjen uudestaanlaatimisesta. Kysymyksen 
oli alustanut S. R. Y:n keskushallinto, joka myös oli siitä 
antanut yksityiskohtaisen ehdotuksen. Tätä kysymystä tar
kemmin pohtimaan asetti kokous sääntövaliokunnan, jonka 
mietintö liitteineen hyväksyttiin. Sen mukaan päätti kokous 
anoa Rautatiehallitukselta toimikunnan asettamista, joka laa
tisi uudestaan kaikki liikenneosastoa koskevat johtosäännöt. 
Tällöin olisi otettava huomioon säännösten suomenkielisen 
asun parantaminen ja niitten ryhmittäminen yleisiin, amma
tillisiin ja mieskohtaisiin säännöksiin. Komitean olisi otet
tava huomioon kokouksen hyväksymä ohjesääntöehdotus. 
Toinen tärkeä liikennekysymys koski aikataulujen laati
mista. Sen suhteen päätti kokous lausua mielipiteenään,
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että aikataulujen laatimistapa oli perinpohjin uusittava ja 
aikataulut laadittava ajan- ja tarkoituksenmukaisemmiksi. 
Tätä varten oli rautatiehallituksen asetettava komitea, 
johon kuuluisi niinhyvin virkamiehiä kuin sekä liikenne- että 
koneosaston palvelijakuntaan kuuluvia henkilöitä. Kokous 
katsoi myös tarpeelliseksi, että niin pian kuin mahdollista 
saataisiin aikaan yhteinen kesä- ja talviaikataulu. — Rauta- 
teittemme huono taloudellinen tulos ja sen parantamista 
tarkoittavat yritykset eivät myöskään jääneet huomioon
ottamatta. Niinpä päätettiin rautatiehallitukselle esittää, 
että vastedes asemia, ratapihoja y. m. rakennettaessa jo löy- 
ville radoille myöskin kysyttäisiin sopivien eri osastoihin 
kuuluvien rautatieläisten ja liikenteenharjoittajien mieli
pidettä. Lähempää yhteistoimintaa tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen ja rautatiehallituksen välillä pidettiin myös 
suotavana. Jotta veturien työtulos saataisiin suuremmaksi, 
pidettiin tärkeänä, että samaa veturimiehistöä olisi käytettävä 
useammassa kuin yhdessä veturissa. Kokoukselle esitet
tyyn kysymykseen, mitä yksityisten rautatieläisten tulisi 
tehdä vähentääkseen rautateitten menoja, vastasi kokous 
seuraavalla päätöslauseella: »jokaisen yksityisen rautatieläi
sen velvollisuus kansalaisena ja omaksi edukseenkin on, 
mikäli hän voi, koettaa vähentää valtionrautateitten menoja». 
Olisi asetettava komitea tarkastamaan niitä eri asianhaaroja, 
jotka siihen vaikuttavat ja sen tulokset olisi ammattilehtien 
kautta saatettava rautatieläiskunnan tietoon.

Rautatieläisten taloudellisia oloja koskevia keskustelu- 
kysymyksiä oli luonnollisesti paljon. Palkkauskysymys koko 
laajuudessaan ei tällä kertaa tullut esiin, mutta kylläkin yksi
tyisiä sitä koskevia kohtia. Sellaisia olivat kalliin ajan lisäyk
set, joulupalkkiot, rautatien pelto- ja niittymaan jakaminen, 
uuden palkkaussäännön sovelluttaminen, ratatyöläisten palkan 
maksamistapa y. m. Vanha asuntokysymys oli jälleen esillä. 
Valiokunta oli siitä laatinut laajan, yksityiskohtaisen mie
tinnön, jonka pääpiirteet olivat: vähin huoneluku 2 (keit- 
tiöineen) palkkiovirkailijoille, 3 huonetta (keittiöin een)
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vakinaisella palkalla oleville palvelijakuntaan kuuluville, 
ensi- ja toisille kirjureille sekä 5:nnen luokan asemapäälli
köille, 4 huonetta 3—4 luokan asemapäälliköille j. n. e.; ellei 
valtio anna asuntoa, ovat vuokrarahat laskettavat huo- 
neitten mukaan eikä prosenttina palkasta; naimattomat saa
vat vaan 75 % vuokrarahasta; missä valtio ei voi rakentaa 
asuntoja, tulisi sen suoda huokeita rakennuslainoja rautatie
läisille; kunnes yllämainitut toivomukset saataisiin täytetyiksi, 
olisi mitä pikemmiten myönnettävä korotetut vuokrarahat 
paikallisia olosuhteita silmälläpitäen. Tästä kysymyksestä 
syntyi kiivas keskustelu, jossa toiset katsoivat ylläesitettyjen 
vaatimusten menevän liian pitkälle, koska ne niin suuressa 
määrin kysyivät valtion varoja. Kokouksen enemmistö 
hyväksyi kuitenkin valiokunnan mietinnön. Rautatieläisten 
lääkärinhoidosta oli pari alustusta, joitten nojalla kokous 
mielipiteenään lausui, etteivät rautatien lääkärit aina täytä 
velvollisuuksiaan rautatieläisiä kohtaan ja että vapaa lääkä
rinhoito olisi suotava myöskin eläkettä nauttiville rautatie
läisille.

Kokouksessa herätti vilkasta mielenkiintoa kysymys 
rautatieläisten tekemien järjestys- y. m. rikoksien johdosta 
toimeenpantavista tutkinnoista ja erikoisen tuomioistuimen 
perustamisesta sellaisia rikoksia käsittelemään. Asian oli 
jo 1906 pannut alulle Virkamiesyhdistyksen keskustoimi
kunta, jonka toimesta eri yhdistysten edustajista kokoon
pantu valiokunta oli asetettu asiaa pohtimaan. Tämän valio- 

■ kunnan ehdotus oli alustuksena esitetty kokoukselle. Tässä 
asiassa törmäsivät mielipiteet jyrkästi vastakkain. Virka
miehet kannattivat sellaisten tutkimuslautakuntien asetta
mista, joille annettaisiin tehtäväksi toimittaa tutkimuksia 
rautateillä sattuneista tapahtumista ja rautatieläisten rikko
muksista ja joka lisäksi toimisi kunniatuomioistuimena. 
Palvelijakuntaan kuuluvat edustajat taas tahtoivat erikois
ten järjestystuomioistuinten perustamista, joilla olisi sekä 
tutkinto- että tuomiovalta sellaisten rikkomuksien suhteen, 
jotka eivät kuulu yleisten tuomioistuinten ratkaistaviin.
9 — Suninen Rautatieläiskuntn
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Kokous teki lopuksi pitkien keskustelujen jälkeen sovitele
van päätöksen, jossa periaatteessa hyväksyttiin järjestys- 
tuomioistuinten perustaminen; mutta kun näiden järjestä
minen veisi aikaa, päätettiin samalla rautatiehallitukselta 
anoa tutkimuslautakuntain asettamista toistaiseksi. Kun 
eduskunnassa oli tehty anomus järjestystuomioistuinten pe
rustamisesta, päätettiin asiaa harrastaville edustajille ilmoit
taa kokouksen päätös.

Rautatieläisten useina vuosikymmeninä alituisesti päivä
järjestyksessä olleet eläkeasiat olivat tässäkin kokouksessa 
esillä. Palkkiovirkailijain eläkekysymys, joka näihin aikoi
hin oli ratkaistavana, tahdottiin turvata anomalla, että rauta
tieläisten eläkeoloja koskevat määräykset eroitettaisiin rau- 
tatiehallintoa koskevasta asetusehdotuksesta itsenäiseksi sää
dökseksi. Kysymys virkaero- ja hautausapukassan perustami
sesta oli myöskin esillä. Monet epäilivät, saataisiinko sellaiselle 
riittävää kannatusta, mutta päätettiin kuitenkin asettaa 
komitea ottamaan asiasta selkoa. Komiteaan lykättiin myös 
kysymys tapaturmavakuutuksesta ja n. k. »Tohtori Holmin 
rahastosta». Viimemainittu oli syntynyt siten, että edes
menneen rautatienlääkäri Holmin leski oli miehensä muis
toksi perustettavan sairaskassan pohjarahaksi lahjoittanut 
rahasumman ja nyt oli mietittävä, millä tavalla kassaa 
kartutettaisiin ja millä tavalla sen toiminta järjestettäisiin.

Mitenkä suurta mielenkiintoa kokous osoitti ammatti
sivistys ja -valmistuskysymyksille huomaa siitä, että 6:teen 
tällaiseen kysymykseen oli jätetty alustus. Näitä asioita 
käsittelemään asetettu komitea laati niistä seikkaperäisen 
mietinnön. Hyväksyen sen päätti kokous, että olisi perus
tettava rautatieopisto, jossa sekä virkamiehistö että pal
velijakunta saisi ammattisivistyksensä. Pätevyysehdoksi 
rautatiepalvelukseen hyväksyttiin todistus hakijan raittiu
desta. Ammattisivistyksen kohottamiseksi päätettiin anoa, 
että rautatiehallituksen menosääntöön otettaisiin matka- 
rahoja rautatieläisille. Myöskin rautatieläisten yleissivis
tyksen kohottamista pidettiin tarpeellisena. Valistuksen
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levittämistä olisi kaikin tavoin edistettävä. Rautatiepappien 
olisi toimittava käytännöllisen kansanvalistuksen palveluk
sessa. Tämän yhteydessä alusti ylikonduktööri Ahla kysy
myksen rautatieläishistoriikin kirjoittamisesta. Tämä teos 
on tulos kolmannessa yleisessä rautatieläiskokouksessa teh
dystä alotteesta.

Routavuosia seuranneina vuosina oli monasti keskusteltu 
rautatieläisjärjestöjen yhteistoiminnasta. Tässäkin kokouk
sessa oli yhteenliittymiskysymys esillä. Alustuksessa ehdo
tettiin kaikkien järjestöjen liittymistä Rautatieläisyhdis- 
tykseen. Useat osanottajat, erikoisesti virkamiehet vastus
tivat jyrkästi ehdotusta. He ehdottivat sensijaan, että perus
tettaisiin keskushallinto, johon kaikki yhdistykset lähettäisi
vät edustajia. Kokous päättikin, että kaikkien järjestöjen 
yhteisesti asettama komitea saisi tehtäväkseen laatia yhteis
järjestön sääntöehdotuksen, jonka kukin yhdistys sitten tar
kastaisi. Vaikka yhteenliittyminen siis täten lykkäytyi, vai
kutti kokous kuitenkin monessa suhteessa yhdistävästä. 
Rinnakkain työskenneltäessä oli ennakkoluulo hävinnyt ja 
luulotellut rajat huomattu olemattomiksi. Kauneimman 
ilmauksensa sai vastasyntynyt yhteistunto kokouksen lo
pussa esitetyssä johtavan valiokunnan mietinnössä. Siinä 
esitetään, mitenkä rautatieläisten jako kahteen, ihmisen ja 
työn arvoa väärin osoittavaan luokkaan, palvelijakuntaan 
ja virkamiehistöön, on tuntunut oikeudettomalta ja herännyttä 
itsetuntoa loukkaavalta. Sentakia olisi kokouksen lausuttava 
toivomuksenaan, että tämä luokittelu poistettaisiin ja että 
sen sijaan otettaisiin käytäntöön asianmukaisempi ja periaat
teellisesti oikeampi kaikille rautatieläisille yhteinen ryhmit
tely. Kokous hyväksyi mietinnön. Entisten virkamiesten ja 
palvelijain asemasta olivat siis kaikki tästä lähtien vaan 
rautatieläisiä.

Vaikka kolmas rautatieläiskokous oli omansa lähentä
mään osanottajiansa toisiinsa ja heissä herättämään yhteis
tuntoa, ei sen vaikutus rautatieläispiireihin yleensä ollut 
joka suhteessa sama. Kokouksen tehtävänä oli -alusta alkaen
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ollut yhdistää väkivallantekoja ja kumouksellista toimintaa 
kammoavat ainekset. Eräät rautatieläisjärjestöt eivät otta
neet siihen osaa. Kokous oli pöytäkirjaansa hyväksynyt lau
sunnon, jossa ankarasti tuomittiin erinäisissä rautatieläis
piireissä vallinnut epäterve henki ja siitä johtuva rikollinen 
toiminta. Rautatieläisten oli ennen muita oltava tietoisia 
virkavelvollisuudestaan. Kumouksellinen toiminta lailli
sissa oloissa oli ristiriidassa rautatieläisten velvollisuuksien, 
kunnian ja oikeustajunnan kanssa. Sentähden lausui kokous 
paheksumisensa jokaisen rautatieläisen toimintaa ja virka
valaa vastaan sotivan toimintatavan johdosta; samalla ilmoitti 
se kannattavansa kaikkia oikeutettuja uudistuspyrintöjä, 
kun niitten edellytyksenä oli virka-aseman vaatima lain 
kunnioitus ja kun perustana oli valtiollisista puoluekah- 
Ieista vapaa ammatillinen toiminta. Vaikka rautateillämme 
tapahtuneitten väkivaltaisuuksien paheksuminen saattoikin 
olla oikeutettua, ei kuitenkaan sovi ihmetellä, ettei se herät
tänyt yhteistuntoa ja -toimintahalua niissä, joihin se koh
distui, etupäässä Liitossa. Jos kokous toiselta puolen yhdisti 
siihen osaaottaneet rautatieläiset, niin oli tämä omiaan vie
roittamaan siitä ulkopuolelle jääneet ainekset. Kolmannen 
yleisen rautatieläiskokouksen tarkoitus oli, kuten jo on sa
nottu, koettaa saada eri rautatieläispiirien suurlakon aikana 
ja sen jälkeen pahasti rikkoutuneet välit parannetuiksi. Mo
nista kokouksessa lausutuista katkerista sanoista huolimatta 
oli tulos hyvä: tulevalle yhteistoiminnalle saatiin pohja. — 
Tämä kokous erosi tuntuvasti edellisistä. Niissä oli virka- 
miesaines ollut määräävänä, nyt sitävastoin olivat palvelija- 
kuntaan kuuluvat enemmistönä. Ei kuitenkaan voi kieltää, 
että virkamiesaines suuresti vaikutti kokouksen menoon. 
Asioita oli kokouksessa paljon, mutta paljon saatiin valmis
takin. Monet vuosikokouksissa vuosikymmeniä pohditut 
asiat saatiin ratkaistuiksi. Uusia laajakantoisia alotteita 
tehtiin. Päätetyistä uudistuksista olivat monet varsin suuri- 
arvoisia, joskin niiden toteuttaminen heti tuntui mahdotto
malta.
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Rautatiehallitus ja muut viranomaiset osoittivat tämän 
kokouksen päätöksille paljon suurempaa arvonantoa kuin 
mitä edellisten kokouksien päätöksille oli osoitettu. Sitä 
todistaa sekin seikka, että kun mainitun kokouksen puolesta 
käytiin kiittämässä silloista v. t. kulkulaitostoimituskunnan 
päällikköä senaattori L. Mecheliniä siitä verrattain runsaasta 
avustuksesta, minkä senaatti oli kokoukselle myöntänyt, 
sanoi senaattori myötävaikuttaneensa valtioavun myöntä
miseen sentähden, että rautatieläiset sen kautta saisivat 
tilaisuuden osoittaa, pystyvätkö he vielä sovinnollisesti ja 
rauhallisella tavalla yhteisvoimin alulle panemaan ja perille 
ajamaan tarpeellisia uudistuksia. Nyt ovat rautatieläiset 
antaneet todistuksen siitä, että he sekä tahtovat että kyke
nevät sovinnolliseen ja hyödylliseen yhteistoimintaan rauta- 
tielaitoksen ja rautatieläisten itsensä hyväksi. Hän lausui 
tyytyväisyytensä siitä, että rautatieläiskunnassa löytyy 
kykyä ja tahtoa rautatiealalla tarpeelliseksi katsottujen asiain 
ajamiseen eikä kaikkia jätetä rautatiehallituksen huoleksi. 
Komiteoja asetettiin kokouksen päätöksiä pohtimaan ja 
asianomaisilta pyydettiin lausuntoja. Toimitusvaliokunnalla 
oli ankara työ. Yleinen kokous oli päättänyt, että eräitä 
asioita pohtimaan asetettaisiin järjestöjen välisiä komiteoja. 
Niinpä valitsi 7 järjestöä kukin edustajan yhteistoiminta- 
komiteaan, jonka oli harkittava keinoja rautatieläisjärjes- 
töjen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi. Tämä komitea tuli 
siihen tulokseen, että eri järjestöjen keskeinen yhteistoiminta 
paraiten voitaisiin järjestää muodostamalla yhteinen keskus
järjestö. Tälle keskusjärjestölle laati komitea sääntöehdo
tuksen, joka lähetettiin eri järjestöjen harkittavaksi. Osa 
järjestöistä sen hyväksyikin.

Kun kuitenkaan tällä kertaakaan ei päästy yhteistoiminta- 
asiassa lopulliseen tulokseen, niin syntyi ajatus jälleen kut
sua kokoon yleinen rautatieläisten edustajakokous. Edelli
nen edustajakokous oli antanut valitsemansa toimitusvalio- 
kunnan tehtäväksi huolehtia uuden kokouksen kokoonkutsu
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misesta. Tämä valiokunta kutsuikin yleisen rautatieläisjär- 
jestöjen edustajakokouksen Helsinkiin marrask. 8 p:ksi 1911 
keskustelemaan ja päättämään etusijassa yhteistoiminta- 
asiasta ja valtionrautateitten 50-vuotismuiston viettämi
sestä. Yleiseen kokoukseen, joka kesti kolme päivää, saapui 
54 edustajaa. Nämä edustivat 11 yhdistystä, ainoastaan 
Ratamestariyhdistys jäi pois. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin varatuomari A. G. Heinricius, varapuheenjohtajiksi 
ylikonduktööri K. Ståhl ja veturinkuljettaja E. Helle. Kes
kustelukysymyksiä ilmoitettiin runsaasti, vaikka kuitenkin 
tuntuvasti vähemmän kuin edellisessä kokouksessa. Esillä 
olleista kysymyksistä mainittakoon ensiksi yhteistoiminta- 
asia, jota varten oli olemassa kaksi vaihtoehtoista sääntö
ehdotusta. Asia annettiin kokouksessa erikoisesti valitun 
yhteistoimintavaliokunnan käsiteltäväksi. Mietinnössään 
lausui tämä, että keskusjärjestölle ehdotetut säännöt eivät 
vastanneet tarkoitustaan. Valiokunta katsoi välttämättö
mäksi, että järjestöjen välinen yhteistoiminta saataisiin 
aikaan, mutta piti sopivampana, että yhdistyminen aikaan
saataisiin ammatilliselle pohjalle järjestyneitten järjestöjen 
kesken. Sentakia olisi rautatieläisten vastaisuudessa mah
dollisuuden mukaan liityttävä ammatilliselle pohjalle perus
tettuihin järjestöihin. Kun kuitenkin oli olemassa eräitä 
yleistä laatua olevia yhdistyksiä, olisi näillekin annettava 
tilaisuus yhteenliittymiseen. Asian lopullisen käsittelyn ja 
täytäntöönpanon suhteen ehdotti valiokunta, että eri jär
jestöjen, saatuaan tietää kokouksen hyväksyneen yllä
esitetyt mielipiteet, tulisi ennen maaliskuun loppua jollekin 
kokouksen valitsemalle henkilölle ilmoittaa, hyväksyivätkö 
ne ehdotuksen. Senjälkeen olisi järjestöjen valtuusmiesten 
laadittava yhdistymisen toteuttamiseksi tarpeelliset säännöt 
sekä hyväksyttävä ne yhteisesti järjestöjen valitseman lisä- 
valtuuston kanssa. Kukin järjestö saisi valita yhden val- 
tuusmiehen; lisävaltuusmiehet valittaisiin siten, että alle 
400 jäsentä käsittävä järjestö valitsisi yhden, sitä suuremmat 
yhden lisää jokaista täyttä 200 jäsentä kohti. — Laajan
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keskustelun jälkeen hyväksyi kokous tämän mietinnön sel
laisenaan. Täten voidaan toivoa, että maaliskuussa 1912 vie
tettävään rautateitten 50-vuotisjuhlaan mennessä yhdistymis- 
aate lopullisesti on toteutumassa. Tätä muistojuhlaa päätti 
kokous viettää järjestämällä yhteisen rautatieläisjuhlan, 
johon kaikki järjestöt ottaisivat osaa.

Muista kokouksessa esillä olleista kysymyksistä mainit
takoon kysymykset asianvalvojalaitoksen ja tutkimusten 
järjestämisestä. Kokous päätti asettaa 7-miehisen komitean 
jonka tulisi tehdä ehdotus a) tutkijalautakunnan asettami
sesta, b) oman asianajajan hankkimisesta rautatieläisille, 
c) eduskunnalle jätettävästä lakiehdotuksesta, jonka mukaan 
liike (rautatie), joka nauttii hyödyn työntekijäinsä työstä, 
myöskin saisi kantaa työstä (rautateillä) sattuvien tapatur
mien ja erehdysten aiheuttamat vahingot. Sama komitea 
sai myös tehtäväkseen laatia ja eduskunnalle jättää lakiehdo
tus vanhenemisajan sovelluttamisesta virkailijain rangais
tusten matrikkeliin merkitsemisessä.

Ohjesääntöisen sunnuntailevon suhteen päätti kokous 
anoa rautatiehallitukselta, että vapautta myönnettäisiin 1 
päivä viikossa; ainakin 1 sunnuntain kuussa tulisi olla vapaa. 
Lääkärinhoidon suhteen rautateillä hyväksyi kokous jou
kon parannusvaatimuksia, m. m. että myöskin perheen jäse
nille myönnettäisiin sairasvapaapilettejä.

Rautatieläisten taloudellisia oloja koskevia kysymyksiä 
oli useita. Erityistä huomiota ansaitsee se kokouksen päätös, 
jossa se ilmoittaa kannattavansa 8-tuntista työpäivää. Asunto
kysymyksestä päätti kokous anoa, että rautatien omistamat 
vanhat asuinrakennukset ensi tilassa korjattaisiin ja että pie
nempiä asuntoja yhdistettäisiin annettavaksi suuremmille per
heille. Palkkauskysymyksestä oli jätetty alustus, jossa m. m. 
ehdotettiin, että alin palkka määrättäisiin 100 mk:ksi kuussa; 
että ylennystä annettaisiin 3 kertaa joka 3 vuoden kuluttua; 
ensimäinen ylennys olisi 120, toiset 200 mk vuodessa; että 
kalliin paikkakunnan korvaus otettaisiin käytäntöön; että yli
määräiset ja harjoittelijat saisivat 100 mk kuussa. Asian laajuu-
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teen katsoen ei kokouksen talousvaliokunta antanut siitä 
yksityiskohtaista lausuntoa. Kokouksessa syntyi siitä laaja 
keskustelu, jonka jälkeen alustus päätettiin lähettää rauta
teitten palkkauskomitealle. Rautatieläisten tapaturmarahas
ton perustamista koskeva kysymys jätettiin komitean val
mistettavaksi. Vapaapilettikysymyksestä päätettiin anoa yli
määräisille apumiehille, leskille y. m. 4 tilapäistä vapaapilettiä.

Olemme yllä selostaneet lyhyesti tässä kokouksessa esillä 
olleet tärkeimmät asiat; yksityiskohtaista selontekoa ei tätä 
kirjoitettaessa voi saada, kun pöytäkirjoja ei ole vielä julaistu. 
Mainitsemme vielä, että seuraava yleinen kokous päätettiin 
pitää syksyllä 1914.

Viimeksi pidetty yleinen kokous sujui täydessä rauhassa 
ja sovinnossa. Se osoitti, että rautatieläisten rikkonaiset 
välit taas vähitellen alkavat parata. Kokoukselle ja sen 
menolle oli epäilemättä eduksi, että edustajamäärä oli pie
neksi määrätty. Puhetulvat saatiin sillätavoin kohtuuden 
rajoihin ja asiat loppuun käsitellyiksi. Kahden viimeisen 
yleisen edustajakokouksen jälkeen ei rautatieläispiireissä 
enää vallitse erimielisyyttä tällaisen rautatieläisten »edus
kunnan» välttämättömyydestä. Yleiset edustajakokoukset 
ovat osoittaneet olevansa oivallinen väline yhteistoiminta- 
hengen vahvistamiseksi.

Rautatieläisjärjestöjä on nykyään toiminnassa 9 (10). 
Niistä on neljä yleistä yhdistystä, nim. Rautatienvirkamies- 
yhdistys, Rautatieläisyhdistys, Rautatieläisten Liitto sekä 
Svenska Kamratförbundet. Puhtaita ammattiyhdistyksiä on 
5 (6) nim. Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistys, Konduktööri- 
yhdistys, Rataosastolaisten yhdistys, Ratamestari- ja esi- 
miesyhdistys, Jarrumiesyhdistys sekä vielä pieni Naisvir- 
kailijain yhdistys. Näitten järjestöjen jäsenluku oli v. 1910:

Rautatienvirkamiesyhdistys.................. 831
Rautatieläisyhdistys..................................1,010
Rautatieläisten Liitto ........................... 520



1908 vuoden yleisen rautatieläiskokouksen osanottajat.



-
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Svenska Kamratförbundet.....................
Kuljettajayhdistys.................................
Konduktööriyhdistys..............................
Rataosastolaisten yhdistys.....................
Ratamestari- ja esimiesyhdistys............
Jarrumiesyhdistys.................................

1,020
824
420
112
146
650

Ammatillisissa rautatieläisjärjestöissä on siten yhteensä 
5,533 jäsentä, niistä 3,381 yleisissä yhdistyksissä ja 2,152 puh
taasti ammatillisissa yhdistyksissä. Kun lukuisat rautatie
läiset samalla kertaa kuuluvat kahteen, vieläpä kolmeenkin 
yhdistykseen, ei vertailu siitä, kuinka suuri osa kaikista rauta
tieläisistä on järjestäytynyt, voi olla luotettava. Uskaltanee 
kuitenkin väittää, ettei puoletkaan varsinaisista rautatieläi
sistä ole järjestäytyneitä. Kaikille olemassaoleville yhdis
tyksille riittää siis toimialaa kylläkin. Mutta kuitenkin 
huomaamme edelläkuvattujen yhdistysten historiasta, että 
useimmat niistä toimivat verrattain laimeasti. Erikoisesti 
näkyvät kolme vanhinta yleistä yhdistystä siitä kärsineen. 
Vilkkainta ja hedelmällisintä näyttää toiminta olleen kah
dessa puhtaasti ammatilliselle toiminnalle perustuvassa yh
distyksessä, Kuljettajayhdistyksessä ja Konduktööriyhdistyk- 
sessä. Sitävastoin ovat rataosaston molemmat yhdistykset 
viettäneet melkein alusta alkaen kituvaa elämää, nähtävästi 
siitä syystä, että molemmat toimivat etupäässä saman rauta- 
tieläisryhmän keskuudessa. Yleensä valitetaan rautatieläis
piireissä, että yhaistyselämä on nykyhetkellä peräti lamassa. 
Syyksi mainitaan nykyään vallitsevaa yleistä yhaistyselä- 
män lamaustilaa. Mutta myöskin on mielipide, että rautatie
läisten järjestäytyminen ei ole oikealle pohjalle rakennettu 
saavuttanut rautatieläispiireissä kannatusta. Nykyään 
jakautuvat rautatieläisten voimat liian monelle haaralle. 
Toimintatarmoa ei riitä kaikille yhdistyksille, kun niitten 
jäsenet samalla kertaa toimivat toisissakin yhdistyksissä. 
Ammatillinen toiminta ei tule kyllin ehjäksi ja tarmokkaaksi, 
kun yleisiin yhdistyksiin kootaan aineksia, joitten pyrkimyk-
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set eivät ole samanlaisia. Rautatieläisten järjestäytyminen 
puhtaasti ammatilliselle pohjalle yhteisen keskusjärjestön 
ympärille olisi kenties parhain keino ammatillisen yhteis
toiminnan elvyttämiseksi. Aika-ajoin pidettävät yleiset 
edustajakokoukset sekä yhteinen keskusvaltuusto toimisivat 
yhdyssiteenä. Paikalliset kokoukset ja huvitilaisuudet yllä
pitäisivät yhteishenkeä saman paikkakunnan rautatieläisten 
keskuudessa. Sellainen järjestely antaisi kenties lisätukea 
rautatieläisten yhteiselle ammatilliselle liikkeelle ja loisi 
samalla kaivatun yhteistunteen.

Ammatillisen yhteistoiminnan saavutukset

Rautatieläispiireissä ovat ammatilliset järjestöt muo
dostuneet verrattain myöhään. Myöskään järjestöjen ulko
puolella tapahtunutta ammatillista yhteistoimintaa ei tavata 
ennen ensimäistä yleistä rautatieläiskokousta. Luonnolli
sesti eivät rautatieläisten toiveet ja pyrkimykset sellaisissa 
oloissa voineet paljon vaikuttaa heidän taloudellisen olo- 
jensa järjestämiseen. Mutta niinpian kuin järjestäytyminen 
alkaa edistyä, kun rautatieläiset yhteisvoimin alkavat työs
kennellä taloudellisten olojensa parantamiseksi, alkaa tuloksia 
tästä toiminnasta ilmetä. Tosin meillä Suomessa virkavalta 
aina viime aikoihin saakka useasti on ummistanut korvansa 
rautatieläisten vaatimuksille, mutta kuitenkin on se jossain 
määrin tyydyttänyt rautatieläisten oikeutettuja vaatimuksia. 
Palkkausolojen kehitys osoittaa paremmin kuin mikään muu 
tämän tosiasian. Esitämme tässä taulukon tärkeimpäin rauta- 
tieläisryhmien palkkauksesta eri aikoina:
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V. 1887 palkkaussääntö paransi tuntuvasti useitten rauta
tieläisten palkkaetuja. Ammatillinen liike ei kuitenkaan 
juuri sanottavassa määrin vaikuttanut sen syntyyn. Mutta 
jo 1903 palkkaussäännön syntyyn olivat rautatieläiset itse 
tuntuvasti vaikuttaneet. Niinä 10 vuotena, jolloin rautateit
ten ohjesääntöehdotus oli päiväjärjestyksessä, tekivät rauta
tieläiset lukuisia anomuksia palkkaetujensa parantamisesta. 
1903 vuoden palkkaussäännössä on useissa kohdin huomat
tavissa rautatieläispiirien vaikutusta. Tosin ei siinä pois
tettu kahta alinta palkkaluokkaa, eikä myöskään kaikkia 
alempia palkkaluokkia korotettu kahta luokkaa ylemmäksi. 
Mutta varsin monessa kohdin oli anomuksia otettu huomioon. 
Palkkainkorotus koski tällä kertaa edusvastuullisessa tehtä
vässä olevia rautatieläisiä, palvelijakunnan parempipalk- 
kaista ainesta. Niin korotettiin konduktöörien, vaihdemies- 
ten ja ratamestarien, ratavartijain esimiesten, kirjurien y. m. 
palkkoja, jopa 74:llä aikaisemman palkkaussäännön mukai
sesta palkasta. Sitävastoin jätettiin alempiin palkkaluokkiin 
kuuluvien palvelijain palkat ennalleen, lukuunottamatta 
viimeisen, 20 luokan harvalukuisen palvelijakunnan siirtä
mistä lähinnä ylempään luokkaan.

Suurlakon synnyttämä palkkaliike tarkoitti etupäässä 
alempipalkkaisten palvelijain aseman parantamista. Tällä 
kertaa oli palkkaliike niin voimakas ja yksimielinen, että 
hallituksen täytyi vaan neljä vuotta edellisen palkkaussäännön 
julkaisemisen jälkeen tuntuvasti parantaa rautatieläisten 
palkkaetuja. Tosin ei nytkään tyydytetty rautatieläisten 
vaatimuksia muuta kuin osittain. Oli vaadittu poistetta
vaksi 4 alinta palkkaluokkaa, v. 1907 palkkaussäännössä oli 
poistettu vaan 2 alinta. V. 1907 korotettiin melkein kaikkien 
ammattiryhmien palkkoja. Yleinen parannus v. 1907 palkkaus- 
säännössä oli, että siirto lähinnä ylimpään luokkaan tapahtui 
joka 3 vuosi entisen 5 vuoden sijaan ja että suotiin eräillä 
paikkakunnilla kalliinpaikan lisäystä korkeintaan 25 %.

25-vuotiskaudella 1887—1912 on palkkiovirkamiesten 
palkka kohonnut: 1 kirjurien 20--33 %, Il kirjurien 28—
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30 %, telegrafistien 27—23 %. Palvelijakunnan korkeam
pien palkkaluokkien palkat ovat samaan aikaan kohon
neet: vamhempien kuljettajien 25—30 %, vanhempien rata- 
mestarien, ylikonduktöörien 24—30 %, nuorempien veturin
kuljettajien 39—42 %; konduktöörien 13—41 %,'nuorempien 
ratamestarien 27—43 %, vaaka-ja pakkamestarien 34—25 %. 
Lähinnä seuraavan palkkaryhmän palkat ovat kohonneet: 
vaihdemiesten esimiesten 25—60 %, asemamiesten ja rata- 
vahtien esimiesten 24—40 %. Alempien palkkaluokkien pal
koissa on kasvu ollut: vaihdemiesten 13—56 %, jarrumiesten 
27—33 %, vanhempien lämmittäjien 23—19 %, asemamies
ten 14—23 %, ratavahtien 34—23 %, nuorempien lämmittä
jien 27—25 %.

Huomaamme siis, että alempipalkkaisten palkka ei ole 
kohonnut samassa määrin kuin muitten. Viime vuosina ovat 
jälleen melkein kaikki palkkaryhmät esiltäneet koossaolevalle 
palkkauskomitealle uusia palkankorotusanomuksia, mikä 
osoittaa, että palkkain kasvaminen ei ole vastannut elinkus
tannusten ja elämänvaatimusten kasvamista.

Palkkaukseen suorastaan kuuluva on vapaa asunto ja 
vuokrarahat. Asuntokysymyksessä ovat rautatieläisten pyr
kimykset yleensä käyneet siihen suuntaan, että valtio raken
nuttaisi tilavia ja terveellisiä asuntoja. Siinä suhteessa on 
aikojen kuluessa kylläkin parannuksia tehty. Suuret rauta- 
tieläiskasarmit Fredriksbergissä ja Pietarissa ovat kylläkin 
paljon parempia asumuksia tarjonneet, kuin mitä rautatie
läiset niukoilla vuokrarahoillaan ovat voineet hankkia. Vielä 
ei ole toteutunut rautatieläisten usein esittämä vaatimus, että 
suuriperheisille myönnettäisiin kaksi huonetta yhden huoneen 
asemasta. Vuokrarahoja on aikojen kuluessa useasti vaadittu 
korotettaviksi, kun vuokrat yleensä ovat kaikissa kaupun
geissa kohonneet. Siinäkin suhteessa ovat vaatimukset 
jossain määrin toteutuneet. Vuokrarahoja saivat seuraavat 
rautatieläisryhmät:
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Pietarin rautatieläiskasarmi.

Palkkiovirkamiesten ja palvelijakunnan valtionasunnot Leppäkoskella.
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v. 1900 v. 1910
Asemapäällikkö........................... vapaa asunto
I:n kirjuri.................................... 600—1,020 660—1,200
Ylikonduktööri,........................... 480—780 480—1,020
Vanhempi kuljettaja ja ratames-

tari....................................... 480—780 540—1,080
II:n kirjuri................................. 480—840 480—1,020
Telegrafisti................................... 420—660 360— 900
I:n pakka ja vaakamestari.... 420—660 42C— 960
Nuorempi ratamestari ja kuljet-

ta ja....................................... 360—600 360— 900
Konduktööri .............................. 360—600 300— 840
Vanhempi lämmittäjä............... 360—600 300— 780
II:n pakka- ja vaakamestari,

vaihdemiesten esimies .... 300—540 300— 780
Asemamies, ratavartija............ 240—456 300— 600

Tärkeimpään rautatieläisryhmien koko palkka (perheel-
lisille), paikalliset korotukset huomioonottamatta, on
nykyään:

Virka- Alin Ylin
asteita palkka palkka

Asemapäällikkö 5 2,400 6,200 vapaa as.
Veturinkuljettaja 2 2,484 4,684vak.sivut.(kesk.)
Kirjuri 2 2,280 4,404
Konduktööri 2 2,064 4,372 » » »
Ratamestari 2 1,764 3,684
Telegrafisti 1 1,764 3,108
Pakka- ja vaakamestari 2 1,404 2,964
Lämmittäjä 2 1,560 2,480 » » »
Ratavahtien esimies 2 1,308 2,412
Vaihdemiesten- » 2 1,404 2,424
Asemamiesten » 1 1,308 2,124
Vaihdemies 3 1,104 2,124
Jarrumies 1 1,200 2,100 ilm. vak. sivut.
Asemamies 1 1,104 1,704
Ratavahti 1 1,104 1,704
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Alin palkka tarkoittaa palkkaa alimmassa palkkaluokassa 
paikkakunnalla, jossa lasketaan vuokraraha alimman vuokra- 
luokan mukaan. Ylin palkka osoittaa tosiasiallisesti toimessa 
saavutettavaa palkkaa paikkakunnalla, jossa vuokrarahaa 
suoritetaan ylimmän vuokraluokan mukaan.

Palkkaukseen kuuluvaksi voidaan lukea rautatieläisten 
vapaapilettioikeus ja oikeus vapaaseen lääkärinhoitoon. 
Vapaapilettioikeuden laajentaminen on monasti ollut rauta- 
tieläisjärjestöjen anomusten esineenä. V. 1887 rautatieläis- 
kokous asetti komitean laatimaan ehdotusta vapaapiletti- 
ohjesäännöksi, jossa olisi rautatieläisten vapaapilettioikeutta 
laajennettava. V. 1888 julaistu vapaapilettiohjesääntö 
oli pääasiassa tämän ehdotuksen mukainen. Tilapäisten 
vapaalippujen lukua oli lisätty 4:stä 8:aan. Niitä sai nyt
temmin antaa rautatieläisten lapsienkin käytettäviksi. Har
joittelijalle ja konepajantyömiehelle y. m. annettiin kaksi 
vapaapilettiä. Talouspilettejä myönnettiin 12, sen lisäksi 
koulupilettejä. Vielä myönnettiin kesävapaalippuja kaupun
kiin sijoitetuille varsinaisille rautatieläisille.

Pääasiallisesti tälle pohjalle on rautatieläisten vapaa
pilettioikeus vielä nykyään järjestetty. Rautatieläispiireissä 
ei kuitenkaan ole oltu tyytyväisiä tähän, vaan useasti vaa
dittu vapaapilettioikeuden laajentamista. Suurlakon ai
kana asetettu palkkakomitea vaati, että kullekin vakinaiselle 
rautatieläiselle myönnettäisiin 1 vuotuinen vapaapiletti sekä 
sen lisäksi 8 yhden matkan pilettiä kaupunkilaisten ja 8 
yhden matkan ja 12 talouspilettiä maalla asuvien perheille 
ja kouluvapaapilettejä tarpeeksi. Ylimääräisille kuukausi
palkalla oleville olisi myönnettävä 8 yhden matkan pilettiä 
sekä ulkotyömiehille ja satunnaisille viransijaisille 4, kaikki 
vuosittain. Rautatiehallituksen asettama komitea taas eh
dotti vapaapilettiohjesääntöehdotuksessaan, että vakinai
sille rautatieläisille myönnettäisiin tilapäisiä vapaapilettejä 
tarpeen mukaan ja perheelle 12 tilapäistä vapaapilettiä ja 
24 talousvapaapilettiä vuodessa. Ylimääräisille ehdotti ko
mitea 8 tilapäistä ja 12 talousvapaapilettiä. Tätä ehdotusta,
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joka valmistui jo 1907, ei ole vielä vahvistettu. Nykyään 
on vähän toivoa sen vahvistamisesta, sillä eduskunnassa oli 
1909 esillä rautatieläisten vapaapilettioikeus ja kannatti 
tällöin voimakas mielipide vapaapilettioikeuden supistamista. 
Eduskunta jätti tosin asian tällä kertaa ennalleen, mutta 
tuskin voisi uusi entistä laajempi vapaapilettioikeus saavut
taa eduskunnan hyväksymisen.

Myöskin vapaa lääkärinhoito on luettava palkkaetuihin 
kuuluvaksi. Vapaan lääkärinhoidon käytännöllinen toteut
taminen on antanut paljon valituksen aihetta ja on siinä 
suhteessa rautatieläisten tavantakaa tekemillä valituksilla 
saatu parannuksia aikaan. Niin on esim. vapauduttu vel
vollisuudesta käyttää yksinomaan rautatien lääkäriä, saatu 
erinäisiä laajennuksia sairaanhoito-oikeudessa y. m. Tässä
kin asiassa on joukko rautatieläisten esittämiä vaatimuksia 
vielä toteuttamatta.

Tuskin mikään asia on rautatieläisten keskuudessa ollut 
niin monien yhteisten ponnistusten esineenä kuin eläkekysy- 
mys. Rautatieläisten eläkeolot ovat jo pitkän aikaa olleet 
järjestetyt siten, että sääntöpalkkaisilla virkamiehillä sekä 
rakennus- ja ratamestareilla, konduktööreillä ja veturin
kuljettajilla on ollut kuten virkamiehillä yleensä, virasta ero
tessa täysinpalvelleina vakinainen palkkansa eläkkeenä. He 
ovat lisäksi olleet osallisina sotilasviraston leski- ja orpokas- 
sassa. Palkkiovirkamiehet ja muu palvelijakunta eivät -ele 
saaneet valtioneläkettä, mutta ovat omasta ja perheittensä 
puolesta olleet osallisina valtionrautateitten eläkelaitoksessa. 
Tästä saadut eläkkeet ovat olleet niin pienet, että niitten 
varassa eläminen on tuskin tullut kysymykseen. Rautatie
läisten suuren osan on sentakia täytynyt olla virassa aina 
haudan partaalle jouduttuaankin.

Aina ammatillisen liikkeen alusta alkaen on rautatieläis
ten puolelta vaadittu eläkeolojen parantamista. 1890 luvulla 
vaadittiin erikoisesti eläkelaitoksen sääntöjen muutosta 
sikäli, ettei palkkiopalkalla oleva menettäisi osallisuuttaan 
eläkelaitokseen, tultuaan vakinaiselle palkalle. Mutta hyvin
10 — Suomen RautatielHiskunta
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aikaseen ryhdyttiin niin palvelijakunnan kuin palkkiovirka- 
miesten taholta vaatimaan kaikille valtioneläkettä. Joukko- 
anomus v. 1896 ja Henkilökunnan yhdistyksen anomus seu- 
raavana vuonna olivat tuloksettomia. Ainoastaan pieniä 
parannuksia eläkelaitoksen säännöissä saatiin aikaan, mutta 
nekään eivät tyydyttäneet. V. 1902 asettivat kaikki silloin 
toimivat rautatieläisjärjestöt Rautatienvirkamiesyhdistystä 
lukuunottamatta Kuljettajayhdistyksen alotteesta komitean 
valmistamaan muutosehdotuksia eläkelaitoksen ohjesään
töön siihen suuntaan, että osakkaitten etu tulisi siinä parem
min kuin tähän saakka valvotuksi. Tämä komitea jätti seikka
peräisen muutosehdotuksen eläkelaitoksen valtuusmiehille 
1906. Tämän nojalla esittivät valtuusmiehet kuolinpesien 
eläkemäärän korottamista, ikärajan alentamista y. m. muu
tosehdotuksia. Kun ei komitea enemmän kuin valtuusmiehet- 
kään ollut käyttänyt matemaatikkojen apua ehdotuksia teh
dessään, huomattiin ehdotetut muutokset mahdottomiksi to
teuttaa. Sen johdosta kääntyi edellämainitun komitean toimi- 
tusvaliokunta 1909 kaikkien rautatieläisjärjestöjen puoleen eh
dottaen uuden komitean valitsemista, jonka tulisi laatia uusi 
ohjesääntöehdotus huomioonottaen ne mahdollisuudet, joita 
muutoksien aikaansaamiseksi oli olemassa. Tämä komitea, 
johon kaikki rautatieläisjärjestöt valitsivat edustajia, alotti 
jo samana vuonna työnsä ylikonduktööri K. Ståhlin johdolla. 
Vuoden lopulla jättämässään ehdotuksessa esitti se kuolin
pesäin eläkkeitten korottamista 3/4 osaan (ennen ’/2) osak
kaitten mieskohtaisesta eläkkeestä, eläkemaksujen korotta
mien y. m. Eläkelaitoksen valtuusmiehet jättivät pääasialli
sesti tämän komitean ehdotuksen mukaisen ohjesääntö- 
ehdotuksen senaattiin v. 1910. Asia on vieläkin siellä rat
kaisematta.

Suurlakon aikuinen palkkakomitea esitti vaatimuksen, 
että vakinaisille rautatienpalvelijoille olisi 25 palvelusvuoden 
kuluttua ikärajaan katsomatta myönnettävä eläke, vastaava 
peruspalkkaa siinä palkkaluokassa, jossa viimeksi ovat 
palvelleet. Tällä kertaa oli asia lähellä ratkaisuaan. Senaatti
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ehdotti rautateitten hallintoasetusehdotuksessa v. 1906, että 
palkkiovirkailijoille 60 ikävuoden ja 30 palvelusvuoden 
kuluttua myönnettäisiin eläkkeenä puolet peruspalkasta. 
Venäläiseltä taholta tehtyjen muistutusten takia ei hal- 
Iintoasetusehdotusta vahvistettu. Rautatieläiset ryhtyivät 
senjälkeen toista tietä ajamaan asiaa. V. 1908 yleinen rau- 
tatieläiskokous anoi, että eläkeoloja koskevat kohdat eri
tettäisiin eri asetukseksi. Edellämainittu yhdistysten väli
nen komitea jätti 1909 anomuksen senaattiin, että valtion- 
varoista myönnettäisiin puolet peruspalkasta eläkkeeksi palk
kiovirkailijoille manittujen rajavuosien kuluttua väliaikai
sesti, kunnes vakinainen eläke heille turvataan. Vaaditussa 
lausunnossa asiasta esitti rautatiehallitus täydellisen ehdo
tuksen kaikkien rautatieläisten eläkeasetukseksi, jossa komi
tean anomus oli huomioonotettu. Senaatti hyväksyi kesällä 
1910 rautatiehallituksen ehdotuksen tärkeimmät kohdat, 
alistaen korkeimpaan paikkaan, että v. 1912 kulkulaitos- 
rahaston budjettiin otettaisiin palkkiovirkailijoita varten 
tarvittava eläkemääräräha. V. 1911 oli asia eduskunnassa 
esillä ja myönsi eduskunta silloin palkkiovirkailijäin eläk
keisiin tarvittavan rahamäärän sekä lausui suotavaksi, että 
myöskin ylimääräisille ja konepajojen työntekijöille sekä 
ratatyöväelle turvattaisiin eläke. Viime kuluneena syksynä 
esitti senaatti tämän eläkeasetuksen lopullisesti vahvistet
tavaksi, jota vahvistusta ei kuitenkaan vielä ole saatu. Rau
tatieläisten eläkeasia on täten tullut järjestetyksi seuraavalla 
tavalla: sääntöpalkkaisilla virkamiehillä, rata- ja rakennus
mestareilla sekä työnjohtajilla on 60 ikä- ja 30 palvelusvuoden 
jälkeen oikeus täyteen eläkkeeseen, vastaten koko sääntöpalk- 
kaa erotessa; veturinkuljettajat ja konduktöörit saavat koko 
sääntöpalkkansa vastaavan eläkkeen 25 palvelusvuoden 
sekä edelliset 50, jälkimäiset 56 ikävuoden kuluttua; palkkio- 
virkailijat saavat 60 ikävuoden ja 30 palvelusvuoden kulut
tua eläkkeen, joka vastaa puolta peruspalkkaa, veturinläm
mittäjät ja jarrumiehet saavat eläkkeen jo 56 ikävuoden täy
tettyä; ylimääräisille y. m. maksettavista eläkkeistä määrää
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senaatti kussakin tapauksessa erikseen. Sääntöpalkkaiset 
rautatieläiset ovat edelleen leskiensä ja lastensa puolesta 
osallisia sotilasviraston leski- ja orpokassassa, palkkiovir- 
kailijat omasta ja perheittensä puolesta osallisia rautateitten 
eläkelaitoksessa.

Yhdistysten asettama eläkekomitea on suuressa määrin 
vaikuttanut tähän eläkeasian suotuisaan päätökseen. Sano- 
malehtikirjoituksilla on sen toimesta koetettu vaikuttaa ylei
seen mielipiteeseen, eduskunnan jäsenille jaettiin lentokir
jasia y. m.

Eläkeasian onnellinen ratkaisu on rautatieläisten amma
tillisen yhteistoiminnan suurin saavutus. Vuosikymmeniä 
ovat yksityiset järjestöt turhaan asian puolesta taistelleet. 
Lukemattomat yleiset kokoukset ovat sitä käsitelleet. Työ 
ei ole ollut turhaa. Eläke on nyt varmasti tulossa. Ja se on 
saatu kokonaan omilla ponnistuksilla. Tuskin voinee enää 
monikaan rautatieläinen tämän saavutuksen jälkeen kieltää 
ammatillisen yhteistoiminnan hyödyn.

Rautatieläisten pyrkimykset eivät ole suuntautuneet 
ainoastaan taloudellisen asemansa turvaamiseen, vaan myös
kin virantoimituksen muodostamiseen sellaiseksi, ettei siitä 
terveys, yleiset sivistysharrastukset y. m. joutuisi kärsimään. 
Siinä suhteessa on pyritty aikaansaamaan parannuksia työ
päivän pituutta rajoittamalla, loma-aikoja ja sunnuntai- 
lepoa säätämällä. Työajan pituutta on rautatien omituinen 
rakenne omansa pidentämään kohtuuttomiin, jopa niinkin 
pitkäksi, että työntekijän terveys siitä silminnähtävästi 
kärsii. Rautatieläisten pyrkimykset ovat sentähden suun
tautuneet työpäivän pituuden rajoittamiseen. Nykyään on 
8-tuntinen pisin työpäivä yleisenä vaatimuksena. Tässä 
asiassa ei kuitenkaan vielä oli paljoa saavutettu. Ensimäiset 
työpäivän rajoitukset tehtiin 1903, jolloin pisin työaika 
vahvistettiin 14 tunniksi, enemmän rasittavassa työssä 12 
tunniksi; tällä aikaa tuli Ievähdysaikaa olla vähintäin 2 tun
tia. Tällaista työpäivää tuli seurata 10 tunnin lepo. Poik
keustapauksessa sai työaika olla 20 tuntia, sen jälkeen tuli
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olla 24 tunnin vapaaaika. Yötyötä sai jatkua korkeintaan 
4:nä yönä perätysten. Kuukaudessa tuli saada kaksi vapaa
päivää, toinen aina sunnuntaina.

Nämä rajoitukset työajassa teki rautatiehallituksen tun
nettu liikarasituskiertokirje syysk. 15 p:ltä 1909 suureksi 
osaksi tyhjäksi. Tässä kiertokirjeessä määrätään pisin työ
aika 12—18 tunniksi päivässä, 240—310 tunniksi kuukau
dessa. Rautatieläiset ryhmitettiin eri luokkiin, joille kullekin 
tuli jokin näistä pisimmistä työpäivistä. Juna- ja veturi- 
henkilökunnan työaika esim. saadaan koroittaa 18 tuntiin, 
ennen se oli poikkeustapauksissa 20 tuntia. Monessa kohti 
sisältävät 1909 määräykset tuntuvia taka-askeleita. Siitä 
syystä onkin tämä toimenpide herättänyt yleistä tyytymättö
myyttä rautatieläispiireissä. Lukuisia anomuksia on tehty 
sen peruuttamisesta. Anomukset eivät ole olleet aivan tulok
settomia. Liikarasituskiertokirjettä ei tosin vielä ole peruu
tettu, mutta 1911 eduskunta lausui suotavaksi, että vuoro
kautisten virantoimitusaikojen ylärajaa alennettaisiin liika- 
rasituksen välttämiseksi.

Sunnuntailevon saaminen on sekin ollut vuosikymmeniä 
rautatieläisten pyrintöjen esineenä. Rautatieläiset ovat 
saaneet yleisen mielipiteen asian hyväksi. Valtiopäivät ja 
eduskunta ovat useasti asiata käsitelleet. Rautateitten 
luonne on kuitenkin tehnyt kunnollisen sunnuntailevon saa
misen mahdottomaksi. Pyrkimykset ovat sentakia suuntau
tuneet tavaraliikenteen supistamiseen sunnuntai- ja juhla
päivinä. Siinä suhteessa on pyritty rajoittamaan ylimääräis
ten tavarajunien lähettämistä sunnuntai- ja juhlapäivinä ja 
ehdotettu muutamien vakinaisten tavarajunienkin lakkautta
mista sunnuntaisin. Eduskunnan anomuksesta asetti se
naatti 1909 komitean, jonka tuli antaa lausunto tavaralii
kenteen supistamisesta sunnuntai- ja juhlapäivinä. Komi
tea antoikin asiasta mietinnön, mutta sen pitemmälle ei 
siinäkään kysymyksessä ole päästy.

Hyvin pitkä-aikaisia ponnistuksia on loman saanti kysy
nyt rautatieläisiltä. Jo ensimäisessä rautatieläiskokouksessa
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oli asia esillä. Sittemmin teki Henkilökunnan yhdistys siitä 
anomuksen. Suurlakkoajalla asetettu palkkakomitea vaati 
20 päivän lomaa vuodessa. V. 1908 yleinen rautatieläis- 
kokous anoi, että rautatiehallituksen johtosääntöön otettai
siin määräys virkamiesten ja palvelijain lomasta. Tällä ker
taa päästiin joihinkin tuloksiin. V. 1909 vahvistetussa johto
säännössä määrätään, että sääntöpalkkaisten virkamiesten 
tulee vuosittain saada yhteensä yhden kuukauden virkaloma 
vuodessa. Palkkiovirkailijain lomasta pyysi senaatti 1909 
rautatiehallituksen lausuntoa. Saman vuoden lopulla jätti 
rautatiehallitus lausuntonsa, jossa se ehdottaa, että kymmen
vuotisen palvelusajan kuluttua myönnettäisiin lomaa palk- 
kiovirkamiehille ja palkkaa nauttiville palvelijoille 15 päivää, 
palkkiota nauttiville palvelijoille 10 päivää vuodessa. Loma- 
asia on kuitenkin vieläkin ratkaisematta senaatissa, huoli
matta siitä, että eduskuntakin 1911 lausui suotavaksi, 
että kaikille rautatieläisille annettaisiin vuosittainen loma.

Olemme yllä esittäneet muutamia tärkeimpiä niistä saavu
tuksista, joita rautatieläiset ovat ammatillisella toiminnallaan 
voittaneet. Paitsi ylläesitettyjä on saavutettu kylläkin tär
keitä uudistuksia ja parannuksia, kuten erinäisiä toimenpi
teitä ammattisivistyksen kohottamiseksi. Eri ammattikun
tien erikoissaavutuksiin emme tässä lähemmin kajoo. Ne 
rautatieläisryhmät, jotka aikasemmin tajusivat ammatillisen 
järjestäytymisen merkityksen, ovat voineet saada suurempia 
korjauksia ja parannuksia oloihinsa.

Usein kyllä on rautatieläisten keskuudessa esitetty mieli
pide, ettei kannata järjestöihin liittyä ja niissä toimia, kun 
järjestöt eivät kuitenkaan saa mitään aikaan. Menneinä 
aikoina saattoi niin ollakin, sillä olemme vanhempien jär
jestöjen historiasta huomanneet, että ne harvoin saivat vas
tauksen anomuksiinsa ja vielä harvemmin myönteisen vas
tauksen. Syy tähän asianlaitaan oli osaksi rautatieläisissä 
itsessään. Miksi jättivät he järjestönsä pieniksi ja voimatto
miksi? Miksi riitelivät eri osastot keskenään niin, etteivät 
edes yhteisissä asioissa voineet yhdessä toimia? Eripuraisuus



151

ja yhteistoiminnan puute teki menestyksellisen toiminnan 
mahdottomaksi. Vasta silloin kun järjestäytyminen edistyi 
ja saatettiin omien pyrkimysten ohella ymmärtää toistenkin 
pyrkimyksiä, alkoi tuntuvampia tuloksia näkyä. Eläke- ja 
loma-asian onnellinen ratkaisu paraiten osoittaa, mitä yhteis
toiminnalla aikaansaadaan. Ammatillinen liike on kyllä jo 
tuottanut paljon, mutta vielä enemmän olisi sillä voitu 
aikaansaada, jos yhteiskenki ja siitä johtuva yhteistoiminta 
olisi ollut voimakkaampi. Vasta silloin, kun rautatieläis- 
armeija seisoo yhtenäisesti järjestettynä vaatimustensa ta
kana, voi se olla varma voitostaan.

Aatteellisella pohjalla toimivat rautatieläisjärjestöt.

Ammatillisissa rautatieläisjärjestöissä on luonnollisesti am
matillisille pyrkimyksille annettu pääpaino. Mutta ei niissä 
kuitenkaan ole unhotettu aatteellisia ja sivistyksellisiä pyrki
myksiä. Melkein kaikissa järjestöissä on kiinnitetty suurta 
huomiota jäsenten henkisen tason kohottamiseen. Kirjas
toilla, esitelmillä y. m. on koetettu rautatieläisten sivistys- 
määrää lisätä. Järjestöjen kokouksissa on esitetty usein puh
taasti aattellisia kysymyksiä. Suomalaisuuden ja suomalai
sen sivistyksen tukeminen on aina herättänyt mielenkiintoa 
monissa rautatieläisjärjestöissä. Myöskin monet muut yleiset 
maassamme liikkuvat aatevirtaukset ovat herättäneet vasta
kaikua rautatieläisjärjestöissä. Henkilökunnan yhdistyk
sessä jo raittiusasia herätti vilkasta mielenkiintoa. Myöhem
min on raittiusasia saavuttanut suurta kannatusta rautatie- 
läispiireissä. Yleisissä kokouksissa ja järjestöissä on sitä ajettu, 
mutta varsinainen raittiustyö on kuitenkin ollut keskitetty 
omaan itsenäiseen järjestöön.

Suomen Rautatieläisten Raittiusyhdistys.

Elokuussa 1902 lähetti silloinen ensikirjuri T. Blässar 
Tammisuolta kaikille Suomen rautatieläisille listoja, joihin
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kehoitettiin kaikkia niitä, jotka aikoisivat liittyä jäseniksi 
perustettavaan Rautatieläisten Raittiusyhdistykseen kirjoit
tamaan nimensä, sekä lisäksi saapumaan perustavaan ko
koukseen Lahden asemalle syyskuun 21 p:nä. Mainitussa 
kehoituskirjelmässä sanotaan m. m. »Jokaiselle lienee tun
nettua, kuinka petollinen ystävä lujimmillekin luonteille, 
saatikka sitten heikommille, alkoholi on. Vähissäkin erissä 
nautittuna heikontaa ja turmelee se ihmisen sekä henkisiä 
että ruumiillisia kykyjä, — sen on tiede ja kokemus kumoa- 
mattomasti todistanut. Jos näin ollen rautatien virkamies 
tai palvelija nauttii juovutusjuomia siten vähentäen henkistä 
ja ruumiillista tarmoaan, niin hän tahallisesti suurentaa sitä 
vaaraa, joka muutenkin uhkaa satojen ihmisten henkeä ja 
yksityisten omaisuutta. Että tämä on selvä rikos, se pitäisi 
jokaisen ajattelevan ihmisen ymmärtää.»

Ajatus raittiusyhdistyksen perustamisesta rautatieläis
ten keskuuteen oli siis osaksi lähtenyt yleisestä raittiushar- 
rastuksesta, osaksi nimenomaisesta pyrkimyksestä raittius
työn avulla vahvistaa liikenteen turvallisuutta rautateil
lämme. Kehoitusta noudattaen kirjoittautui yli 300 rauta
tieläistä perustettavan seuran jäseneksi ja noin satakunta 
saapui perustavaan kokoukseen. Siellä päätettiinkin syysk. 
21 p. 1902 perustaa Suomen Rautatieläisten Raittiusyhdis
tys, joka aluksi liittyi haaraosastona Raittiuden Ystäviin. 
Myöhemmin v. 19C8 yhdistys taloudellisista syistä erosi Rait
tiuden Ystävistä ja muodostui aivan itsenäiseksi yhdistyk
seksi.

Sääntöjensä mukaan on Rautatieläisten Raittiusyhdis
tyksen tarkoitus etusijassa rautatieläisten keskuudessa vas
tustaa juovutusjuomain käyttämistä, edistää raittiiden elä- 
mäntapain leviämistä sekä yleensä toteuttaa raittiusaatetta 
yhteiskuntaelämässä. Jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta 
täyttänyt, valtion tai yksityisten rautateitten palveluksessa 
oleva tai ollut henkilö ja hänen perheensä jäsen sitoudut
tuaan olemaan nauttimatta ja muille tarjoomatta juovut
tavia juomia. Toimintansa helpoittamiseksi jakautuu yhdis
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tys piireihin, jotka toimivat itsenäisesti omain johtokuntainsa 
johdolla. Koko yhdistyksen asioita hoitaa ja sen kokouksissa 
tehtyjä päätöksiä panee täytäntöön keskustoimikunta, johon 
kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Vuosikokoukseen lähet
tävät piirit edustajia.

Näitten sääntöjensä mukaan alkoi uusi yhdistys heti 
tarmokkaasti toimia. Ensimäinen vuosikokous pidettiin 
Viipurissa tammikuun 25 p:nä 1903. Vuosikokouksessa va
littu toimikunta jakoi maan ensiksi 14 piiriin, joita v. 1911 
alkuun saakka on kertynyt 25. Hedelmällisen työn välttä
mätön edellytys, tarpeellisten rahavarain hankkiminen, saa
tiin heti alussa turvatuksi. Jäsenmaksu on ollut 1 mk. 
(25 p. saman perheen muilta jäseniltä) vuodelta sekä lisäksi 
sisäänkirjoitusmaksuna 25 p. Sen lisäksi ovat piirit omia 
tarpeitaan varten kantaneet määräämänsä maksun, tavalli
sesti 25 p. jäseneltä. Iltamien pääsymaksuilla, arpajaisilla, 
myyjäisillä j. n. e. ovat piirit sitä paitsi hankkineet itselleen 
varoja. Erittäin suurimerkityksinen on yhdistykselle ollut 
valtionvaroista vuosittain saatu apuraha. Hallitus on yleensä 
asettunut suopealle kannalle yhdistystä kohtaan. Valtion
varoista on yhdistys saanut yhteensä:

V. 1903 Smk. 500: —
)> 1904 » 500: —
» 1905 » 1,500: —
» 19C6 » 1,290: —
» 1907 » 1,800: —
» 1908 » 1,000: —
» 1909 » 1,250: —
» 1910 » 1,000: —
» 1911 » 1,000: —

Helpoittaakseen kokouksiin pääsyä on yhdistyksen jäse
nille myönnetty 2 ylimääräistä vapaalippua vuodessa sekä 
keskustoimikunnan jäsenille sen lisäksi 4 vapaalippua.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi on yhdistys ryhtynyt



154

monenlaisiin toimiin. Yhdeksi päätarkoituksekseen on se 
alusta alkaen asettanut oikean tiedon levittämisen väkijuo
mien todellisesta laadusta ja niiden vaikutuksesta sekä hen
kisiin että ruumiillisiin kykyihin. Tätä tarkoitusta on yhdis
tys koettanut saavuttaa tutustuttamalla jäseniään sekä 
yleensä kaikkia rautatieläisiä raittiuskirjallisuuteen, myy
mällä sitä alennettuun hintaan, jakamalla ilmaiseksi ja perus
tamalla raittiuslainakirjastoja. Raittiuslainakirjastoja oli 
1911 alussa 7, niitten raha-arvo nousi 1,000 mk. Viime 
vuosina on näitä kirjastoja käytetty vähän. Tutustuttaak- 
seen jokaisen rautatieläisen alkoholin turmiollisiin vaikutuk
siin toimitti yhdistys suomennoksen saksalaisen rautatie- 
tirehtöörin O. de Terran kirjoittamasta lentokirjasesta 
»Väkijuomat ja niiden suhde rautatieläisiin», jota sitten rau
tatiehallituksen toimesta on jaettu jokaiselle rautateitten 
palveluksessa olevalle henkilölle. Myöskin on yhdistys suo
mentanut ja kustantanut itävaltalaisen rautatielääkärin 
tri Alådår Bekessin kirjoittaman kirjasen »Alkoholi ja rauta
tiet». Erityinen »Käsikirja Suomen Rautatieläisten Rait
tiusyhdistyksen jäsenille» on niinikään toimitettu.

Alkuvuosinaan koetti yhdistys muokata rautatieläispii
reissä maaperää raittiusaatteelle julkaisemalla sitä käsittele
viä kirjoituksia ammatti- y. m. lehdissä. Pian kuitenkin 
huomattiin, että oma äänenkannattaja oli välttämätön. 
Yhdistyksen jäsenet olivat hajallaan ympäri Suomea, eivätkä 
monet niistä voineet päästä yhdistyksen kokouksiin eivätkä 
muuten seurata sen toimintaa. Taloudelliset vaikeudet 
estivät kuitenkin useita vuosia oman äänenkannattajan 
perustamista. Sen vuoksi toimitettiin alussa hektografee- 
rattua lehtistä, joka jaettiin piirien toimikunnille ja joka 
kierteli piirien jäsenten kesken. V. 1906 alettiin kuitenkin 
julaista pientä nelisivuista lehteä, joka ilmaiseksi jaettiin 
jäsenille. V. 1909 tämä laajennettiin 8-sivuiseksi ja hankki
malla siihen ilmoituksia sekä perustamalla lehdelle kannatus
yhdistys on sitä edelleen voitu ilmaiseksi jakaa kaikille jäse
nille. Rautatieläisten Raittiusyhdistyksen äänenkannattaja
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»Viesti» ilmestyy nykyään kerran kuussa ja on sen painos 
nykyään 1500 kpl. Lehdessä on etusijassa tehty selkoa 
yhdistyksen, sen keskustoimikunnan ja piirien toiminnasta, 
julkituotu juovutusjuomain aiheuttamia epäkohtia rautatie- 
laitokselle ja sen henkilökunnalle, annettu tietoja raittius- 
aatteen kehityksestä rautatieläisten keskuudessa ulkomailla 
sekä koetettu lausuntojen ja kirjoitusten kautta valaista 
raittiuden suurta merkitystä rautatieläisille y. m. Viime vuo
sina on lehti myöskin koettanut edistää raittiuden asiaa 
ilmiantamalla juopumustapauksia y. m. rautatieläisten kes
kuudessa, menettelytapa, jonka tarkoituksenmukaisuudesta 
ja oikeutuksesta on ollut erimielisyyttä.

Heti ensi toimintavuosinaan ryhtyi yhdistys ajamaan 
tarkoitusperiään esitelmien avulla. Niin keskustoimikunnan 
kuin piirien toimesta on vuosien kuluessa pidetty lukuisia 
esitelmiä raittiusasiasta rautatieläisille. Esitelmien pitämisen 
helpoittamiseksi on hallitus myöntänyt 50 kertavapaalippua 
esitelmöitsijälle sekä oikeuden esitelmä- ja kokoustilaisuuk- 
sia varten käyttää asemien odotushuoneita. Esitelmien ha
vainnolliseksi tekemistä y. m. varten on yhdistys hankkinut 
taikalyhdyn, kipsijäljennöksiä, kemiallisia raittiusopetus- 
välineitä y. m.

Yhdistys kokonaisuudessaan ei ole kokoontunut kuin 
kerran tai kaksi vuodessa, viime vuosina vuosikokoukseen 
ja kesäkokoukseen. Näissä kokouksissa on käsitelty yhdis
tystä kokonaisuudessaan koskevat asiat, keskusteltu tär
keistä kysymyksistä y. m. Mutta myöskin urheilulle ja huvi- 
puolelle on niissä varattu tilaa. Yhdistys on pyrkinyt suun
taamaan nuorten rautatieläisten toiminta- ja huvitushalun 
raittiuspyrintöjen yhteyteen. Kokousten yhteyteen on jär
jestetty piirien välisiä ja henkilökohtaisia urheilukilpailuja, 
seurustelu- ja virkistystilaisuuksia y. m.

Varsinainen yhdistyselämä on ollut piirien huostassa. Niit
ten tehtävänä on ollut koossapitää yhdistyksen jäseniä, kiin
nittää heitä yhdistykseen ja vahvistaa heissä raittiusharras- 
tusta. Sitävastoin pitävät piirit kokouksia ja illanviettoja,
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joissa huvittavan puolen ohella jäsenille tarjotaan virkistä
vää ja hyödyllistä ohjelmaa. Lisäksi ovat piirit toimeen
panneet esitelmiä, toimittaneet käsin kirjoitettuja seura- 
lehtiä, järjestäneet kävely- ja huviretkiä, ylläpitäneet laulu-, 
voimistelu-, ompelu- y. m. seuroja. Piirien elämä on toisina 
vuosina ja muutamissa piireissä ollut hyvin vilkasta, toi
sissa taasen laimeata. Yleisen raittiusliikkeen vilkkaus on 
merkinnyt vilkkautta Rautatieläisten Raittiusyhdistyksen
kin piireissä, viime vuosina kaikkialla vallinnut lamautuminen 
on myöskin niitä kohdannut.

Keskustoimikunnan tehtävänä on ollut yhdistyksen juok
sevain asiain hoitaminen, lehden toimittaminen, yhdistyksen 
edustaminen, kokousten päätösten toimeenpaneminen y. m. 
Kuluneina vuosina on keskustoimikunta toiminutkin kii
tettävällä tarmolla. Keskustoimikunnan puheenjohtajana 
ja samalla yhdistyksen esimiehenä on kaikkina vuosina toi
minut yhdistyksen perustaja, asemapäällikkö Tuure Blässar 
Tammisuolta. Väsymättömällä tarmolla, aikaa ja uhrauksia 
säästämättä on hän yhdistyksen asioita johtanut, ollut 
»Viestin» toimittajana, edustanut yhdistystä, pitänyt esitel
miä y. m.; sanalla sanoen ollut yhdistyksen »sieluna». Muista 
keskustoimikunnan jäsenistä mainittakoon varaesimiehet 
konduktööri P. Kohonen ja kirjuri K. E. Kahari sekä asema- 
miesten esimies J. Pietilä (f 1911). Kirjuri August Kokko
nen on monta vuotta toiminut sihteerinä, vaihdemies K. J. 
Kuusalo rahastonhoitajana.

Siirrymme tämän jälkeen tarkastamaan Rautatieläisten 
Raittiusyhdistyksen toiminnan tuloksia. Sen vaikutus rau
tatieläisten keskuudessa antaa parhaimman kuvan yhdis
tyksen niin sanoaksemme sisäänpäin kääntyneestä toimin
nasta. Jäsenluku oli:

1903 alussa 338
1904 » 6C9
1905 » 685
19C6 » 976
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v. 1907 alussa 1,157 
» 1908 » 915
» 1909 » 905
» 1910 » 929
» 1911 » 1,088

Jäsenluvun jakautuminen eri osastoille 1911 selviää 
allaolevasta taulukosta:

Likenneosaston virkakunta..................... 138
» palvelijakunta.................. 502

Koneosasto................................................ 76
Rataosasto................................................ 63
Rautatien poliiseja.................................... 3

» tullivartioita........................... 2
Postinhoitajia .......................................... 3
Rautatieläisperheenjäseniä........................ 237
Suosijajäseniä (ei rautatieläisiä)............... 74

Viekamieskuntaan kuului 18%, palvelijakuntaan 82% 
jäsenistä, jos jätetään huomioonottamatta perheenjäsenet ja 
n. k. suosijajäsenet. Naisia oli 1911 295, miehiä 793.

Yhdistyksen suuri jäsenkuku jo puolestaan todistaa, 
minkä merkityksen se on saavuttanut rautatieläispiireissä. 
Epäilemättä on sen vaikutus rautatieläisten sivistysharras- 
tusten elvyttämisessä myöskin suureksi merkittävä. Rait- 
tiusasian edistämistä ei osoita ainoastaan se tuhatluku rauta
tieläisiä, joka nyt kuuluu yhdistykseen. Sen toiminta on 
ollut omiaan selvittämään raittiuden merkitystä niillekin, 
jotka eivät sen jäseniksi ole ruvenneet. Se tuhatluku, joka 
nyt seisoo Raittiusyhdistyksen riveissä, heidän omaisensa ja 
läheisensä tietävät parhaiten, mikä merkitys raittiustyöllä 
on ollut rautatieläisten siveellisen, ruumiillisen ja taloudellisen 
pääoman säilyttämisessä ja kartuttamisessa.

Myöskin Rautatieläisten Raittiusyhdistyksen toiminta 
ulospäin on etusijassa tarkoittanut raittiuden levittämistä
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rautateillämme. Yleisissä kokouksissa on monta asiaa ollut 
esillä, joitten avulla on tahdottu edistää rautatieläisten rait
tiutta sekä raittiusasiaa yleensä. Keskustoimikunta on sit
temmin täytäntöön pannut kokousten päätökset, jotka usein 
ovat käsittäneet anomuksen rautatiehallitukselle jostain 
raittiutta ja väkijuomia koskevasta asiasta. Jo 1903 päätti 
yhdistys anoa rautatiehallitukselta, että väkijuomain an
niskelu rautatienravintoloissa rautatieläisille kiellettäisiin. 
V. 1904 anottiin, että juovuttavien juomien anniskelu rauta
tienravintoloissa kokonaan kiellettäisiin. Seurauksena on 
ollut, että väkijuomien ja viinin anniskelu niissä kiellettiin, 
mutta mallasjuomien anniskeluoikeus ruuan yhteydessä 
pysytettiin. V. 1908 anoi Rautatieläisten Raittiusyhdistys 
rautatiehallitukselta, että ainoastaan ehdottomasti raittiita 
henkilöitä vastedes otettaisiin rautateiden palvelukseen. 
Tämän anomuksen johdosta teki senaatti lokakuussa 1909 
päätöksen, jossa määrättiin, että niihin rautatietoimiin 
nähden, jotka ovat välittömässä yhteydessä junaliikenteen 
kanssa

1) on tästä lähtien otettaessa harjoittelijoita joko 
virka- tai palvelusmiehiksi pääsyä varten luotettavasti 
todistettava, että hakija on ollut pitemmän aikaa 
ehdottomasti raitis tahi että hänen elämäntapansa 
säännöllisyydestä muuten ei ole aihetta epäilyksiin; 
sekä

2) että ylennettäessä virka- ja palvelusmiehiä on 
niinikään huomioonotettava, ettei ylennettävän sään
nöllisestä elämäntavasta ole epäilystä.

Samalla kertaa päätti senaatti anoa korkeimmasta pai
kasta vahvistusta valtionrautateitten hallintoa koskevan ase
tuksen 24 § muuttamiselle sikäli, että siihen lisättäisiin sellai
nen määräys, että virkamies tahi palvelija, joka virantoimi
tuksessa esiintyy juopuneena, on heti eroitettava. Tämä 
lisäys on sittemmin vahvistettu. Nämä kolme määräystä 
ovat suurimmat saavutukset, mitä Rautatieläisten Raittius
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yhdistys on saavuttanut. Jos todella näitä määräyksiä anka
rasti noudatetaan, esimerkkejä siitä on kylläkin näkynyt, 
on yhdistyksen tarkoitusperä ehkä 10 vuodessa saavutettu. 
Suomen rautatieläiset ovat silloin raittiita.

Paitsi yllämainittuja on Raittiusyhdistys tehnyt muuta
mia muitakin anomuksia, joista toistaiseksi ei ole ollut seu
rauksia. Joku vuosi sitten kumottua väkijuomien kuljetus- 
kieltoa oli Rautatieläisten Raittiusyhdistys myöskin aikoi
naan anonut.

Suomen Rautatieläisten Raittiusyhdistys on toiminta- 
aikanaan ollut vuorovaikutuksessa ja yhteydessä samanlaa
tuisten yhdistysten kanssa ulkomailla. On lähetetty edusta
jia ulkomaisten rautatieläisten raittiusyhdistysten kokouk
siin ja kutsuttu niitten edustajia tänne Suomeen. Kun 
Kansainvälinen Rautatieläisten Raittiusliitto v. 1907 perus
tettiin, oli Suomikin mukana ja Suomen Rautatieläisten 
Raittiusyhdistys on siitä saakka kansainväliseen liittoon kuu
lunut ja ottanut osaa sen toimintaan.

Rautatieläisten Raittiusyhdistyksen ohella on veturi
miesten keskuudessa toiminut erikoinen Veturimiesten Rait
tiusliitto.

Suomen Rautatieläisten Kristilliset yhdistykset.

Kuten useimmissa Europan maissa ovat kristillismieliset 
rautatieläiset meilläkin tunteneet tarvetta liittäytyä ja tilai
suuden mukaan kokoontua yhteisiin kokouksiin. Tällainen 
kristillismielisten rautatieläisten kokous pidettiin ensikerran 
Helsingissä huhtikuussa 1897. Ensi askel järjestäytymiseen 
otettiin tammikuussa 1898, jolloin yhdessä Nuorten Miesten 
Kristillisen Yhdistyksen kanssa valittiin komitea työtä edis
tämään, s. o. rukouskokouksia, hengellisiä iltamia y. m. jär
jestämään. Toiminta järjestettiin lopuksi siten, että kris
tillismieliset rautatieläiset eri paikkakunnilla muodostivat 
N. M. K. Y:n haaraosastoja. V. 1902 alkaen ovat nämä haara
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osastot vuosittain kokoontuneet yhteiseen vuosikokoukseen, 
v. 1907 alkaen sen lisäksi kesäkokouksiin. Osanottajien 
määrä on vuosi vuodelta kasvanut, kohoten viime vuosina 
noin 200:aan. Näissä kokouksissa on esitelmien ja hartaus
hetkien kautta pyritty vahvistamaan kristillistä mieltä yh
distysten jäsenissä sekä samalla myöskin koetettu kääntää 
rautatieläisten huomiota yhdistysten pyrintöihin. Siinä 
tarkoituksessa on koetettu erityisten matkasihteerien kautta 
levittää kristillistä herätystä rautatieläispiireissä. Niillä 
paikkakunnilla, joissa on enemmän rautatieläisiä, on kokoon
nuttu raamatunkeskustelupiireihin ja pantu toimeen hengelli
siä iltamia sekä yhteisiä joulujuhlia. Viranomaiset ovat 
osoittaneet auliutta myöntämällä odotushuoneita kokousten- 
pitoa varten, suomalla jäsenille vapaapilettejä kokouksiin 
tullessa y. m.

Jotta paremmin voitaisiin hyötyä niistä eduista, joita 
järjestetty toiminta tarjoaa, ruvettiin vähitellen ajattelemaan, 
että olisi perustettava itsenäinen yhdistys. V. 1910 päätettiin 
perustaa sekä suomen- että ruotsinkielinen yhdistys, joilla 
kummallakin olisi oma hallintonsa. Molemmat yhdistykset 
liittyivät sittemmin »Suomen Nuorten Miesten Kristillisten 
Yhdistysten ja Nuorten Kristillisten Yhdistysten Liittoon», 
joka vahvisti niiden säännöt tammik. 13 p:nä 1911.

Suomenkielisen yhdistyksen jäsenluku oli 1911 vuoden 
lopussa 207, joista 60 kuului virka- ja 147 palvelusmiehiin. 
Ruotsinkielisessä yhdistyksessä oli samaan aikaan ainoastaan 
30 jäsentä, mikä seikka riippuu siitä, että ruotsalaisia virkaili
joita on paljon vähemmän kuin suomalaisia ja että kokouk
set ovat tähän saakka olleet miltei yksinomaan suomenkielisiä.

Rautatieläisten Kristillinen yhdistys on ollut edustettuna 
yleisissä rautatieläiskokouksissa ja on lisäksi ollut yhteis
toiminnassa samanlaisten rautatieläisjärjestöjen kanssa ulko
mailla. Yhdistysten puheenjohtajana toimivat insinööri 
A. v. Weissenberg suomenkielisessä ja konetirehtöörin apu
lainen A. W. Torén ruotsinkielisessä yhdistyksessä.

*
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Rautatieläisten keskuudessa on ylläolevain lisäksi toimi
nut eläinsuojelusyhdistys, lukuisia urheiluseuroja y. m. tila
päisiä järjestöjä. Kun useimmat niistä ovat olleet kiinteässä 
yhteydessä yleisten ammatillisten järjestöjen tai Raittius- 
yhdistyksen kanssa emme niitten toimintaan lähemmin 
kajoo.

il — Suomen Rautotielaiskiinta





III

Rautatieläisten sivistyshistoriasta.





Rautatieläiskunta muodostaa nykyään suurilukuisuu- 
tensa ja asemansa kautta varsin merkittävän tekijän yhteis
kunnallisessa elämässämme. Rautatieläiset ovat alituisesti 
tekemisessä suuren yleisön kanssa ja joutuvat siten myöskin 
vuorovaikutukseen sen kanssa. Kuluneina vuosikymmeninä 
on rautatie ja rautatieläiskunta ollut merkittävä tekijä 
sivistyshistoriassamme. Rautatiethän ovat useasti olleet 
sivistyksen ensimäisinä etujoukko na erämaissamme. Moni 
erämaan kolkka on vasta rautateitten välityksellä tullut 
sivistyksen yhteyteen. Rautatieläisillä on tällaisilla autio- 
seutujen radoilla ollut tärkeä sivistyshistoriallinen tehtävä. 
He ovat useasti tulleet sivistyksen keskuksista ja tuoneet 
mukanaan jonkunlaisen sivistyspääoman. Heidän välityk
sellään on tieto ja valistus levinnyt ympäristölle. Kuluneina 
aikoina on monella erämaan laitaseudulla asemahenkilö- 
kunta muodostanut seudun sivistyksellisten harrastusten 
keskustan. Lukuisat ovat ne rautatieläiset, jotka toimi
malla edistys- ja nuorisoseuroissa ovat koettaneet kansan- 
nuorison sivistysharrastuksia herätellä. Mutta ei voi myös
kään kieltää, että sellaisiakin rautatieläisiä on ollut kovin 
paljon, jotka ovat kokonaan laimiinlyöneet velvollisuutensa. 
Lukuisia esimerkkejä on siitä, miten rautatieläiset ovat koko
naan eristäytyneet kansalle vieraaksi, jopa vihamieliseksi 
ryhmäksi, joka on elänyt omaa elämäänsä. Kokonaisuutena 
ottaen on kuitenkin rautatieläiskunnan merkitys maaseudun 
sivistystekijänä ollut varsin suuri, eikä se ole vieläkään hävin
nyt. Tämä merkitys olisi ollut vieläkin suurempi, ellei niin 
suuri osa rautatieläiskuntaa olisi ollut niin kieleltään kuin mie
leltään kansalle vieras. — Viime vuosikymmenenä on rauta-
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tieläiskunta yhdessä suhteessa saanut entistä suuremman 
sivistyshistoriallisen merkityksen. Rautatieläisten, varsin
kin palvelijakuntaan kuuluvien, välityksellä ovat ajan vir
taukset levinneet maaseudulle. Raittiusaatteen, sosialismin 
y. m. levittämisessä on rautatieläisillä ollut tärkeä asema. 
Monelle maaseudun kolkalle ovat nämä virtaukset tulleet 
rautatieläisten välityksellä.

Rautatie pyrkii yleensä vetämään asutusta puoleensa. 
Erämaan asemien ympärille kasvaa pian taaja kylä. Meidän 
rautateillämme on sellaisia asemayhteiskuntia syntynyt 
lukuisasti. Olivathan esim. Riihimäki ja Hyvinkää silloin 
kun ensimäistä rautatietä rakennettiin, aivan autioita seu
tuja. 50:ssä vuodessa on niistä kehittynyt suuria yhdys
kuntia, jotka jo pyrkivät kaupungeiksi. Luonnollisesti on 
rautatieläisillä tällaisissa yhdyskunnissa ollut tärkeä asema. 
Niitten vaikutus ei ole rajoittunut ainoastaan sivistykselli
selle alalle, vaan on ulottunut myöskin yhteiskunnallisille 
toimialoille. Kunnallisissa y. m. luottamustoimissa on tällai
silla seuduilla ollut lukuisasti rautatieläisiä. Lukuisuutensa 
takia on heillä usein ollut määräämisvalta käsissään. Rauta
tieläisten toiminta kunnallistoimissa ei ole kuitenkaan rajoit
tunut tällaisiin asemayhdyskuntiin. Myöskin muualla, kau
pungeissa ja maalla on rautatieläisiä toiminut kunnallisissa 
luottamustoimissa.

Rautatieläiskunnan valtiollinen merkitys ei varhaisem
pina aikoina ollut suuri. Rautatieläiset olivat virkamiehiä 
muitten virkamiesten joukossa. Palvelijakunnalle ei annettu 
muuta merkitystä, kuin mitä työläisille siihen aikaan annet
tiin. Ei silloin tajuttu, että rautateillä saattaisi olla jokin 
erikoinen merkitys valtioruumiille. Rautatieläiset luokkana 
eivät voineet valtiollisiin asioihin paljon vaikuttaa. Silloi
set äänioikeusolot soivat tosin lukuisille rautatieläisille val
tiollisen äänioikeuden, mutta hajallaan olleet rautatieläisten 
äänet eivät paljoa merkinneet. Valtiopäivillä oli kylläkin 
useasti rautatieläisiä, mutta ne istuivat itseoikeutettuina 
ritaristossa ja aatelistossa. Milloin joku rautatieläinen tuli
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valittuna edusmiehenä säätyihin, ei hän edustanut mitään 
rautatieläisryhmää, vaan toisenlaisia harrastuksia. Niistä 
rautatieläisistä, jotka aikoinaan ovat olleet ritariston ja 
aatelin jäseniä, mainittakoon: asemapäälliköt F. N. von 
Zansen, J. D. Pinello, liikennetirehtöörinapulaiset J. W. 
Stjernschantz, Hj. Lagerborg, C. G. H. A. Standertskjöld, 
R. J. G. Gripenberg, Hj. Rosenbröijer, asemapäällikkö H. J. 
W. Wadenstjerna, liikennetirehtöörinapulainen A. F. Gran
felt, ratatirehtööri K. A. M. G. Granfelt, virstakonttorin 
päällikkö C. von Knorring, kasööri T. Munck, kirjuri O. G. T. 
Aminoff, kontrollööri J. M. Tigerstedt. Jotkut näistä saa
vuttivat säädyssään varsin huomattavan aseman. Valittuina 
edusmiehinä ovat olleet: toimistotirehtööri C. B. Federley 
porvarissäädyssä v. 1882,1891,1894,1897; liikennetirehtöörin
apulainen H. E. Gummerus samassa säädyssä v. 1885, 1888, 
sekä tilastokonttorin esimies P. E. Ervast myöskin porvaris
säädyssä v. 1885. Porvarissääty olikin ainoa, johon rautatie
läisillä oli pieni mahdollisuus päästä. Muut kaksi aatelitonta 
säätyä olivat niille kokonaan suljetut. Oli kuitenkin rauta- 
tielaitoksemme kehitykselle edullista, että edes kahdessa sää
dyssä oli niitä, jotka olivat perehtyneet rautatieasioihin.

Suurlakko vasta osoitti, mikä merkitys rautatieläiskun- 
nalla saattoi olla valtiollisissakin asioissa. Vasta silloin alet
tiin tajuta, että rautatieläiskunta oli mahti, joka erikoisissa 
olosuhteissa saattoi saada valtiolaitoksenkin liitteissään huo
jumaan. Olemme toisessa luvussa jo lyhyesti kuvanneet 
suurlakon merkitystä rautatieläisten ammatilliselle liikkeelle. 
Luomme vielä lyhyen katsauksen rautatieläisten merkityk
seen valtiollisessa suurlakossa. Suurlakkohan sai alkunsa 
siten, että Pietarin—Valkeasaaren rautatieläiset yhtyivät 
yleiseen venäläiseen rautatielakkoon lokak. 29 p:nä. Tämän 
lakon tarkoituksena oli myötätunnon ja avun osoittaminen 
taisteleville ammattitovereille Venäjällä. Pietarin—Valkea- 
saaren radan rautatieläiset ryhtyivät tähän lakkoon vasta 
usealta taholta Suomesta tulleitten vaatimusten ja agitat- 
sionin johdosta. Samana päivänä ryhtyivät rautatieläiset ja
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työväestö Viipurissa toimeen lopettaakseen liikenteen Pieta
riin päin. Vähitellen alettiin esittää vaatimuksia, että koko 
Helsingin—Pietarin radalla oli liikenne lopetettava. Kun 
lokak. 30 p:nä suurlakkopuuha alkoi saada itsenäisen val
tiollisen luonteen, ei enää tyydytty vaatimaan vaan yhtä 
rataosaa, vaan koko rautatieverkkoa lakkoon. Rautatie
hallitus päätti näitten vaatimusten johdosta keskeyttää 
liikenteen seuraavana yönä klo 12:sta alkaen. Samana päi
vänä pitivät rautatieläiset Helsingissä yleisen kokouksen, 
jossa jyrkkiä taloudellisia vaatimuksia esitettiin. Seuraa
vana päivänä saapuivat viimeiset junat Helsinkiin ja koko 
rautatieverkko oli lakkotilassa. Virkamiehet Helsingissä 
kokoontuivat tiistaina, lokak. 31 p:nä aamupäivällä ja hyväk
syivät ponnen: »yksimielisinä henkilökunnan kanssa ovat 
virkamiehet lakossa niin kauvan kuin laittomia tai kelvotto
mia virkamiehiä löytyy rautateillä tai yleensä laittomat 
olot vallitsevat maassa». Samana päivänä klo 12 oli rautatie
läisten kokous asemasillalla; tässä kokouksessa päätettiin 
kutsua yleinen rautatieläiskokous Helsinkiin marrask. 3 
p:ksi sekä valittiin 30 henkinen järjestyskomitea puoleksi 
palvelijoista, puoleksi virkamiehistä, jonka samalla tulisi 
toimia sähkölennätinkomiteana. Sähköttäjät pysyivät toi
missaan ja lähettivät kokouskutsut radalle. Laittomat virka
miehet rautatiehallituksesta ajettiin pois ja käskettiin eroa
maan. Klo 8 illalla piti palvelijakunta kokouksen lähteväin 
tavarain makasiinissa. Siinä yhdyttiin työväen valtiollisiin 
vaatimuksiin, asetettiin valmistava palkkakomitea y. m. 
Rautatien lakkohallinto valittiin, siihen kuuluivat alkuaan 
ylikonduktööri J. Grönholm puheenjohtajana sekä kirjuri 
O. Holopainen, asemamiesten esimies J. Pietilä, kirjuri K. E. 
Boijer, kuljettajat K. A. Hästesko, P. E. Lundgren, H. 
Ahman sekä vaununvoitelija J. Jussila. Samassa kokouk
sessa päätettiin lähettää liikkeelle tarkastusjunia estämään 
sotaväen kuletusta kaupunkiin. Marrask. 1 p:nä kulki radoilla 
lakkojunia sekä joitakin kasöörijunia palkkoja maksaen. 
Klo 8 i. oli kokous, jossa sattui ensimäinen välien rikkoutu-
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minen palvelijakuntaan kuuluvien ja virkamiesten välillä. 
Se johtui siitä, että virkamiehet asettuivat perustuslailliselle 
kannalle, palvelijat jyrkästi sosialistiselle. Seurauksena oli, 
että virkamiehet erosivat yhteisistä komiteoista, m. m. lakko- 
komiteasta, joka ryhtyi toimimaan rautatiehallituksena. 
Ensimäinen lakkojuna tuoden rautatieläisiä yleiseen kokouk
seen saapui saman päivän illalla.

Maaseudulla kulkivat rautatieläiset melkein kaikkialla 
lakkoliikkeen etunenässä, sillä rautatien sähkölennätin-lai- 
toksen kautta olivat he tilaisuudessa saamaan tietoa tapah
tumain kehityksestä. Kouvolassa pidettiin jo lokak. 30 p:nä 
rautatieläisten kokous, jossa laadittiin täydellinen ohjelma 
rautatielakkoa varten, mikä seuraavana päivänä sähkötet
tiin muille asemille. Paitsi taloudellisia vaatimuksia esitettiin 
tässä n. s. Kouvolan ohjelmassa seuraavat vaatimukset: 
kokoontumisvapaus, painovapaus, venäläisten virkamiesten 
ja santarmien poistaminen. Riihimäellä pidettiin marrask. 
2 p:nä rautatieläisten lakkokokous, johon otti osaa joukko 
muilta paikkakunnilta tulleita Helsinkiin matkustavia rauta
tieläisiä; Kouvolan ponnet hyväksyttiin ja lisäksi: yleinen 
kieltolaki, laittomasti erotetut virkamiehet otettavat uudestaan 
virkoihinsa, laittomasti vangitut vapautettavat, kieliasetusta 
noudatettava. Maaseudulla kehittyivät välit virkamiesten 
ja palvelijakuntaan kuuluvien välillä samanlaisiksi kuin pää
kaupungissa: aluksi toimittiin yhdessä, mutta sitten välit 
rikkoutuivat.

Helsingin rautatieläiset valmistivat innolla suurta rau- 
tatieläiskokousta. Lakkojuna toisensa jälkeen toi osanotta
jia, usein sellaisia, jotka eivät olleet rautatieläisiä. Kun 
virkamiehet lopullisesti olivat vetäytyneet syrjään väliaikai
sesta rautatiehallituksesta (lakkokomiteasta) määrättiin tors
taina marrask. 2 p:nä konduktööri Grönholm »päätirehtööriksi» 
jarruttaja Jakobsson »liikennetirehtööriksi» ja kuljettaja 
Nikander »konetirehtööriksi». Liikennetirehtööri Berner koetti 
edelleen ohjailla asiain kulkua. Samana päivänä lopettivat



170

sähköttävät toimensa, punakaarti otti asemarakennuksen 
haltuunsa eikä laskenut enää sinne virkamiehiä.

Suuri rautatieläiskokous pidettiin perjantaina marrask. 
3 p:nä klo 2 Kansallisteatterissa noin 3,000 hengen läsnä
ollessa, joista suuren osan väitetään olleen sivullisia. Tässä 
tavattoman metelisessä kokouksessa hyväksyttiin n. s. Tam
pereen punainen ohjelma, vastustavat virkamiehet ja muut

Suurlakko-kokous Riihimäellä marrask. 2. 1905.

maltillisemmat ainekset saivat poistua. Rautatielakko- 
komiteaa täydennettiin niin, että siihen tuli kuulumaan 13 
jäsentä, niistä 6 virkamiestä, jotka siitä pian poistuivat. Ne 
ainekset, jotka olivat tyytymättömiä siihen vallankumouk
selliseen henkeen, joka ilmeni Kansallisteatterissa pidetyn 
kokouksen päätöksessä pitivät uuden kokouksen Palokun
nantalolla. Samana päivänä, marrask. 4:nä, oli myöskin 
sosialistisilla rautatieläisillä kokous. Palokunnantalon kokous 
asettui perustuslailliselle kannalle. Rautatielakkokomitea,
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välittämättä siilien valituista tirehtööreistä, lähetti junia 
mielivaltaisesti, revitti radan jossain paikoin rikki y. m. 
Lakon aikana kokoontuivat virkamiehet, myöhemmin myöskin 
muut maltillisemmat ainekset, kokoukseen aamupäivisin ase
man II:n luokan odotussaliin. Marrask. 4 p:nä päätettiin 
lopettaa lakko seuraavana päivänä klo 10 a. p. Samana päi
vänä pidettiin Palokunnantalolla kokous, jossa sukeutui

Suurlakon „Iopettajaiset“ Riihimäellä.

lavea keskustelu lakon lopettamisesta. Kokous lausui toi
vomuksen, että lakko lopetettaisiin mahdollisimman pian; 
vähemmistö, ollen tyytymätön manifestiin ja tahtoen lakkoa 
jatkettavaksi, oli sitä ennen poistunut. Marrask. 3 p:nä 
valitun rautatienlakkokomitean kokouksessa esittivät sa
mana päivänä siihen kuuluvat virkamiehet, että lakko lope
tettaisiin. Siihen eivät sosialistiset ainekset suostuneet. 
Virkamiehet luopuivat ja välit rikkoutuivat entistä enemmän. 
Maanantaina marrask. 5 p:nä klo 2 julistettiin suurlakko lop-
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puneeksi. Tiistaina olivat jo kaikki pääjunat liikkeellä ja tär
keimmät paikallisjunat, keskiviikkona oli liike kokonaisuu
dessaan täydessä vauhdissa.

Edellä on kuvattu muutamia pääpiirteitä rautatieläisten 
osanotosta valtiolliseen suurlakkoon. Täydellinen kuvaus 
suurlakosta rautateillä vaatisi oman erikoisen tutkimuksen; 
sitäpaitsi ei nykyhetki ole sovelias uusien suurlakkopiirteit- 
ten ja tapahtumien esittämiseen. Täydellisemmän kuvauk
sen täytyy sentakia jäädä tulevaisuuteen.

Suurlakon jälkeen oli yhtäkkiä kaikille selvinnyt, mikä 
mahti rautatieläiskunta oli. Rautatielakon vaikutukset olivat 
siihen asti tuntemattomia. Nyt huomattiin selvästi, mikä 
lamauttava vaikutus sillä oli koko yhteiskuntaelämään. 
Rautatieläisille oli siihen saakka kylläkin annettu arvoa 
ihmishenkien ja tavarain vaalijoina. Nyt tajuttiin, että ne 
muodostivat ryhmän, joka yksimielisenä ollen saattoi käydä 
vaaralliseksi vieläpä valtiollekin. Rautatieläisiin itseensä 
tämä äkkinäinen arvon ja merkityksen lisääntyminen ei 
vaikuttanut terveellisesti. Suurlakko oli osoittautunut erin
omaiseksi valtiolliseksi taisteluaseeksi. Suuressa osassa rauta- 
tieläiskuntaa heräsi luulo, että se olisi yhtä erinomainen 
ammatillinen taisteluase. Osa rautatieläisiä ryhtyi sentakia 
v. 19C6 vaatimaan uutta rautatielakkoa rautatieläisten talou
dellisten vaatimusten kannattamiseksi. Ajatus raukesi omaan 
mahdottomuuteensa, mutta aikaansai paljon vahinkoa rauta- 
tieläiskunnalle, kääntämällä yleisen mielipiteen rautatieläis- 
kunnalle epäsuotuisaksi.

Eduskuntauudistuksen jälkeen saattoi rautatieläiskunta 
suuremmilla mahdollisuuksilla pyrkiä saamaan itselleen 
edustajia. V. 1907—1911 eduskunnassa onkin tosiasiallisesti 
ollut rautatieläisiä jokaisessa. Useammassa eduskunnassa 
on ollut ratavartija Walentin Annala, ratamestari A. Leino, 
rataesimies Vihtori Mäkelä, vaihdemies O. V. Turunen, kul
jettaja A. P. Hämäläinen, konttoriapulainen M. Aalto. Yh
dessä eduskunnassa ovat olleet asemamies A. Paasonen ja
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vaihdemies S. Pipatti. Nykyiseen eduskuntaan kuuluvat: 
W. Annala, A. Leino, V. Mäkelä, A. Paasonen, O. V. Turunen. 
Rautatieläiset ovat nykyisin lukumääräänsä nähden varsin 
voimakkaasti edustettuina eduskunnassa. Kaikki nykyiset 
rautatieläisedustajat ovat kansan syvien rivien luottamus
miehiä, kuuluen Leino maalaisliittoon ja muut sos. dem. 
puolueeseen. Myöskin muut edellä luetellut edustajat ovat 
kuuluneet samaan puolueeseen. Rautatieläisten, varsinkin 
palvelijakuntaan kuuluvien, sosialinen merkitys on nykyisin 
varsin suuri. Sos. dem. puolueen luottamustoimissa on lukui
sasti rautatieläisiä. Myöskin virkamiehiä toimii valtiolli
sissa toimissa, onpa jokunen virkamies eduskunnan vara- 
miehenäkin. Mutta yleensä on rautatieläiskunnan sosialinen 
painopiste nykyään palvelijakunnassa. Tämä muutos onkin 
luonnollinen, kun ottaa huomioon, että syvät rivit kokonai
suudessaan muodostavat nykyhetkellä yhteiskuntaelämän 
keskuspisteen. Rautatieläiset, varsinkin palvelijakuntaan 
kuuluvat, ovat viime vuosina tuntuvasti kertyttäneet sivis
tystään. Sekin on vaikuttanut, että niitten sosialinen arvo 
on kasvamassa.





IV

Rautatieläisten toimihenkilöitä.





Georg Strömberg.

Georg Strömberg, val
tionrautateitten ensimäinen 
päätirehtööri, syntyi Hel
singissä 1823. Kuten sen 
ajan virkamiespojat yleensä 
sai hän sotilaallisen kasva
tuksen, käyden Haminan ka
dettikoulun. Sotilasalalla ei 
hän viipynyt kauvan. Jo 
1847, kolmivuotisen sotilas
uran jälkeen, siirtyi hän 
luutnantin arvoisena Suo
men insinöörikuntaan. Insi
nöörikuntakin oli siihen ai
kaan sotilaallisesti järjes
tetty ja sotilassivistys kor
vasi teknillisen sivistyksen.
Strömberg nimitettiin toisen 
luokan insinööriksi 1857 ja ensimäisen luokan insinööriksi 
1861. Jo tätä ennen oli Strömberg alottanut uransa rautatie
läisenä. V. 1849 sai hän toimekseen tutkia ensimäistä suun
niteltua rautatielinjaa maassamme Helsingistä Turkhaudan 
kievariin nyk. Ryttylän lähellä. Tämä ehdotus kuitenkin 
raukesi. Kun Helsingin—Hämeenlinnan rautatietä ruvettiin 
rakentamaan, määrättiin Strömberg yli-insinöörin apulai
sena johtamaan rakennustöitä. Kun rata maalisk. 17 p:nä 
1862 avattiin liikenteelle, määrättiin Strömberg radan v. t.

Georg Strömberg.

12 — Suomen Rautatieläiskunta
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Iiikennepäälliköksi. Hänen tehtävänään oli kouluuttaa ensi- 
mäinen henkilökunta. Myöskin Pietarin rataa oli Strömberg 
rakentamassa, johtaen Riihimäen—Lahden radan rakenta
mista. Kun Pietarin rata 1871 avattiin, nimitettiin Strömberg 
vakinaiseksi rautatiepäälliköksi, kuten ennenkin tie- ja vesi
rakennusten ylihallituksen alaisena. Itsenäinen rautatie
hallitus perustettiin 1877 ja määrättiin Strömberg tällöin 
rautatiehallituksen päätirehtööriksi. 1903 erosi hän tästä 
virasta 80-vuotiaana. Georg Strömberg kuoli tammik. 31 
p:nä 1906.

Siinä lyhykäisyydessään Suomen rautateitten ensimäisen 
päätirehtöörin elämänvaiheet. Vähän yli 40 vuotta johti 
hän valtionrautateittemme hallintoa. Hänen vaikutuksensa 
rautateittemme historiassa on epäilemättä suurempi kuin 
kenenkään muun. Meidän tehtävänämme ei ole tässä tar
kastaa, miten hän rautateitä johti, miksi ne hänen johtonsa 
alla kehittyivät. Strömberg oli ennenkaikkia rautatieläinen. 
Suomen »ensimäisenä rautatieläisenä» on hänellä kunniakas 
sija rautatieläisten historiassa. Kuten isä lapseensa oli hän 
kiintynyt rautateihin ja rautatieläisiin. Ne muodostivat 
hänen elämänsä pääsisällön. Rautateitten henkilökunta, 
niin virkamies- kuin palvelijakunta sai monessa kohdin tuta 
päätirehtöörin suosiota. Järnvägsföreningin pyrinnöltä hän 
lämpimästi harrasti ja antoi puolestaan tukea Henkilökunnan 
yhdistyksen ensi askeleille. Georg Strömberg oli kylläkin 
elämänsä aikana jäykkä vanhan ajan mies, jonka käytös tun
tui ankaralta ja sotilasmaiselta. Hän ei aina jaksanut seu
rata kehitystä. Mutta siitä huolimatta häntä rautatieläis- 
kunta kunnioitti ja rakasti. Monen monituisissa tilaisuuk
sissa sai hän tuta alaistensa suosionosoituksia. V. 1887 rauta
teitten 25-vuotisjuhlassa sai hän vastaanottaa rautatieläis- 
kunnan keräämän »Georg Strömbergin rahaston», josta apua 
annettaisiin hätää kärsiville rautatieläisille. V. 1902 sai pää- 
tirehtööri osakseen suuria kunnianosoituksia. Järnvägs
mannaföreningen kutsui hänet kunniajäsenekseen ja antoi 
maalata hänen muotokuvansa, joka nyt kaunistaa yhdistyk
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sen kokoushuonetta, Rautatieläisyhdistys osoitti kunnioitus
taan jättämällä adressin. V. 1903 Strömbergin erotessa ia 
1906 hänen kuollessaan uusiutuivat kunnianosoitukset. Rauta- 
tieläiskunta on kunnioituksensa ja rakkautensa merkiksi 
pystyttänyt hautapatsaan Georg Strömbergille, Suomen 
»ensimäiselle rautatieläiselle».

C. B. Federley.

Carl Berndt Federley 
syntyi Helsingissä 1844, tuli 
ylioppilaaksi 1861 ja suoritti 
tuomarin tutkinnon 1864.
Nimitettiin 1873 tie-ja vesi
rakennusten ylihallituksen 
toiseksi sihteeriksi, josta toi
mesta siirtyi 1877 vasta
perustetun rautatiehallituk
sen sihteeriksi. V. 1889 ni
mitettiin Federley toimisto- 
tirehtööriksi, josta toimesta 
hän valtiollisten olojen ta
kia oli pakoitettu eroamaan 
1904. C. B. Federley kuoli 
elok. 17 p:nä 1906.

C. B. Federleylla oli moni
puolinen elämänura. Etusi
jassa oli hänkin rautatieläinen. Yli 25 vuotta toimi hän rauta
tiehallituksessa, siitä 15 vuotta toimistotirehtöörin tärkeässä 
tehtävässä. Eivät ole pieniä nekään jäljet, joita Federley 
toiminnassaan rautateillämme on jättänyt. Hänen harras
tuksensa rautateitä kohtaan ilmeni monilla tavoin. Järn- 
vägsföreningen valitsi hänet v. 1879—1903 puheenjohtajak
seen. Yhdistyksen historiaan on hänen toimintansa vaikut
tanut erittäin suuressa määrin. Federleyn tarmokas käsi sai 
yhdistyksen vaikeina aikoina pysymään hengissä, mutta

C. B. Federley.
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toiselta puolen hänen asemansa korkeana virkamiehenä oli 
omiaan panemaan rajoja yhdistyksen vapaudelle. Sitä suurta 
luottamusta, jota Federley virkamiehistön keskuudessa nautti 
todistaa sekin, että hänet valittiin toisen yleisen rautatieläis- 
kokouksen puheenjohtajaksi. Järnvägsmannabladetiin kir- 
joitteli Federley usein, olipa elämänsä viime vuodet sen toi
mittajanakin. Myöskin ruotsinkielisissä sanomalehdissä ja 
lentokirjasissa käsitteli hän rautatieasioita.

C. B. Federley oli innokas julkisen toiminnan mies. Hän 
toimi pontevasti ruotsalaisen puolueen hyväksi ja olikin sen 
puolueen edustajana porvasissäädyssä v. 1882, 1891, 1894, 
1897 valtiopäivillä. Helsingin kaupungin valtuustossa ja 
lukuisissa muissa yhteiskunnallisissa luottamustoimissa oli 
Federley pitkät ajat.

B. T. Munck.

Berndt Teodor Munck syntyi 1854. 
Käytyään kansakoulun ja nautittuaan 
senjälkeen yksityisopetusta tuli Munck 
1874 ylirn. lääninkanslistiksi Uudenmaan 
lääninhallitukseen. Astui rautateitten 
palvelukseen 1875 kopistina rautatien- 
päällikön kansliaan. Otettiin kamari- 
kirjuriksi rautateitten kamreerinkontto- 
riin 1877, kirjanpitäjäksi liikennekont- 
toriin 1878. Nimitettiin rautatiehallituk
sen registraattoriksi 1879, jossa toimessa 
pysyi v. 1904, jolloin tuli nykyiseen toi

meensa, linjakasööriksi. Pitkän virantoimituksensa aikana on 
Munck vielä viransijaisena hoitanut erinäisiä virkoja, toimi
nut sihteerinä 18:ssa komiteassa, sekä ollut itse eräitten ko- 
miteain jäsenenä.

T. Munck on noin neljännesvuosisadan ollut Rautatien- 
virkamiesyhdistyksen luottamustoimissa. Vuosina 1887— 
1899 hoiti hän yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä, v.
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1900—1905 sihteerintointa. Valittiin 1908 Rautatienvirka- 
miesyhdistyksen puheenjohtajaksi, jossa luottamustoimessa 
vieläkin on. Helsingin osaston puheenjohtajana toimi Munck 
v. 1900—1903. Rautatieläisten ehdokkaana oli hän v. 1899— 
1903 sotilasviraston leski- ja orpokassan johtokunnan vara
jäsenenä. Tuli 1903 tämän leski- ja orpokassan johtokun
nan jäseneksi, jona edelleen toimii.

Ulkopuolella rautateitä toimiessaan on Munck m. m. ollut 
sukunsa edustajana ritaristossa ja aatelissa v. 1900 valtiopäi
villä, toiminut Helsingin säästöpankin hallinnon jäsenenä ja 
kaupunkien yleisen paloapuyhtiön tilintarkastajana.

J. A. Vuori.

J. A. Nyberg (Vuori) syntyi Sysmässä 
1870. Isä oli räätäli. Käytyään läpi 
kansakoulun kotipitäjässään siirtyi Ny
berg Helsinkiin ja tuli rautatien palve
lukseen 1896. Nimitettiin vakinaiseksi 
asemamieheksi 1899, vaihdemieheksi sa
mana vuonna. Suoritti konduktööri- 
tutkinnon 1900. Tuli jarrumieheksi 1901 
ja konduktööriksi Helsinkiin 1905. Muutti 
nimensä Nyberg Vuoreksi 1906.

J. A. Vuorella on pitkä, kunniakas 
toiminta rautatieläispiireissä takanaan.
V. 1897 liittyi hän Rautatieläisyhdistyksen Helsingin osas
ton jäseneksi ja on siitä saakka innokkaasti toiminut tässä 
suuressa järjestössä. Helsingin osastossa on J. A. Vuori 
ollut moninaisissa luottamustoimissa, m. m. kuulunut johto
kuntaan pitemmän aikaa ja toiminut monta vuotta osaston 
varapuheenjohtajana. Rautatieläisyhdistyksen keskustoimi
kunnan jäsenenä on J. A. Vuori ollut yhtämittaa 13 vuotta, 
siitä 7 vuotta keskustoimikunnan puheenjohtajana. Tässä 
toimessaan, jossa hän vieläkin on, on J. A. Vuori suurella 
tarmolla hoitanut Rautatieläisyhdistyksen johtomiehen vai-

J. A. Vuori.
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keitä tehtäviä. Yhdistyksensä luottamusmiehenä on Vuori 
ottanut osaa lukuisiin yleisiin rautatieläispyrintöihin.

J. A. Vuoren toiminta ei ole rajoittunut rautatieläispiirei- 
hin, vaan on hän innokkaasti toiminut yhteiskunnallisella 
alalla. Suomalaisen Työväenliiton sihteerinä ja liiton äänen
kannattaja »Työväenliiton» toimittajana on hän toiminut 
useampia vuosia. Tämän liiton edusmiesehdokkaana on 
J. A. Vuori 3:ssa vaaleissa ollut suometarlaisen puolueen 
listoilla Uudenmaan vaalipiirissä.

Juho Jalo.

Juho Jalo.

Juho Grönholm (Jalo) syntyi Hä
meessä 1865. Koti oli vähävarainen ja 
pojan täytyi, käytyään kansakoulun, läh
teä heti maailmalle leipätöihin. Antau- 
duttuaan rautatien palvelukseen otet
tiin hänet 1889 asemamieheksi Helsin
kiin ja asemamiesten esimieheksi 1893. 
V. 1895 pääsi hän toiseksi pakkamesta- 
riksi Kouvolaan, 1897 alikonduktööriksi 
Helsinkiin ja v. 1905 ylikonduktööriksi 
samoin Helsinkiin. Muutti nimensä 
Jaloksi v. 1905.

Juho Jalo on hoitanut sangen lukuisia luottamustoimia 
sekä rautatieläispiireissä että niiden ulkopuolella. Ennen 
Liiton perustamista otti hän osaa Rautatieläisyhdistyksen 
toimintaan ollen m. m. kolmisen vuotta sen Helsingin osas
ton puheenjohtajana. Kun sitten Liitto perustettiin antautui 
hän innolla kannattamaan sen pyrintöjä ja on perustamisesta 
saakka ollut toimeenpanevan valiokunnan puheenjohtajana. 
Tätä vaivaloista ja suurta neuvokkaisuutta kysyvää tointa 
on hän hoitanut erinomaisen taitavasti, hän on suorastaan 
ollut tälle järjestölle korvaamaton. Vuodesta 1906 on hän 
ollut valtionrautateitten eläkelaitoksen johtokunnan jäsen; 
samoin on hän kuulunut Norrménin rahaston johtokuntaan.
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Ulkopuolella rautatieläispiirejä on hän kuulunut Työläisten 
säästöpankin johtokuntaan sekä sosiaalidemokraatisen kun
nallisjärjestön ja Työläisten osuuskaupan hallintoon y. m., 
ja ollut puolueensa edusmiesehdokkaana.

Suurlakko-aikana oli Juho Jalo luottamustoimissa, jotka 
olivat kaikista vastuunalaisimpia ei ainoastaan rautatieläis- 
piireissä vaan koko maassa: hän oli jäsenenä kansallislakko- 
komiteassa ja »päätirehtöörinä» väliaikaisessa rautatiehalli
tuksessa.

F. B. Gröndahl.

F. B. Gröndahl.

Frans Bruno Gröndahl syntyi 1879 
Porvoon pitäjässä, isä oli merimies. Käy
tyään kiertokoulun ja muutamia vuosia 
yksityistä kansakoulua kotipitäjässään 
oli Gröndahl v. 1893—95 kauppa-apulai- 
sena Orimattilan pitäjässä. Oltuaan sit
ten lyhemmän ajan isänsä ammatissa 
muutti Gröndahl Helsinkiin työskennel
len parisen vuotta viilarina. Kartutti 
samoihin aikoihin tietojaan käymällä 
metallityöläisten erikoiskursseissa Ate
neumissa. F. B. Gröndahl astui rauta
teitten palvelukseen 1899 ylimääräisenä veturinpuhdistajana. 
Kohosi vakinaiseksi puhdistajaksi 1901, nuoremmaksi veturin
lämmittäjäksi 1903 ja vanhemmaksi veturinlämmittäjäksi 
1906, jossa toimessa on vieläkin. Suoritti veturinkuljettaja- 
tutkinnon 1905.

Ollen ruotsinkielisestä kodista lähtenyt liittyi Gröndahl 
Svenska Kamratförbundetiin kohta sen perustamisen jäl
keen. Valittiin tämän järjestön liittohallinnon ensimäiseksi 
puheenjohtajaksi 1909, jossa luottamustoimessa edelleen 
on. Kuuluu vielä Helsingin osaston hallintoon ja on ottanut 
osaa yhdistyksensä edustajana yleisiin rautatieläispyrintöi- 
hin.
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E. A. Helle.

E. A. Helle.
Emil Akatius Hellman (Helle) syntyi 

Tampereella 1872, isä oli tehtaantyöläi- 
nen. Sai jo 9-vuotiaana lähteä kodista 
hakemaan elatusta itselleen, perhe oli 
suuri ja varat niukat. 15-vuotiaana lähti 
Helle Helsinkiin, jossa alkoi konepaja- 
alansa työskennellen useissa suurissa 
konepajoissa. Tuli v. t. lämmittäjäksi 
Viipuriin 1898, vakinaiseksi lämmittä
jäksi 1899. Suoritti veturinkuljettajan 
tutkinnon 1900, nimitettiin vanhemmaksi 
lämmittäjäksi 1901 ja nuoremmaksi kul

jettajaksi 1905. Muutti nimensä 1905.
E. Helle on hänkin toiminut paljon rautatieläispyrinnöissä. 

Liittyi Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistykseen sitä perus
tettaessa. Toiminut tämän yhdistyksen keskustoimikunnan 
puheenjohtajana 5 vuotta, missä luottamustoimessa edelleen 
on. Viipurin osaston johtokunnassa on myöskin toiminut. 
Helle oli v. 1911 yleisen rautatieläiskokouksen toisena vara
puheenjohtajana. Valtionrautateitten eläkelaitoksen val- 
tuusmiehenä on Helle toiminut v. 1906—1911.

E. Helle on innokas osuustoimintamies. Oli 1903 siinä 
komiteassa, joka suunnitteli osuuskauppojen keskusliikettä. 
On ollut Suomen osuuskauppojen Keskusosuuskunnan r. 1. 
hallintoneuvoston jäsenenä sen perustamisesta saakka, m. m. 
sen puheenjohtajana v. 1906—1909. Edusti keskuskuntaa 
1908 Tukholmassa ja Kristianiassa ruotsalaisen ja norja
laisen osuustoimintaliiton kongressissa. Helle on vielä osuus
kauppojen keskinäisen palovakuutusyhtiön »Tulenvaran» hal
lintoneuvoston puheenjohtaja.

K. K. Ståhl.

Karl Konstantin Ståhl syntyi 1857 Taipalsaarella. Meni 
14-vuotiaana kellosepän oppiin; oltuaan 4 vuotta tässä toi-



18'

K. K. Ståhl.

messa lähti Ståhl opintomatkoille Ruot
siin ja Venäjälle. Kun silloin Ruotsissa 
oleskeleva Ståhl sai tietää, että kaartin- 
pataljoona oli komennettu Turkin so
taan, pääsi hänessä seikkailuhalu val
loille ja nuori mies jätti ammattinsa ja 
rupesi sotilaaksi. Otti sodan aikana osaa 
kaikkiin niihin taisteluihin, jossa kaartin- 
pataljoona oli mukana. Kotiin palat
tuaan jäi Ståhl edelleen kaartiin, yleten 
1879 nuoremmaksi aliupseeriksi. Siirtyi' 
samana vuonna opetustarkka-ampuja
komppaniaan ja sittenkuin tämä 1881 hajotettiin, Vaasan 
tarkka-ampujapataljoonaan. Tässä sotilasosastossa yleni 
Ståhl jo samana vuonna vääpeliksi. Erosi sotilaspalveluk- 
sesta 1884 ja tuli Pietarin asemalle ylimääräiseksi konduk
tööriksi 1885. Samana vuonna tuli Ståhl vakinaiseksi jarru- 
mieheksi, yleni konduktööriksi 1887 ja ylikonduktööriksi 
Tampereelle 1899. Toimii nykyään ylikonduktöörinä Porissa.

K. Ståhl on koko rautatiellä olonsa aikana innokkaasti 
puuhannut rautatieläisten yhteisissä harrastuksissa. Hän 
perusti Pietariin rautatieläisten torvisoittokunnan ja puuhasi 
sikäläisille rautatieläisille oman huoneuston. Palvellessaan 
Turussa perusti hän 1896 Henkilökunnan yhdistyksen Turun 
osaston. Hänen alotteestaan perustettiin 1898 Konduk- 
tööriyhdistys, jonka puheenjohtajana Ståhl on toiminut 
koko ajan.

Erittäin suurimerkityksinen on K. Ståhlin toiminta ylei
sissä rautatieläispyrinnöissä ollut. Hän otti edustajana osaa 
jo v. 1892 yleiseen rautatieläiskokoukseen. Ståhlin alotteesta 
kokoontui v. 1908 yleinen rautatieläiskokous. V. 1911 ylei
sessä kokouksessa toimi Ståhl ensimäisenä varapuheenjohta
jana.

Ståhl toimi puheenjohtajana eri rautatieläisjärjestöjen 
1902 asettamassa komiteassa, jonka tehtäväksi annettiin 
laatia uusi sääntöehdotus eläkelaitokselle; kun tämä komitea
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1909 muodostettiin uudelleen, toimi Ståhl edelleen puheen
johtajana. Hänen alotteestaan tuli tämän komitean toimitus- 
valiokunnassa valtioneläkeasia esille ja on siis Ståhlilla suuri 
osallisuus tämän tärkeän asian onnellisessa päättymisessä. 
V. 1911 yleinen kokous jätti Ståhlille tärkeän tehtävän toimia 
rautatieläisjärjestöjen yhteistoimintavaliokunnan puheen
johtajana ja valvoa että yhteistoiminta-asia tulee loppuun 
saatetuksi.

Tuskin moni rautatieläinen on niin paljon toiminut rauta- 
tieläispyrintöjen hyväksi kuin K. Ståhl. Oman ammatti
kuntansa hyväksi ja koko rautatieläiskunnan paraaksi on 
hän toiminut yhtä tarmokkaasti ja innostuksella. Epäile
mättä on Ståhl tällä hetkellä yksi niistä harvoista rautatie
läisistä, jonka toiminnalle annetaan yksimielinen tunnustus 
ja jonka nimeä kaikissa rautatieläisryhmissä kunnioituksella 
mainitaan.

K. Ståhlin toiminta ei ole rajoittunut rautatieläispiirei- 
hin. Hän on toiminut jäsenenä parissa valtion komiteassa
kin: v. 1906 rautatiehallituksen asettamassa komiteassa rauta- 
tiepilettejä koskevien säädöksien muuttamisesta ja 1910 
senaatin asettamassa komiteassa, jonka tehtäväksi annettiin 
laatia uudet säännöt rautateitten eläkelaitokselle. — Yhteis
kunnallisissa luottamustoimissa on Ståhl myöskin ollut, 
m. m. Porin kaupunginvaltuusmiehenä v. 1908 alkaen.

Eugenie Lindqvist.

Syntyi Pietarissa 1854. Käytyään venäläistä kimnasiota 
astui hän 16-vuotiaana rautateitten palvelukseen harjoitte
lijana. Seuraavana vuonna 1871 otettiin hänet sähköttäjäksi 
Pietarin asemalle. Kun sittemmin 1872 valtionsähkölen- 
nättimen haaraosasto avattiin Pietarin asemalla, määrät
tiin Eugenie Lindqvist tämän johtajaksi. Parin vuoden 
kuluttua pyrki hän taasen rautateille toimien useita vuosia 
kesäsähköttäjänä Schuvalovan asemalla. V. 1877 tuli hän 
jälleen vakinaiseksi sähköttäjäksi Pietarin asemalle pysyen
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Eugenie Lindqvist.

K. F. Sipi.

kuitenkin 1881 saakka entisessä toimes
saan valtion sähkölennätinlaitoksen pal
veluksessa.

Eugenie Lindqvist on omistanut elä
mänsä valtionrautateillä palvelevien 
naisvirkailijoitten elinehtojen paranta
miseen. Naisvirkailijain asema, erikoi
sesti heidän kurjat eläkeolonsa herätti 
hänessä ajatuksen ryhtyä perustamaan 
erikoista naisvirkailijain yhdistystä, joka 
»Eget hem» nimellä on toiminut jo kym
menkunta vuotta. Eugenie Lindqvist on
toiminut yhdistyksen perustamisesta saakka sen puheenjoh
tajana ja itse suuressa määrin edistänyt sen pyrintöjä.

K. F. Sipi.

K. F. Sipi syntyi 1876 Tyrväällä. 
Sai päästötodistuksen Tampereen Teol- 
lisuuskoulun kulkulaitosten rakennus
osastolta 1898. Toimi vuosina 1900—1903 
rakennusmestarina Helsingin—Karjan
rautatierakennuksella. Sitä ennen oli 
toiminut apulaistyönjohtajana Turun— 
Karjan rautatierakennuksella parisen 
vuotta. Nimitettiin 1903 v. t. ratames
tariksi, 1904 ratamestariksi Köklahden 
asema asuntopaikkana. Erosi rauta
tien palveluksesta 1910 ja on siitä

saakka toiminut Keravan Mylly- ja Puujalostus Osakeyhtiön 
johtajana.

K. F. Sipi oli Ratamestari- ja esimiesyhdistyksen puheen
johtajana sen syntymisestä v. 1910 loppuun saakka.

J. V. Kuuri.
J. V. Kuuri syntyi Nastolassa 1865. Yhdeksänvuo- 

tiaasta alkoi hän seurata isäänsä, joka silloin otettiin rata-
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J. V. Kuuri

vartijaksi, kaikissa tämän töissä radalla. 
Vuodesta 1884 alkaen oli hän ratatöissä 
4 ratajaksossa, jonne hänet 1889 otet
tiin ylimääräiseksi ratavartijaksipa 1891 
vakinaiseksi, missä toimessa hän vielä
kin on.

Useita vuosia oli Kuuri jäsenenä 
Rautatieläisyhdistyksessä, mutta kun 
Rataosastolaisyhdistys perustettiin, liit
tyi hän siihen samalla eroten ensin- 
mainitusta. Hän on ollut Rataosasto- 
laisyhdistyksen keskustoimikunnan pu

heenjohtajana vuodesta 1909 alkaen ja 4 ratajakson haara
osaston puheenjohtajana 1910 alkaen, jota ennen hän oli siinä 
varapuheenjohtajana. Rautatieläisten raittiusyhdistykseen on 
Kuuri kuulunut vuodesta 1902 alkaen, toimien sen Lahden 
osaston puheenjohtajana v. 1911, sen jälkeen varapuheen
johtajana. Paikalliseen raittiusseuraan on hän kuulunut 
vuodesta 1893 lähtien, toimien siinä milloin varapuheen
johtajana, milloin sihteerinä.

Aug. Fabritius.

Aug. Fabritius syntyi Vipurissa 1844.
Käytyään Haminan kadettikoulun astui 
hän 1863 sotilaspalvelukseen, joutuen 
lopuksi Hämeenlinnan pataljoonaan.
Kun tämä 1868 hajotettiin, otti Fabri
tius eron sotapalveluksesta luutnantin 
arvoisena. Tarkoituksella pyrkiä rauta
teiden palvelukseen lähti hän eron saa
tuaan pitemmälle opintomatkalle ulko
maille. Kotiinpalattuaan astui hän 1869 
kanslia-apulaisena rautatien palveluk
seen. Tuli 1870 v. t. rautatienkanslistiksi,
paria vuotta myöhemmin vakinaiseksi kanslistiksi. V. 1873
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nimitettiin Fabritius virstakontrollööriksi, 1889 virstakont- 
torin esimieheksi ja 1899 tilastollisen konttorin esimieheksi. 
Routavuosina oli Fabritius pakoitettu eroamaan virastaan 
34-vuotisen palvelusajan jälkeen valtionrautateillä.

Aug. Fabritiuksen toiminta rautatieläiskunnan keskuu
dessa on suuriarvoinen. Ajatus ensimäisen yleisen rautatie- 
läiskokouksen pitämisestä v. 1887 on hänen herättämänsä. 
Fabritius on siis tavallaan nyt niin tärkeiksi tulleitten yleis
ten rautatieläiskokousten ensimäinen alkuunpanija. Ensi- 
mäisessä yleisessä kokouksessa hän toimi puheenjohtajana.

Järnvägsföreningissä toimi Fabritius pitkän aikaa. Hän 
oli sen ensimäisenä puheenjohtajana ja sen jälkeen delegat- 
sionin jäsenenä kymmenkunta vuotta. Myöskin toisella 
alalla on Fabritius toiminut uranaukaisijana. Hän oli ensi
mäisen rautatieläisammattilehden toimittajana v. 1888—1890 
ja vaikutti tällöin paljon ammattihengen levittämiseksi 
virkamiespiireissä.

Aug. Fabritiuksen monipuoliseen toimintaan rautatie- 
miehenä emme tarkemmin kajoa. Mainittakoon vaan hänen 
monista ammattijulkaisuistaan pirteä kuvaus Suomen ensi- 
mäisestä rautatiestä »Återblick på Jernvägsväsendets första 
utvecklingsskede i Finland».

Ulkopuolella rautatiealaa on Fabritius tunnettu pika- 
kirjoituksen innokkaana edistäjänä, kunnallismiehenä y. m.

Tuure Blässar.

Aksel Bernhard Tuure Blässar syntyi 1875 Kontio- 
lahdella. Tuli ylioppilaaksi 1894 ja astui samana vuonna 
rautateitten palvelukseen harjoittelijana. Pääsi sähköttäjäksi 
1897, toiseksi kirjuriksi 1898, ensimäiseksi kirjuriksi 1902. 
Nimitettiin Tammisuon V:nen luokan asemapäälliköksi 1905, 
IV:nen luokan 1909.

T. Blässarin elämäntyönä on ollut raittiusaatteen ajami
nen rautatieläispiireissä. Hänen toimestaan perustettiin 1902 
Rautatieläisten Raittiusyhdistys, jonka puheenjohtajana hän



190

Tuure Blässar.

alusta saakka on toiminut. Raittiusyh
distyksen kasvaminen ja sen saavutta
mat voitot ovat suureksi osaksi Bläs- 
sarin tarmokkaan toiminnan tuloksia. 
Paitsi puheenjohtajana on Blässar myös
kin toiminut Raittiusyhdistyksen äänen
kannattajan »Viestin» toimittajana. Yh
distyksensä edustajana on hän ottanut 
osaa yleisiin raittiuskokouksiin sekä eri
näisten rautatieläisjärjestöjen yleiseen 
kokoukseen 1908. Raittiusyhdistystä 
edusti Blässar Kansainvälisen rautatie-

läisraittiusliiton kokouksissa Stettinissä 1908, Lontoossa 1909 
ja Haagissa 1911. Toimi Kansainvälisen rautatieläisrait- 
tiusliiton varasihteerinä v. 1907—1911, ja on nykyään tämän 
liiton pääsihteeri.

Vaikka Blässarin toiminta on pääasiallisesti suuntautunut 
raittiusjärjestöihin, on hän vielä ehtinyt toimia Rautatien- 
virkamiesyhdistyksessä. Tämän yhdistyksen itäisen osaston 
varapuheenjohtajana on hän toiminut useita vuosia. Rauta- 
tienvirkamiesyhdistyksen keskushallinnon jäsenenä on Bläs
sar ollut v. 1909 alkaen. Myöskin Asemapäällikköyhdistyk- 
sessä on Blässar toiminut, ollen sen itäisen osaston eteläisen 
piirin asiamiehenä.

Ulkopuolella rautatieläispiirejä on Blässar sitäpaitsi toi
minut useita vuosia raittius- ja nuorisoseurassa, voimistelu- 
seurojen johtajana, kansakoulujohtokunnan puheenjohtajana 
y. m. kunnallisissa luottamustoimissa.

A. W. Torén.

Andus Waldemar Torén syntyi Helsingissä 1855; isä 
oli kasöörinä Helsingin—Oulunkylän rautatierakennuksella. 
Suoritettuaan 1878 poly teknillisen opiston konerakennus- 
osastolla insinööritutkinnon työskenteli hän erinäisissä kone
pajoissa Helsingissä, Berlinissä, Hullissa ja Köpenhaminassa
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aina vuoteen 1886, jolloin hänet otettiin 
Porvoon radan insinööriksi ja liikenne- 
päälliköksi. V. 1891 nimitettiin hänet 
valtionrautateiden konetirehtöörin apu
laiseksi, jossa toimessa hän vieläkin on.

Uskonnollista elämää harrastaen on 
hän innokkaasti ottanut osaa erinäis
ten hengellisten yhdistysten toimintaan, 
kuuluen m. m. jäsenenä Helsingin Al- 
lianssitalo-yhdistyksen hallintoon vuo
desta 1896 lähtien; nyttemmin siinä pu
heenjohtajana. Ruotsinkielistä Nuorten
Miesten Kristillistä Yhdistystä perustettaessa kuului hän 
väliaikaiseen komiteaan. Myöskin Rautatieläisten Kristillisen 
yhdistyksen perustamiseen otti hän tehokkaasti osaa ja on 
nykyään mainitun yhdistyksen ruotsinkielisen osaston pu
heenjohtajana.

A. W. Torén.

työväenliikkeen kirjasto 
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Evert Wasastjerna syntyi 1833 Eurajoella. Oli työpääl
likkönä Helsingin—Hämeenlinnan rautatierakennuksella vuo
desta 1857 radan valmistumiseen saakka. Sen jälkeen oli hän 
rata-insinöörinä aina vuoteen 1868, jolloin siirtyi työpäälli
köksi Riihimäen—Pietarin radalle. Määrättiin v. t. rata- 
tirehtööriksi 1871 ja vakinaiseksi 1873. Erosi 1898.

Carl Joh. Flinck syntyi 1833 Porvoossa. Oli rautatie- 
rakennuskomitean kanslistina vuodesta 1857. Nimitettiin 
v. t. asemapäälliköksi Hyvinkäälle 1862 ja vakinaiseksi 
1863, sekä asemapäälliköksi Hämeenlinnaan 1868, Helsin
kiin 1886 ja liikennetirehtöörin-apulaiseksi Hangon piiriin 
1887. Erosi 1907.

Emil Viktor Juselius syntyi 1833. Oli nivellöörinä Hel
singin—Hämeenlinnan rautatierakennuksella 1858 lähtien. 
Nimitettiin asemapäälliköksi Turenkiin 1862, Helsinkiin 1863 
ja kamreeriksi 1868. Erosi 1897.

' Anders Walfrid.Lindström syntyi 1837.' Otettiin nuorem
maksi lämmittäjäksi 1860, nuoremmaksi kuljettajaksi 1870 ja 
vanhemmaksi 1876. Erosi 1904.

Johan Waris syntyi 1843 Pielavedellä. Tuli Helsingin— 
Hämeenlinnan rautatierakennustyöhön 1858. Otettiin asema- 
mieheksi Riihimäelle 1862 ja jarrumieheksi Helsinkiin 1865. 
Erosi 1911.

Johan Henrik Ståhlberg syntyi 1829. Tuli Helsingin— 
Hämeenlinnan radan rakennustyöhön 1859, otettiin ratavar-
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tijaksi lähelle Hämeenlinnaa (Katisten kartanon luoksi) 1862. 
Muutti myöhemmin samanlaiseen toimeen Harvialaan ia erosi 
1902.

Olof Fredrik Multanen syntyi 1837. Tuli Helsingin 
Hämeenlinnan radan rakennustyöhön 1859 ja otettiin 1863 
Leppäkoskelle rataesimieheksi, missä toimessa vieläkin on.

Petter Jääskeläinen syntyi Maaningalla 1842. Tuli Hel
singin —Hämeenlinnan radan rakennustöihin 1860. Otettiin 
ratavartijaksi Leppäkoskelle 1863 ja sai 1883 siirron Ryttv- 
lään samanlaiseen toimeen, jossa vieläkin on.

Kustaa Albinus Holopainen syntyi 1838. Tuli Helsingin— 
Hämeenlinnan radan rakennustöihin 1858. Otettiin 1862 
Leppäkosken ja Turengin välille ratavartijaksi, jossa toi
messa vieläkin on.

Kustaa Lindholm syntyi 1834. Tuli Helsingin—Hämeen
linnan radan rakennustöihin 1857. Otettiin ratavartijaksi 
Harvialaan 1862. Kun Riihimäen—Pietarin rataa ruvettiin 
rakentamaan siirtyi Lindholm sinne ratatyömieheksi ja radan 
valmistuttua sai Luumäellä ratavartijan toimen, jossa vielä
kin on.

Carl Lindholm syntyi 1837. V. 1858 rupesi hän »ruunun 
rengiksi» Helsingin—Hämeenlinnan radan rakennustöihin. 
Otettiin asemamieheksi Turenkiin 1862, siirrettiin saman
laiseen toimeen Ryttylään 1866 ja Helsinkiin 1877. Otettiin 
1893 Helsinkiin asemamiesten esimieheksi, jossa toimessa 
vieläkin on.

Anders Tapper syntyi Sysmässä 1837. Otti kaartissa olles
saan osaa Helsingin—Hämeenlinnan radan rakennustöihin 
1856. Otettiin 1863 vahtimestariksi Helsingin asemalle. 
Erosi 1898.

Johan Henrik Kaski syntyi Kortesjärvellä 1847. Tidi 
1859 Helsingin—Hämeenlinnan radan rakennustöihin isänsä
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avuksi, joka suoritti urakkatöitä. Oli sen jälkeen sekä Pieta
rin- että Hangon radan rakennustöissä ja on vuodesta 1884 
lähtien ollut työssä rautatien konepajassa.

Henrik Toivonen syntyi Nilsiässä 1832. Oli työssä Hel
singin—Hämeenlinnan rautatierakennuksella ja otettiin rata- 
vahdiksi Kausalaan 1869. Erosi 1907.

Henrik Huttunen syntyi Liperissä 1837. Oli työssä Hel
singin—Hämeenlinnan rautatierakennuksella ja otettiin rata- 
vahdiksi Kausalaan 1869. Erosi 1909.

Gustaf Adolf Heiskanen syntyi 1844. Otti osaa Helsin
gin—Hämeenlinnan radan rakentamiseen ja pääsi jarru mie
heksi Riihimäelle 1869. On vielä virassa.

Karl Fredrik Hedman syntyi 1847. Työskenteli Helsin
gin—Hämeenlinnan radan rakennustöissä, otettiin v. t. rata- 
vahdiksi Luumäelle 1872, vakinaiseksi 1874 ja nuoremmaksi 
ratamestariksi samaan paikkaan 1886. On vielä virassa.

Isak Björkman syntyi 1836. Otti osaa Helsingin—Hä
meenlinnan radan rakennustöihin. Otettiin ratavahdiksi 
Malmille 1874. On vielä virassa.

Karl Reinhold Sanden syntyi 1834. Työskenteli Helsin
gin—Hämeenlinnan radan rakennustöissä. Otettiin ratavah
diksi Dickursbyhyn 1871. On vielä virassa.

Maks Holm synryi 1835. Otti osaa Helsingin—Hämeen
linnan radan rakennustöihin ja jäi sittemmin ratatyömie- 
heksi rautatielle. On vieläkin ratatöissä asuen Riihimäellä.

Josef Eriksson syntyi 1837. Työskenteli ensin Helsingin 
Hämeenlinnan rautatierakennuksella ja on sen jälkeen ollut 
ja on vieläkin ratatöissä. Asuu Riihimäellä.
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