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S. Metallityöntekijäin 15-vuotiseen juhlaan.
Esilauselma.
Ensiherätysten usein valjut kukat

Aika riensi, kasvoi voimat pienet

syksyn viima kaatoi nupussaan!
Monen vuoden harrastusten töiden hukat

hitain kääntein eespäin riennettiin!
Aikaasi kun seuraellut lienet
joskus lyötiin rintoihinkin kiin!

muistoks’ voivat jäädä näistä vaan!
Mielet masennusta tunsi, pohjakansa
tuntenut ei aatteen suuruutta!

Tuli voitto, usein laihan lainen

herrat heistä kiskoi kaikkensa!

selkään saatiin joskus roimasti!
Toiminta kun oli vanhamainen
vastustajat senkin oivalsi!

Uusi koitos, kylvö harvanlainen kuoli
ketterämmin uutta aljetaan!

Uudet tuulet kevätmieltä kantoi
joukot alkoi nousta unestaan!

Oikeus on meillä hyvä voima puoli

Aatteet uudet innostusta antoi

tulevaisuus kuuluu meille vaan!

uutta voimaa järjestöt näin saa!
Viimevuodet voiton laakereilla
tosityössä voidaan merkitä

Tähtein tuollapuolen oli taivahansa,

Syntyi uutta, kuihtunut ei työn nyt kukka
kaikki tahtoi sitä turvata!
Palkkansa voi saada työnkin hukka

rintamassa innoin taistelleilla
onnentunne siit’ on ylevä!

valistus kun nostaa kansoja!
*
Juhlamielin tänne saapuissanne
mennyt aika mieltä virkistää!

Eespäin veljet, liput korkealle
vastustaja aina vaurastuu!

Hiukan virkistäissä muistojanne
juhlan tarkoituskin mieliin jää!

Raikkaat laulut nostain taivahalle
varustaimme aina taisteluun!

Perustajat alkuliiton luojat
pienestä ne alkoi ponnistaa!
Liitolle ne oli onnen tuojat

Voimat kokoon, veljet kaikkialla
sortajat kun muuten ruhjoaa!
Riiston valta riehuu mailmalla

hetki muistollensa uhrataan!

vastuksen se meistä vankan saa!
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Taistelulaulu.
Taistomiehet innostakoon
sortajamme päälle käy!
Pelkurit jos kääntyy pakoon
miehissä ei pelko näy!
Lujin kourin käyden käsin
ruoskan valta ruhjotaan,
rintamahan rautaväki

Aika joutuu kerran vielä
milloin valta meillä on!
Kun ei sortajia siedä
kansajoukko toivoton! —
Tätä tietä veljet käyden
vallatkoon nyt innostus!
Veti löytäköhön veljen

järjestöihin kautta maan!

yhteistä olkoon uskallus!

Liput liehuu kaikkialla

Työläisveljet milloin myrskyt
meidät tahtoo tuhota,

joukot taisto innostaa!
Työläisjoukkoin astunnasta
kauhu vallannut on maan!
Sorron voimat kasvaa valtaa

voimme voittaa vallat äksyt
kun on yhteisvoimia!
Lujin kourin, lujin mielin

asemia itselleen!
Herättäen köyhää kansaa
lyömme riiston sydämiin.

yhteistyötä nostamaan!
Kukaan ei saa olla pienin
pitäessään arvostaan!

Punalippu, punalippu
korkeimmalle nostetaan!
Mielissä sen raikas kutsu
taistot uudet taistellaan!
Innostus ja yhteisvoima
meidät vihdoin voittoon vie.
Toisten tukiessa toista
vapauteen kulkee tie!
O. T.

Suomen Metallityöntekijäin liitto.
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olivat historialliset alkusanat, jotka eivät
suinkaan olleet merkityksettä lausutut.
Kokouksessa toimi puheenjohtajana
seppä Hj. Hammar ja pöytäkirjureina kir
jailija Otto Tiuppa ja levyseppä Heikki
Arvonen. Näistä toimitsijoista on vielä
elossa viimeksi mainittu ja on hän mu
kana työväenliikkeessä. (Tässä julkaisussa
on runoja Tiupalta, jotka hän kirjoitti jo
heikossa tilassa ollen, yhtä viikkoa ennen
kuolemaansa). Kokouksessa päätettiin pe
rustaa koko maan metallityöläisten yhdys
siteeksi »Rauta- ja metallityöntekijäin liit
to». Liiton perustamisen tarpeellisuus
selviää meille seuraavista keskustelukysy
myksistä, joita kokoukselle esitettiin ja joista
silloisiin oloihin nähden tehtiin onnistu
neita päätöksiä: 1) Vastaavatko työhuoneet
ammatissamme tarkotustaan terveydellisessä
ym. suhteessa? 2) Mitä parannuksia olisi
toimeensaatava oppilasjärjestelmässä? 3)
Ammattitaidon kehittäminen. 4) Raittiuskysymys. 5) Toverien turvaaminen työn
antajain vainolta. 6) Alimman tuntipalkan
määrääminen. 7) Kuinka saataisiin 10-tuntinen työpäivä? 8) Työttömyysrahaston
perustaminen. 9) Urakkatyön poistaminen.
10) Suomenkielisen teknillisen kirjallisuu
den lisääminen. 11) Tehtaiden järjestys
sääntöjen yksipuolisuus. 12) Tilaston ke
rääminen työväen oloista. 13) Oma äänen
kannattaja ammattikunnalle. 14) Ylityön
supistaminen ja jos sellaista tehdään, lisäkorvaus siitä.
Ensimäisenä toimintavuotena ei suuria
aikaan saatu. Osaksi se johtunee siitäkin,
että toimihenkilöitä tiheään vaihdettiin.
Puheenjohtajina toimivat Oustafsson, Ham
mar ja Kallio. Sihteerinä H. Arvonen ja
F. Henriksson. Lakkoliikkeiden kanssa ol
tiin tekemisissä Helsingissä Huberin teh
taalla ja Turussa valajain. Näiden hyväksi
järjestettiin avunkeräys. Oma äänenkan
nattaja »Ilmarinen» sai silloin jo ilmestymisluvan kerta kuukaudessa, sitä kuitenkin
toimitusvoimain puute vaikeutti. Agitat-

Metallityöntekijäin ammatillinen järjesty
minen Suomessa voidaan laskea alkaneeksi
jo neljännesvuosisata sitten. Ammattiyh
distyksiä jo silloin perustettiin suurempiin
kaupunkeihin. Ne kuitenkin olivat silloin
ns. »ompeluseuroja». Niissä työnantajat,
mestarit ja työntekijät sulassa sovinnossa
toimivat ja joutohetkiään kokouksissa ja
illanvietoissa kuluttivat sellaisella ohjel
malla joka ei suinkaan työläisiä johtanut
siihen kuin uusiaikainen ammattiyhdistys
liike. Vähitellen kuitenkin työläiset Suo
messakin saivat käsitystä uusiaikaisesta
ammattiyhdistysliikkeestä. He alkoivat ko
kouksissa esittää työehtojen parannuskysy
myksiä ja sellaisista esityksistä oli luon
nollisena seurauksena »entisten hyvien vä
lien» rikkoutuminen työnantajain kanssa.
Välien rikkouduttua alkoivat työläiset vähi
tellen itsenäisesti ajatella ja toimia. He
tulivat yhä entistä enemmän huomaamaan
uusiaikaisen ammattiyhdistysliikkeen tar
peen. Jopa ryhtyivät jonkinlaiseen yhteis
toimintaan eri paikkakuntien ammattiyh
distysten kanssa. Pyydettiin ja annettiin
tietoja paikkakunnalta toiselle ammattikun
taa koskevista kysymyksistä. Huomattiin
vihdoinkin, että yhteisten asioiden välittä
jänä olisi tarpeen jonkunlainen keskitty
minen ja niinpä helsinkiläiset ryhtyivätkin
puuhaamaan eri paikkakuntain metallityö
läisten ammattiyhdistysten yleistä edustaja
kokousta, jossa noista asioista voitaisi
keskustella ja keskittämistoiminta alulle
saada.
Valmistelujen jälkeen päästiin siihen,
että v. 1899 kesäkuun 21 p:nä kokoontui
Helsingin t. y:n talolle metallityöntekijäin
edustajia 41. He edustivat 19 yhdistystä
eli osastoa eri seuduilta maata. Kokouksen
avasi Helsingin pannu- ja levyseppäin ao.
edustaja hra M. Ax, joka lyhyessä puhees
saan toivoi, »että kokoontuneessa joukossa
olisi seppiä semmoisia, jotka kykeneisivät
uuden sammon taontaan, koska Ilmarisen
onnensampo makaa vielä pirstaleina». Ne
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Metallityöntekijäin l:nen edustajakokous.

sionin tarkoituksessa lähetti liittohallinto
osastoille kiertokirjeitä ja valmisti työttömyysapurahaston säännöt.
Toinen edustajakokous pidettiin Tampe
reella 19 — 21 p:nä heinäkuuta 1900. Osan
otto tähän kokoukseen pienempi kuin edel
liseen. 15:sta osastosta oli 21 edustajaa.
Kokouksessa esillä sekä taloudellisia että
ammatillisia kysymyksiä. Säännöt myös
kin hyväksyttiin liitolle, joiden mukaan
jäsenmaksu oli 50 p:iä vuodessa. Ei siis
veroilla jäseniä liiaksi rasitettu. Työttömyysapurahastoon määrättiin 10 p:in kuukausi
maksu. Teollisuusliittokysymys oli jo myös
kin esillä ja siitä päätettiin Helsingin Läkki-,
pelti- ja vaskiseppäin ehdotuksesta seuraavaa: »Rauta- ja metallityöntekijäin toinen
edustajakokous katsoo suotavaksi, että Suo
men rauta- ja metallityöntekijäin eri am

mattiryhmät eivät perusta eri liittoja, vaan
toimivat siihen suuntaan, että yksi yhtei
nen liitto saadaan tarkoitustaan vastaavaksi».
Tämä hyvä päätös ei matkan varrella kui
tenkaan ole poikkeuksetta toteutunut kuten
tulemme huomaamaan.
Seuraavina vuosina vallinnut valtiollinen
taantumuskausi vaikeutti suuresti liiton toi
mintaa. Näyttipä siltä, että metallityöläisten
ammatillinen järjestyminen ei pääse kun
non alkuun. Monien vaikeuksien jälkeen
saatiin viranomaisilta lupa liiton kolman
nen edustajakokouksen pitämiseen, joka
sitten 23—26 p:nä heinäk. 1903 olikin
Viipurissa. Edustettavat ja edustajat olivat
taaskin vähentyneet. Edustajia 17, edus
taen 13 osastoa. Osastoja kuului silloin
liittoon 12, joissa jäseniä v. 1900 572,
v. 1901 564 ja v. 1902 464. Jäsenluku
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S. Metallityöntekijäin liiton VI:s edustajakokous.

silloin kun tuli avustuksen tarve. Hallinto
toimi avustuksen keräyslaitoksena. Ikimuis
tettava »suurlakko» saattoi kuitenkin metallityöläisetkin järkiperäisempään liittoutu
miseen.
Neljäs edustajakokous pidettiin Tampe
reella 10-13 p:nä helmikuuta 1006.
Siitä lähtien voimme sanoa varsinaisen
järjestelmällisen toiminnan metallityöläis
ten liittoutumisessa alkaneen. Kun siihen
asti toiminut liitto oli pirstoutunut tahi
oikeammin toiminnaltaan merkityksetön,
sai tähän kokoukseen ottaa osaa järjesty
mättömienkin metallityöläisten edustajat,
sillä tarkoitus oli luoda nyt jotain uutta
ja pysyväistä. Kokouksessa olikin edus
tajia 51 valtuuttajaryhmästä 67. Kokouk
sessa perustettiin »Suomen Metallityön
tekijäin liitto». Sille laaditut säännöt

oli siis vuosi vuodelta alentunut. Nekin,
jotka liittoon kuuluivat, maksoivat veronsa
hyvin epäsäännöllisesti, joten liiton talou
dellinen asema oli kovin heikko. »Ilma
rinen» sai jo kuoliniskun, sillä se ei tilaa
jien puutteessa kannattanut.
Kokouksessa laadittiin taaskin uudet
säännöt, sillä entisille säännöille ei oltu
viranomaisten lupaa saatu ja silloisissa
oloissa ei voinut mitään julkista toimin
taa ilman vahvistettuja sääntöjä ajatella.
Paljon hyviä päätöksiä tässäkin kokouk
sessa tehtiin, mutta seuraavat vuodet sortoaikoineen eivät sallineet tehtyjä päätöksiä
toteuttaa joten niiden selostamisen voimme
sivuuttaa.
Seuraavana kolmena vuonna ei liitolla
ollut sanottavaa merkitystä. Korpilakkoja
tehtiin joista ilmoitettiin liittohallinnolle
5

Liiton toimikunta 1,810 — 2l,614.

Samalla kun liitto alkoi voimistua kohtasivat sitä myöskin vastukset. Helsin
gissä joutuivat metallityöläiset 1906 sul
kuun, joka kesti 19 viikkoa päättyen so
pimukseen. Tämä taistelu on siinä suh
teessa huomiota herättävä, että se hajoitti
metallityöläisten järjestymisen useampiin
eri ryhmiin. Sen jälkeen näimmekin näyt
tämöllä: läkki-, pelti- ja vaskiseppäin, sorvaajain, Valajain, Putkityöntekijäin, Sähkötyöntekijäin ja jo ennen olleen metallityöntekijäin liiton. Metallityöntekijäin liitto
seuraavanakin vuonna sattuneista useista
taisteluista huolimatta näytti kuitenkin elin
voimaiselta.
Näistä eri liitoista on metallit, liiton
ulkopuolella vielä läkki-, pelti- ja vaskiseppäin liitto. Toiset jo v. 1909—1911
välisenä aikana yhtyivät metallityöni liit
toon.
Vuodet 1908 ja 1909 olivat suurien
taistelujen vuosia, joista toisessa paikassa

osoittavat, että tarkoitus oli luoda jotain
pysyväistä.^ Maksuiksi oli määrätty: si
säänkirjoitus 50 p:iä, liiton toimintavaroiksi 25 p:iä kuukaudelta sekä r/2 pros.
jäsenien tuloista apurahastoon, josta työt
tömyyden, lakon ja sulun aikana jäseniä
avustetaan. Pohjarahastoksi apurahastolle
määrättiin 20,000 mk:aa, joka päätettiin
koota siten, että jokainen jäsen liittyes
sään suorittaa pohjarahastoon yhden päivä
palkan. Näin oli liiton taloudelliselle ase
malle laskettu perustus.
Kun useita hyviä suunnitelmia tehtiin
liiton tulevalle toiminnalle, katsottiin tar
peelliseksi saada liiton palvelukseen hen
kilö niitä käytäntöön saattamaan. Siihen
toimeen valitsi liittohallinto valaja /( Var
tiaisen. (Nykyisin S. Ammattijärjestön ra
hastonhoitajana). Voimiaan säästämättä ja
toverillisella esiintymisellään saikin hän
ennen pitkää liiton toiminnan kunnolli
seen alkuun.
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Liiton toimisto.

jestöön. Näistä keskusjärjestöistä onkin
liitolle ollut hyvä tuki niissä taisteluissa
joihin liitto on joutunut.
V. 1910 pidettiin liiton kuudes edus
tajakokous Tampereella. Siellä taas uusit
tiin säännöt. Maksuiksi hyväksyttiin jo
30 p:iä viikossa koko- ja 15 p:iä puolimaksavilta. Muitakin liiton lujittamista
koskevia päätöksiä tehtiin. Niitä päätök
siä on koitettu sen jälkeen saattaa käy
täntöön sikäli kuin se on ollut mahdol
lista. Kuitenkin on liitossa viime vuo
sina päähuomio kohdistettu järjestämistyölle ja siinä onkin jotakuinkin tyydyttä
västi onnistuttu. Seuraavat numerot osas
tojen ja jäsenien luvusta viime vuosilta
varmaankin sen puolesta puhuvat:

tässä julkaisussa lähemmin kerrotaan. V.
1908 oli liitolla viides edustajakokous
Lahdessa, jolloin taas uusittiin säännöt ja
päätettiin ryhtyä julkaisemaan liiton äänen
kannattajaa »Metallityöläinen» kerta kuu
kaudessa. Huomattavin uudistus sisäi
sessä toiminnassa oli se, että kaikissa osas
toissa päätettiin ottaa käytäntöön, ei ai
noastaan samallaiset säännöt, mutta myös
kin samallaiset toimintavälineet, joita liitto
kustantaa osastoille. Saman kokouksen
jälkeen tapahtui liiton johdossa myöskin
muutos. Vartiainen erosi. Puheenjoh
tajaksi valittiin H. Saxman ja talouden
hoitajaksi G. Tamlander. Tamlander erosi
kuitenkin vuoden 1909 helmikuulla, jol
loin hänen tilalleen valittiin E. Lampila.
Saxman ja ja Lampila ovat jatkuvasti tä
hän asti olleet liiton palveluksessa.
Huomattavaa v:lta 1908 on erittäinkin
se, että liitto jo vuoden alussa yhtyi Kans.
väl. metallityöntekijäin liittoon ja saman
vuoden puolivälissä Suomen Ammattijär

1911

I neli.
II >
III »
IV »
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69 os.
68 »
69 »
70 »

1912

78 os.
82 »
80 »
81 »

1913

83 os.
85 »
88 »
90 »

1914

91 OS.
92 »
— —•
—

1911

I
II
III
IV

nelj.
♦
»
»

1,819 jäs.
1,699 »
1,571 »
1,815 »

1912

2,430
2,606
2,636
2,657

1913

1914

jäs. 3,016 jäs.4,053 jäs.
» 3,105»n. 5,000 »
» 3,239 »
» 3,548 »

Numerot osoittavat järjestäytymisessä
ilahduttavaa edistystä tapahtuneen. Sa
massa suhteessa kun on jäsenluku nous
sut, on myöskin liiton taloudellinen asema
vahvistunut ja siitä johtuukin, että liitto
on viitenä viimeksi kuluneena vuotena
sekä työttömyyden että työtaistelujen ai
kana voinut jäsenilleen maksaa säännölli
set avustusmäärät.
Kun me sanoimme, että järjestäytymistyölle on päähuomio viime vuosina koh
distettu, niin täytyy tässä mainita, että työ
läisten työehtojen parannuskysymyksiä ei
suinkaan ole pidetty toisarvoisena. Kym
menittäin on joka vuosi ollut työriitoja,

joskin ne ovat olleet pieniä. Yleensä on
kahden viime vuoden työriidoissa saatu
tuloksia työläisille. Yksityiskohtaiseen se
lostukseen niistä emme kuitenkaan tässä
voi ryhtyä.
Mieluisana velvollisuutena voimme lo
puksi mainita, että niin työläästi kuin me
tallityöläisten ammatillinen järjestäytymi
nen Suomessa onkin päässyt alkuun, on
se kuitenkin viime vuosina osoittanut
ilahduttavaa edistystä. Me rohkenemmekin olla vakuutetut siitä, että tuleva 15vuotiskausi on oleva sellainen ajanjakso,
jolloin metallityöläiset viimeistä miestä
myöten ovat jo liitossamme ja ovat sen
avulla silloin jo saavuttaneet sellaisia etui
suuksia, että meillä on tuskin enään sil
loin syytä puhua työläisten kurjista työ
ehdoista. Siihen on ainakin pyrittävä.
Siihen pääsy ei ole mahdottomuus.
H. Saxman.

Koneen laulu.
Takokaa, takokaa, takokaa kultaa,
pian on voimanne mustaa multaa!
Minä vain yksin, minä iso, musta,
kaipaa en koskaan hautausta.

Takokaa, takokaa päivää ja yötä,
se teidän on kohtalo syntymän myötä,
takokaa, takokaa, te koneen orjat,
iskekää vanhat, nuoret ja norjat.

Takokaa, takokaa, takokaa rautaa,
pian teille tarvis on ruumislautaa!
Minä iso, musta, minä seison yksin
rautaisin uumenin, ymmärryksin.

Takokaa,
Itsellenne
sehän se
nyt ootte

takokaa kultaa ja rautaa!
kaivatte siinä te hautaa,
teidät perivi kerran, —
minun, valtiasherran.

Takoivat vanhat, nuoret ja norjat
öitä ja päiviä koneiden orjat.
Takoivat tuskaa, kärsivät piinaa,
itsellensä takoivat käärinliinaa.
Ali Aaltonen.
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Muutamia piirteitä metallityöläisten aikaisemmista
taisteluista.
tettuna kahdella vesiämpärillä sekä ottaa
työnjohtajan määräysten mukaan osaa
sammutustyöhön.
Jokaiselta työntekijältä pidätettiin mai
nittujen sääntöjen perusteella puolen
kuukauden palkka sisälle, mikä suoritet
tiin työläiselle vasta lopputilissä, ellei sitä
silloin pidätetä sakkoina tahi vahingon
korvauksina. Sakot menivät tehtaan sai
raskassaan ja vahingonkorvaukset isän
nälle. (Mainitut järjestyssäännöt ovat
painetut Teollisuushallituksen tiedon
antoja 39 vihko.)
Nämä työohjeet oli sitten isännistön
toimesta Elinkeinokin 31 § mukaisesti
jäävittömäin todistajain läsnäollessa nau
lattu Karhulan tehtaan seinälle 13 p:nä
joulukuuta 1892. Kun niitä ei heti 14
p:n kuluttua sen jälkeen vaadittu nouda
tettavaksi, niin työläiset arvelivat, ettei
isännistö niitä myöhemminkään nouda
tettavaksi vaadi, mutta tässä luulossa he
pettyivät, kuten seuraavat tapaukset sit
ten myöhemmin osottivat.
Helmikuun 10 p:nä 1893 työläisille
ilmoitettiin, että ensi tilissä heiltä kulta
kin pidätetään palkastaan kahden päivän
palkkaa vastaava määrä ja sitten jokai
sessa seuraavassa tilissä saman verran
siksi, kunnes jokaiselta on kahden viikon
palkkaa vastaava summa sisään jätetty.
Tästä ilmoituksesta mainitaan olleen seu
rauksena, että osa Karhulan tehtaan työ
läisiä, noudattamatta 14 p:n irtisanomis
aikaa, julistivat samana päivänä kello
kahdelta työlakon alkaneeksi. Kun he
näin menettelivät, luulivat he, että nuo
ankarat järjestyssäännöt peruutetaan
taikka ainakin muutamia niiden määräyk
siä lievennetään. Mutta tässä luulossa
he taas surkeasti pettyivät. Isännistön
mainitaan sitten kaikki työläisten sovittelutarjoukset hylänneen. Tosin kerro
taan lauvantaina, saman kuun 11 p:nä
työläisille ilmoitetun, että he maanan
taina 13 p:nä pääsevät takaisin työhön,

Metallityöläisten aikaisemmat taistelut
ovat, kuten yleensä muidenkin työläisten,
olleet joko kokonaan tahi ainakin osaksi
järjestymättömien työläisten toimeen
panemia. Työlakot ovat usein syntyneet
edeltäpäin valmistelematta, hetken tun
teiden ilmauksena. Näissä taisteluissa
ovat työläiset usein hävinneet, syynä on
ollut järjestymättömyys ja kestävän yksi
mielisyyden puute tai sopimattomalla
ajalla taistelun alottaminen kuin myös
kin muualta tulleet rikkurit ovat häviön
aiheuttaneet.
Tämän laatuisia taisteluita on sattunut,
joista muistin virkistämiseksi kerron
seuraavassa:
Työlakko Kathulan tehtaalla vuonna
1893.
Syynä lakkoon mainitaan olleen seuraava: Tehtaan johdon puolelta oli laa
dittu jotensakin ankarat järjestyssäännöt,
joissa joka pykälässä uhattiin työläisiä
sakolla. Sakkojen suuruus vaihteli päivä
palkasta kuukausipalkkaan. Osa säädök
sistä olivat suorastaan lainvastaisia.
Eräässä pykälässä säädettiin, että jos työ
läinen on isännälle joutunut jollakin ta
valla velkaa, ei hän saa muuttaa pois
ennen kun hän on velkansa maksanut
joko työllä tahi rahalla. Tämä tietää
sitä, että työläinen voidaan velan perus
teella julistaa elinkautiseksi orjaksi.
Muutamissa pykälissä säännösteltiin
minkälaista puhtautta työläisten tulee
tehtaan asunnoissa noudattaa, minkälai
sella ilmalla ei saa pestä pyykkiä, eikä
leipoa tai tehdä kaljaa. Sakkotauluilla
varustetuille alueille meneminen oli kuu
kauden palkkaa vastaavan sakon uhalla
kielletty, vanhemmat ja holhoojat olivat
velvolliset vastaamaan holhottinsa puo
lesta. Tulipalon sattuessa tuli jokaisesta
perheestä kaikki miespuoliset ja yhden
naisen saapua palopaikalle ja olla varus
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sillä ehdolla, että kukin heistä suostuu
maksamaan viikon palkkaa vastaavan
summan tehtaan sairaskassaan. Tähän
ei oltu suostuttu, vaan olivat työläiset
päättäneet lähettää lähetin tehtailija
Wiljam Ruthin luokse Helsinkiin, joksi
oli valittu koneenkäyttäjä Lavin. Mutta
Ruth ei ollutkaan ottanut lähettiä vas
taan ja syyksi siihen mainitaan, että sitä
kirjelmää, jonka hänen tuli Ruthille an
taa, ei ollut kukaan allekirjoittanut. La
vin mainitaan 13 p:nä mainittua kuuta
kääntyneen ammattientarkastaja K. L.
Lindebergin puoleen, jonka kerrotaan ol
leen suosiollinen työväen asiaa kohtaan.
Hän olikin mennyt sitten Ruthin puheille
tarkoituksella saada sovittelut aikaan.
Mutta Ruth oli kaikki sovitteluehdotukset
jyrkästi hyljännyt ja selittänyt, että mai
nitunlaiset järjestyssäännöt olivat kurin
ja hyvän järjestyksen ylläpitämiseksi tar
peelliset. Kun sovitteluista ei ollut mi
tään tulosta, kertoo ammattientarkastaja
K. L. Lindeberg tehneensä asiasta ilmoi
tuksen Teollisuushallitukselle, joka käski
hänen matkustamaan heti Karhulan teh
taalle, jonka hän sitten 14 p:nä helmi
kuuta tekikin. Siellä hän piti kokouksen,
johon kutsui työläisiä. Läsnä mainitsee
hän olleen osan lakontehneistä sekä puuseppätehtaan ja valimon työläiset, teh
taan johtaja sekä muutamia työnjohta
jista ja paikkakunnan nimismies.
Hänelle selvisi täällä, että syynä lak
koon olivat yksinomaan nuo yksipuoli
sesti laaditut ja kohtuuttoman ankarat
järjestyssäännöt, joiden sopivaisuutta
työsopimukseksi ammattientarkastajakin
epäili. Mutta työväen hyväksi ei hän
voinut mitään aikaan saada. Osa lakon
tehneistä mainitaan palanneen jo saman
kuun 14 p:n aamulla työhön ja rikkureita
oli hankittu lisää muualta. Siis asema
oli jo menetetty. Lakossa oli enään
ainoastaan 16 miestä konepajalta. Näihin
lakkolaisiin kohdisti isännistö kostotoimenpiteensä. Heille oli poliisi lautamie
hen kanssa käynyt jo mainitun kuun 13
p:n aamulla antamassa käskyn muuttaa
pois tehtaan asunnoista sekä samalla an

tanut haasteen oikeuteen saapua vastaa
maan työsopimusrikoksesta. Rikos oli se,
että lakkoon ryhdyttiin noudattamatta 14
p:n irtisanomisaikaa. Ne lakkolaisista,
jotka katsottiin lakon alkuunpanijoiksi,
tuomittiin yli 100 mk:n sakkoihin, toiset
pienempiin sakkoihin. Isännistön maini
taan pidättäneen lakkolaisten sisälläolevia palkkoja yli 600 mk:aa.
Näin päättyi tämä metallityöläisten yri
tys, lakolla vastustaa isännistön kohtuut
tomia vaatimuksia. Heidän rikoksensa,
jos sitä siksi voi sanoa, oli se, että eivät
noudattaneet sitä irtisanomisaikaa, joka
on Elinkeinolaissa ja myöskin niissä jär
jestyssäännöissä määrätty. Lakko oli jär
jestymättömien toimeenpanema, johon
ryhdyttiin hetken synnyttämän tunteen
kiihottamana, jollaiset lakot harvoin on
nistuvat.
Samallaisia heikkoja yrityksiä sattui jo
aikaisin myöskin
Varkauden tehtaalla.
Niinpä ammattientarkastajan kerto
muksessa mainitaan, että Varkauden teh
taan valssilaitoksella 21—22 p:nä tammi
kuuta 1894 syntyi työriita ja lakko, joka
johtui eräästä isännistön julistuksesta,
jolla lisättiin työläisille työtä ja osalta
vähennettiin palkkoja. Tuo julistus oli
seuraava:
„Valssilaitos. Putlaajat ja raaplaajat
velvoitetaan kantamaan rautansa huonee
seen koeteltavaksi ja sieltä punnittavaksi
sekä tarvittaessa olemaan avullisina
näissä toimituksissa. Uunin väestö on
myöskin velvollinen ilman erityistä kor
vausta pitämään huolta uuniluukkujen
muurauksesta.”
»Hitsiuuni- ja valssilaitosväestön urak
kapalkka vähennetään myöskin ja velvoi
tetaan he yhteisesti kantamaan ulos val
mistetun raudan sekä toimittamaan pelteissä tarvittavat leikkaukset. Työnjohta
jat (rättare) ja rasvaajat otetaan myöskin
urakkapalkalla.
Varkaudella 28/1 1894.”
„Tehtaanhoitokunta.”
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Tämä julistus sisälsi sen, että osalle
työläisistä lisättiin työtä, mutta ei palk
kaa ja osalle lisättiin työtä ja vähennet
tiin palkkaa. Työläiset tuollaisen ukaa
sin nähtyään kieltäytyivät työstä.
Työehtoja oli sanotulla tehtaalla jo sa
man kuun alussa huononnettu. Urakkapalkkoja vanhoilla putlausuuneilla vähen
netty; sunnuntai- ja ylityöstä korotetut
palkkaedut lakkautettu ja samalla mää
rätty, että 5 14 jalkaa lyhemmistä rautakangista ei makseta mitään korvausta ja,
että vanhoilla putlausuuneilla pitää saada
5 ja uusilla 6 kankea. Nämä työehtojen
huononnukset saivat työläiset irtisano
matta ryhtymään lakkoon. Mutta isän
nistä muuttaessaan yksipuolisesti työläis
ten työehtoja, siitä edeltäpäin ilmoitta
matta, samalla itse rikkoi Elinkeinolain
määräyksiä ja oikeutti sillä työläiset
myöskin paikalla eroamaan työstä.
Tämäkin lakkoyritys oli kokonaan jär
jestymättömien toimeenpanema ja päät
tyi siten, että työläiset lopulta palasivat
työhön isännistön tarjoamilla ehdoilla.
Saman vuoden helmikuun 10 p:nä an
toi isännistö saman tehtaan laivaveistämöllä julistuksen, jossa ilmoitettiin, että
saman kuun 12 p:stä alkaen on tehtävä
ylityötä, mutta ylityöstä 50 prosentilla
korotetut palkat lakkautetaan. Työläiset
ensin kieltäytyivät tekemästä ylityötä,
mutta vähitellen kuitenkin ajoi isännistö
tahtonsa perille. Niin käy kun ollaan
järjestymättömiä.

seen. Puheenjohtajaksi oli yhdistykseen
saatu toveri Stdhlhammar, johon tehtaan
isännistön valta ei ylettynyt. Isännistö
antoi työläisille julistuksen, jossa asetet
tiin työläisten valittavaksi, joko eroavat
työväenyhdistyksestä tahi elleivät sitä tee,
erotetaan työstä. Osa erosi yhdistyksestä,
mutta suurin osa ei sitä tehnyt. Lä
hemmä 200 työläistä, enimmäkseen laivaveistämöltä, joutui sitten sulkuun. Sulku
alkoi 12 p:nä joulukuuta 1903 ja jatkui
seuraavan vuoden helmikuun loppuun ja
tuskinpa sitä on vieläkään mikään jär
jestö julistanut loppuneeksi. Se kyllä
päättyi työväestön tappioksi, sillä isän
nistö käytti tässä taistelussa kaikkia kei
noja, joita tunnottomat kapitalistit käyt
tää voivat.
Työläisille annettiin ensin käsky muut
taa pois tehtaan asunnoista, mutta yleensä
sitä käskyä ei noudatettu. Isännistö an
toi 55 perheen päämiehelle haasteen
oikeuteen ja asianajajansa kautta vaati
oikeutta tuomitsemaan syytettyjä häädet
täväksi. Syytetyistä oli eräs jatkuvasti
työskennellyt Varkauden tehtaalla jo yli
40 vuotta ja oli oikeutettu tehtaalta saa
maan kykynsä mukaista ansiota. Useita
oli sellaisia, jotka olivat olleet yli 30
vuotta työssä. Mutta sitä ei otettu häätötuomioita annettaessa huomioon. Syyte
tyt tuomittiin asunnoista häädettäväksi.
Tuomitut eivät muuttaneet, vaan odotti
vat siksi, kunnes nimismies apulaisineen
saapui häätämään.
Joulukuulla häädettiin ensin parikym
mentä perhettä. Isännistö katsoi minkä
laisen vaikutuksen se toisiin häädettä
väksi tuomituihin tekisi. Mutta kun ei
monikaan entisistä työläisistä mennyt työ
hön pyrkimään, niin isännistö odotti tam
mikuun puoliväliin ennenkuin toisia hää
dettiin.
En varmaan muista päivää, jolloin se
tapahtui, vaikkakin olin toimituksessa
läsnä. Oli kirkas päivä. Pakkasta 23
astetta Celsiusta. Olin juuri erään sulkulaisen luona vierailemassa. Emäntä keitti
meille paraillaan kahvia ja toisen sulkulaisen vaimo, joka asui viereisessä huo

Työnsulku Varkauden tehtaalla vuonna
1903—1904.
Syyt sulkuun olivat seuraavat: Kesällä
1903 kävi Varkauden tehtaalla työväen
puolueen puhuja V. Lehokas, jonka ke
hoituksesta Varkauden tehtaan työväestö
päätti perustaa työväenyhdistyksen, joka
sitten liittyi osastona Suomen Ruotsalai
seen työväenliittoon. (Siihen aikaan ei
saanut Lääninhallituksista eikä Senaatis
takaan yhdistysten säännöille vahvis
tusta.) Tehtaan laivaveistämö- ja sahatyöväestö liittyi perustettuun yhdistyk
li

Lakossa olevat sorvaajat Tampereella 1908.

neessa, vanutti taikinaa ja aikoi leipoa,
kun samassa saapui vanha nimismies kah
den vanhan työläisen kanssa häätöä toi
mittamaan. Nimismies ilmoitti mistä on
kysymys ja mainitsi kuinka vastenmielistä
se tehtävä hänelle oli, mutta hänen virka
miehenä täytyi se tehdä. Sitä sanoessaan
kyyneleet vierähtivät tuon bobrikoffilaisen virkamiehen silmistä. Toimitus alkoi,
jota katselin. Sulkulaiset, edeltäpäin sovi
tun menettelyn mukaan, eivät vähääkään
vastustaneet, eivätkä myöskään mitään
tavaroistaan kantaneet ulos, vaan oli häätäjäin kannettava kaikki ulos mitä suku
laisille kuului.
Sulkulaiset katselivat
päältä ja osottivat mitä huoneessa oli
heille kuuluvaa. Kun kaikki vaatteet,
huone- ja talouskalut oli kannettu mäelle,
vietiin lopuksi kiehumassa olevat ruoka-

ja kahvikattilat höyryävine keittoineen
mäelle. Tarkastettiin mitä huoneessa
vielä olisi sukulaisille kuuluvaa. Suku
lainen osotti seinässä olevia rautanauloja
nimismiehelle ja sanoi: „Nuo tuossa ovat
minun naulojani. — Ottakaa irti ja vie
kää mäelle.” Nimismies kutsui miehensä
ja käski sorkkaraudalla kiskoa naulat irti
ja viedä ne asianomaiseen paikkaan
mäelle. Näin jatkui toimitus eri raken
nuksissa siksi kunnes 21 perhettä tuli
häädetyksi. Yhteensä häädettiin 41 per
hettä. Tuomituista jäi 14 häätämättä.
Ne joko menivät rikkureiksi tahi saivat
muuten armoa. Häädetyt saivat asuntoja
läheisistä taloista ja asui kaksikin per
hettä samassa huoneessa.
Avustusta sukulaisille hankki järjesty12 —

nyt työväestö keräyksillä. Eniten tuli
avustusta Helsingistä.
Sulkulaisten katseet ennen joulua oli
vat synkät. Mutta joulun aattopäivinä
lähetettiin allekirjoittanut Helsingistä vie
mään heille avustusta, joka sitten suku
laisille jaettiin. Avustuksen jakamisella
oli sukulaisiin edullinen vaikutus. Sulkulaiset uskoivat, että Loppiaisen jälkeen
täytyy isännistön taipua sovintoon. Mutta
se ei toteutunut. Isännistö lähetti Suo
men eri kaupunkeihin ja Pietariin asia
miehiä rikkureita värväämään. Hyvistä
pannu- ja levysepistä oli kova puute.
Niitä ei tahtonut saada. Kun ammatti
miehiä saapui, houkuttelivat sukulaiset
ne jäämään pois työstä tarjoten heille
asunnon ja ruuan läheisestä talosta, johon
tarjoukseen monet suostuivatkin. Paraita
ammattimiehiä epävarmoista sukulaisista
täytyi pitää pois työstä siten, että annet
tiin heille salavihkaa enemmän avustusta.
Keräyksellä hankittu avustus on aina
epävarma; sen havainnon tein täälläkin.
Loppiaisen jälkeen ei pariin viikkoon tul
lut juuri ensinkään avustusta, joten täytyi
ryhtyä miettimään muita keinoja kun
isännistö yhä pysyi taipumattomana. Su
kulaisille hankittiin työpaikkoja Mikke
listä ja Lehtoniemeltä. Useita matkusti
Helsinkiin, jossa saivat työtä Siltatehtaalta. Varkauden tehtaalla oli vielä
puute ammattimiehistä, vaikkakin rikku
reita oli saapunut Porista, Viipurista ja
Pietarista. Isännistö oli päättänyt käyttää
viekkautta hyväkseen. Se oli kutsunut
joukon paraita miehiä keskellä yötä luok
sensa neuvottelemaan asiasta. Hra Vähiin
hienossa salissa oli kokous pidetty. Hy
vää oli luvattu, mutta ei oikeutta kuulua
Varkauden
työväenyhdistykseen.
Oli
kyllä luvattu, että työläiset saavat perus
taa oman yhdistyksen, mutta se ei saa
olla minkään liiton osastona eikä siihen
saa kuulua muita kuin Varkauden tehtaan
työläisiä ja työnjohtajia. Vieraita puhu
jia ei myöskään saa sen yhdistyksen ko
kouksiin kutsua yms. Useat miehistä oli
vat antaneet suostumuksensa saapua isän
nistön tarjoamilla ehdoilla työhön. Tais

telu näin ollen menetti merkityksensä.
Mutta sissisotaa jatkettiin, koska taiste
lun päättyneeksi julistamisellakaan ei mi
tään olisi voitettu.
Näissä rikkureiksi suostuneissa oli
monta varakasta. Eräskin Sutinen, jolla
sanottiin olevan 10,000 mk:aa pankissa.
Hänelle lähettivät toiset toverit punasen
hameen lahjaksi. Se oli akka, jonka
kanssa eivät miehet voineet seurustella.
Hänen pikku tyttönsä oli naapurille ker
tonut, että meidän isä sai lahjaksi kauniin
hameen. — Kun minä erään toverin
kanssa kävin häneltä tiedustamassa syytä
rikkuriksi menoonsa, niin hän sanoi:
„Kun se avustuskin loppui, niin en minä
ruvennut omia varojani joutilaana syö
mään.”
Tammikuun lopussa 1904 saavuin Hel
sinkiin. Taistelu oli menetetty, mutta
työläiset eivät olleet masennetut. Kun
olin jonkun viikon ollut Helsingissä, sain
Varkaudesta Ståhlhammarilta sähkösano
man, jossa sanottiin: ,,Kaikki menee hullustipäin; saavu pian tänne.” Lähdin
Varkauteen. Sain siellä tietää, että ne
miehet, jotka olivat saaneet työtä Lehtoniemellä aikovat tulla takasin Varkau
teen, kun heille siellä oli luvattu pari pen
niä enempi palkkaa tunnille. — Onpas
nekin tovereita! ärähdin. — Pidettiin ko
kous, johon miehet kutsuttiin. Eivät ol
leet saapumisestani hyvillään. Haukuskelin heitä sellaisesta aikomuksesta. He
kielsivät sellaisia aikomuksia olleen,
mutta minuun jäi se vakaumus, että heillä
oli aikomus mennä vihollistaan pulasta
pelastamaan.
Tämän taistelun aikana perustettiin
Lehtoniemen työväenyhdistys.
Mitä mahdollisia erehdyksiä tässä tais
telussa tehtiin?
Todenmukaiselta näyttää, että se tais
telu alotettiin työläisille sopimattomalla
ajalla. Se olisi pitänyt siirtää maaliskuun
loppuun tahi huhtikuuhun, jolloin työt
laivaveistämöllä olisivat olleet kiireimmillään, niin isännistön olisi ollut pakko
myöntää työläisille yhdistymisvapaus.
Toinen erehdys oli se, että saha- ja apu-

13 —

Taivaassa.

työläiset lähtivät taisteluun, heidän paik
kansa kun voitiin heti maakunnasta saa
puneilla rikkureilla täyttää. Avustuksen
tarve tuli siten melkoista suuremmaksi.
Jos sitä olisi alussa ehdotettu, ei se olisi
saanut kannatusta, sillä se olisi loukan
nut työläisten yhteenkuuluvaisuuden tun
netta ja hävittänyt yksimielisyyden, mikä

on tärkein kaikissa työläisten taisteluissa.
Mitä meillä tästä taistelusta on opitta
vaa?
On opittavaa se, että kapitalistit valtaasemansa säilyttämiseksi käyttävät kei
noja mitä tahansa, vievätkö ne sitten pe
rille vai eivätkö. Isännistö saavutti voi
ton, mutta sen voitto oli lyhytaikainen.
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Helvetissä.

ma on, ettei työväenluokan heräämistä
voida pakkokeinoilla pitempää aikaa vas
tustaa. Sen tämä lyhyt historiallinen
selostus tapahtumista osottaa.

Suurlakon aikana ottivat työläiset itsel
leen oikeuden ja liittyivät yhdistykseen.
Kuinka tehokkaasti se on tehty, ei alle
kirjoittaneelle ole tunnettua. Mutta var
15

Värtsilän tehtaan työläisten lakko
v:na 1905.

massa asemasta. Puheenjohtajana oli
H. Stranden. Ihmettelin miksi niin suuri
lukuinen lakkokomitea oli valittu. Sehän
Värtsilän tehtaalla oli joulukuun 11
oli hankala noin suuri komitea. Sen oli
p:nä lakko, joka kesti yhden päivän. vaikea kokoontua tavallisissa työläisasunSyynä lakkoon oli se, että työläiset vaati noissa, kuten sitten kokemus osotti. Jälesvat sunnuntaityön poistamista. Kerrottiin, täpäin sain sitten selityksen siihen, miksi
että isännistö vaati työläisiä työskentele niin suuri komitea oli valittu. Syy oli se,
mään raudansulatusuuneilla sunnuntai- että joukko oli epävarmaa ja oli koitettu
iltanakin. Työläiset näillä raudansula saada useat ammattitaitoiset miehet la
tusuuneilla olivat lopettaneet työnsä ja kon johtoon etteivät menisi rikkureiksi.
aikoneet jättää sulan raudan uuneihin, Näin epävarmoista aineksista kokoonpan
mutta olivat työnjohtajan kehoituksesta nun komitean kanssa piti alkaa menettelylaskeneet sen sentään ulos uuneista. Jos tapaneuvottelut. Tein komitealle muuta
se sula rauta olisi saanut uuneissa jääh mia kysymyksiä asemasta ja mitä voitontyä ja kovettua, niin sitä ei olisi saanut toiveita heillä oli? Ei oikeastaan ollut
sieltä millään ulos ja silloin olisi täytynyt mitään. Selitin, että aineellista avustusta
uunit särkeä ja kuinkahan tuon suuren lakon hyväksi tulee nyt perin vähän,
rautamöhkäleen särkemisen kanssa olisi koska kaikkialla kerätään varoja uuden
käynyt. Lakko kesti yhden päivän ja mai suurlakon varalle, joka aijotaan panna
nitaan siinä olleen osanottajia 300.
toimeen, ellei vallassaolevat luokat
Tämän lakon johdosta mainitaan isän- myönnä yleistä yhtäläistä valtiollista ääni
nistön erottaneen työnjohtaja Niskan, jota oikeutta ja yksikamarista eduskuntaa.
isännistö syytti siitä, että hän ei ajanut Kehotin heitä harkitsemaan, että eikö olisi
työläisiä sunnuntai-iltana tanssipaikalta parasta kehoittaa Niskaa itseään luopu
työhön, kun näki heitä siellä ja tiesi, että maan vaatimuksesta päästä takaisin työ
työläisten pitäisi olla työssä. Niska puo hön ja lakko lopetettaisiin sillä ehdolla,
lusti itseään sillä, ettei hän ollut työnjoh että kaikki muut pääsevät takaisin työ
taja sillä osastolla, jonka sunnuntai-iltana hön. Tämän sanottuani useita miehiä
piti työssä olla, joten hän ei ollut velvol kömpi ylös permannolta ja nyrkkiään pui
linen sekaantumaan toisen osaston asioi den kiljasivat: „Ei koskaan!” „Kun Niska
hin. Työläiset, luvultaan noin 300, teki on kerran meidän tähden eroitettu, niin
vät 12 p:nä joulukuuta lakon ja vaativat me puolustamme häntä siksi kun voitto
Niskan työhön takaisin ottamista. Sen saavutetaan.”
vaatimuksen isännistö puolestaan jyr
„Entä jos tässä lopultakin hävitään”,
kästi hylkäsi.
huomautin ja kerroin miten vuosi aikai
Allekirjoittanut oli silloin Helsingin semmin oli käynyt Voikassa. Sielläkin
paikalisjärjestön palveluksessa ja sain olivat työläiset jatkaneet taistelua neljän
toimikunnalta
määräyksen matkustaa erotetun toverinsa puolesta ja tekivät sen
Värtsilän tehtaalle. Saavuin sinne joulu samaten kun tekin, tunnesyistä. Mutta
kuun 19 p:n illalla. Lakkokomitealla oli tuloksena oli, että ei ainoastaan ne neljä
juuri parhailalan kokous Herman Stran- erotettu, vaan vielä useita satoja työläisiä
denin huvilassa, joka sijaitsi lähellä teh niiden mukana. Suomen työläiset keräsi
dasta joen rinteellä. Huvilassa oli keittiö vät avustusta useita kymeniä tuhansia
ja kamari. Kamarissa piti komitea ko markkoja, mutta siitä huolimatta hävit
koustaan. Astuin sinne opaani perässä. tiin. Nyt ei ole edes toivoa saada muilta
Siellä paloi pienoinen lamppu, joka antoi paikkakunnilta avustusta. — Miehet lupaheikon himmeän valon huoneeseen. Pie sivat miettiä asiaa. Niska itse oli myös
nen huoneen lattialla istui tai makasi noin kin saapuvilla, mutta arveli, ettei asia ole
30 lakkokomitean jäsentä neuvottele sillä autettavissa jos hän eroaa, koska
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isännistö ei siinäkään tapauksessa ota
kaikkia lakkolaisia takaisin työhön. Lakkokomiteaan kuului mm. eräs J. Vänskä.
Hän oli valssilaitoksella esimiehenä,
hän meni jo seuraavana aamuna
rikkuriksi. Kun siitä tuotiin minulle tieto,
lausuin murahtaen: „että kaikkia S—ta
sitä valitaankin lakon johtoon!” Eversti
Sohlberg oli tehtaan isännöitsijä. Menin
häntä tapaamaan. Mutta hän oli jossain
matkoilla. Sain odottaa monta päivää,
ennenkuin sain häntä puhutella. Kohte
liaasti hän puheli, mutta hylkäsi kui
tenkin kaikki sovitteluehdotukseni. Työt
tehtaassa kävivät rikkurien
avulla,
joita oli saatu osaksi entisistä työläi
sistä, osaksi muualta. Mutta lakkolai
set uskoivat lujasti, että kun taistelua
vaan jatketaan, niin voitto on työläisten.
Kokouksia pidettiin ahkeraan, väliin Nuo
risoseuran talolla, väliin tehtaan lähellä
olevassa laudoista tehdyssä kylmässä
ladossa, jossa pakkasilla tahtoi paleltua.
Omaa taloa ei ollut.

Kun minä 20 p:nä tammikuuta läksin
Helsinkiin, niin taistelun päättymisestä ei
ollut vielä silloin mitään tietoa. Sen jäl
keen tapahtui lakkolaisten ja rikkurien
välillä pieni yhteentörmäys, mikä antoi
viranomaisille aiheen sekaantua asiaan ja
mikäli olen kuullut, tuomittiin muutamia
lakkolaisista lyhyeksi ajaksi vankeuteen.
Lakko näyttää jo tammikuun 15 p:n tie
noilla päättyneen työläisten täydellisellä
tappiolla. 35 työläistä mainitaan tulleen
työstä erotetuiksi, niistä muutamia ai
niaaksi. Työväenliikettä ei kuitenkaan
ole voitu paikkakunnalta hävittää, vaan
on se sielläkin uudestaan elpynyt, vaikka
hävityn lakon jälkeen seurasi lyhempiaikainen lamaannus työväenliikkeessä.
Monista muistakin metallityöläisten
taisteluista olisi yhtä ja toista selostetta
vaa, mutta kun tämä kirjotus on jo näin
pitkäksi venynyt, niin täytynee ne jättää
johonkin toiseen kertaan.
M. P—ri.

Pyhitä lepopäivääsi — paitsi silloin kun „kommersroodin" vaunuja laitetaan.
Eräs muistelma poikavuosiltani.
Iso-isäni, joka oli oikea „tuhat taitei
lija” rauta- ja metallialalla, on tämän ju
tun kertonut. Muistan niin selvästi, mi
ten ukon silmät säkenöivät, kun hän ker
toi ammattitaidostaan: miten hän oli vala
nut »Suomen ensimäiset sahan malmit”
(laakerit) L:kosken vesisahaan M:n pitä
jässä, miten hän oli valanut »ruokakel
loja”, kulkusia ja tiukuja ja miten suun
nattomat määrät takonut puntareita, jotka
»kruunaamisessa” aina läpäsivät ilman
muistutusta, vaikka olivatkin varustetut
kotoisilla merkeillä. Miten monet pyssyt
ukko olikaan tehnyt ja miten moneen
laittanut uudet rihlat ja lukot, siitä ei
hänellä ollut aavistustakaan eikä hän sitä
erityisesti tahtonut mainitakaan, sillä hän

oli kolmen pitäjän yhteinen pyssyseppä
— sen tiesi jokainen. Sen todistivat pa
jan seinätkin, joissa oli enemmän lyijyä
kun puuta tuhansien maaliin ampumisien
jälkeen.
Nuoremmilla päivillään oli ukko ollut
oikea »rautakoura”, kuulu voimamies,
jota koko pitäjä kunnioitti, varsinkin kun
hän ei ollut mikään pahanahkainen, vaan
enemmän lampaan luontoinen. Ollessaan
vähän hiprakassa, kuuluu ukko olleen
hieman vaikeampi; kerrotaan nimittäin,
että oli kerran siinä tilassa väännellyt
P:n kaupungin poliisiputkan oven kar
mien tuumaa vahvat ankkuriraudat pois
kiviseinistä ja livistänyt, vieden muka
naan ovet ja karmit----------Hän toimitti myöskin kotipaikallaan
välskärin tehtäviä; sitoi haavoja, veti jä17 —
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seniä tiloilleen jne. Kerran oli hän, niin
kerrottiin, tätä välskärin virkaa täyttäes
sään, tarttunut erehdyksessä naapurin ter
veeseen jalkaan kiinni ja vetänyt sen si
joiltaan, mutta heti sen jälkeen, kun erhetyksestä oli huomautettu, korjannut vir
heen vetämällä molemmat jalat tiloilleen,
tämän kerrotaan tapahtuneen niinikään
hiprakassa ----------Hänen elämänsä vanhemmat päivät
kuuluvat minun muistipiiriini, silloin hän
ei enää tehnyt ammattitöitään; sanoi ole
van kovin vaikeaa enää nykyaikana saada
kunnollista valuhiekkaa------- . Hän oli
torpan vaarina, tehden yhtä ja toista,
mutta usein kuuli hänen sointuisan va
saransa äänen pajasta, jonka hän piti aina
käyttökunnossa. Kain-kainn tubalkain,
kain-kainn tubalkain, niin sanoi vasara
alasimella, ja kun me poikaset sen kuu
limme, niin tuli kiire pyytämään ukkoa
laittamaan luistimia tahi takomaan puuk
koa. Muistan erään kerran kun tarjosin
hänelle erästä raudankappaletta, pyytäen
takomaan itselleni veistä, ukon vastan
neen: „Älä nyt ikäpäivänä, ei hevosen
kengästä mitään puukkoa tule, se on rau
taa, hae fiila tai viikatteen kappale, siitä
tulee, ne ovat terästä.”
Ukon rakkaampia elämän muistoja oli
vastamainittu sahamalmien valaminen;
hän kertoi, miten hänellä oli apuna hienosorminen „kommersroodi”, »nykyinen
(sanoi ukko silloin) kauppaneuvos A:m,
joka omistaa puolen maailmaa ja N :rkun
ruukin. Silloin ei hänellä ollut muuta
kuin L:kosken huonossa kunnossa oleva
vesisaha, jonka sai eukkonsa mukana —
— —, mutta siitä se alkoi”. Sitämukaan
kun kommersroodi oli Uhonnut ja rikas
tunut, sitämukaan oli ukko laihtunut ja
köyhtynyt, »vaikka yhdessä aloimme”, oli
ukolla tapana sanoa. Tästä yhteiskun
nallisesta erosta huolimatta jumaloi ukko
kommersroodia; »jumala oli niin säätä
nyt”, oli ukolla tapana sanoa. Ukko oli
nimittäin vanhemmillapäivillään tullut
väkevästi jumaliseksi, lukeutuen erääseen
uskonnolliseen lahkoon, joka piti valtio
kirkkoa liian lievänä laitoksena »pyhyy

teen” nähden. Hän ei voinut sietää pyhätyötä missään muodossa, korkeintaan
»auttaa härkää ylös kaivosta” tahi muuta
välttämätöntä pyhätyötä, josta »sanassa”
puhuttiin. Lähellä olevassa satamassa
tehtiin ukon mielestä kauheasti syntiä,
koska siellä kulki sunnuntaisin pienet
höyrypurret ja oltiinpa joskus lastaushommissakin. »Satamassa tehdään taas
pirun taksvärkkiä”, oli ukolla tapana sa
noa ottaessaan »huonepostillan” nurkkahyllyltä sunnuntai-aamuna, lisäten, »syn
nin palkka on kuolema, ei siitä mihinkään
pääse”.
Luulenpa, ettei ukkoa olisi saatu tart
tumaan palkeen tankoon sunnuntaina,
vaikka olisi tarjottu kantamus kultaa, niin
jyrkkä hän oli ja uskollinen periaatteil
leen.
Mutta tapahtuipa kerran sellainen ihme,
että ukko sytytti hiilet ahjossa ja tarttui
palkeen' tankoon »rukouspäivänä” ja
päällepäätteeksi »kirkonaikana”. Tämä
herätti ääretöntä huomiota koko kirkon
kylässä ja puhuttiinpa sitä muissakin ky
lissä vuosikausia. Tämän selitti ukko joh
tuvan eräästä norjalaisesta silmälääk
keestä, joka olisi ollut jumalallinen voide
hänen huonoille silmilleen, jos olisi sitä
saanut.
Asian kulku oli seuraava:
Mainittuna rukouspäivänä saapui koti
paikalleen läheisestä naapuripitäjästä
ukon entinen hanttimies kauppaneuvos
A:m. Hän saapui kaksivaljakolla neli
pyöräisissä »trilloissa” vaimoineen, lap
sineen. Miten ollakaan, katkesi vaunun
akseli juuri ukon pajan kohdalla, katkesi
vielä niin pahasta paikasta: »pyssystä”,
sitä oli vaikea laittaa, tarvittiin ammattimiestä — pyydettiin ukkoa lähtemään pa
jaan. »Ei herra kuskin käskystä”, selitti
ukko, kallistaen varovasti huonepostillansa kiinni. »Mutta jos tuo kommers
roodi itse tulisi, jos vielä tuntisikin minut,
niin mitä tarve vaatii ja kristillinen rak
kaus käskee, niin ei saa kieltää.”
Nyt tuli kiire hakemaan kommersroo
dia, sillä ukko ei hiiskunut paikaltaan,
vaikka kuski koetti voimasanojakin, uha18

ten kannella sen talon isännälle, jonka
maalla ukon torppa oli ja joka oli kommersroodin sukua.
Saapui sitten kommersroodi, ei tunte
nut ukkoa —, vasta sitten kun ukko uteli,
josko kommersroodi muistaa kun sor
mensa poltti sahanmalmeja valettaessa,
niin muuttui kommersroodin Bismarkin
naama ystävälliseksi ja lempeäksi. Hän
otti ukkoa kädestä, puhui iloisesti men
neistä ajoista, jolloin hän alkoi sahaliikettä harjoittamaan ja miten ukko oli ol
lut hänelle suurena apuna ammattimie
henä, joita silloin oli maaseuduilla har
vassa. Kun oli hetken supatettu, lupau
tui ukko hitsaamaan vaunun akselin, niin
rukouspäivä ja kirkonaika kun olikin.
Tosin häntä hieman epäillytti näkönsä,
joka oli viime vuosina käynyt kovin huo
noksi — —. „Mutta kun kahdet lasit
pistää nenälleen, niin eiköhän se sentään
mene”, tuumi ukko, lisäten: »mitä tarve
vaatii ja kristillinen rakkaus, niin sitä
ei sovi kieltää”.
Kuullessaan ukon menettäneen nä
könsä, lupasi kommersroodi lähettää hä
nelle erästä norjalaista silmälääkettä,
jolla oli omatkin silmänsä parantanut.

Sanoi sen olevan kovin kallista, mutta kun
hän sai apua näin tärkeässä asiassa ja
vielä rukouspäivänä, niin ei ole paljon
vaikka antaakin lääkettä, jota ei saa
muualta kuin Norjasta.
Tämän kuultuaan ihastui ukko niin, että
oli vähällä lentää kommersroodin kau
laan; »vai sellaista silmälääkettä, älkää
nyt ikäpäivänä, onpa se voidetta”, tuu
maili ukko ja tallusteli pajaan.
Ei ollut jumalanpalvelus kunnolleen
päättynyt kun ukko jo siveli voidetta vau
nun akseliin, tuumien utelijaille katso
jille: »olisi se pikemminkin tullut, mutta
oli niin kronkelit pislaakit ja 'muntterit’,
ettei tahtonut saada auki”.
Kun sitten kommersroodi oli ajanut
matkoihinsa, puhuttiin tapahtumasta ym
päri pitäjää. »Tuskin olisin sitä sentään
tehnyt”, tuumiskeli ukko, »mutta kun lu
pasi niin erinomaista silmälääkettä”.
Mutta sitä silmälääkettä ei koskaan
tullut.
»Mitä te tahdotte, että ihmiset teille
tekevät, se tehkää myöskin heille”, niin
sanotaan »sanassa”, mutta käytännössä
se ei aina, ikävä kyllä, pidä paikkaansa.
Aug. Lindell.

Palkeen vääntäjä.
Hän vääntävi, vääntävi hiljalleen
pajapalkehen vauhtipyörää,
ja ilma se vinkuen vinhalleen
kovin hiilissä hehkua hyörää.
— Ja vääntäjä ahjohon tuijottaa,
joko rauta se punaisna kuumottaa.

Hän kyttyräselkä ja raihnainen
on, vanhus, jo harmajahapsi.
ja mestarin oppilaspoikanen
se hänen on lapsosenlapsi;
ja poikansa, hänkin seppänä on
jo voimakas moukarin nostelohon.

Hän, vanhus jaksanut takoa ei,
niin palkehen vääntöhön pääsi;
työ raskas ja vanhuuskin voimat vei,
jo luonto se lepohon sääsi,
vaan köyhyys suonut ei päättyvän työn,
vai kk’ kasvoilla enne on kuoleman yön.
19 —

Tuo mestari armotta
jos ahjossa kyllin ei
»mä tuostakin äijästä
syö leipänsä laiskana
Sen vanhus nöyränä
ja hiljaisna väännellä

ärjyy vain,
tulta:
kiusan sain,
multa!»
kuulla saa
paljettaan.

Vaan kerranpa vakaana virkkaa hän:
»sun työssäsi harmeni hapsen,
kun nälkäisnä raadoin ikäni tän,
— myös työssäsi nääntyvi lapsen.
Sun vuoksesi voimani menivät,
sun tähtesi isänkin elivät.

Me orjanas olemme olleet vaan
ja raadettu raskasta työtä,
et aikoa antanut harkintaan,
miksi rautahan täydymme lyödä.
Meit’ ihmisiks’ tuskin tiedettiin,
ei muuten kuin työssä siedettiin.»
Nyt mestari poistuvi äkeissään,
vaan puhetta jatkavi ukko,
hän pystyhyn nostavi huojuvan pään,
on murtunut huulilta lukko,
ja silmät niin oudosti säihkyää,
kun huulilta kuuluvi enne tää:

»Tie, jota me olemme kulkeneet,
nyt tunnen, se oli väärä:
vain harvojen hyväksi toimineet —
se elomme ei ole määrä!
Nyt toisen ajan ma koittavan nään,
jo sarastus, sielussan tuntuvi tään.

»Te, nuoret lapseni, toivokkaat,
pois nouskaa jo sorron alta,
käs’varret teillä on tarmokkaat
sen murtaa nyt mahtava valta.
— Työn orja ei ihminen olla saa,
se luotu on varten parempaa!»
Ja vaieten vanhus seisahtuu,
nyt ahjossa hiiloskin hiiltyy.
Hän liiku ei, pyörähän nojautuu
ja lapsien silmät ne kiiltyy.
Hän päätti jo raadannan raskaan työn
ja saavutti rauhaisan kuoleman yön.

Kun mestari saapuvi, huutaa: »Pois!
Pois viekää hyödytön ruumis!
Ei itkuhun aikaa nyt tuhlata ois,
pian sammuvat hiiletkin uuniss’.
Sä, poikansa, isäsi paikalle käyt
jo moukarin varressa heikolta näyt.»

Vaan poikapa valmis on vastaamaan,
sanat sattuvat huulilta pääsi:
»Käyn toista paljetta painamaan,
sen tehtävän taattoni sääsi.
Pois murtaa sortajavaltasi sun,
se työnäni eespäin ompi nyt mun!»
E.
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Mitenkä minusta tuli ammattiosaston jäsen?
Se oli muistaakseni helmikuussa v.
1897.
Työskentelin silloin Viipurissa, hotelli
„Europan” takapihalla sijaitsevassa Tragmannin valimossa.
Eräällä päivällistunnilla tulee luokseni
eräs vanhemmista työläisistä, esittää
itsensä Viipurin rauta- ja metalliammattiosaston ylöskantomieheksi ja kysäsee sit
ten minulta:
— No, eikös tämä uusi työtoveri halua
liittyä metalliammattiosaston jäseneksi?
— Vai metalliammattiosastoon! No,
mitäs siinä osastossa sitten oikein toimi
taan? kysäsin minä puolestani.
— Siellä osaston kokouksissa keskus
tellaan jäseniä koskevista työ- sekä
palkkaepäkohdista sekä keinoista niiden
korjaamiseksi, pidetään esitelmiä, pan
naan toimeen piirustuskursseja jäsenille,
pidetään yhteisiä iltamia, joissa hauskan
seurustelun ohessa tutustutaan keskenään
ja siten kasvatetaan yhteistunnetta.
Tämä oli minulle jotakin uutta, jota en
ollut ennen kuullut. Olin kyllä toiminut
raittiusseuroissa, ollut työväenyhdistysten
jäsenenä, mutta niissä ei ollut ilmennyt
tällaista ohjelmaa. Siinä oli jotakin, joka
herätti minussa vastakaikua. Silloin tein
päätöksen osastoon yhtymisestä ja sitä
päätöstäni en ole tarvinnut koskaan katua.
— Minä rupean osaston jäseneksi, vas
tasin.
Maksoin 1 markan sisäänkirjoitus- ja
50 penniä neljännesmaksua, sain jäsen
kortin, ja niin oli minusta tullut osaston
jäsen.
Osaston kokoukset pidettiin Työväen
talon uudessa salissa, tai kuten sitä taval
lisesti nimitettiin: „Opistosalissa”. Kun
seuraavana sunnuntaina menin ensiker
ran osaston kokoukseen, oli siellä jäseniä
läsnä noin 50—60. Istuttiin vakavan juh
lallisina, tuttavat toki kuiskailivat jotakin
toisilleen.
Puheenjohtajana toimi siihen aikaan A.
Kohonen, ulkonäöltään komea mies, var
sin sopiva puheenjohtajaksi, mielestäni.
— 21

Hän asettui pöydän taakse, iski nuijalla
pöytään ja lausui juhlallisesti: »kokous
alkaa!”
Ensin luettiin pöytäkirja edellisestä ko
kouksesta ja hyväksyttiin. Sitten otettiin
muut asiat esille.
Ensin tuli esiin eräs sairasapujuttu.
Galenin tehtaan sairaskassasta oli kiel
täydytty jostain syystä suorittamasta sairasapua eräälle sairastuneelle toverille.
Kiellon syyt katsottiin olleen tekosyitä ja
yksimielisellä päätöksellä päätettiin se
vaatia suoritettavaksi asianomaiselle jä
senelle.
Seuraava asia oli, että saman Galenin
laivanrakennuksella ei ollut maksettu yli
töistä sopimusten mukaan. Tätä arvos
teltiin ankarasti ja päätettiin lähettää 3miehinen lähetystö tehtaan konttoriin,
pöytäkirjanotteella varustettuna, vaati
maan näitä pidätettyjä ylityöpalkkoja.
Useampia samansuuntaisia asioita käsi
teltiin tässä kokouksessa, — vaikka en
nyt tarkoin muista niiden sisältöä —
missä sain ensikäsityksen ammatillisen
liikkeen tärkeydestä. Tunnustan suoraan,
että se teki syvän vaikutuksen ensikerta
laisen mieleen, kun työtoverit, vakava
ilme kasvoilla, juhlallisina käsittelivät
seikkoja, joissa oli työläisille vääryyttä
tehty.
Samana keväänä sain myös tilaisuuden
olla osaston puolesta läsnä siinä juhlassa,
joka vietettiin Viipurin Työväenyhdistyk
sen täyttäessä kymmenen vuotta. Sekin
juhla todisti, että työtä oli aatteen puo
lesta jo suoritettu koko paljon, kuten toht.
Ly/y-vainaja juhlapuheessaan sattuvasti
mainitsi. Syötönpä juhlaillallinenkin 10vuotiaan kunniaksi. — Sen aikaisessa
ammattiliikkeessä oli vallalla se käsitys,
että työläisten ammattitaitoa kohottamal
la, myös heidän taloudellinen asemansa
paranee. Siksipä kurssit ja opinnot pidet
tiin tärkeänä tekijänä tässä suhteessa. Ei
käsitetty vielä työsopimusten ja hinnoit
telujen merkitystä työntekijäin etujen
suojana.

sia asioita eri puolilta. Olipa mm. kysy
mys erityisen ruokala-osuuskunnan perus
tamisesta. Sitä varten puuhattiin koko
paljon, käyntiin asti sitä ei kumminkaan
saatu ja paikkakunnalta poismuuton takia
en ole voinut seurata asian myöhempiä
vaiheita.
Työn runsaudesta saa jonkinlaisen kä
sityksen kun esim. mainitsen, että alle
kirjoittaneelle, vaikka olinkin nuorimpia
osaston jäseniä, eräänä sunnuntaina, jol
loin olin muistaakseni sairauden takia ko
koukseen menemästä estetty, oli kunnia
tulla valituksi viiteen eri komiteaan jä
seneksi. Valitsivatpa vielä ammattiosas
ton toimikuntaankin.
K. Vartiainen.
Olen tahtonut tuoda esiin muutamia
Lukijani! Työläistoveri! Oletko sinä piirteitä niistä vaikutelmista, joita sain
ammattiyhdistysliikkeen alkuajoilta. Mut
täyttänyt velvollisuutesi?
Palatakseni osaston toimintaan voin ta on tosiaan hauska toisinaan muistella
mainita, että se pysyi verraten vilkkaana silloisia tapahtumia, sen verran kun niitä
kevään ja kesän kuluessa, mutta syksyllä on mieleen painunut. En väitä, etteikö
sitten vasta alkoi oikein ahkera touhu. jossain kohdin muisto näiden 17 vuoden
Kokouksia ja iltamia pidettiin ja pantiin kuluttua pettäisi. Mutta olen koittanut
jäsenille toimeen piirustuskurssit. Näistä mahdollisuuden mukaan esittää seikat
sellaisina kun ne mieleen painuivat.
muutama sana erittäin.
Oman kokemukseni perusteella tahtoi
Kurssien toimeenpano synnytti jäse
nissä erityistä innostusta. Oppilaita ilmoit sin nyt lopuksi lausua muutaman sanan
tautui heti noin 30 paikkeille, lisää olisi nuorille työläistovereille, jotka eivät vielä
ollut tulijoita, mutta ei ollut tilaa salissa. ole järjestöihin liittyneet: tehkää se heti,
Kurssit alkoivat sunnuntaisin klo 8 ja ensitilassa. Käykää osastonne kokouk
jatkuivat klo 10 tai yhteentoista, jolloin sissa, ottakaa tarmolla osaa niihin tehtä
sali luovutettiin kokousten pitoa varten. viin, joita yhteiset asiat ja toverien luot
Opettajina olivat A. Kohonen ja E. Ko tamus teille antaa. Näissä toimissanne
lari, ja opetusta seurattiin tarkkuudella saatte oikean käsityksen nykyisen järjes
ja innolla, tunnit tuntuivat piirustaessa telmän turmiollisuudesta sekä kapitalis
min hirmuvallasta. Silloin selviää teille
loppuvan kesken.
Sitten oli järjestetty, muistaakseni, myös keinot näiden epäkohtien korjaami
torstai-illoiksi 2 tuntia mittausoppia ja seen. Kun täten täytätte velvollisuutenne
laskentoa. Siinä oli opettajana E. Ko tovereitanne kohtaan ja yhteisten etujen
lari. Osanotto niihinkin oli verraten vil puolesta, silloin voitte tyydytyksellä ha
kas, vaikkakin yleensä pidettiin piirus vaita, että täytetyt velvollisuudet tuotta
vat rauhallisen mielen.
tusta hauskempana työnä.
Lukijani! Oletko sinä täyttänyt vel
Muuten yhdistyselämä ja toiminta oli
aika vilkasta. Komiteoita ja valiokuntia vollisuutesi ?
K. Vartiainen.
toimi ja hikoili selvitellessään monenmoi

Kerran seppänä.

Tämä on kyllä lyhyt, mutta silti ver
rattain opettavainen kertomus. Lyhyt se
on pituusmitaltaan, mutta ei ajatustensa
laajaperäisyyden ja seuraustensa syvyy
den vuoksi. Ja nämä molemmat seikat
takaavat sille kaiken sen opetusarvon,
mitä tällaisilta lyhyiltä kunniallisilta ker
tomuksilta keskiarvoisesti vaaditaan.
Monet, joilla ei ole kunniaa tuntea mi
nua persoonallisesti, mahdollisesti arve
levat otsikon luettuaan minun laskevan
palturia, se tahtoo sanoa: puhuvan jotain
sellaista, mitä kukaan kunniastaan kiinni
pitävä kansalainen tässä maassa ei saa
ääneensä ajatella. Mutta näille epäili
jöille minä pyydän heti vakuuttaa, ettei
minun papinkirjaani muiden lorujen
ohessa ole merkitty enempää kuin kerran
kuusi kuukautta vankeutta, — mistä
syystä, — lienee minun oma asiani. Ja
tällaista voi sattua kelle rehelliselle ih
miselle tahansa, josta asiasta itse kukin
voi huomata, etten minä ole tehnyt suu
rempaa kälmiyttä tässä maailmassa, joten
tähänkin juttuun saattaa luottaa. Kun siis
sanon: „Kerran seppänä”, on siinä ilmi
annettu tosiasia, jolla kyllä ei ole maail
manhistoriallista merkitystä, mutta mikä
osottaa, että yhteiskuntamme on saattanut
menettää hyvän sepän, mutta saanut
tilalle moukarin varrella kyhäävän kirjai
lijan.
Itse asiallisena asiana tässä kertomuk
sessa on partaveitsi, josta kyllä ei kos

kaan tullut mitään. Oliko aihe tähän ka
pineeseen saatu orastavista untuvista
leukapielissäni, tai mahtoiko se syntyä
pelkästä mielijohteesta, en nyt enään
muista; eikä se muuten itse asian ymmär
tämiselle ole tarpeellistakaan.
Eräänä iltapäivänä paraana luokopäivänä menin minä kauppiaalle ja ääntä
väräyttämättä virkoin:
—■ Näyttäkääpäs partaveitsi ...
Siinä silmänräpäyksessä kiipesi vikkelä
kauppapalvelija hyllylle ja pian oli edes
säni aikamoinen kasa vaikka minkämoisen sängen katkasijoita.
—■ Tarkotin partaveitsirautaa, oikasin
nuhtelevasti.
Vasta sitten kerkisi hän heittää arvos
televan katseen naamaani, ja vaijeten ku
limme me rautavarastolle.
— Tässä olisi.
Olihan siinä kankia monenlaisia. Eni
ten minua miellytti parin korttelin mittai
nen pätkä kahden tuuman rautaa. Mutta
sitte sain päähäni, että se ei ehkä riit
täisi, minkä vuoksi annoin katkasta kort
telia pitemmän kappaleen hieman pak
sumpaa kankea. Arvelin näet, ettei perästäpäin suotta aikojaan tarvitse käydä
vasiten lisää hakemassa ja että eihän lisä
pahaa tee muussa kuin — no, se sanan
lasku taitaa olla liian vanha enään kir
jallisuudessa kerrottavaksi. Aine maksoi
muistaakseni 4: 75 mk.
Kaikki aikaansa seuraavat kansalaiset
tietävät, miten tärkeä teoria on käytännön
rinnalla. Ja niinpä minä kotiin päästyä
otin selvän kaikesta käsilläolevasta rauta
teollisuutta kosketelevasta kirjallisuu
desta. Siitä sain tietää ensiksikin, että
raudan ominaispaino on suurempi kuin
veden. Jos siis veneestä panee järven
pinnalle rautatangon, uppoaa se teoreet
tisesti pohjaan. (Mitenkä ihmeen vii
sasta, ajatelin minä käytäntöä muistel
len.) Sen kestävyys hevosenkenkinä on
suurempi kuin kullan, mutta tarttuu sii
hen pikemmin syövyttävä ruoste, mikä
taasen kultaan ei pysty. Eskilstunan puu
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kot ovat terästä... ja niin poispäin,
monta viisasta asiaa, jotka nieltyäni tun
sin itseni kyllin vahvaksi vaikka minkämoisen kapineen laittamiseen.
Kylän seppämestarin nimi oli Karvo
nen, vaikka seppä-Villeksi häntä tavalli
sesti ihmisten kesken kutsuttiin. Ja hä
nen luokseen minä seuraavana aamuna
kiipesin kanki kädessä.
— Mitäs tästä, hän kysäsi ja otti tan
gon käteensä.
— Partapuukkoahan minä vain ...
— Hm! Vai partapuukkoa.
— Tulisikohan siitä?
Hän tarkasteli sitä hetkisen, mulautti
sitte ymmärtäväisenä silmänvalkuaisiaan
ja virkkoi:
— Se tarvitsee meltoamista.
— Jahas meltoamista?
— Joo ...
Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä
meltoaminen on, ja totta puhuen en siitä
tiedä nytkään mitään. Mutta meneppäs
sellaisesta puhumaan kylän seppämestarille, jolle on tunnustanut uskaltavansa
moiseen uhkarohkeaan yritykseen kuin
partaveitsen taontaan. Siksipä minä vain
viisaasti vaikenin ja kertasin:
— Vai meltoamista ...
Se tuli sillä äänenpainolla kuin olisin
tahtonut sanoa: tiesinhän tuon ennestään
kin.
Mutta minä olin lukenut jotakin siihen
suuntaan, että jos pannaan rauta kuu
maan ilmavirtaan, niin siinä oleva hiili
yhtyy happiin, palaa pois ja raudasta tu
lee terästä. Ja koska eskilstunalaisetkin
ovat terästä, niin totta kai partapuukonkin
pitää samaa ainetta olla. Mistä minä tu
lin siihen johtopäätökseen, että juuri tätä
muuttamista seppä-Ville oli meltoamisella
tarkottanut.
Pajan olin vuokrannut Yläsen äijältä
ja oli siellä tarpeita yllin kyllin. Hiiliä
oli tuotu koko talven varasto ja alasin
välttävässä kunnossa. Palkeet eivät kyllä
olleet paraimmassa kuosissa, mutta hy
vällä tahdolla niillä sentään toimeen tuli.
No niin.
Sytytin ahjoon tulen ja viskasin raudan

siihen päälle. Sitte lapioin hiiliä lisää,
niin että niitä piti riittää. Tartuin pal
keen tankoon, istuin tuolille ja aloin pai
nella.
Se kävi hyvin päinsä. Kun ensimäinen
lieska puhkesi hiilikasan päältä, valtasi
minut tietoisuus omasta voimastani. Se
oli jotain sellaista, mitä ennen en ollut
tuntenut; se oli omanarvon tunnon kasva
mista, tietoisuutta siitä, että olen hyödyt
tämässä yhteiskuntaa, omaa itseäni ja
kukaties — se myös välkähti mieleeni —
teen palveluksia tuleville sukupolvillekin,
jotka siitä kerta lausuvat kiitoksensa juuri
minulle, joka täten epäitsekkäästi uhraan
kauniin kesäisen päivän heidän hyväk
seen ...
Ensimäinen puoli tuntia sujui näissä
mietteissä, mutta sitte alkoi tulla hiki.
Huomasin, että pajassa oli nokea ja hii
listä lähti ilkeää pölyä. Se jonkun ver
ran laimensi sekä mielikuvitusta että työintoa. Mutta kun minä muistin, mikä
voitto minulla oli saavutettavissa, painoin
entistä vinhemmin. Käsitin, että työ oli
tehtävä perusteellisesti, täysin perusteel
lisesti, sillä raudan teräkseksi muuttami
nen ei ole mitään lasten leikkiä.
Kun sitte kahden tunnin kuluttua hiilet
olivat palaneet loppuun, tuli rautakin
esille. Se oli muuttunut jonkinlaiseksi
tulivuoreksi, tai miksi sitä sanoisi. Siinä
oli rotkoja ja röyhelöitä, välistä heittäy
tyi patsaita ja kirkkaita säkeniä siitä
ilmaan. Sen sisässä kiehui ja kuohui —
niinkuin ainakin valtavien luonnonvoi
mien muuttuessa ja mullistuessa. Ja minä
sanoin itselleni:
—■ Hyvä tulee!
Ja lisäsin taas hiiliä.
Yläsen äijä tuli luokomaalta päivälli
sille ja näki, kuinka pajan katosta röyhysi savua ja kipeniä kuin paraassa ilo
tulituksessa. Vilkasi pajan ovesta sisään,
katsoi ympärilleen, mutta ei puhunut mi
tään, vaan kääntyi pois.
Olin juuri lapioimassa uutta syöttiannosta ahjon kitaan, kun hän palasi taas
ja verkalleen lausui:
— Hyväkö tulee?
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Rautaa vedetään.

— Hyvä, hyvä . . .
— Jos tahdot suosiolla maksaa hiilistä
kahdeksan markkaa, niin minä en puhu
mitään. Muussa tapauksessa tuon arviomiehet.
Ja hän viittasi hiilikasaan, mihin totta
tosiaan oli tullut valtavan suuri kolo.
Minut valtasi jonkunmoinen epämiel
lyttävä tunne, enkä vastannut äijän pu
heeseen mitään. Sen sijaan kaivoin mel
ottavan esineen kuopastaan.
Siitä oli tullut pannukakku, ihan toti
sesti pannukakku. Sellainen, mihin on
käytetty kilon verran ohrajauhoja ja sitte
pistetty hyvin kuumaan paistumaan, jo
ten sen pinta on saanut arpia, rystyjä ja
muita koristeita.
Vaijeten katselimme sitä molemmat.
— Meinaatko maksaa? — kysäsi äijä
uudelleen.

— Kaiketikkin se maksettava on,
myöntelin vastaan.
— No kalkuttele sitte päälle, sanoi ja
lähti pois.
Mutta minä olin saanut meltoamisesta
kylläkseni. Ja kun pannukakku kotvan
ajan kuluttua oli kylliksi jäähtynyt, pistäännyin sen kanssa uudelleen mestari
Karvosen pakeille.
— Jokohan tuo riittänee? — kysäsin.
Yhtä ymmärtäväisesti kuin ennenkin
muljautti hän silmiään ja virkkoi:
— Ojaa. Rupea vaan takomaan ja
sitte karkaset sen.
Arvoisat lukijat! En vaivaa teitä enään
tapausten kululla, vaan kerron lyhyesti,
mitä sitte seurasi. Ensimäisenä päivänä,
kun pannukakku oli taas kylliksi kuumen
tunut, tuli siitä Salpausselkää Suomen
maan kohokartassa muistuttava esine.
Laaksot ja harjanteet olivat todenmukai
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sesti moukaroidut rautaan ja siellä täällä
pilkisti ystävällinen peltotilkku sen rin
teellä pienen vasaran muodostamana.
Verrattain suurella tyytyväisyydellä katselinkin iltasella työn tulosta. Mutta ih
misluonto on paha, sen opin antaa meille
jo piplian historiakin. Jos olisin jättänyt
Salpausselän sikseen, olisi se saattanut
olla monelle opiksi ja hyödyksi. Mutta
eipäs —.
Seuraavana aamuna jatkoin taas.
Salpausselästä tuli ensin niittokoneen terä
ja sitte muistutti se turkkilaista käyräsapelia. Se ei ollut rassi eikä kisko; ras
siksi oli se liian latukka ja kiskoksi
taas liian pyöreä.
Kuinka sitä kalkuttelinkaan, oli siitä tulemaisillaan oluttynnörin vanne, kun se yhdellä varomatto
malla iskulla mennä nauskahti poikki.
Sen verran olin entisestään viisastunut,
että kiireimmän kaupalla kapasin sepälle
neuvoa kysymään. „Tuohan helposti
käy”, virkkoi hän, Juota vaan ne yh
teen”. Lainasipa minulle tinaa, saltsyyraa ja juottokolvin kaksimarkkasta vas
taan. „Kun tuttu kerta olet”, lausui an
taessaan. Ja niin minä pääsin uudestaan
työn alkuun; tosin vaan alkuun. Sillä kun
panin vanteen ahjoon kuumentamista var
ten, se taas katkesi. Seppä sanoi niin
aina käyvän, kun tinajuotosta kuumentaa;
hän puolestaan oli luullut minun aikovan
jättää kappaleen sellaisekseen. Mutta jos
minä tahtoisin, voisin sen niitata, tai ehkä
niittinaulojen puolesta juottaa osat yhteen.
Hyväntahtoisesti lupautui hän pientä
maksua vastaan auttamaan minua. Ja kun
olin kylliksi tyhmä tarttuakseni hänen
heittämäänsä koukkuun, oli meillä iltaan
mennessä tosiaankin yhtenäinen vanteen
tapainen rautakisko, mikä kesti kyllä hie
man kovemminkin iskeä.
Kolmantena päivänä kävi se kaikkien
niitten muodonvaihdosten läpi, mitä
yleensä rautakappaleella voi olla. Vä
listä se muistutti joitain esi-isiemme työ
kaluja, toisen kerran olisi se voinut kel
vata osaksi joihinkin nykyajan suurista
koneista, joita minä en ymmärrä. Mutta
vaikka se muodosti kaikki mahdolliset ja

mahdottomat matemaattiset kuviot, ei
siitä koskaan tullut suorakaidetta, millä
on häntä perässä, jollainen muoto parta
veitsellä on. Ei edes sattumaltakaan.
Arvelin syyksi sen, etten ollut sitä vielä
karaissut, sillä, kuten tiedetään, karkaseminen tekee teräksen järeämmäksi ja sel
laisena sen minun mielestäni piti parem
min seurata minun ja vasaran tahtoa, eikä
vikuroida ominpäin.
Te tiedätte, miten tärkeätä tämä työ on.
Jo esi-isämme sen arvasivat, mistä tosi
asiasta Kalevala meidät varmentaa. Mutta
minä en sitä tietänyt, minä partapuukon
takoja. Kun näet olin kuumentanut viimeksimuodostuneen esineen hehkuvan
tulipunaseksi, kannoin sen pihdeillä pa
jan eteen kaivolle ja työnsin veteen.
Kerta räjähti — eikä pihdeissä ollut mi
tään. Esine oli hajonnut atoomeihinsa,
mitkä aavistamatta minulle tuottamaansa
surua purjehtivat tyytyväisinä ominais
painon vaikutuksesta seitsensylisen kai
von pohjaa kohti.
Oman etuni kannalta olisi parasta
panna tähän piste, mutta se sotii vasten
sitä totuuden rakkautta, minkä tämän
kertomuksen alussa viittasin itsessäni pii
levän. Siispä: asia ei tähän vielä päät
tynyt. Kaivolta menin suoraa päätä mes
tari Karvosen puheille ja esitin mieli
piteeni hänelle niin suorasukaisesti, että
hänkin alkoi tulistua. Sanoi luulleensa
minua vielä näihin saakka puolittain kun
non ihmiseksi, jolla edes sen verran on
älliä päässään, että tietää suutarin täyty
vän pysyvä lestissään. Tämän vakuutti
todeksi paikalle tullut Yläsen äijäkin ja
yhdessä lähtivät he sitte pajassa tapahtu
neita tuhoja arvioimaan. Pian sain minä
haasteen seuraaville välikäräjille, missä
minut tuomittiin kunnianloukkauksesta ja
törkeästä herjauksesta, kaivon pilaami
sesta ja toisen omaisuuden turmelemi
sesta sekä kevytmielisestä hävittämisestä
kaikkine kulunkineen ja korvauksineen.
Vetosipa mestari Karvonen siihenkin, että
minä lähimäisiäni herjatessani olin pil
kannut jumalaa ja yleinen syyttäjä jätti
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harkittavaksi, etteikö minua yleiselle jär
jestykselle haitallisena olisi sulettava hul
lujenhuoneeseen. Oikeus, vaikka se pe
rusteluissaan viittasikin Karvosen ja ylei
sen syyttäjän lausuntoihin, kuitenkin tällä
kertaa vapautti minut näistä syytteistä.
Tuomiosta hirmustuneena kyhäsin kaksi
palstaa pitkän sepustuksen paikkakunnan
enimmän leviävään lehteen, jonka avus
taja olin. Kaikessa viattomuudessaan
kesätoimittaja varusti sen välikkeillä ja
julkasi sen. Siitä seurasi, että lehteä sa
kotettiin oikeuden solvaamisesta. Kun
sitte syksyllä toimitus koteutui, sain minä
suorasukaisen kirjeen, missä ilmotettiin
eropassit kirjeenvaihtajatoimestani, koska

olin törkeästi käyttänyt väärin julkista sa
naa omien yksityispyyteitteni palveluk
seen. Kotikylästäni piti minun taas erota,
sillä kaikki pitivät minua hulttioimena.
Ja siitä lähtien olen maailmalla ollutkin.
Tällainen oli tämä lyhyt kertomus.
Tyynin mielin sitä jälestäpäin ajatelles
sani olen kiitollinen niistä opetuksista,
mitä se on minulle antanut. Se vain mi
nua harmittaa, että niillä vaivoilla ja ra
hoilla, mitä kerran seppänä ollessani uh
rasin, olisin varmasti saanut partaveitsiä
sukuni neljänteen polveen asti, vaikka
jälkeentulevaisillani tulisi olemaan kar
keampi parransänki kuin mikä minun
leukapieliäni nyt kaunistaa.
Ali Aaltonen.

Juankosken tehtaan sulku.
Se oli talvella 1907.
Juankoskelta ilmoitettiin tammikuun
lopulla liittovaliokunnalle, että siellä al
kaa työnsulku. Työväki oli jo irtisanottu
työstä. Asian johdosta oli sanomaleh
dissä seuraava uutinen:
„Rettelöitä Juantehtaalla. Huonot välit
ovat pitkän aikaa olleet varastomestari
V. Heimosen ja työväestön välillä. Työ
väki viime joulukuun loppupäivinä jo
vaati V. Heimosta erotettavaksi. Mutta
sitä ei tehty. Sen johdosta työväki teki
päätöksen, että Heimonen on erotettava
toimestansa tammikuun 14 p:nä viimeis
tään klo 2 päivällä. 16 p:nä oli taas
työväestöllä kokous, johon tuli tehtaan
omistaja, parooni Alfthan. Hän paheksui
työväen menettelyä ja sanoi sen ottaneen
isäntävallan häneltä. Ilman mitään kes
kustelua vaati työväkeä äänestämään, yhtyivätkö he häneen, Heimosen pysyttä
misestä paikallaan vai tahtovatko yhä
edelleen häntä erotettavaksi. Eräät akat
ja muutamat muut työläiset olivat paroonin kanssa samaa mieltä, mutta siitä huo
limatta toinen puoli voitti. Siis työväestö

sellaisissakin oloissa äänesti Heimosen
erotettavaksi.
Silloin Alfthan lähti suuttuneena pois ja
työväki sanottiin irti. Aikomus kuuluu
olevan jatkaa töitä vähennetyillä voimilla,
jos saadaan kyllin nöyriä työläisiä.
Asioita johtamaan ja mahdollista sovin
toa hieromaan on paikalle matkustanut
P. J. Mömmö Kuopiosta.”
Kun sulku jo oli alkanut, lähetti liittovaliokunta sinne toveri K. Vartiaisen tut
kimaan asemaa.
Juankoskelta kirjoitti puoluetoveri T.
Rissanen ja vakuutti, että siellä oli innos
tus ja yksimielisyys hyvä, mutta avus
tusta sanoi tarvittavan. Sen johdosta jul
kaistiin Työmiehessä seuraava kehotus:
,,Avustakaa Juankosken työnsulussa
kärsiviä työtovereita. Juankoskelta kir
joitetaan, että sulku vielä jatkuu entiseen
tapaan. Innostus ja yksimielisyys sulkulaisten keskuudessa on hyvä. Taistelua
jatketaan luottaen, että oikeus ja rehelli
syys saa voiton, joka tässä on työväen
puolella. Samalla luotamme, että aate
toverit kautta maan antavat roponsa tais-
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iljaiset vainiot,
hedelmätarhat,
uhkea karja.
Jyskivät tehtaat,
nousevat talot,
kaupungit uljaat.
Kirjastot, koulut,
konsertit, juhlat,
kultturi kukkii.
Järjestöt kasvaa,
työväki nousee
osansa ottaa — —

V

20:nen vuosisadan aura.

telun tukemiseksi, sillä nälkä on täälläkin
yhtä säälimätön vieras, kun missä muualla
tahansa. Mutta jos toverit pitävät huolta,
ettei nälkä kapitalistien liittolaisena pääse
aivan pahasti ahdistamaan, niin taistelua
voidaan yksimielisesti jatkaa siksi, että
voitto saavutetaan..
Kerääntyneet varat ovat lähetettävät
osoitteella: Opettaja T. Rissanen, Juan
koski.”
Samaan aikaan kun tuo kehotus oli leh
dessä, oli Vartiainen Juankoskella. Sieltä
palattuansa antoi hän asioista seuraavat
tiedot:
„Sen johdosta, että Juankosken teh
taalla oli suljettu työstä pari sataa me
tallityöläistä, sain liittovaliokunnalta mat
karahat ja kehoituksen matkustaa sinne
ottamaan lähempää selvää asioista ja
asemasta, ja sen johdosta saan antaa seuraavan selostuksen.
Matkani kävi ensin rautateitse Kuo
pioon. Sieltä onnistuin löytämään ajurin,
joka suostui kyyditsemään minut hevo
sella tuon 85 kilometrin taipaleen Juan
kosken tehtaalle. Oli verraten tuikea
pakkasilma, eikä se suinkaan leikkiä ol

lut jäädyttävän viiman puhaltaessa, kul
kea Kallaveden pitkien selkien poikki.
Mutta aamun hämärtäessä saavuttiin vii
meinkin perille, Juantehtaan kansakou
lulle. Opettaja Rissasen luona sain toki
lämmintä sekä ruokaa tuon pitkän mat
kan loputtua.
Mutta tehtaalla ei ollut kokoushuonetta
saatavana, kun työväellä ei ollut omaa
taloa. Seurahuone siellä oli, mutta sulkulaisia ei sinne laskettu ehdoilla ei mil
lään. Ainoa kokoushuoneisto työläisille
oli Karjalankoskella ja sinne oli matkaa
muistaakseni 3 kilometriä. Senpä vuoksi
olivat sulkulaiset, noin 250 henkeä, ko
koontuneet talvipakkasessa männikkökankaalle ja ottivat meitä Rissasen kanssa
vastaan laulamalla „Työväenmarssia”.
Mitä silloin tunsin mielessäni, en voi
sanoin kertoa. Muistan aivan kuin eilis
päivän, kun Turun työväenyhdistyksen
perustavassa kokouksessa, ruununvouti
Westerling, avauspuhetta pitäessään lau
sui: „01en Teidät, arvoisat läsnäolijat
kutsunut tähän kokoukseen perustamaan
työväenyhdistystä. Ei sen vuoksi, että
Suomessa olisi työväenkysymystä, eikä
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sellaista Suomessa koskaan tule, mutta
perustetaan yhdistys keskinäistä seurus
telua varten ...” Ja nyt?
Nyt 17 vuoden kuluttua on asiat kehit
tyneet jo siihen mittaan, että täällä sy
vässä Savon sydämessä on jo ehditty
tehdä sulku, työnantaja ryhtynyt käyttä
mään viimeistä valttiaan. Nopeaan on
kehityksen pyörä siis kulkenut.
Sulkulaisten
kokouksessa
antoivat
asiasta seuraavia tietoja:
Jo viime syksynä ja pitkin talvea oli
varastonhoitaja Heimonen, tehden pilaa
ja ivaa työväenyhdistyksestä, sen johtomiehistä, ja yleensä järjestyneestä työ
väestä, kaikenlaisilla pisto- ja loukkauspuheilla, onnistunut tehdä itsensä niin
vihatuksi, että työväki kahdella eri ker
ralla oli pöytäkirjan otteella isännistöltä
vaatinut Heimosta poistettavaksi häiritse
vänä henkilönä työntekijäin keskuudesta.
Kun ei uudistetuista vaatimuksista ollut
apua, pakoitti järjestynyt työväestö, toki
väkivaltaa käyttämättä, hänet pois työ
paikalta. Mutta tästä julmistui tehtaan
isäntä, parooni von Alfthan, siinä määrin
että erotti työstä kaikki, noin kahteen
sataan nousevat metallityöntekijät, huoli
matta, olivatko ottaneet osaa Heimosen
poistamisvaatimukseen vai ei, ja huoli
matta, että muutamat olivat tehtaassa
työskennelleet jo 50—60 vuotta.
Minkäänlaiset sovittelut eivät nyt ol
leet mahdolliset, kun parooni oli jyrkästi
kieltänyt insinööri Ottelinia ryhtymästä
mihinkään neuvotteluihin, sanoen itse
niistä asioista päättävänsä.
Mitään taloudellisia kysymyksiä ei tä
hän taisteluun ole sekaantunut. Työmiehillä ei ole muita vaatimuksia kuin:
Heimonen pois, ja kaikki työläiset takai
sin entisille paikoilleen.
Satuin näkemään kumminkin listan, jo
hon oli kirjoitettu 16 nimeä ja konttoorissa sanottiin, että ne täytyy erottaa,
muuten ei ole sovinnon toivoakaan. Ne
kuuluivat olevan ns. Johtajia”. Muuten
oli jo koko joukko taitavimpia ammatti
miehiä hakeneet ja saaneet paikkoja
— 30

muualta, ja lupasivat loputkin antaa palt
tua koko Juantehtaalle, ja jättää herrat
Heimosen kanssa tavaroita „inventeeraamaan".
Helsinkiin palattuani pääsin parooni
von Alfrhanin puheille.
Ensin hän
ihmetteli, että mitä minun on teke
mistä hänen ja työväen välisissä rii
doissa.
Kun sitten olin selittänyt,
että kyllä minulla järjestyneen työ
väestön edustajana on oikeus esiin
tyä, sillä ei aijota hänen niin vaan
antaa uudistaa Laukon maankuuluisaa
murhenäytelmää eikä jättää sulkuun jou
tuneita nälkään kuolemaan. Sitten hän
tuli vähän myöntyväisemmäksi puhele
maan. Kaksi tuntia kesti väittelymme
— muuksi ei voi sitä sanoa — mutta
mitään sovintoa en onnistunut saamaan
aikaan, hän ei luvannut luopua Heimo
sesta, joka on uskollisesti häntä palvel
lut, silloin hän mielestänsä tekisi väärin.
Kun huomautin, että eikö ole suurempi
vääryys, kun hän on ajanut kaksisataa
miestä nälkään ja kurjuuteen, mutta sitä
hän ei myöntänyt. Hänen lausuntojensa
ponsi sisältyy kokonaisuudessaan tähän:
,,Työnantaja on aina oikeassa.
Joukot aina väärässä, eikä hän siis
suostu sovintoon. Johtajat pitää erot
taa pois, jotka ovat hänen rauhalli
set työläisensä villinneet. Jos tais
telu jatkuu, ja maamme järjestynyt
työväestö rupee sulkulaisia avusta
maan, tietää hän kyllä joutuvansa
tappiolle. Mutta ennen hän antaa
mennä koko tehtaan nurin, ottaa lo
put mitä hänellä on, kainaloonsa, ja
lähtee ulkomaille, mutta työmiesten
vaatimuksiin hän ei suostu.”
Kun nyt ei mitkään välitysehdotukset
auttaneet, ilmoitin sulkulaisille, ettei nyt
ainakaan toistaiseksi ole mitään rauhan
toiveita, vaan saavat jatkaa taistelua.
Kun joukot olivat järjestymättömiä, al
koi yksimielisyys horjua ja vaikka avus
tusta saatiinkin jonkun verran eri tahoilta.

sekä Metallityöntekijäin liitto oli heitä
avustanut muistaakseni noin 900 mar
kalla, alkoivat työläiset vähitellen palata
töihin takaisin, ilman että Heimonen olisi
eroitettu paikastaan. Näin päättyi tämä

ensimäinen työnsulku „Kuopion takana’
työläisten häviöllä. Mutta merkkitapauk
sena se on säilyvä ammattiliikkeen työ
taistelujen historiassa.
K. Vartiainen.

Työnarvo.
Vaappuu vanhat valtavuoret
työmies puistaa nyrkkiään!
Nousee taistoon vanhat, nuoret,
vapauteen pyrkimään!
Jo on aika koston nousta
sorto syyten kaiken syö!
Jännittäissään sorron jousta
riiston vallat meitä lyö!

Missä valta, siellä mahti
totuttu on näkemään!
Edistyksen valonvahdin
arvo työläisille jää!
Valistusta kaikkialla
kunhan joukoin kylvetään,
vihdoin yhteistoiminnalla
voimme eespäin rynnistää!

Työ on voimaa, työ on valtaa
kun sen työmies oivaltaa!
Asemat kun työmies valtaa
palkankin se työstään saa!
Työtä suurta tarmokasta
siihen mennen vaaditaan!
Yhteistyöstä joustavasta
onni kasvava on maan!

Kevättuulet ilman täyttää
punaliput hulmuaa!
Uudet aatteet tietä näyttää,
mihin suuntaan kuljetaan!
Tulla voivat tuimat myrskyt,
kenpä meistä säikähtää!
Taantuu taantumuksen tyrskyt
kun voimakkaasti rynnistää!

Taistoon käykää työläisveljet,
on sortajamme yhteinen!
Murskaks’ lyöden kahleet, teljet,
tuloksen saa yhteisen!
Kaikkialla maailmalla
ukkospilvet kohoaa!
Sähköä on taivahalla
eläköhön taisto vaan!
O. T.

Eräitä muistelmia metallityöntekijäin heräämisajoilta.
Kun joku valtiomies, kirjailija tai vaik
kapa vaan hovielämään kyllästynyt naikko
nen alkaa suurelle yleisölle kirjallisessa
muodossa ilmituoda muistelmiaan, niin
on heillä, tämän kirjoittajaan verrattuna,
monta etua puolellaan. Ensiksikin on
heillä hyvää, elämän huolista vapaata aikaa.
Toiseksi saavat he tehdä työnsä rauhalli
sessa kirjoitushuoneessaan, jossa ei aikuis
ten puheluhalu tai lasten torat ja itkut
ajatusten koossapysyväisyyttä häiritse. Kol
manneksi on heillä, muistinsa virkistämiseksi, käytettävänään suuret asiakirja- tai
kirjekokoelmat; laaja tuttavapiiri, talletettuine tietoineen jne. Tämän kirjoittajalta
sitävastoin puuttuu kaikki nämät edelly
tykset. Siksipä täytynee minun turvautua
pelkkään muistiini. Ja sitä ei — jumala
paratkoon — ole paljoa jälellä, kun ottaa
huomioon, että nyt kerrotut seikat tapah
tuivat 15—20 vuotta sitte.
Liityin — mikäli muistan — Helsingin
työväenyhdistyksen Konetehtaalaisten am
mattiosaston jäseneksi helmikuussa 1893,
erään tuntikirjurin — nyt rautatielaitoksen
vaikuttavimpia pomoja — kehotuksesta.
Siihen aikaan majaili Helsingin työväen
yhdistys osastoineen vuokrahuoneustossa,
Kaivokatu 12, paikassa, jossa nyt sijaitsee
henkivakuutusyhtiö Kalevan komea talo,
hotelleineen ja kapakoineen. Yhdistyksen,
samoinkuin osastojenkin hengen, suunnan
ja toiminnan määrisivät herrat ja heidän
kuuliaiset käskyläisensä. Sosialismista ei
tiedetty mitään. Ne, jotka siitä joskus
mainitsivat, sanoivat sen olevan sellaista
oppia, jonka omaksujat ja kannattajat ar
motta joutuvat eläissään vankilaan ja kuol
tuaan — helvettiin! Oikeinpa tuo pöyristytti — — — Siksipä moni lie rukoil
lut jumalaa, ettei hän vaan sallisi yhden
kään sosialistin vahingossakaan joutua
maahamme, sillä sellaisen otuksen henkäys
kin voisi jo olla tarttuvaa. — — —
Näin olivat asiat siihen aikaan. Yhdis

tykseen ja osastoihin liittyneet eivät tarvin
neet pelätä herrojensa ja mestariensa vi
haa. Vieläpä heitä toisinaan pidettiin
muita työläisiä parempina. Sillä niin kauvan kuin yhdistyksiin liittyneen työväen
henkinen johto oli V. von Vrightin ja hä
nen kaltaistensa herrain käsissä ja niin
kauvan kuin kapakkakultturi rehotti — yk
siöpä työväenyhdistyksen seinien sisäpuo
lella — niin kauvan ei ollut näennäisesti
huomattavissa mitään juopaa yhteiskun
tamme mahtavimpain tekijäin, työn ja
pääoman, välillä. Olivat siis toisiinsa ai
van tyytyväiset — ainakin pinnalta kat
sottuna.
Konetehtaalaisten ammattiosasto, johon
kuuluin, ei suinkaan muodostanut edellämainitsemastani mitään poikkeusta. Yhtä
tyytyväisiä oltiin, huolimatta siitä vaikka
palkat olivat mitättömän pienet ja työ
päivä 11 ä 12-tuntinen. Jäseniä oli osas
tossa keskimäärin noin 10 å 20. Muis
tanpa erään vuoden, jolloin osastoon ei
kuulunut edes kymmentäkään jäsentä,
koska samat henkilöt — noin 5 å 6 olivat läsnä, olipa sitten osaston, johto
kunnan tai huvitoimikunnan kokous kysy
myksessä. Erotus oli vaan siinä, että pu
hetta johti osaston ja johtokunnan kokouk
sissa, viilari — sittemmin tehtailija —
K. Lindroth, mutta huvitoimikunnan ko
kouksissa, sorvaaja K. Lindvall.
Osaston toiminta niinä aikoina oli yli
päänsä hyvin huomaamatonta ja merki
tyksetöntä, päättäen siitä, että muistiini ei
ole jäänyt mitään kertomisen arvoista.
Ainoa, josta voi kertoa on se, että huvitoimikunta, varsinkin K. Lindvallin joh
dolla toimi niin ripeästi, että tulopuoli
oli miltei joka vuosi noin 500—800 mark
kaa menopuolta suurempi. Tämän ajan
työskentely ei siis hukkaan mennyt, niin
»aatteista köyhä» kuin se muuten olikin,
sillä silloin koottiin — tanssimalla — ra
haa; noita kiliseviä kolikoita, jotka jäl
keenpäin ovat niin hyvään tarpeeseen ol
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leet, niin osastolle kuin muillekin järjes
töille.
Mutta ajat muuttuivat. Työmies alkoi
ilmestyä. Kirjansitoja Vilho Virta palasi
Saksasta stipendimatkaltaan. Oli siellä
nähnyt sosialisteja, jopa heitä puhutellut
kin. Tutustui heidän oppiinsa. Innostui
— — — Kerioi tuosta pelätystä opista
muillekin. Se tarttui, — levisi! — Hel
vetti yhä loittoni. Ei siis pelkoa mitään.
Mutta sovun se poisti yhdistyksen seinien
sisäpuolelta, ainakin herrain ja työläisten
väliltä. Tilalle oli tullut — ainainen kina
ja väittely, niin kokouksissa, puhvetissa
kuin — työpaikoillakin. Seuraus tästä
oli, että herrat alkoivat yhdistyksestä vähi
tellen hävitä, milloin isommissa, milloin
pienemmissä joukoissa. — Kapakka yh
distyksestä hävitettiin. — Uusi aika teki
tuloaan. — — —
Näissä merkeissä lähestyttiin vuotta 1899.
Konetehtaalaisten ammattiosastokin oli vir
kistynyt, jäsenluku lisääntynyt. Kokoukset
olivat tulleet vilkkaammiksi. Toisinaan,
varsinkin n. s. Kurikka-rettelöiden aikana,
oteltiin kokouksissa oikein hiki hatussa.
Tulos tästä oli että punaset pääsivät vähitel
len voitolle. Päätettiin kerran m. m. hank
kia osastolle oma lippu. Valittiin lippukomitea, johon tulivat koneenkäyttäjä Emil
Vainio, viilaja Joh. Grönlund ja allekir
joittanut. Tämä komitea ehdotti lipun
pohjaväriksi punasta. Syntyi pitkät kinat
ja äänestykset. Tulos oli se, että »sini
valkoiset» hävisivät ja niin saatiin Suo
men ammatilliselle järjestölle ensimäinen
punainen lippu. — Hinta Smk. 210: —.
Se oli ensi kertaa kulkueessa mukana v.
1898, jolloin »käveltiin» Heikin puistosta
Fredriksbergiin, eräälle niitylle. Sitä ihaili
vat silloin kaikki; vieläpä paikalle kokoon
tuneet herraskaisetkin. Niin puhtaan pu
naisena se siinä loisti kirkkaassa aurin
gonpaisteessa! Mutta — sen lipun väriä
eivät kaikki sen aikuiset osaston jäsenet
voineet sietää. He hävisivät osastosta, van
noen mennessään häviötä koko työväen
liikkeelle. — — —
Mutta sepäs ei kulkenutkaan häviötään,

vaan päinvastoin yhä vilkkaampaa elin
voimaisuutta kohti. Niinpä ei saanut me
tallityöntekijäin keskuudessa konetehtaa
laisten ammattiosasto ja sen kanssa lähes
samanikäinen läkki-, pelti- ja vaskiseppien
ammattiyhdistys enää olla yksin määrää
vinä. Vaan »konetehtaalaisista» erosi mil
loin yksi, milloin toinen ryhmä, perus
taen oman ammattiosastonsa. Näin erosi
vat valurit, sepät sekä pannu- ja levysepät,
jotapaitsi ruotsinkieliset toverit perustivat
oman osastonsa ruotsalaisen työväenyhdis
tyksen yhteyteen. Niin innokkaita olivat
senaikuiset jo järjestöihin liittyneet me
tallityöläiset »agiteeraamaan» osastoihinsa
lisää jäseniä, että sitä harjoittivat, ei ai
noastaan työpaikoissa, vaan vieläpä kapa
koissakin. Niinpä sai tämän kirjoittaja
olla kerran näkemässä, miten osastoon
(pannu- ja Ievyseppäin ao.) tuotiin kolme
jäsentä suoraan »Kukkuvasta kellosta». *)
Siksipä saikin allekirjoittanut kerskata eräässä
metallityöntekijäin yleiselle kokoukselle
tekemässään alustuksessa, että järjestyneitä
metallityöntekijöistä oli Helsingissä silloin
arviolta noin 500. Kaunis luku. Eikö
totta ?
Näin pitkällä jo oltiin. — Ja aina kulettiin eteenpäin. Mentiin niin huimaa
vauhtia, että ei aina kaikilla etujoukkoon
kuuluvillakaan ollut täyttä selvyyttä seu
raavan laajentumisasteen kaikista yksityis
kohdista, joskin sen pääpiirteissään tunsivatkin. Niin liene ollut laita koko maata
käsittävän liitonkin merkityksen ja val
tuuksien suhteen, päättäen niistä alustuk
sista, mitä metallityöntekijäin ensimäiselle
yleiselle kokoukselle jätettiin. Sama asia
selviää myöskin niistä harvoista yksityis
ten edustajain lausunnoista mitä jälki
maailmalle painetun pöytäkirjan kautta on
säilynyt.
Mutta sittenkin — kun tuota pöytäkir
jaa silmäilee, huomaa siinä eräitä seikkoja,
kirjoituksia ja lausuntoja, jotka jo aikoja
!) Olutkapakka Rautatientorin laidassa,
eräässä talossa jonka tilalla nyt kohoaa »Fennia»-hotelli. Aukaistiin sunnuntaisin klo 2
iltapäivällä. — Senaikuisten järjestymättömäin
pääasiallisin kokouspaikka.
Kirj. muist.
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sitten ovat yksityiskohdittain muistista häl
venneet — tulee ajatelleeksi: ovatko nuo
tosiaankin sen henkilön lausuntoja, niin
minun kuin noiden toistenkin — — —!
Eiköhän se Tiupan Otto, joka pöytäkir
jan lopullisesti puhtaaksi kirjoitti ja pai
noon toimitti, ole pistellyt sinne omiaan-

kin joukkoon? Jos tosiaankin niin on
asiat kuin mitä pyötäkirjassa mainitaan,
niin täytyy huudahtaa: h—tin viisaita me
kaikessa tyhmyydessämme olemme silloin
olleetkin!
Huopalahti 18/5 1914.
Heikki Arvonen.

Puhe
pidetty erään metallityöntekijäin osaston vuosijuhlassa.
„Porvarit, tehkää oikein työväestölle,
poistakaa työn orjuus, niin saatte elää
rauhassa. Jos panette vastaan, niin työ
mies ottaa sen, mikä hänelle tulee. Ta
pahtuuko tämä laillisella vai laittomalla
tavalla, on peräti yhdentekevää. Pääasia
on, että hän saapi oikeutta.” Näin kirjotettiin jo vuonna 1846 eräässä saksalai
sessa proletaarilehdessä, puhuttiin siis
suoraa luokkataistelukieltä, vaikka ei
vielä oltu täysin selvillä siitä, että eri
yhteiskuntaluokkien välinen ristiriita on
poistettavissa ainoastaan taloudellisen
kumouksen kautta.
Elämän katkera koulu ja työnantajain
häikäilemätön riisto oli jo vuosikymmeniä
sitten opettanut vallan kehittymättömälle
työläiselle sen, mistä meidän aikamme
..talousoppineet”, jopa herrassosialistitkin saivartelevat, tullen useinkin aivan
hassunkurisiin tuloksiin.
Kehitys ja kumous, siinä ne kaksi käsi
tettä, joita niin paljon sotketaan sekaisin
ja niin paljon väärin selitetään. Kehityk
sen ystävät, ne, jotka pelkkien uudistuk
sien tietä, reissaavat kapitalismista sosia
listisiin ihanneoloihin, ovat hyvänuskojia,
heidän mielestänsä me olemme jo kes
kellä yhteiskunnallista muutosta; ja
kaikki käy vallan hyvin, jos me sosialidemokratit, vaikkapa yhteistoiminnassa
porvariston kanssa, hommaamme ,,askelettain tapahtuvia uudistuksia”. Kuiten
kin on heidän laskuissansa, sanoo Kaut-

sky, eräs paha virhe: se kehitys, jota he
kuvailevat yksipuoliseksi, onkin kahden
toisillensa valan vastakkaisen voiman tahi
tekijän, nim. pääoman ja työn kehitty
mistä. Mikään yhteiskunnallinen vallan
kumous ei olekaan vielä käsissä: toisil
lensa vihamieliset luokat kasaavat ja kas
vattavat vain voimiansa. Alkuansa yksi
löiden välinen taistelu muodostuu vähi
tellen hirvittäväksi sodaksi jättiläismäis
ten järjestöjen tai liittoutumien kesken.
Luokkavastakohtien kärjistyminen, mi
kä todistettavasti lisääntyy yhä vuosittain,
merkitsee juuri siirtymistä suurten
luokkataistelujen aikakauteen. Työttö
myys, yhä uudistuvat tuotannon seisah
dukset, laajenevat liikepulat, siirtomaa
sodat ym. kapitalismille ominaiset ilmiöt
sysäävät yhä suurempia joukkoja kurjuu
teen ja lisäävät työväenluokan elämisen
epävarmuutta. Työväenluokka, uusaikainen köyhälistö, varustautuu tuossa ylei
sessä hämmingissä taisteluun elämästä ja
kuolemasta, — ehkä sanomme, taisteluun
voitosta. Sosialidemokratiasta se on saa
nut auttajan. Taistelus°alis, vapaus jo
hyvinvointi, se houkuttelee uusia jouk
koja järjestöihin. Valtiollisesti tietoiset
ja ammatillisesti lujittuneet järjestöt jou
tuvat sitten kamppailuun kapitalististen
suuryhtiöitten kanssa. Nämä taas, tietoi
sina siitä, että tappio merkitsee heidän
valtakautensa ijäistä loppua, puolustavat
luonnottomia riistoetujansa uskomatto34

maila sitkeydellä. Onhan heillä valtio
valta ja hallituskoneisto pienimpään pyö
rään saakka puolellansa.
Kun nyt nämä kaksi vihollista joutuvat
vastakkain esim. eduskunnassa, niin on
itsestään selvää, että etujen ehdottoman
ristiriitaisuuden täytyy vaikuttaa menet
telyyn sielläkin. Jos jonkinlainen yhteis
toiminta joskus näyttäisikin hyödylliseltä,
niin on se hyöty melkein aina luuloteltua
ja perin vähäinen. Porvariston lainsää
dännöllinen reformityö nimittäin tarkottaa nykyisen talousjärjestelmän sellaise
naan säilyttämistä ja anastajat voivat jos
kus näyttää hyvinkin edistysmielisiltä, jos
siitä on vain etua heidän luokkaharrastuksillensa. Kun valtiomahtikin on koko
naan porvariston käsissä ja virkamiehistö
sen kätyrinä, on poliittinenkin taantu
muksen vastustus” vain kansanvallan hä
väistystä ja köyhälistön asian pettämistä.
Yhtä vaarallista on myöskin se luulo, —
josta sosialidemokratinen liike onkin kai
kissa maissa tuomionsa lausunut, — että
köyhälistön edustaja hallituksessa voisi
saada jotain köyhälistölle edullista aikaan.
Tuollainen osanotto saattaisi ennenpitkään liikkeemme kansanjoukkojen hal
veksimisen alaiseksi. Ja se olisi kovin
vaarallista, sillä mikään puolue ei voi
menestyksellisesti työskennellä, jos siltä
puuttuu joukkojen luottamus. Sen kä
sittäen lausuukin etevä teoreetikkomme
Kautsky eräässä tutkielmassaan: »Mitä
enemmän kaikkien valtojen järkkyessä
sosialidemokratia osottautuu järkkymättö
mäksi mahdiksi, sitä korkeammaksi kohoo
sen arvo. Ja mitä jyrkemmin se vastustaa
hallitsevien luokkien mädännäisyyttä, sitä
suurempi on se luottamus, jota se suur
ten kansanjoukkojen keskuudessa saa
osakseen yleisen mädännäisyyden kaik
kialla muualla vallitessa, jota nykyään on
jo tarttunut porvarilliseen demokratiaan
kin, joka hylkää periaatteensa, saadak
seen hallituksen suosion osakseen.”
Siis itsenäistä ja jyrkkää täytyy sosialidemokratisen liikkeen ennen kaikkea olla,
jos mielitään todellisia voittoja saavuttaa.
Mutta mihin sitten tämä luokkataistelu

vie, mikä on sen tarkotus? Kaiken
luokkaherruuden, riiston ja sorron lopet
taminen. Ja tämä luokkataistelu, jota
köyhälistö käy sortajiansa vastaan, eroaa
edellisistä yhteiskunnallisista kumousliikkeistä siinä, että kansanvallan voitto mer
kitsee myöskin kaiken luokkataistelun
loppua. Nykyisessä järjestelmässä vallit
sevaa tuotantovoimien ja omistusoikeuden
välistä ristiriitaa ei voida poistaa muuta
kuin täydellisellä kapitalistisen olotilan
kumouksella.
Kuuleppas sinä metallityöläinen, tämän
edellisen johdosta haluaisin sanoa jonkun
veljellisen sanan sinulle. Kapitalistisen
talouden tärkein ala on metallituotanto.
Se hallitsee koko nykyistä maailmaa. Siitä
ovat riippuvaisia melkein kaikki muut
tuotantoalat. Ja metalliteollisuuden alalla
näyttelee kasaantunut pääoma maailman
suurinta osaa. Todisteeksi muutama nu
mero. Kun esim. tupakkateollisuuden
alalla muodostunut trustikapitalistinen
jättiläisrengas — nieli tahi tappoi ei vä
hempää kuin 150 siitä ennen riippuma
tonta yritystä ja kuuluisa Amerikan öljytrusti noin 400 itsenäistä liikettä, niin tap
poi terästrusti, tiedot vuodelta 1912, ko
konaista 785 siihen saakka itsenäistä lii
kettä. Paitsi suoranaisen terästuotannon
alalla on nykyisin suuremmoisia renkaita
myöskin lyijy, kupari, hopea ja dynamiittituotannon aloilla. Ja kun muilla
teollisuusaloilla 5—7 % vuosittain jaet
tavaa liikevoittoa pidetään sangen kor
keana, niin on eräillä metalliteollisuuden
aloilla jaettu vuosittain aina 15 % saakka
osakkeelle »hyvitystä”. Vuonna 1911 sai
vat virallisten ilmotustenkin mukaan Sak
san metalliherrat tavallista suuremmat
voittoprosentit. Olisi luullut niin ollen
tuotteiden hintojen laskevan. Mutta päin
vastoin nousi se vuonna 1912 kaikilla me
talliteollisuuden eri aloilla, jopa aina 32
% saakka. Samana kapitalistien »hyvänä
vuonna” muutti yksinomaan Preussin val
tiosta vähän yli satatuhatta työläistä ulko
maille, etupäässä Amerikaan, kun rik
kaassa kotimaassa uhkasi noita työnsan35 —

kareita — nälkäkuolema. Ja noissa muut
taneissa oli sangen huomattava osa me
tallityöläisiä.
Suomen metalliherrat parhaansa mu
kaan jäljittelevät ulkomaisia riistäjätovereitansa. Eikä voi kieltää, etteivätkö he
tunnottomuudessa vetäisi vertoja kenelle
tahansa.
Mutta kuinkas on sinun ja ammattiveljiesi laita? Oletteko te jotain kapitalis
teilta taikka muitten maitten paremmin
järjestyneiltä työläisiltä oppineet? Osaat
teko te pojat pitää puolianne?
Monihan teistä on ajatellut ehkä koko
naan vapautua siitä helvetillisestä melusta
ja hengenvaarasta, mikä eittämättömästi
kuuluu metallityöläisen ammattiin. Tahtoisithan sinä isä kouluttaa lapsesi, lähet
tää perheesi kesäksi maalle terveellisiin
' oloihin ja tekeehän sinun itsesikin mieli
joskus virkistymään. Sinä nuori mies,

niin mielelläsi ottaisit omaksesi rakasta
masi tytön, taikka tahtoisit rikastuttaa tie
tojasi, lisätä ammattitaitoasi. Lyhyesti
sanoen, itsekullakin teistä olisi monta
kaunista pyrkimystä ja oikeutettua toivo
musta esitettävänä, mutta ja sehän se on
surkeinta: maailman tärkeimmän teolli
suusalan työläisellä on niin huono talou
dellinen asema, että hän on voitonhimoisen kapitalistin palkkaorja. Ja vielä sur
keampi on se seikka, että tuhannet sinun
tovereistasi eivät uskalla tai ymmärrä pi
tää puoliansa.
Etköhän sinä jo järjestynyt tahtoisi sa
noa niille toisille, että ne miehet, joitten
valmistamilla koneilla sekä kynnetään
että kylvetään, ovat tuhmia, jos he näl
käisinä työskentelevät. Luonnon suurin
oikeus on elämisen oikeus ja jos kenellä,
niin sinulla on se oikeus. Herää, järjesty
ja ota oikeutesi!
Matti Autio.

Piirteitä Yhdysvaltain Terästrustista.
Uuden ajan sodat, teollisuuden kehitys ja
rautateiden rakentaminen kohottavat rauta- ja
terästeollisuuden erikoisesti määräävään ase
maan. Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa mer
kitsee tässä suhteessa käännekohtaa sisällis
sota 1860—64, jolloin pohjoisvaltiot teollisuu
tensa voimalla voittavat eteläisen orjayhteiskunnan ja vapauttavat sen taannuttavasta orjatuotannosta. Sota itse on jo tärkeänä metalli
teollisuuden kohottajana, mutta sen lisäksi
tulee sinä aikana muutenkin nousuunsa pää
sevä liike-elämä, jonka merkkinä rautatiera
kennukset, varsinkin valtavat Tyynenmeren
radat. Koneita kysytään myös yhä enemmän
tehtaita ja maanviljelystä sekä merenkulkua
varten. Lähestyy aikamme, jolloin meidän
täytyy sanoa, että raudassa me elämme ja
olemme.
Yksilöllisiä kapitalistiyrittäjiä olivat tietysti
ensi rauta- ja teräsherrat, mutta pian syntyy
kumppaniliikkeitä ja osakeyhtiöitä. V:n 1873
liikepulan jälkeen näemmekin yhä suurempain
yhtiöiden esiintyvän kilpailijoina metallialalla.
1880-luku oli tällaisten suurten yhtiöiden keskenäistä kahnausta ja ostajat, maalaisväki var
sinkin, saivat iloita hinnanalennusten johdosta
ja työväkikin kiskoi palkankorotuksia. Mutta
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kilpailun laki on heikompain sortuminen. V:n
1893 liikepula niitä niittääkin pois joukottain.
Se vuosikymmen on metallialalla tunnettu
»jättiläisten» taisteluna. 1898 on jo satamiljoonaisilla pääomilla toimivia yhtiöitä ja tuona
suurena perustajaisaikana muodostuvat pelti-,
levy-, lanka-, putki-, silta- ym. yhtiöt, joiden
pääomat 30—90 milj. dollaria. Niiden yhtymiä
ja hajaantumisia kuvaa hintojen heilahtelu
sopivasti. Niinpä maksoivat ratakiskot 1896
28 dollaria tonni, 1897 17—18 d., 1899 35 ja
1901 26 d — sen jälkeen ne vakiintuivat 28
dollariin. Rautalangan hintavaihtelut olivat
20—50—30 d. Yhtymiselle tuotti kauemmin
häiriötä Carnegien itsepintaisuus. Morgan ja
Rockefeller, jotka eräissä tämän alan liikkeissä
olivat ajautuneet yhteistoimintaan, olivat jo
syöneet suuhunsa tukuttain pienempiään, mm.
R. riistänyt Merritt veljeksiltä Minnesotan
kymmenmiljoonain dollarien arvoiset rautamaat pilkkahinnalla, velkakiristyksen kautta ja
tehneet heidät keppikerjäläisiksi. Mutta Car
negie yritti tulla vaaralliseksi. Kun koetettiin
häntä syödä pois, ei hyväksytty hänen tar
joustaan myydä liikkeensä 160 milj. dollarilla
v. 1899. Mutta kilpailu uhkasi voittoja, niinpä
esim. vielä 1899—1900 lankanaulain hinta

aleni 25.50 d:sta 7.60:een ja piikkilanka-aidan
85—65. Silloin ei auttanut riistäjien muu kuin
ponnistaa voimansa ja Morgan muodosti hy
vien ammattimiesten neuvoja noudattaen Terästrustin (United States Steel Corporation) v.
1901. Sitä varten täytyi maksaa Carnegien
laitoksista 300 milj. d. ja olisi maksettu vielä
sata lisää, jos C. olisi älynnyt pyytää, kuten
Morgan myöhemmin kuuluu tälle kiusotellen
kehuneen.
Mutta eipä tarvinnut trustin perustajain itse
maksaa näitä korkeita lunastuskuluja. Siitä
pelasti heidät nk. osakkeiden vesittämismenetelmä, jolla ymmärretään sitä, että liikkeen
pääoma kirjotetaan paperilla suuremmaksi
kuin sen omaisuus oikeastaan sallisi. Teräslaitokset olivat jo tällä tavoin vankasti vesi
tetyt, so. niiden paperiosakkeita oli myyty hui
keista summista ja tuottivat ne vielä korkeita
korkoja ja voitto-osinkoja omistajilleen ja jo
vuosikymmenen olivat teräsherrat rouvineen
pitäneet uuden ajan mielettömintä tuhlaushummausta yllä New-Yorkissa. Nyt kirjotettiin Terästrustin pääoma lähes 1,500 milj. dol
lariksi siten, että 510 milj. dollaria nimitettiin
etuoikeutetuiksi osakkeiksi, joille luvattiin 7
pros. korkoja. Yleisiä osakkeita painatettiin
508 milj. d. arvosta, loput bondeja eli obligatsioniluonteisia arvopapereita. Kaikkein virallisimpainkaan vakuutusten mukaan ei tällä
uudella yhtiöllä tuolloin ollut omaisuutta
kuin korkeintaan puolet tuosta summasta,
toisten tietojen mukaan ei ollut kolmattaosaa
todellista arvoa. Multa siitä huolimatta me
nivät osakkeet hyvin kaupaksi ja nelisensataa
miljoneeriä tehtiin sen huijauksen kautta päi
vässä parissa. Morgan yksin sai perustajaisia
67 milj. dollaria, paitsi mitä hän muiden mu
kana huijasi yleisillä osakkeilla joista tuli mai
nio pörssipelin väline. Niille luvattiin näet
voittoa sikäli kuin sitä riittää. Ja riittänyt
olisi kyllä, koskapa Terästrusti on tehnyt kes
kimäärin 110 milj. d. puhdasta vuodessa, mutta
niitä ei ole aina osakkaille jaettu. Väliin on
johtokopla taitavasti peittänyt voiton kirjottamalla saman yhtiön malmin tai kivihiilen hin
nat tai rahdit korkeiksi ja siirtänyt vararahas
toihin suuria summia. Tällä on säikäytetty
noiden osakkeiden ostajat, pikkuväki tai muut
kynittäviksi uhratut, myymään osakkeensa ja
samaiset johtoherrat ovat ne ostattaneet käty
reillään. Sitten seuraavat taas »hyvät ajat».
Korkoa lupaa tulla ja herrat myyvät osakkeet
herkkäuskoisille tehden huikeita voittoja ja
todella voidaankin niille jakaa joitakin pro
sentteja korkoa ja pelata edelleen. Niiden
hinta onkin vaihdellut 95 ja 8 dollarin välillä.
Eräs kiukustunut herra, Thomas W. Lawson,
jolta pörssissä lienee kynitty muutamia kym
meniä miljoonia ja joka siksi on tullut tämän
laitoksen veriviholliseksi, väitti viime vuonna,
että Terästrustin yleisten osakkeiden välityk-

Terästrusti.
sellä on pörssissä »yleisöltä > so. pienemmiltä
herroilta kiskottu 200 milj. dollaria. Teräs
trusti on yleensä maksanut korkoa 13—14
pros. pääomalleen.
Tämän rahapelin takia, jonka välineenä on
Terästrustia käytetty, onkin eräs siitä kirjottanut
amerikkalainen sanonut, että se ei ole pää
asiassa teräksen vaan rahantekolaitos. Mutta
onpa sillä merkitystä teräksenkin teossa. Eng
lantilaisessa kauppa- ja teollisuuslehdessä on
kyllä eräs kirjottaja — jonka sepustus on otettu
mm. metallityöläisten kansainväliseen lehteen
— väittänyt, että Terästrusti on ollut epäon
nistunut yritys, se kun ei ole kyennyt valtaa
maan suuremmassa määrässä maailman mark
kinoita, ei ole päässyt Amerikassakaan hal
litsemaan kuin puolta tuotannosta, joka sillä
oli jo alkaissaan, eikä se muka ole alentanut
tuotantokustannuksia ja on sen täytynyt las
kea valmiin teräksen myyntihintoja parilla
dollarilla.
Mitä ensimäiseen noista syytöksistä tulee,
tukee sen lausuja sitä seuraavilla tilastotie
doilla:
Raakaraudan tuotantoa miljoonissa tonneissa
kuvaavat seuraavat vaan keskimäärää esittä
vät numerot:
Vuosina

1880-84
1895—99
1910-12

Maailmassa

20
36
67

Brilann. Saksassa

8
8
9

3
6
15

Yhdysvall.

4
11
27

Maailmantuotanto on siis kolminkertaistu
nut, saksalainen viiskertaistunut, amerikalainen
seitsenkertaistunut ja brittiläinen vain hiukan
kohonnut. — Teräksen ja raudan maailman
kauppa on tullut kaksinkertaiseksi 10 vuodessa,
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15:ssä vuodessa kolminkertaistunut. Seuraa
vat määrät on suurimmista tuotantomaista
viety rautaa ja terästä milj. tonneissa:
Vuosi

Britanniasta

Saksasta

Yhdysvalloista

0.7
0.5
1897
3.3
3.7
3.3
1.0
1905
6.1
2.8
1913
5.0
Britannian vienti on siis menettänyt johto
asemansa Saksalle. Yhdysvallat eivät kyllä
kään ole päässeet Saksan rinnalle, mutta niillä
on yhä suuria mahdollisuuksia, joita lisäävät
sen malmivarastot Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, jotka viimemainitut Panaman kanavan
kautta vasta pääsevät vaikuttamaan. Muuten
han on suurin osa tämän alan tuotteiden
myyntiä järjestetty kansainvälisesti, niin että
teräsrenkaan jäsenet eivät kilpaile toistensa
alueilla.
Kansainvälisten sopimusten kautta ovat yli
koko maailman määrätyt mm. seuraavain tuot
teiden hinnat: kiskojen, putkien, naulain, ruu
vien, monenlaisten koneitten, panssarilevyjen
ja vähitellen teräksen yleensä.
Toinen syytös taas on ilmeisesti asiaton.
Totta on että trusti, joka on kontrolleerannut
60 pros. tuotannosta, ei enää hallitse kuin n.
50 pros., mutta tämä on vain näennäistä, pa
perilla, ja johtuu se Yhdysvaltain ankarasta
trustilain kirjaimesta — jota kylläkään ei nou
dateta. Pääasia on kuitenkin, että trusti hal
litsee täydelleen hinnat ja sen johtajan nk.
Qary-päivällisillä on ollut osallisena ainakin
90 pros. teräsherroista määräämässä teräksen
hintoja. Yleiseen tunnettua on, että Terästrusti v:n 1907 liikepulaa hyväkseen käyttäen
kuristi viimeisen suuren kilpailijansa Tennes
see Rauta- ja Kivihiiliyhtiön. Trustiin kuulu
nee n. 235 laitosta ja on 202 nimellisesti sen
ulkopuolella, mutta kuten sanottu, tämä joh
tuu siitä, että trustin etuihin on sopinut antaa
näiden »kilpailijain» olla olemassa samaan
aikaan kuin se on kohdistanut voimansa ulko
maisten markkinain valtaamiseen.
Yhtä perätön on väite, ettei trusti olisi voi
nut halventaa tuotantokuluja. Seuraavat vi
rallisen tutkimuksen numerot esitettäköön sen
seikan valaisuksi. Trustin Pennsylvaniassa
olevissa laitoksissa oli:
v. 1902
v. 1909
14,921
17,101
Työläisiä
Harkkorautaa
8.1 milj. tonn. 10.7 milj. (vä
tuotettiin
hemmillä työpäiv.)
10.1 milj. d. 7.7 milj. d.
Palkat
Työ tonnia
1.25 d.
82 senttiä
kohti
Päiväpalkkain
2.9 d.
keskimäärä 1.89 d.
Miehen tuottavais. päi
2.39-tonnia
1.57 tonnia
vässä

Näemme siis, että työväen luku pieneni sa
malla kun tuotanto kohosi, palkkamäärä pie
neni, mutta työvoiman tuottavaisuus kohosi.
V:na 1899-1909 väheni sulimojen luku 7.1
pros. ja työläisten luku 2.4 pros., mutta pää
oma lisääntyi 240.2 pros. ja tuotteiden arvo
kohosi 89.3 pros. V. 1899 teki tuotteen arvo
kutakin sulimotyöläistä kohti 5.26 dollaria ja
1909 10.19 d. Yhdessä trustin laitoksessa vä
heni työväen luku 5 pros. ja kohosi laitoksen
tuottavaisuus 50 pros. Mitä tulee hintoihin,
ei minulla nyt ole numeroita siitä, mutta
asiantuntijain olen aina nähnyt väittävän, että
trusti on kohottanut ainakin useimpain tuotteitensa hintoja eikä missään tapauksessa alen
tanut siinä määrässä kuin alentuneet tuotantokulut olisivat ne edellyttäneet. Ulkomailla
sen kyllä tiedetään kilpailun takia myyneen
tuotteitaan mm. kiskoja koko joukon halvem
malla kuin kotimaassa ja on se voinut sen
tehdä kun korkea tulli on vapauttanut sen
ulkomaisten kilpailijain pelosta.
Sitten on muistettava, että Terästrustilla on
laitoksia muuallakin kuin Pennsylvaniassa,
mm. uusaikainen Gary Indianassa ja piakkoin
valmistuva valtava 20—30 milj. d. maksava
sulimolaitos Minnesotassa, lähellä trustin rik
kaita Mesaba-alueen malmimaita, joissa on
suurilla kustannuksilla tehty työtä tulevaisuu
den varalta. Täällä, jossa niin paljon suoma
laisiakin työskentelee trustin orjina, on huo
mattu seuraavat työhelpotukset: v. 1905 las
tasi 5 miestä 1,000 tonnia tunnissa rautatievaunuista laivoihin ja 1909 1 mies 2,0001. tun
nissa ja 20 min. Nyttemmin on pantu toimeen
vieläkin säästävämpiä lastaustapoja. Samoin
näin Ohiossa laitoksia, jotka nostivat 25 ton
nia malmia 40 sekunnissa laivasta ja ne olivat
asetetut 1907 liikepulan jälkeen. Mesaban
avokaivoksissa pisteli höyrylapio ennen sata
vaunua päivässä, mutta v. 1911 600.
Työläisten nylkyrinä on trusti Amerikassa
erittäin pahassa maineessa. Aikanaan, am
mattitaidon ja kilpailun kultaisena aikana, oli
työväkikin pitänyt puoliaan ja niin oli suurem
paa ammattitaitoa vaativilla aloilla syntynyt
suljetulta järjestöjä, jotka sangen pitkälle mää
rittelivät työehdot, sanelivat kuulemma Wa!esilaiset Pennsylvanian peltimyllyissä senkin,
ketä sai ottaa työhön ja hyväksyivät he vain
kansalaisiaan. Jo oli kyllä ennenkin käyty
ankaria taisteluita työväen ja teräsherrain kes
ken, mm. oli 1892 kuuluisa lahjottelija ja «ih
misystävä» Carnegie Homesteadin lakossa
tahrannut kätensä työläisvereen, mutta vasta
Terästrusti otti nimenomaiseksi tehtäväkseen
työläisten järjestäytymisen murskaamisen. Ja
se ryhtyi tehtäväänsä täydellä todella ja on
kin koko lailla onnistunut. Ulkomaalaisen,
etupäässä slaavilaisen väen avulla se murti
tehtaissaan unioitten vallan, särki sitten suurten
järvien laivamiesten järjestön ym. Se ei su

38 —

vaitse mitään joukkosopimusta, ei edes kes
kustele työväkensä kanssa ja kieltää liittolaisyhtiöitänsäkin siitä. Ei tyytymättömyyden
hiiskahdustakaan saisi työväen keskuudesta
kuulua. Sitä varten on pantu toimeen laaja
urkinta- ja rankaisujärjestelmä, jota on hel
pottanut se, että trustin työväen suurin osa
on muuttunut etelä- ja itäeurooppalaiseksi
vasta tulleeksi siirtolaisväeksi joka on al
keellista elintavoiltaan sekä avuttomana pappiensa käsissä. V. 1880 oli teräsalalla vielä
70 pros. työväestä englanninkielisistä maista,
mutta nyt on vastaava määrä, ylikin, itäeuropalaisia.
Niinpä onkin trusti onnistunut polkemaan
työväkensä aseman hirvittäväksi. Siitä joita
kin numeroita. Työpäivä on yhtämittaisessa
työssä 12-tuntinen ja tällaisia päiviä tekee
n. 30 pros. työläisistä 7 päivää viikossa, vuoron vai Iltapäivinä vielä 18—24 tuntiakin. Kun
tästä äskettäin nousi julkinen meteli, lyhen
nettiin puolen väen viikko 6-päiväiseksi, mutta
12 t. pysyi. Kaivosmiehille lupasi trusti pari
vuotta sitten lyhentää päivää 8-tuntiseksi,
mutta varasti samalla vaatien koko sen ajan
työtä, niin että alasmenoon ja työhön käytetty
aika pysyi jotenkin entisellään, lähes 10-tuntisena.
Palkoista on myös tilastoja. Trustin 172,766
työläisestä oli 8 prosentilla alle 14 senttiä
tunnissa, 12 pros. 14—16 s., 30 pros. 16—18
s. 27 pros. 18—25 s. ja 25 pros. yli 25 sent
tiä, niistä parilla pros. yli 50 s. Yhtiön
presidentin todistuksen mukaan nousi kym
menessä vuodessa työväen palkat keskimäärin
717:sta 857:ään, mutta laskuilla voitiin osottaa,
että ne ostokyvyn puolesta laskivat 643:een;
siis 20 pros. korotuksen sijaan 10 pros. alen
nus. Lähes puolella trustin työväestä oli vuo
sipalkka alle 600 dollaria, vaikka porvarilliset
tutkijat ovat laskeneet elinpaikan 7—800:ksi.
Vain kuudennella osalla on 900 ja 1 V2 pro
sentilla 1,800. Tällaisia hyväpalkkaisia on
yhä vähenevä joukko, sillä erään teräsherran
lausunnon mukaan käy »viime aikain kehitys
suunta hyvin ammattitaitoisen työväen vähen
tämiseen ja yleisen palkkataksan määräämi
seen yleisen eli ammattitaidottoman työn pe
rustalla».
Erityisesti on huomattava, että suuri osa
trustin työväestä ei saa vuoden ympäri työtä,
kun tuotanto tulee toimeen yhä vähemmällä
väellä, mutta trusti pitää työläisiä työssään
vajailla viikoilla odottamassa kiireitä aikoja.
Niinpä allekirjottaneen käydessä Waukeganin
ja Dekalbin teräslankatehtaitten työläisiä kat
somassa oli siellä pitkän aikaa ollut 3-päiväinen työviikko.
Trustin työläisten ijästä on myös tietoja ja
on niiden mukaan 14—19 ikäisiä 7.7 pros.,
20 29 vuotisia 42 pros, 30—34 v. 15.8pros.,
35—44 v. 21.2 pros. ja yli 45 vuotisia 13.3 pro

senttia. Terästrustin menettelytapoja tuntevat
toverit vakuuttavatkin, ettei juuri yli 35 ikäistä
oteta työhön, sillä nuoremmastakin pian ote
taan elinvoima pois. Tunnettua on, että juuri
Terästrustin työssä on kehitetty nk. Taylorsysteemi eli tieteellinen riistämistapa.
Mainitsin jo, että trusti on työväen järjestäymisen ankara vastustaja. Se tietenkään ei
silti ole voinut hävittää orjiensa tyytymättö
myyttä. Eräässä virallisessa raportissa sanoo
Yhdysvaltain Työvirasto, että »työläisillä ei
ole mitään tehoisaa keinoa määrätä oloja,
joiden alaisina työskentelevät, tai edes huo
mauttaa seikkoja, joita pitävät epäoikeutet
tuina». Osakkaat kun ovat ympäri maailman
ja osaksi alituiseen vielä vaihtelevat, jää asiain
hoito kokonaan johtajille, joiden »välitön omaetu ja luonnollinen pyrkimys kohdistuu sel
laisten työolojen luomiseen ja säilyttämiseen,
joista varmin ja nopein voitto on saatavissa».
Tosin kyllä pari vuotta sitten eräs yhtiöko
kouksen tutkijakomitea huomautti, että ei ole
edullista riistää työväkeä 7 päivää viikossa,
mutta ehdotus, että yhtiö kehottaisi kilpaili
joitaan yhdessä harkitsemaan 8 tunnin työ
päivän käytäntöön ottoa, pantiin yhtiökokouk
sessa pöydän alle.
Työväkensä tyytymättömyyttä trusti ei silti
ole kyennyt hävittämään, vaan on alituista
kuohunaa ollut havaittavissa, muutamia rajuja
lakkojakin, joissa työläiset ovat saaneet tais
tella Pennsylvanialaisia kasakoita ja trustin
pyssyhurttia vastaan. V. 1907 olivat mm. suo
malaiset Mesaba-alueella lakossa, jossa hävit
tiin. Sen jälkeen on ollut hiljaista, mutta
viime vuonna tapahtui Duluthissa malmilastaajain lakko, joka kyllä hävittiin, mutta joka
herätti taas järjestäymisajatuksen, joka on lä
hellä toimintaan puhkeamistaan.
Keskustelua, ankaraa väittelyäkin on siitä,
miten järjestäydytään. Amerikan vanha Am
mattijärjestö, jonka osastoja trusti niin armotta
on hävittänyt, kuuluu puuhaavan uutta koko
rauta-alan käsittävää järjestäymistoimintaa.
Mesaba-alueen suomalaisosastot taas ovat
päättäneet ryhtyä järjestäytymään pieneen,
mutta kiihkeään kumoukselliseen I. W. W.
liittoon (Maailman Teollisuus Työläiset), joka
kuitenkin puolsyndikalistisen hapuilun takia
ei nykyisin ole tarpeellisessa toimintakun
nossa.
Teräsherrat pelkäävät tätä kuohuvaa tyyty
mättömyyttä, joka pian on toiminnaksi nou
seva. Niinpä puhui trustin johtokunnan pu
heenjohtaja tuomari Gary tuonnottain eräälle
hienolle seuralle New-Yorkissa, että nykyinen
tyytymättömyys muistuttaa Ranskan vallanku
mouksen edellä vallinnutta, ja että parannus
ten aikaansaaminen »ei kuulu vain hyvään
moraaliin, vaan myös hyvään politiikkaan».
Pitääkseen työläisiään kurissa on trusti mm.
laittanut eläkelaitoksen ja lupaa vuotuisia

— 39 —

palkkioitakin pomojen suosittamille työläisille.
Mutta kovin vähän tätä »hyvää politiikkaa»
trusti näkyy kykenevän noudattamaan ja hy
vällä syyllä lausuukin sentähden toinen kuulu
teräsruhtinas Ch. A. Schwab: »Sillä kyydillä
kuin työväenliike kulkee Yhdysvalloissa, pidän
itseni onnellisena, jos omaisuuteni on koske

mattomana ja henkeni säilössä viisitoista
vuotta tästä eteenpäin.» Kukapa hänen hen
keään himoitsisi, jollei vaan ammu luotia ot
saansa, kun työväki pakkoluovuttaa siltä mitä
tärkeimmällä riistännällä otetut töitten luo
mat rikkaudet.
Y. S.

Kansainvälisiä metallityöläisten asioita.
Selostellakoon seuraavassa Kansainvälisen
Metallityöntekijäin kolmikielisen kuukauslehden mukaan.
Viime vuosi oli taloudelliseen tilanteeseen
nähden eri maissa erilainen. Raha-asioissa
oli havaittavissa kireyttä ja oli esim. Saksassa
ja Itävallassa painostava tila, mutia Englan
nin teollisuudelle oli vuosi suorastaan rekordivuosi. Taloudelliseen tilaan erikoisesti vai
kuttavina seikkoina mainitaan Balkanin sota,
joka vaati rahaa sekä sodan käyntiin että si
käläisen teollisuuden luoton pitkittämiseen.
Yhdysvalloissa oli myös epävarma asema, jo
hon myös vaikutti se, ettei tiedetty, miten
uuden presidentin pankki-, tulli- ja trustipolitiikka tulee vaikuttamaan. Myös olivat liikakapitalisoitujen rautateiden raha-asiat keh
nolla kannalla ja Meksikon juttu jännittä
mässä. Saksassa puuttui valtioitten halituksilta ja kunnilta rahaa suurempain yritysten
toimeenpanoon, joten sekin lisäsi työttö
myyttä ja painostusta. Rakennustyöt olivat
lamassa ja hypoteekkipankit eivät antaneet
lnottoa. Italian, Itävallan ja Venäjän varustelupuuhien takia eivät nämä maat ostaneet
Saksasta entiseen määrään tavaraa. Suuret
lainamaat Ranska, Englanti ja Saksa supistivat
luotonantoaan merentakaisille maille, mutta
eivät voineet myöskään niihin sen takia riit
tävästi myydä tavaraa. Eikä Balkanin sodan
loppukaan tuonut odotettua helpotusta.
Eri maiden metallityöntekijäin laatimista v:n
1913 ennakkokatsauksista poimimme seuraavat
tiedot.
Amerikan metallityöläisjärjestöt eivät vielä
kään ole päässeet kiinteämpään yhteyteen europalaisten kanssa, vaikka ihan viime aikoina
onkin alkanut näkyä suurempaa harrastusta
lähestymiseen. Onhan Amerikan suuri työväenliitto yhtynyt Kansainväliseen Ammatti
liittoon ja seurattiin meren takana entistä tar
kemmin metallityöntekijäin viimevuotisen kan
sainvälisen kokouksen asioita. Syytä onkin
lähestymiseen, sillä Amerika ei suinkaan ole
mikään eristetty taloudellinen alue. Erikoi
sesti on rauta- ja terästeollisuuden kehitys
omiaan kehottamaan yhteistoimintaan. Vaikka
Amerikan metallialalla vallitsi painostus niin

että esim. 300:sta sulatosta vain 209 oli toi
messa, kohosi kuitenkin takkiraudan valmis
tus 30,8 milj. tonniin (ed. v. 29,7 t.). Kun
Saksan tuotanto kohosi vieläkin nopeammin,
ei voida sanoa toteutuneen sen pelon, että
Amerika vahaisi koko tämän alan. Mutta
juuri metalliherrain kansainväliset sopimukset
ovat pitemmällä kuin muiden alain ja herrat
järjestäymisessään paljoa pitemmällä kuin työ
läiset. joten näiden on paras yrittää perässä.
Saksan oloja kuvaavaa on, että maan vienti
ensi kerran voitti tuonnin tonnimäärään vaikkei
tuotteiden arvoon nähden. Maasta vietiin 73
milj. tonnia ja tuotiin 72 milj., kummankin
raha-arvo oli siinä 10 miljardin Rmk:n kor
vissa. Rautatavaraa tuotiin 618,000 tonnia
(104 milj. mk.) ja vietiin 6,4 milj. tonnia (1,3
miljardia mk.). Laiva- ja junaliikenne oli en
tistä vilkkaampi. Takkirautaa tuotettiin 19,920
tonnia eli enemmän kuin koskaan ennen,
mutta teknillisten parannusten takia oli työ
väen tarve entistä vähempi. Työttömiä oli
metallialalla niin että 100 avointa paikkaa
kohti tuli jouluk. 396 pyrkijää, eli 173 enem
män kuin edell. vuonna. Liittojen jäsenistä
oli työttöminä 100 jäsentä kohti jouluk. 3,7
(ed. v. 2.2). Ja huomattakoon, että metalli
ala ei ollut erittäin painostuksen alainen.
Työmarkkinoita täyttävät Saksassa myös sa
dat tuhannet ulkolaiset työläiset ja naiset,
joita yhä enemmän otetaan tällekin alalle.
Muuan tunnettu porvarillinen lehtikin kirjottaa, että mitä oli hyvää aikaa, se tuli vain
harvojen, herrain osaksi ja huono aika koski
monin kerroin työväkeä, sillä vaikka pulien
kärjistyminen rahamiesten kannalta helpottaisikin, kohtaa se erittäinkin raskaasti työväkeä,
»kasvaa yhteiskunnallinen jännitys, — am
mottava erotus omistavien ja omistamattomain, työn ja pääoman välillä». On siinä
myönnytystä porvarislehden puolelta.
Eipä ole Saksa myöskään enää yhteiskunta
politiikassa kansojen eturivissä, kuten on ke
huttu. Tosin saatiin liikeapulaisten vakuutus
laki. Mutta työnvälitys- ja työttömyyskysy
myksen on hallitus laimiinlyönyt, samalla kun
vallassaolevain taholta käydään raivolla työ
väen yhdistysvapauden kimppuun, llahuttavaa
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kyllä ovat työläiset silti säilyttäneet asemansa
ja pitävät yhä vankemmin järjestöjään ai
noana turvanaan.
Ison Britannian tuonti teki viime vuonna 19
miljardia Smk. ja vienti 131 miljardia mk. Me
talliteollisuuden alalla oli Yhdistyneissä kunin
gaskunnissa 1.6 henkeä. Suurempia taisteluita
ei ole ollut. Laivanrakennus on erityisesti
nousussaan, onpa sillä alalla v. 1912 saatu
15 pros. palkankorotuksia ja viime vuonna
lisää. Laivanrakennus kohosi Britanniassa
2:sta 2,2 milj. tonniin ja valmistaa tämä maa
vieläkin enemmän laivoja kuin koko muu
maailma yhteensä, vaikka muittenkin maitten
tuotanto on kohonnut vieläpä nopeammin
kuin Ison Britannian. Konerakennusala on
kehittynyt samassa suhteessa ja rakentavat
useat englantilaiset liikkeet suuria teollisuus
laitoksia Kanadaan ym.
Metalliteollisuuden yleensä arvellaan vilkas
tuvan, kun Yhdysvalloissa on tulleja alen
nettu. Huomattava on, että huonommin pal
kattujen työläisten palkkoja on saatu kohote
tuiksi, eräässäkin piirissä on alin palkka ko
hotettu 23:sta 29 Smk:aan. Työttömien jär
jestyneiden lukumäärä oli syysk. 2.3 100 kohti,
muulloin 2 ja alle. Valtion vakuutusta nauttimain kesken oli työttömiä vuoden alussa 5
kutakin 100 kohti, sitten vähemmän. Nume
rot eivät tarkkaan kuvaa työttömyyttä, sillä
paljon on sellaisia, jotka suuren osan vuotta
tekevät vajaita päiviä.
Järjestyneiden kesken on yhä nousemassa
vastustus järjestymättömäin kanssa työnte
koon nähden. Muuten on ilma ladattu,
lausuu kertojamme ja lisää, että vain perin
harvoissa tapauksissa voidaan puhua todelli
sesta työväen aseman parantamisesta, ja jollei
päästä siihen, että työläisillä on jatkuvasti
työtä ja riittävä palkka, niin »täytyy työläis
ten ottaa tuotantovälineet ja taitonsa sekä ah
keruutensa hedelmät oman kontrollinsa alai
seksi». Varovasti sanottu.
Ranskassa oli vuosi verraten hyvä, vaikka
tuotanto ja vienti viime kuukausina väheni
vätkin, silloin vasta näet Balkanin sodan vai
kutukset alkoivat ulottua sinne asti. Metalli
alalla alkoi vuosi hyvin entein, varsinkin oli
vat tokat, rautarakennus- ja autotehtaat sekä
suuret pannupajat täydessä touhussa. Rauta
tieyhtiöt näet ensi kerran tilasivat suurimman
osan liikkuvaa kalustoaan kotimaasta. Vuo
den loppu osotti kuitenkin huolestuttavampia
merkkejä.
Takkiraudan valmistus, joka Ranskassa on
verraten nuori (1890 1.9 milj. tonnia), nousi
1912 4.9 milj. t. ja on tuotanto yhä noussut.
Autoteollisuudessa on Ranska ensi tilalla.
Viime vuoden alussa oli maassa 89,185 autoa
eli yksi kutakin 500 henkeä kohti käytännössä
ja moottoripyöriä oli 28,641 sekä polkupyöriä
2,9 milj. eli pyörä kutakin 13 henkeä kohti.
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Viime vuoden 10 ensi kuukautena vietiin maasta
vielä autoja 13 milj. fr. arvosta, ilmalaivoja
26 milj. fr. ja muuta metallitavaraa 25 milj.
fr. arvosta. Mutta täksi vuodeksi ei ole riit
tävästi tilauksia tiedossa ja rahan korko kohoo.
Yhteiskunnallisen lainsäädännön alalla on
saatu synnyttäjäin suojeluslaki (8 viikon va
paus ja korvausta) ja lait ammattitautien sekä
työonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kivihiilenkaivajat saivat 7-vuotisen taistelun jälkeen
8 tunnin lain. Vanhuudenvakuutusasia on
vielä kesken, sillä 3:sta milj. vakuutusvelvollisesta on vasta vajaa 2 milj. ilmoittautunut.
Metallityöläisliitoissa oli lokak. 27,187 jä
sentä.
Itävallassa ovat kaksi viime vuotta olleet
huonoja. Rakennusala on ollut aivan lamassa
ja rautamalmin tuotanto on laskenut 28 pros.
Työttömyys on kasvanut, niin että kun 1912
työnvälitystoimistoissa oli 100 hakijaa kohti
86,5 vapaata paikkaa, oli tämä luku viime
vuonna laskeutunut 61.4. Metallialalla oli ed.
v. vielä 59.5 paikkaa 100 hakijaa kohti, mutta
viime v. vain 35.9. Ja sittenkin vielä suoritet
tiin muutamilla tämän teollisuuden aloilla
sotatilauksia, joten oli kiirettä. Tuonti laski
192 milj. mk. ja vienti nousi 74 milj. mk.
Suurviljelijöille oli sotakiihotus kultaa tuot
tava, mutta työväelle merkitsi se hätää ja
kurjuutta. Teollisuusherrain voitot kohosivat
12 prosenttiin oltuaan ennen alle 10. Yhä
lujemmin yrittävät nämä amerikalaisia liikeja työtapoja käytäntöön. Liikkeitä tietysti laa
jennetaan samalla. Metallialan 26 teollisuus
laitosten pääomaa kohotettiin 269.4 milj. mk:aan.
Hinnat ovat suuresti kohonneet mm. v.
1906 maataloustullien vaikutuksesta ja vielä
uhkaa huono vuosi. Sotavarustuksia vain yhä
lisätään. Työväensuojeluslainsäädäntö ei ku
luneena vuonna juuri ollenkaan edistynyt,
elinkeinolakia vähän vain korjattiin. Sosialidemokratit ovat kyllä panneet alulle koko
joukon reformeja, mutta ne odottavat vielä
ratkaisuaan.
Norjassa olivat markkinat hyvät, varsinkin
metallialalla. Mutta työväen hyväksi ei siitä
ole mitään tullut, vieläpä heidän lakkovapauttaan uhataan pakollisen sovinto-oikeuden
lailla. Metallimiesten liiton jäsenluku on kas
vanut 12—13,400. Työriitaisuuksia ei juuri
ollut, kun yleensä ovat tariffit voimassa.
Belgiassa alkoi pula vaikuttaa keväällä ja
koski se varsinkin kone-, silta- ja auto-aloja.
Yhteiskunnallisen lainlaadinnan alalla ei ole
päästy eteenpäin, kun hallituksen työvirastoja vakuutusehdotukset ovat olleet kovin yksi
puoliset. Metallityöläisten järjestöjen jäsenluku aleni tammik.—lokak. 30,174:stä 26,201.
V. 1912 oli näet moni tullut järjestöön suur
lakon takia, mutta on sitten jäänyt pois, kun
työnantajat ovat ryhtyneet sortotoimiin. 276

liiton jäsentä kutsuttiin vielä sotapalvelukseen.
Tuloja oli vuodessa (ed. v:n viime neljännes
ja viime vuoden 3/j) 576,172:71 fr. ja menoja
623,831:08 joten tappio on 47,658:37. Mutta
vaikeudet on aikomus voittaa.
Hollannissa alkoi myös vuoden lopulla tun
tua painostusta metallialallakin. Työonnettomuuksien luku kasvaa uhkaavasti. Viime
vuonna saatiin puutteellinen työkyvyttömyysvakuutus toimeen ja sai jo viime vuonna
80,000 henkeä 4.16 Smk. viikkoeläkettä. Me
tallityöläisistä oli järjestöissä 11,806 eli 12,5
pros.
Italiassa on metalliala mm. kärsinyt huo
nosta ajasta. Maasta lähti miljona ihmistä
(ed. v. 711 tuh.). Torinon ja Milanon auto
tehtaissa tehtiin kyllä lakon jälkeen kiireellä
työtä, mutta on liike taas lamaantumassa, kun
mm. Etelä-Amerikan markkinat ovat tukkeu
tuneet. Useissa tehtaissa tehdään vain 46
tuntia viikossa työtä. Valtio tuottaa uutukai
sissa tehtaissaan työnsä ja on se vähentänyt
työväen kysyntää. Asetuotannon alalla oli
sentään tuotanto vilkas. Huonosta ajasta
huolimatta yrittivät metallityöläiset toimia,
varsinkin on pyrkimys järjestömuodon paran
tamiseen huomattava. Metallityöläisten liitto
onkin edistynyt, mutta syndikalistit ovat kär
sineet tappioita. Työtaistelulta oli runsaasti,
metallialallakin 27, joissa 15,246 työläistä mu
kana. Voitto saatiin 25 tapauksessa, vain
kahdessa tuli häviö.
Unkarin metallimiehet ovat myös kärsineet
huonon ajan vaikutuksista. Liiton jäsenluku

kumminkin kasvoi ollen 29,534, joista 3/3 pää
kaupungissa. Tuloja oli 597,478 mk. ja jäi
säästöä 40,026. Palkkaliikkeitä oli 43, kun
palkanpolkemisyrityksiä täytyi torjua.
Venäjän metalliteollisuus on viimeisenä 14
vuotena paljon kehittynyt. Takkirautaa tuo
tettiin 1912 4,2 milj. tonnia, puolvalmiita tuot
teita 4.5 milj. ja valmiita 3.7 milj. tonnia. Nel
jässä vuodessa on tuotanto kohonnut 30 pros. ja
työväen luku 25 pros. 178—222,000, apulaisia
ei ole luettu. Hinnat kohosivat samalla mah
tavan 28:n liikkeen solmiman liiton vaikutuk
sesta, joka hallitsee 70 pros. tuotannosta.
Viime vuoden kehitys oli hitaampi huonon
sadon vaikutuksesta. Venäjän teollisuus on
näet miltei kokonaan omain markkinain va
rassa. Rautatiealalla on kyllä suuri kysyntä,
mutta on osa tilauksista täytynyt antaa ulko
maille äsken mainitun liiton suunnattoman
voitonhimon takia ja kun se vielä toimittaa
tilaukset hyvin huolimattomasti. Sotatarpeiden tuotannossa vallitsee kiire aika, jonka ta
kia ulkolaisia liikkeitä on tullut lisää, mm.
engl. Vickersin laittama Tsaritsinin tykkitehdas, jossa on tilaa 10,000 työläiselle, ja jonka
pääoma on 68 milj. mk.
Viime vuosi oli suurten työtaistelujen ja
ilahuttavain voittojen aikaa. Etenkin Pietarin
metallialalla oli taisteluita. V. 1912 kahdesti
lakkautettu Pietarin liitto syntyi uudelleen
viime kevännä kohoten vuoden lopussa jämääränsä 8,000:een. Sillä on oma lehtikin ja
kaikenlaisia avustustoimia. Järjestöjä on myös
muissa kaupungeissa.

Havaintoja järjestöelämästä Tanskassa.
Siitä kirjoittaa Tanskan seppäin- ja konetyöntekijäin liiton päärahastonhoitaja seu
raa vaa:
Kuten asianlaita arvattavasti on Suo
messa, on se ollut Tanskassakin, että löy
tyy aikoja jolloin yhdistyminen järjestöön
on erikoisen vähäinen, ja jolloin järjes
tössä puhuivat ainoastaan muutamat har
vat, mutta innostuneet toverit, joille asia
oli pyhä ja jotka eivät siitä odottaneet
persoonallisia etuja, vaan olivat siinä vah
vassa uskossa, että se kerran tulee kaik
kien työläisten yhteiseksi suojaksi työn
antajien riistoa vastaan.
Niille monille ammattilaisille jotka oli
vat järjestön ulkopuolella, olivat nämä
ammattiyhdistyksen miehet jonkunlaisia

mielipuolia, joille kyllä joissakin tapauk
sissa saattoi antaa jonkun verran tunnus
tusta heidän pelottomuudelleen, mutta seu
rata heitä ei tuottaisi kuitenkaan mitään
hyötyä.
Lausuttiin, että väite ammattiyhdistysten
hyödystä kylläkin voi olla oikea, »kun
kaikki tulevat mukaan», mutta muussa
tapauksessa koko liike ei ole miksikään
hyödyksi, ja tämän näkökannan mukaan
pysyttiin myöskin järjestöjen ulkopuolella
ja annettiin noiden muutamien uskollisten
taistella edeskinpäin yksinään, joskus jonkunvertaisella edistyksellä, mutta yhtä usein
vastaavalla taaksepäinmenolla jonkun ajan
jälestä.
Köpenhaminassa oltiin meidän amma
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tissamme kuitenkin suhteellisen aikaisin saada heidät siinä pysymään, sillä useim
hereillä ja jo v. 1885 koeteltiin kovan- miten oli vastaus kun heiltä vaati jäsen
puoleinen taistelu työnantajain kanssa, saa maksuja: »Jos ette halua odottaa kunnes
daksemme läpiajettua 27 äyrin minimi maksan, niin voin ilmoittaa eroavani lii
palkan, paitsi useita muita vaatimuksia, tosta». Sitten oli taistelu työnantajien
joiden joukossa järjestyinisoikeuden tun kanssa, kun järjestö vähitellen voimistui
nustus. Taistelu hävittiin pääasiallisesti, siihen määrään että se saattoi vaatia huo
sillä työläisten oli 4 kuukauden taistelun miota osakseen. Mutta työnantajat Tans
jälkeen luovuttava minimipalkkavaatimuk- kan rautateollisuudessa olivat, kuten edellä
sesta ja lopetettava taistelu, saamalla jär- mainitsin, aikaisin oppineet taidon järjes
jestymisoikeus tunnustettua sekä muuta tyä, ja siitäpä syystä olivat nämä taistelut
mia pienempiä myönnytyksiä.
aina vaikeita, olivatpa ne sitten suuria tai
Monet olivat eronneet niin hyvin taiste pieniä. Eritoten 2 taistelua, nim. sulku
lun kuluessa kuin sen jälkeenkin ja uusi v. 1897, joka koski yksinomaan meidän
vaivaloinen ajanjakso alkoi esitaistelijoille, ammattiamme, sekä sulku v. 1899, joka
jotka kuitenkin nyttemmin olivat saaneet koski kaikkia ammatteja, tulivat voimatovereita muissa osissa maata, siten että näytteiksi työntekijäin ja työnantajain jär
useita ammattiyhdistyksiä perustettiin ja jestöjen välillä, mutta ilman että kum
elokuussa v. 1888 nämä kaikki jo löyty mankaan puolueen onnistui lannistamaan
vät ammattiyhdistykset liittyivät yhteen, toista, vaikka voidaankin sanoa, että työ
perustaen liittonsa »Dansk Smede- og läiset kummassakin tilaisuudessa luulta
Maskinarbejderforbund».
vasti olisivat taistelun lähimmässä jatkami
Viime kesänä vietimme 25-vuotisjuh- sessa paremmin pysyneet pystyssä.
laamme kaksipäiväisellä juhlalla KöpenNäiden taistelujen jälkeen ovat sittem
haminassa ja oli tässä tilaisuudessa saa min, nim. meidän ammatissamme, pitkät
puvilla miltei kaikki jäsenet Köpenhami- ajat neuvottelut otetut käytäntöön taiste
nasta ja noin puolet muualla maassa asu lun sijaan. Sopimuksilla, jotka myönsi
vista jäsenistä. Viimemainitut saivat va vät palkankorotuksia niiden voimassaolo
paan matkan Köpenhaminaan ja niin hy aikana, nousivat palkat harvaan ja sitkeästi
vin valtion rautateiden kuin höyrylaiva- ylöspäin, osittain suoranaisten tuntipalkkayhtiöiden kanssa oli tehty sopimukset mat lisäysten kautta ja osittain ottamalla käy
kailijoiden kuljetuksesta. Niinpä toimeen täntöön urakkatyöjärjestelmä. Työ tässä
pani esimerkiksi valtion rautatiet suuren menettelytavassa ei aina ollut niinkään kii
ylimääräisen junan edestakasin läpi koko tollista ja meidän jäsenemme pitivät sitä
maan ainoastaan meidän jäsentemme käy usein liian pitkäveteisenä, mutta sillä oli
tettäväksi. Meidän liittoomme kuuluu noin se kieltämätön etu;
12,000 jäsentä ja juhlaan otti osaa, yh
että ne voitiin alottaa koska tahansa,
teenlaskettuna jäsenten perheet ja erittäin ilman että tarvitsi odottaa jonkun sopi
kutsutut, kaikkiaan 18—20,000 henkeä.
muksen loppumisaikaa;
Olen maininnut tämän juhlatilaisuuden
että se mitä voitettiin sopimusajan ku
yhtäjaksoisesti sen kanssa kun esitin van luessa, nousi yli sen mitä olisi voitu voit
hempaa aikaa, että saisitte supistetussa taa ennen tehdyllä työehtosopimuksella
muodossa kuvan siitä menestyksestä joka saman ajan kuluessa;
meidän liitollamme on ollut, mutta sen
että mitä silloin voitettiin hyvien työ
sijaan varmaan hävisi vaikutelma siitä mitä aikojen vallitessa, se voitiin säilyttää huo
sillä väliajalla on toimittu.
nojen aikojen ollessa, ja
Ja kieltää ei voida että matka eteenpäin
että nämä parannukset saavutettiin il
on ollut kova ja kivinen. Ensin taistelu man uhrauksia jäsenten puolelta palkkasiitä, että saimme ymmärtämättömät am- taisteluihin osaaottamisen muodossa.
mattilaisemme liittymään järjestöömme ja
Meidän ammattimme on tätä tietä työs
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kennellyt itsensä eteenpäin siitä, että ol
tuaan yksi alhaisemmin palkatuista, nyt
temmin on yksi parhaimmin palkatulta
ammatteja, katsoen ammattilaisten koko
naistuloihin, ja ei ole myöskään mitään
syytä uskoa että me lähimmässä tulevaisuu
dessa tahtoisimme mennä toisia teitä, jos eivät
työnantajat pakoittaisi meidän järjestöämme
siihen heidän muutetulla taktiikallaan.
Selittääkseen Tanskan työväenoloja yksi
tyiskohtaisesti veisi liian pitkälle ja sitä
paitsi pitäisi siinä tapauksessa myöskin
täydelliseksi valaistukseksi suomalaisille
tovereille kirjoittaman elämisehtojen eroa
vaisuuksista Suomessa ja Tanskassa. Mutta
minähän en voi kirjoittaa suomalaisista
oloista, korkeintaan voin kirjoittaa pari
sanaa siitä vaikutelmasta, jonka sain kun
olin ottamassa osaa teidän liittokokouk
seenne Tampereella v. 1910. Ennemmin
olin jonkun kerran puhellut suomalaisten
järjestömiesten kanssa, m. m. Ammattijär
jestön sihteerin Vartiaisen kanssa, kun he
pyrkimyksissään oppia tuntemaan muiden
maiden järjestöjä ja sitoakseen suhteita
niiden kanssa kävivät täällä, se yleishuomio minulla tästä oli lähinnä, että Suo
men työläiset olivat heränneet voimak
kaaseen järjestäytymistarpeeseen, vaikka sil
loin vielä ehkä kaivattiin suunnitelmia jär
jestötyölle. Aivan väärä ei tämä käsitys
suinkaan ollutkaan useihin aloihin nähden,
mutta minun täytyy myöntää hämmästykseni, kun havaitsin ei ainoastaan kongres
sinne työt hyvin järjestetyksi, vaan myös
kin kongressin, joka mallikelpoisen parla

mentaarisella tapaa työskenteli läpi laaja
peräisen päiväjärjestyksensä, samoin osan
ottajat, joiden joukossa näkyi löytyvän
useita hyvinkin nuoria ammattitovereita,
jotka ottivat osaa keskusteluihin sellaisella
tottumuksella kuin vanhat kouluutetut par
lamentaarikot. En voi myöskään unohtaa
sitä voimakasta uskoa omaan voimaan,
joka ilmeni suunnitelmassa rakentaa »Työ
väentalo» Tampereelle noin !/2 miljoo
nan markan kustannuksella, vaikka jo en
nestään omistettiin joka suhteessa käyttö
kelpoinen Yhdistystalo, ja minun uskoni
Suomen Työväenpuolueen voimiin tässä
suhteessa kasvoi täydeksi vakaumukseksi,
kun minä lyhyellä oloajallani Helsingissä
näin sen uljaan rakennuksen jonka puo
lue *) omistaa.
Yhteys Suomen ja muiden Skandina
vian maiden järjestöjen välillä on sittem
min laajalti kehittynyt ja rauta- ja me
talliteollisuudessa on solmittu 4-jäseninen
ketju Metallityöväenliittojen välillä, joka,
oikein käytännössä toteutettuna, on hy
vänä suojana Skandinavian metallityöläi
sille, niin hyvin suurten teollisuusmaiden
kapitaalivaltaa vastaan kuin — mitä Suo
meen tulee — itäistä despoottivaltaa*2)
vastaan.
A. Johansen.
(Tanskan seppäin- ja konetyönt. liit. rahastonh.)
0 Tarkoittaa tietysti H:gin Työväentaloa.
Toimitus.
2) Despoottivalta = rajaton itsevaltius.
Toimitus.

Amerikassa olevien suomalaisten suhteesta
ammattikuntaliikkeeseen.
Siitä 300,000 suomalaisesta, jotka ovat
välttämättömyyksien pakoittamana Amerikaan siirtyneet, kuuluu noin 25,000 järjestyneitten rintamaan. Tämä luku osoit
taa, että yhteiselle toiminnalle annetaan
sielläkin tunnustus, kuin ottaa huomioon
kaikki ne vaikeudet, mitkä usein on hen

kilöllä pyrkiessään järjestöön, varsinkin
ammatillisiin. Tuosta edellä esitetystä lu
vusta tulee 14,000 valtiollisen järjestäymisen ja loput ammatillisen osalle.
Useoilla varsinaisilla ammattialoilla, jotka
eivät vielä ole perinjuurin koneellistu
neet, on useoita suomalaisiakin tavallisina
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ammattityössään tai siinä mihin he ovat
jo kotimaassaan harjaantuneet. Mutta
paljon lukuisampi on se joukko, jonka
täytyy olla monenlaisista syistä vaan joinain koneen osina tai kirvesvarren jat
kona. Tämä onkin velvoittanut useat
siellä vieraalla maalla tarkastamaan elä
mänsä epävarmuutta. Useinkin on var
mana pidetty ammattikuntaliikkeen mer
kitys, mutta siellä useoissa järjestöissä
on sisäänpääsymahdollisuudet vaikeanlaisia. Toisissa kun vaaditaan, että täytyy
olla maan kansalainen ennen kun voi liit
tyä ja se edellyttää, että täytyy olla sentähden maassa vähintäin 5 vuotta, sekä
sillä ajalla harjaantua tyydyttävästi käyt
tämään maassa käytettävää kieltä, joka
useallenkin on vaikeata. Useissa am
mattijärjestöissä on velvoituksena näyte
ammattityöhön esitettävä; toisin sanoen
jonkun lautakunnan hyväksymänä vasta
pääsee osastoon. Kaikissa niissä järjes
töissä, joilla on valtaa työoloihin, on ver
rattain korkeat sisäänpääsymaksut. Ne
useasti vaikeuttavat rahatonta liittymään
niihin. Edellä esitetyt seikat suuresti eh
käisevät liittymästä ammattiliittoihin. Mo
nella täältä menneellä on lisäksi pää
täynnä kauniita tulevaisuuskuvia ja se
ehkäisee myöskin liittymästä järjestöi
hin; sillä heidän mielestään, kun siellä
hyvin paljon rahaa muutoinkin saa, niin
ei tarvitse suuria summia uhrata ammatti
osastoille. Monet vielä lisäksi sanovat
tyhmyydessään, että enhän niistä koskaan
voi senttiäkään takaisin saada, koska
aijon jonkun vuoden kuluttua mennä Suo
meen. Tässä esitetyt seikat puhuvat vai
keuksien ja joukkojemme ammattiliikkeemme tuntemuksen heikkouksista.
Huomattavammin ammatillisesti järjes
tyneet ovat kivityöläiset. Monet seikat
saattavat heidän järjestäymisprosenttinsa
pysymän korkeana. Järjestöön kuulumi
nen kuin on pakollista, niin se jo puoles
taan lurjuksetkin velvoittaa jäseniksi.
Toiseksi he ovat jo aikoja sitten voineet
saada työaikansa ja palkkansa ym. työ
ehdot itselleen suotuisaksi. Täten täytyy
heidän etunsa tähden kuulua osastoon.

Kaivostyöläiset ovat toisin paikoin kiin
nittäneet huomiota tälle kysymykselle;
mutta koska tämä työala on niin avo
naista, että jonkun ajan harjoteltuaan voi
tehdä tätä työtä poistiehensä, niin on jär
jestöjen ollut vaikeampaa järjestää työ
läisiä, siihen nähden kuin edellisessä am
matissa. Voidaan sanoa, että se tunte
mus, minkä he omaavat työväen liik
keestä, on varmaa ja tulevaisuudessa tu
loksia tuottavaa. Heidän taistelunsa on
selvin todiste siitä.
Metallityöläiset, joita useissa Idän val
tioissa on sataluvuin, ovat toisin paikoin
ryhtyneet perustelemaan omaa kansalli
suutta varten osastojakin. Niitten vaiku
tus onkin ollut merkitsevää. Tämä teol
lisuusala, samoinkuin edellinenkin, on
etupäässä kieltä ja oloja tuntemattomille
ensimäisiä, koska näissä vaan tarvitaan
käsiä ja taas käsiä. Järjestämistyö tä
män tähden kysyykin voimia, koska järjestäymistyö täytyy uloittaa laajoille kan
san kerroksille. Työnantajat ovat tälle
alalle ottaneet käytäntöön kaikki mahdol
liset teknikan tuottamat edellytykset, si
ten siis varsinainen ammattityö on mo
nelta estetty. Hyvin harvoissa tapauk
sissa onkin tällä teollisuusalalla minkään
laisia tariffisopimuksia, jollemme ota lu
kuun joitain läheisiä teollisuusaloja, joilla
on työläisillä osittainen valta. Pääasiassa
ovat suomalaiset automobiilien, laivojen,
koneitten sekä kaikenlaisten tällä teolli
suusalalla tarvittavien raaka-aineitten val
mistuslaitoksissa, etenkin sulattomoissa ja
rautalankateollisuudessa. Kaikilla edellä
kerrotuilla aloilla on ammattiyhdistysliik
keelle lainattu entistä enemmän huomiota
ja niitten taholta, jotka jo ovat mukana,
on asioita järjestetty tälle kysymykselle
sekä uusille tulokkaille entistä edullisem
maksi.
Räätälit ovat myöskin lukuisasti järjes
tyneet. Puusepät, kutojat, maalarit, kirjapainotyöläiset ovat toisin paikoin yhtyneet
lukuisasti järjestöihin, varsinkin kutojat,
jotka viime vuosina ovat saaneet kapitalin
puristuksesta eniten osaksensa. Sitten on
viime aikoina joittenkin järjestöjen ta
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holta värvätty ja on kai onnistuttukin saa
maan joku määrä metsätyöläisiä siihen
puolanarkistiseen I. W. W. liittoon.
Naistovereittemme toiminta on kohdis
tettu viime aikoina palveliataryhdistyksien järjestämiselle useampien eri menet
telytapojen välityksellä. Osuuskotien ja
valtiollisen toiminnan velvoittamana on
kin tässä onnistuttu jonkun verran johta
maan mielipiteitä unioitten eduksi.
Yleissilmäyksellä voi osoittaa ainakin
sen, että Yhdysvaltain suomalaisten suh

tautuminen ammatilliseen liikkeeseen on
esimerkiksi kelpaavaa monille kansoille.
Se ammatillisen sekä valtiollisen toimin
nan ymmärtäminen, mihin he sielläkin
ovat joukkoliikkeen kautta päässeet, an
takoon meille innostusta ja varmuutta,
että voimme osoittaa niille lukuisille jou
koille, jotka järjestöjemme ulkopuolella
vielä ovat, että vasta silloin on mahdol
lista elää kuin itse työläisluokka määrit
telee työn arvon. Jouduttakaamme siis
tätä toimintaa.
Sebulon.

Ammattiyhdistysliikkeen avustustoiminnasta.
Maamme ammattiyhdistysliikkeessä on
näihin asti kiinnitetty verrattain vähän
huomiota avustustoimintaan. Vasta viime
aikoina on ruvettu kiinnittämään huomiota
ammatillisen toiminnan tähän puoleen.
Liitto toisensa jälkeen pohtii liittokokouk
sessaan avustustoiminnan laajentamista
koskevia kysymyksiä ja päättää perustaa
työttömyys-, sairaus- ym. kassoja. Tämän
laiset päätökset ovat erittäin ilahuttavia ja
merkillepantavia, sillä ne osottavat varsin
selvästi päätösten tekijäin harrasta ja vaka
vaa pyrkimystä luoda liitoistaan sellaisia
järjestöjä, joitten avulla kyetään tukemaan
jäsenistöä työttömyyden ym. puutteen sat
tuessa.
Kuitenkin on huomattava, että melkein
kaikissa liitoissa löytyy liiton avustustoi
minnan laajentamisen vastustajia, jotka
koettavat sekä periaatteellisilla että käy
tännöllisillä syillä vastustaa sitä. Kun nyt
liittojen johdon taholta esitetään perus
tettavaksi uusia avustusmuotoja, joista
useinkin maksetaan vuosittain huomattavia
summia, niin samalla myöskin täytyy esit
tää jäsenmaksuja korotettavaksi entisestään.
Nämä jäsenmaksujen korotusehdotukset
ovat tavallisesti sangen vaatimattomia 5,
10, korkeintaan 15 p. viikkoa kohti, mutta
kuitenkin ne antavat useille jäsenille ai
heen ruikuttaa »mahdottomista» maksuista

ja synnyttävät sellaista vastustusta, että
useinkin liittokokouksessa saadaan nipinnapin uudistuksia aikaan. Ja kuitenkin
avustustoiminnan laajentaminen on välttä
mätöntä, jos mielimme ammatillisten jär
jestöjen kaikinpuolista vaurastumista edis
tää, jos tahdomme kiinnittää jäsenistön
niihin mahdollisimman kiinteästi, etteivät
ne muodostuisi miksikään »läpikäytäviksi»,
joissa ollaan ja erotaan miten kulloinkin
sattuu. Juuri avustustoiminnan laajenta
minen on kaikkialla osottautunut tehok
kaimmaksi estämään jäsenten suurta vaih
telua järjestössä. Mutta sen järjestäminen
ehdottomasti vaatii maksujen kerottamista.
Ellei sitä tehdä avustusmuotoja lisättäessä,
ei saada kokoon tarpeellisia taistelurahastoja, eikä järjestö voi silloin pysyä taistelujärjestönä vaan muuttuu avustusyhdistykseksi, joka pian menettää merkityk
sensä.
Jotta tämä turhanaikainen kitsailu ja hy
vän asian vastustaminen saataisiin tyyten
häviämään, tulee jokaisen uudistuksia ja
ammatillisen liikkeen edistystä harrastavan
työskennellä
valistuksen
levittämiseksi
näissä asioissa. Sillä juuri valistumattomuus
panee vastustamaan jäsenmaksujen koro
tusta. On selitettävä, että edullisinta on
maksaa liitolle viikossa 10—15 p. enem
män — joka ei nyt liene mahdottomuus
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— ja nauttia esim. työttömänä ja sai
raana ollessa avustusta liiton taholta, kuin
ruveta tekemään säästöjä näistä 10-pennisistä. Sillä nämä säästöt eivät koskaan
voi nousta niin suuriksi kuin järjestön
antamat avustukset ovat. Ja silloin täl
lainen säästäväisyys on suurinta tuhlausta.
Sitten esitetään se periaatteellinen väite,
että ammatillinen järjestö on taistelujärjestö, eikä se saa muita tehtäviä ottaa.
Huolehtikoon 'valtio työttymistä ja sairaista.
Aivan oikein, ammattiyhdistys on taistelujärjestö, eikä siitä saa muodostaa pelkkää
avustusyhdistystä. Mutta taistelujärjestönä
ollen se ei saa jättää jäsentään pulaan,
jos jäsen on esim. joutunut työnantajan
vainottavaksi, tarvitaan siis vainottujen
avustamista. Samoin jos liitto on saa
vuttanut työsopimuksen ja jonkun ajan
kuluttua tulee taloudellinen Iaskuaika, lii
ton jäseniä joutuu joukottain työttömäksi
ja kun työttömyyttä on jatkunut pitem
män aikaa, niin on se vaara tarjolla että
hätään joutuneet ovat pakotettuja tarjoutu
maan töihin halvemmalla kuin työsopimus
määrää, syntyy siis ankara kilpailu, joka
hajottaa rivejä ja saattaa aiheuttaa joukottaista jäsenyydestä luopumista. Työttömyysavustuksen jakamisella sentään voi
taisiin jossakin määriä estää työttömien
kilpailua ja muutenkin lievennettäisiin
työttömyyden aiheuttamaa kurjuutta. Se
taas vuorostaan pakottaisi jäsenet kiinty
mään liittoonsa ja siten tekisi niistä var
moja ja pysyviä järjestöjä.
Mitä sitten tulee siihen vaatimukseen,
että valtio huolehtisi työttömistä ja sai
raista, lienee selvää, että sen toteuttami
seen saattaa kulua hyvinkin paljon ai
kaa. Ja kumminkin jo nyt esiintyy maas
samme verrattain laajaa työttömyyttä,
josta useat tuhannet työläiset kärsivät.
Ja ellei sen synnyttämää kurjuutta amma
tilliset järjestöt pyrkisi lieventämään, saat
taisi se vaikuttaa liitoissa suurta jäsenten
vähentymistä työttöminä aikoina. Ja eikö
hän juuri työttömyysavustusta antamalla
vähitellen saataisi valtiota avustamaan
liittojen työttömyyskassoja — kuten Tans
kassa on laita — ja sitten lopulta lykät
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täisiin työttömistä huolehtiminen yhteis
kunnan haltuun.
Epäilemättä vaikeus saada valtio huo
lehtimaan työttömistä on saanut Saksan
ammatilliset järjestöt jakamaan jäsenilleen
työttömyysavustusta. Ja kuten seuraavista
numeroista käy ilmi, jakavat Saksan yhdis
tyneet ammattiyhdistykset huomattavia
summia työttömille jäsenilleen:
Vuonna
»
»
»
»
»

1907
1908
1909
1910
1911
1912

6,527,577Saksan markkaa
8,134,388
»
»
8,593,928
6,075,522
»
»
6,340,544
»
»
7,741,240

21 vuoden aikana ovat Saksan ammatti
liitot jakaneet kaikkiaan 68 miljoonaa
Saksan markkaa työttömyysavustuksena.
Vielä suurempia summia jakavat Sak
san ammatilliset järjestöt sairasavustuksena, vaikka Saksassa on voimassa pa
kollinen sairausvakuutus v. 1883 alkaen.
Seuraavat määrät ovat nimittäin jaettu sairasapua:
Vuonna
»
»
»
»
»

1907
1908
1909
1910
1911
1912

3,482,822 Saksan markkaa
»
8,473,853
»
»
8,896,354
»
»
9,028,693
»
10,266,730 »
11,436,326 »
»

Ylläesitetyt numerot osottavat saksalais
ten järjestöjen avustustoiminnan saavutta
neen kunnioitettavan laajuuden. Kun siis
kokemuksista rikas Saksan ammattiyhdisliike on harjottanut vuosittain laajennutta
avustustoimintaa, silti kadottamatta taisteluluonnettaan ja unohtamatta lopullista pää
määräänsä, niin pitäisi se olla meikäläisillekin riittävä todiste osottamaan mihin
suuntaan on ammatillisessa liikkeessämme
kulettava ja miten suhtauduttava avustus
toimintaan.
*
Tarkastelkaamme nyt minkälaisia eri
avustusmuotoja on ammattiyhdistyksillä,
sekä mikä merkitys niillä on. Ulkomaa-

K- Rovio.

Liiton puhujana v. —11—1912.

laisissa järjestöissä olemme nähneet ole
van käytännössä seuraavat avustusmuodot:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lakko- ja sulkuavustus.
Vainottujen avustus.
Työttömyysavustus.
Matka-avustus.
Muuttoavustus.
Sairausavustus.
Hautausavustus.
Työkyvyttömyysavustus.
Erinäisiä pienempiä avustuksia.

Nämä avustukset voidaan jakaa kahteen
pääryhmään: ensimäiset viisi avustusmuo
toa ovat taisteluluontoisia avustuksia, jotka
johtuvat ammatillisten järjestöjen taiste
lusta, kun taas neljä’ viimeksi mainittua
ovat sellaisia avustuksia, joilla ei ole mi
tään tekemistä ammatillisen taistelun kanssa,
joitten avulla vaan koetetaan helpottaa jä
senten elämää.
Kun siis ryhdytään avustustoimintaa jär
jestämään, on luonnollisesti ensikädessä
otettava käytäntöön ne avustusmuodot,
jotka johtuvat ammatillisesta taistelusta.
Vasta sitten kun järjestö on turvannut jä
senensä taistelun kaikilta mahdollisilta seu
rauksilta, ryhdyttäköön järjestämään muita
avustusmuotoja. Tosin kaikissa liitoissa
ei voida seurata aivan tarkasti tätä peri
aatetta erikoisten olojensa ja tarpeittensa
vuoksi, mutta joka tapauksessa voidaan

niissäkin asettaa taisteluluontoiset avustuk
set etualalle ja muut avustukset toiselle
tilalle. Sillä taistelukykyinen liitto kyke
nee aina järjestämään avustustoimintansa,
mutta jos liitto menettää taisteluluonteensa,
niin ei sillä ennen pitkää tule olemaan
mitään virkaa. Ammattiliiton tulee aina
pysytellä luokkataistelun pohjalla, sen ensimäinen ja tärkein tehtävä on johtaa työ
väestön taloudellista taistelua, eikä harjottaa hyväntekeväisyyttä. Sillä taistelun avulla
han työväenluokka murtaa kapitalismin
kahleet, eikä hyväntekeväisyyden avulla.
Mutta jotta liitto pysyisi taistelukykyisenä, jotta se voisi koota yhä suurempia
taistelurahastoja, tulee sen toimia siten,
että jäsenet saadaan kiintymään liittoonsa
niin lujilla siteillä kuin suinkin. Tästä
syystä ei nykyään voida rajottua yksin
omaan taisteluavustuksiin, vaan on niiden
rinnalle järjestettävä muita avustuksia.
Avustustoiminta lisää liiton voimaa, ai
heuttaa uusien jäsenten runsasta liittymistä
liittoon ja vähentää jäsenten eroamista lii
tostaan. Senjälkeen kun Saksan metalli
in iehet rupesivat jakamaan sairausavustusta, jäsenten eroaminen rupesi alene
maan. Niinpä v. 1905—1906 se aleni
38.7:sta 37.7:ään prosenttiin. Kirvesmiehillä aleni 35:stä 32:teen °/0. Sama ilmiö
esiintyi jo työttömyysavustusta järjestet
täessä. V. 1899 — 1900 järjestivät sen
Saksan metallimiehet ja v. 1903 —1904
puutyöntekijät sekä tupakkatyöläiset. Jä
senten eroaminen liitosta väheni vuosittain
huomattavasti. Metallimiehillä se aleni
66:stä 57:ään °/0, puumiehillä 38:sta 28:aan
ja tupakkatyöläisillä 39:stä 20:een °/0. Sa
maa todistetaan muista liitoista. Myöskin
on havaittu, että toisinaan siirtyy jäseniä
sukulaisliitosta toiseen kun sillä on tar
jottavana suurempia avustuksia.
Vielä on huomattava että sellaiset avus
tukset kuin sairaus- ja hautausavustus ai
heuttavat myötätuntoa liittoa kohtaan nais
ten taholta. Erittäinkin hautausavustus,
joka maksetaan leskelle taikka äidille sil
loin kun he ovat surun valtaamia kuole
man johdosta, synnyttää heissä kiitolli
suutta avustajaa kohtaan. Ja tämä on
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sangen tärkeä seikka, sillä tunnettuahan
lienee, että nykyään on kaikkialla run
saasti sellaisia aviovaimoja, jotka kaikin
tavoin koettavat estää miehiään liittymästä
am.-osastoon ja — ikävä kyllä! — onnistuvatkin. Kun naisten valistaminen koh
taa suuria vaikeuksia — monikohan per
heen äiti käy kuulemassa puhujaa? —
kärsii ammatillinen liike melkoisesti nais
ten vastustuksesta. Mutta tämä vastarinta
katoaa sitä nopeammin, kuta useampi
vaimo huomaa liiton auttavan jäseniään
heidän ollessa puutteessa. Näin saattaa
pienikin avustus vaikuttaa naisiin mahta
vammin kuin paraskaan kaunopuhuja:
liikkeen vastustajista he muuttuvat sen kan
nattajiksi. Sen sijaan, että estäisivät mie
hiään liittymästä am.-osastoon, he nyt ke
hottavat liittymään siihen.
Kun avustustoiminnalla tuetaan jäseniä,
heidän ollessa puutteessa ja kun avustus
on tavallisesti sitä suurempi mitä kauvem-

min on ollut liiton jäsenenä, on se omiaan
kiinnittämään jäseniä järjestöönsä ja pitä
mään huolta sen menestyksestä. Se, joka
on saanut hankittua oikeuden korkeisiin
avustuksiin ei turhan takia eroa järjes
töstä. Sitä paitsi jäsenet maksavat suu
rempia maksujakin kun tietävät saavansa
avustusta tarvittaessaan.
Kuten kaikille liittomme jäsenille lienee
tunnettua, ehdottaa liittotoimikunta edus
tajakokouksen hyväksyttäväksi uusia avus
tusmuotoja. Toivottavasti nämä ehdotuk
set saavat kaikissa osastoissa vastakaikua
ja johtavat myönteiseen päätökseen. Jos
näin käy, voimme luottamuksella jatkaa
taisteluamme edelleen. Ja epäilemättä tu
lee silloin liittomme edelleenkin lujittu
maan ja voimistumaan sekä kykenee saa
vuttamaan entistä parempia tuloksia. Ja
sitä vartenhan me taistelua käymmekin.
Kustaa Rovio.

Uudelle taipaleelle.
Viidentoista vuoden toimintojen jäl
keen voimme pysähtyä tälle merkkipaa
lulle ja katsella ajan varrella olleita unhottumattomia muistoja, ja niistä saa
miamme kokemuksia, tulevalle taipaleelle
ohjaukseksi. Monet ihmiset, joiden täy
tyy elää huonoa elämää, ajattelevat voi
vansa sen korjata eteen tulevalla ajalla,
ennen kaikkea tahtovat parantaa tapansa,
jos laiminlyöntejä on, niin koetetaan un
hoittaa ja entistä uutterammin ottaa osaa
toimintaan, koettaen siten täyttää tär
keintä velvollisuutta yhteiskunnallisessa
elämässä. Me metallityöläiset olemme
sorrettua joukkoa. Olemme olleet jo mo
net vuodet, jopa kymmenetkin, kärsintää
kokemassa; meihin se riisto on koskenut
armottomasti. Tämän kautta onkin ri
veissämme esiintynyt heikkouksia useam
manlaisia. Heikkoutta on väkijuomainkin
käyttö edistänyt. Se on osaltaan johtanut
tiedottomuuteen oman asemamme ym

märtämisessä. Tiedottomuus on johtanut
suuressa määrin harhaluuloihin järjes
tömme vojmasta ja tärkeydestä sekä niistä
voitoista, joita sen kautta on mahdollista
vallata. Työaikamme on ollut luonnot
toman pitkä; työskentely useinkin on täy
tynyt suorittaa joko rasittavassa kuumuu
dessa tai hirvittävässä kylmyydessä. Nämät ovat tietämätöntä ja järjestymätöntä
työläistä kiihoittaneet itselleen huvia tai
muuta nautintoa etsimään ravintoloista,
joissa hänelle on useinkin annettu en
tistä enemmän tahdottomuutta joukkotyöskentelyyn. Metalliherroille on ollut
näin mahdollista riistäntää häneen koh
distaa entistä voimakkaammin. Tällä ta
voin on sortunut sadat jopa tuhannetkin
joukostamme elämän osattomuuteen ja
jääneet vaille luokkatuntemusta. Osa
tonta on lukuisien metallityöläisten elämä
ollut, varsinkin viime vuosien kuluessa,
jolloin on työttömyyttä ja sen seurauksia
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K- Lahtinen.

Liiton puhujana 1913—1914.

ollut kärsittävänä. Tämän tähden on
useitten kotielämä ollut täynnänsä lakkaa
mattomia suruja ja huolia. Valveutunut
työläinen on hieman paremmassa ase
massa ja senpä tähden hän järjestöjen
ym. pyrkimysten kautta koettaa ja voikin
torjua äärimmäisen hädän luotansa.
Pyrkiessämme parempaan ja jalom
paan elämään, täytyy meidän käyttää vä

littäjänämme joukkoliikettä ja juuri mei
dän metallityöläisten, omaa liittoamme.
Yksilöllinen vaatimus ja kapinoiminen ei
sanottavammin mitään merkitse, mitä
ehein joukkoliike on, sitä tehoisammin se
voi meitä johtaa parannuksien tielle.
Matkan varrella esiintyneet kaikenlaiset
pikku vastoinkäynnit täytyy muistaa tule
valle taipaleelle lähtiessä. Unhoittaa kai
kenlainen persoonakinastelu sekä am
mattikateus, koska metalliherrat poistavat
juuri järjestelmillään meiltä ammattiolemuksen ja asettavat meidät koneen osiksi,
teollisuustyöläisiksi. Näin matkan var
rella opitut seikat kannustavat meitä en
tistä enemmän miettimään järjestöjemme
sisäistä uudistamista ja liittomme asetta
mista mitä taistelukuntoisemmaksi. Tehdä
se niin sanotuksi itsemme suojelemisjärjestöksi. Parhain päätös tällä merkki
paalulla on se, että muistamme ennen
kärsityt heikkoudet muuttaa järjestöl
lemme eduksi ja johtaa kaiken sen jou
kon riveihimme, jotka uneksivat liit
tomme ulkopuolella niitä entisiä hyviä
a'k°ia‘
Sebulon.

Turun valajain osasto 15-vuotias.
Tämän vuoden tammikuussa tuli kulu
neeksi 15 vuotta siitä kuin Turun vala
jat perustivat ammattiosastonsa.
Joulukuun 11 p:nä v. 1898 kokoontui
vat valajat Turun työväenyhdistyksen ta
lolle keskustelemaan yhdistyksen perusta
misesta ja valitsivat silloin sääntökomitean.
Tammikuun 6 p:nä 1899 kokoonnuttiin
uudelleen, hyväksyttiin sääntöehdotus ja
valittiin nyt perustetulle yhdistykselle en
simmäinen johtokunta. Johtokuntaan tu
livat valittua seuraavat 9 valajaa: K. Churman, K. Savonen, K. Lindfors, E. Salmi
nen, Y. Helin, Y. Vuorinen, S. Andersson,
H. Itkonen ja Y. Wigell.
Silloin johtokuntaan valituista on ny
kyään osastoon kuuluvana ainoastaan S.
Andersson. Kolmea ensinmainittua pide

tään osaston perustajina. Perustajista K.
Savonen, joka ainoana on jatkuvasti seu
rannut ammatillista työväenliikettä kuuluen
aina innokkaampiin toimihenkilöihin, kuoli
Taalintehtaalla 22 p. toukokuuta 1913.
Toiminta aloitettiin Turun työväenyh
distyksen vahvistamilla säännöillä, joiden
mukaan osaston jäseneksi pääsi kuten 2 §
säätää:
»Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen
hyvämaineinen rauta-, metalli- ja valurinammatin työalalla Turun kaupungissa eli
viisi kilometriä sen rajojen ulkopuolella
työskentelevä tai toimiva henkilö, joka on
ammattiansa harjoittanut vähintäin 2 vuotta.»
Ammatillisen työväenliikkeen ollessa ke
hityksen alaisena on osastokin eri aikoina
kuulunut aikaisiinsa pääjärjestöihin.
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Ensimmäiset vuotensa kuului osasto ala
osastona Turun työväenyhdistykseen, joka
kantoi jäsenmaksut ja sääntöjen mukaan
maksoi kokousilmoitukset, puolueverot ym.
Tämän ohella kuuluttiin myöskin »Paikal
lisjärjestöön» useita vuosia.
Ammattiliittojen perustamisaikakaudella
oltiin kiivaita oman liiton kannattajia ja
Valajainliiton synnyttyä v. 1906 liittyi osasto
siihen, ollen liitossa liiton lopettamiseen
saakka.
Kun vuoden 1908 suurien lakkojen ja
koko maata käsittävän metallisulun sekä
oman liiton lopettamisen lyömästä lamaannustilasta selviydyttiin niin liittyi osasto 1 p. J. Heinonen. Liiton puheenjoht. v. 1906—1908.
kesäkuuta 1909 S. M. T. liittoon, kuuluen
siihen edelleenkin n:lla 41.
Sääntöjäkin on sen 15 vuoden ajalla osittain saivatkin.» Työntekijät mainitaan
olosuhteitten mukaan järjestetty ollen ny järjestyneiksi.
Tämä sitkeä yli 9 viikkoa kestävä tais
kyään S. M. T. liiton osastojen säännöt toi
mintaohjeena. Käytännöllistä toimintaa oh telu koski 60 miestä ja oli yhtenä vaati
jaamassa on osastolla kuluneella ajalla ol muksena myöskin työajan lyhennys
Työaika olikin sitä ennen 12 tuntinen
lut 8 puheenjohtajaa, joista nykyään toi
miva Otto Gustafsson on toimeen valittu ja korkein palkka 36 penniä tunnilta
Ammatillisen työväenliikkeen ansioksi
7 kertaa.
Jäseniä oli ensimmäisellä vuodella — täytyy sanoa, että nyt on työpäivä lyhyempi
jolloin oli erittäin hyvät työajat, joten ja tuntipalkat paremmat joskaan ei palkat
paikkakunnalla oli paljon enempi valajia ole vielä nousseet siinä määrässä kun
— 77, joista koko vuoden maksaneita 29 elinkustannukset ovat paikkakunnalla nous
ja nyt 15 vuoden lopulla 48. Jäsenluku seet.
kuluneella 15 vuotiskaudella on ollut hy
Uudemmista työtaisteluista (kuin ei oteta
vinkin vaihteleva ollen kuitenkin prosen v. 1908 sulkua lukuun) mainittakoon va
teissa laskien etutilalla paikkakunnan me- lajain lakko ns. Piispanpellon tehtaalla 1909,
talli miehistä.
joka aiheutui »Siltatehtaan» lakonalaisten
Tämän vuoden II:lla neljänneksellä tili töiden takia. Venäjältä värvättyjen rikku
tys menee jo aluksi 60:lIe, tehden järjes- rien avulla tulivat työt jotenkuten tehtyä.
tymisprosenttimme 62.
Osaston välityksellä olisi rikkurit saatu
Työtaistelulta, etenkin omassa maassa lähtemään rajan taakse takaisin, mutta kuin
käytyjä, on osasto aina uhrautuvasti avus viranomaiset aina maaherraan saakka avus
tanut. Ompa osaston toimesta kerätty va tivat työnantajia, niin oli lakon loputtua
roja suuriin työtaisteluihin ulkomaillekin. uhrattava 2 toveria lakkouhreina, joiden
Turussa olleista omaa alaa koskevista täytyi turvautua toisille aloille, jossa edel
taisteluista huomattavin on ollut valajain leenkin toimivat. Lakon seurauksena kui
lakko Crichtonilla v. 1900, josta teollisuus- tenkin on pidettävä sitä, että järjestyneiden
hallituksen Työtilastollinen aikakauslehti työläisten toiminnalle on oltu suopeampia
lausuu: »Vuonna 1900 maaliskuun 7 p. kuin ennen.
alkoi pitkällinen valajain lakko W:m CrichEdistäessään ammatillista työväenliikettä
ton ja C:o konepajalla, joka 65 päivää kes ei osasto ole laimiinlyönyt puoluetoimintettyään päättyi toukokuun 12 p:nä. Vaa taakaan, joka alkuvuosina olikin ainoana
timuksena oli palkan korotus, jonka he harrastuksena.
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Johan Mietola, sorvaaja. Kuoli tapaturmai
sesti Tampereen konepajalla toukokuussa 1914.
Ijältään oli hän 68 vuotias. Tampereen sorvaajain osastossa jäsenenä sen perustamisesta
alkaen. Käytetty monissa luottamustoimissa.

Paikallisen puoluetoiminnan harrastusta
lienee sekin kun osastolla on Turun lää
nin eteläisen vaalipiirin työväen sanoma
lehden osuuskunnan osuuksia 500 mkan
arvosta.
Kun osasto 15 vuotta sitten perustettiin
asettui osasto heti työväenpuolueen ohjel
man kannalle ja on osaston historiassa
osansa puoluepyrinnöistäkin.
Juhlalippu kysymysestä, heti toiminnan
alussa mainittakoon, että osa osaston pe
rustajista olivat puuhassa ostaa lipuksi jon

kin nukahtaneen raittiusseuran muka kun
niakkaan lipun, mutta silloisissa oloissa
uudemman suunnan miehet asettuivat pu
naisen värin jyrkiksi kannattajiksi. Juhlalipuksi laitettiinkin sitten uusi ja suuri pu
nainen lippu, johon tunnuslauseeksi maa
lattiin: »Mies ja ääni». Kun tämä vaa
timus, (joka silloin porvaripiireissä leimat
tiin tuulentupaihanteeksi) saavutettiin ylei
sen äänioikeuden muodossa, niin riensi
osasto heti esittämään toista työväenpuo
lueen ohjelmavaatimusta piirtämällä lip
puunsa tunnuslauseeksi: »8 tuntinen työ
päivä». Kahdeksan tuntisen työpäivän saa
vuttamiseksi onkin edelleen taisteltava koko
ammatillisen työväenliikkeen voimalla ja
ajettava läpi tulevaisuudessa kuten vaati
mus äänioikeudestakin.
Viisitoista vuotisen toimintansa jälkeen ei
osasto tietenkään jää laakereilleen lepäämään,
sillä paljon on vielä järjestön hyväksi puuhat
tava ennen kuin saadaan järjestymisprosenttimme kohotettua edes 90:neen. Muiden me
tallityöläisiä käsittävien osastojen kanssa ol
laan nyt ripeässä yhteistoiminnassa, tarkoi
tuksella saada aikaan oikeen vakava ja jär
jestelmällinen agitatsioni metallimiesten jär
jestämiseksi Turussa.
Niin toverit! 9O°/o järjestyneitä ei liene
Turussakaan mahdoton saada kun vaan
väsymättömästi ja uhrautuvasti järjestämme
voimakkaan ja toverillisen koti- ja työpaikka-agitatsionin.
F... k.

Konepajassa.
Tomupilvi se mustana leijailee,
koneet rautaa jyrsien ryskää.
Siellä pakkuvi seppäin vasarat,
päällelyöjäin moukarit jyskää.

Hiki valuvi otsalta viilaajan
on kovaa se takkirauta.
Musta tomu se tunkeuu keuhkoihin,
— monta nuorena nielee hauta —.
M. T—a.

Radius.
V. 1913 alkoi Tukholmassa työtaistelu »Pri
mus» oy. öljykeittiötehtaalla. Se taistelu ei
ole vieläkään päättynyt, sillä »Primus» oy. ei
ole suostunut Ruotsin metalliteollisuustyöväen
liiton mitä kohtuullisimpiin työehtovaatimuksiin. Tämän tähden olikin työläisten ryhdyt
tävä sellaiseen taistelukeinoon, että työnanta
jat tulisivat kukistettua kilpailussa heidän
omalla maa-alallaan.
Päätettiin perustaa oma tehdas, jossa val
mistettaisiin juuri samankaltaisia keittiöitä
kun työntekijät olivat valmistaneet tehtaassa,
josta heidät oli ajettu nälkätaipaleelle. Rautaja metallityöntekijäin liittotoimikunta päätti
luovuttaa (tämän päätöksen vahvisti myöhem
min liittokokous) 100,000 kr. pohjarahaksi ja
kun sittemmin työväenjärjestöt sekä joukko
puoluetovereita tekivät lisäluovutuksia, saatiin
hanke taloudellisesti varmalle kannalle. Niin
alotettiin rakennustyöt. Tehdas on nyt val
mis ja olemme tilaisuudessa esittämään pari
kuvaa tehtaasta ja sen tuotteista. Tehdas
rakennus, joka nähdään ylläolevassa kuvassa,
on 60 metriä pitkä, 15 metriä leveä ja 3-kerroksinen. Tähän saakka on käytetty ainoas
taan kaksi kerrosta. Jos tehdasta tulevaisuu
dessa tarvittaisiin laajentaa, voi se helposti
tapahtua. Yhtiö omistaa ei vähemmän kuin
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200,000 neliöjalkaa maata tehtaan suoranai
sessa läheisyydessä. On olemassa hyviä toi
veita siitä, että tämä alue piakkoin täydytään
ottaa käytäntöön. Tehtaassa, niin kuin se on
järjestetty, voidaan valmistaa 150,000 keittiöä
vuosittain. Tarkoituksena on kuitenkin ru
veta valmistamaan myöskin juottauslamp-

puja.
Toisessa kuvassa näemme suuren työhuo
neen erilaisine köneineen. Kuten näkyy, ovat
työhuoneet korkeat ja valoisat ja terveydelli
sissä suhteissa on hankittu mitä tehokkaampia
laitteita. Varsinkin ilmanvaihtolaitos on koe
tettu saada mitä tyydyttävämmäksi. Se ta
pahtuu ilmanpainojärjestelmällä siten, että
ilma talvella lämmitettynä ja kesällä kylmen
nettynä, putkijohtojen kautta pusertuu eri
työhuoneisiin kyllin voimakkaasti karkoittaakseen pilaantuneen ilman ulos seinissä ole
vien venttiilien kautta. Sitäpaitsi on juotto
ja koehuoneisiin asetettu erityisiä ilmanpuhdistuslaitteita, sekä kaikkiin hiomo- ja kiillo
tuskoneisiin järjestetty imiöitä.
Valmistus on tapahtunut pienemmässä mää
rässä aina joulukuun alusta ja aivan hiljat
tain on tuotteita laskettu kauppaan.
Etu
päässä tuotetaan tietystikin kotimaiseen kaup
paan, mutta on tehdas sitäpaitsi jo alkujaan

perustettu suurempaa maasta-vienti valmis
tusta varten. Hyviä ulkomaalaisia sopimuksia
on jo tehty. Suurin myynti mahdollisuus on
Venäjällä, Siperiassa sekä Balkaanilla. Sa
moin on olemassa hyviä myyntitoiveita EteläAmerikassa,
Austraaliassa ja Afrikassa.
Myös Saksaan, Itävaltaan, Englantiin ja Suo
meen on hankittu asiamiehiä.
Mitä Englantiin ja Suomeen tulee, toivo
taan niissä maissa saada aikaan sopimuksia
osuustoimintaliikkeiden kanssa, joilla kieltä
mättä olisi parhaat mahdollisuudet saada teh
taan tuotteet tunnetuiksi.
Radiuskeittiö on kokoonpanoltaan Primuksen ym. kaupassa olevien öljykeittiöiden kal
tainen. Kuitenkin on keittiö sen lisäksi va
rustettu patenteeratulla sytyttäjällä, yhtä yk
sinkertainen kuin kekseliäs ja tarkoitustaan
vastaava. Sytyttäjä on tehty kapeasta, taivu
tetusta messinkiputkesta, sijoitettu spriitä var
ten varustettuun kuppiin ja toinen pää sytykeputken suun vieressä. Sytyttäessä vetäytyy
sprii ylöspäin putkessa olevan sydämen avulla
ja kun sprii on kupissa sammunut, palaa sy-

tytysputken päässä pieni liekki, joka pump
paamalla sytyttää öljykeittiön. Liekki palaa
hetkisen ja estää siten keittiön sammumasta
esimerkiksi vaillinaisen pumppuamisen eli sy
tykkeen puhdistuksen takia. Näin ollen jää
se inhottava käry kokonaan pois, joka tavalli
sesti syntyy siitä, että keittiö sammuu pump
puamisen jälkeen.
Tehtaan johto on uskottu liiton monivuoti
sen toimittaja ja puheenjohtaja J. Th. Johanson’ille. Tehtaassa työskentelee ainoastaan
työntekijöitä, jotka aikaisemmin olivat Pri
mus tehtaan palveluksessa ja jotka lakon takia
joutuivat työttömiksi. Työntekijöitä on yh
teensä noin 80, mutta toivotaan, että kaikki
taisteluun joutuneet lähimmässä tulevaisuu
dessa saisivat työtä uudessa tehtaassa.
Tämä tähän saakka yksin laatuaan oleva
suunnitelma, että tarjota mahdottomalle työn
antajalle pistimen kärkeä, kilpailemalla hänen
kanssaan hänen omalla kauppa-alallaan, on
siis toteutunut ja on nyt varsin suuresta mer
kityksestä, että työntekijät tarpeen vaatiessa
ostavat juuri Radius’sta.

Ax. H.

Lyhyt katsaus metalliteollisuustyöläisten taiste
luihin 15-vuotisena toimintakautena.
Metallityöläisillä on maassamme ollut työ
taisteluja jo ennen kuin minkäänlaista koko
maata käsittävää yhteistoimintaa työläisten
kesken vielä oli olemassakaan. Tässä kat
sauksessa me emme lähde noita vanhempia
taisteluita selostamaan, vaan tyydymme ly
hyeen yleissilmäykseen niistä taisteluista, joita
metallityöläisten ensimäisen yleisen edustaja
kokouksen jälkeen on ollut. Valitettavasti
niistäkin useista ovat tiedot sangen puut
teelliset, mutta mainitsemme lyhyesti kultakin
vuodelta ne tiedot, joita viralliset julkaisut
sisältävät.
V. 1899. Rob. Hubergin vesijohtopajan
putkityöntekijät Helsingissä tekivät lakon elo
kuulla saadakseen alimman tuntipalkan. Sai
vat osittaisen voiton. Lakko kesti 17 päivää.
Samassa kuussa tekivät Sibakoffin vaskisepän liikkeen läkki- ja levysepät lakon Vii
purissa saadakseen 10-tuntisen työpäivän.
Lakon pitkällisyydestä ja tuloksista ei ole
tietoa.
Syyskuussa tekivät Kone- ja Siltarakennus
OY. sepät Helsingissä lakon saadakseen pal
kankorotusta. Tämänkään lakon pitkällisyy
destä ja tuloksista ei ole tietoja.
V. 1900. W :m Crichtonin konepajan työ
läiset tekivät lakon maaliskuulla saadakseen
palkan korotusta. Lakko kesti 65 päivää ja
päättyi työntekijäin osittaisella voitolla.
Ratinan valimon työntekijät Tampereella
tekivät lakon toukokuulla saadakseen palkan
korotusta. Lakko kesti 14 päivää ja päättyi
työläisten voitolla.
H. 1901. Fiskarin ja Pinjaisten tehtailla
puhkesi lakko syyskuulla senjohdosta, että
työnantajat kielsivät työläisiä kuulumasta
työväenyhdistykseen. Työnantajat silloin voit
tivat, mutta vaan hetkellisesti, sillä nyt jo on
useita vuosia työväenjärjestöt paikkakunnalla
toimineet. Vaikkakin metallityöläisten osasto
Fiskarissa vasta v:sta 1913.
F. 1902. Taalintehtaalla syntyi maaliskuulla
sekaluontoinen sulku ja lakko sen johdosta,
että työläiset vaativat palkan korotusta. Työn
tekijät hävisivät. Kuinka kauan lakko kesti,
ei ole tiedossa.
Laivatokan sepät Helsingissä tekivät heinä
kuulla lakon saadakseen palkankorotusta.
Lakon pitkällisyyttä ei tunneta, mutta tus
kinpa sitä kukaan on julistanut päättyneeksi.
V. 1903. Kuopiossa erään konepajan vali
mon työläiset lakkasivat maaliskuulla työstä
palkanmaksun
aiheuttamien
riitaisuuksien
takia. Lakon pitkällisyydestä ja tuloksista ei
ole tietoa.

Kuokkastenkosken rautatehtaan työntekijät
lakkasivat työstä huhtikuulla palkanmaksun
säännöttömyyden johdosta. Tuloksista ja la
kon pitkällisyydestä ei ole tietoa.
Varkauden tehtaan sulku alkoi joulukuulla.
Siitä kerrotaan tarkemmin toisessa paikassa
tässä julkaisussa.
V. 1904. Sorsakosken tehtaan kalusepät
tekivät lakon toukokuulla saadakseen kor
keampaa palkkaa. Lakon pitkällisyydestä ja
tuloksista ei ole tietoa.
V. 1905. Viipurin konepajayhtiön 17 valajaa tekivät lakon huhtikuulla ylityötä koske
vien riitaisuuksien johdosta. 14 työntekijää
erotettiin. Työntekijät vaativat erotettujen
takasin ottamista. Työntekijäin vaatimus hy
väksyttiin 3 päiväisen lakon jälkeen.
Nyholmin läkkisepän-liikkeen työntekijät
Helsingissä tekivät toukokuulla lakon saadak
seen lyhemmän työajan. Tuloksista ja lakon
päättymisestä ei ole tietoa.
Helsingin Kone- ja Siltarakennus OY. 15
naulanlämmittäjää tekivät lakon heinäkuulla
saadakseen 20 pennin alemman tuntipalkan.
Kun niittää jät kieltäytyivät vastaanottamasta
muita naulanlämmittäjiä, täytyi työt keskeyt
tää. Naulanlämmittäjät lakossaan kuitenkin
hävisivät 6 päivää kestäneen lakon jälkeen.
Erään viipurilaisen konepajan messinkityöntekijät tekivät lakon elokuulla, kun työn
antaja kieltäytyi neuvottelemasta työntekijäin
kanssa. Lakon kestettyä 2 päivää työntekijäin
vaatimukset hyväksyttiin.
Helsingin Kone- ja Siltarakennus OY.
työntekijäin keskuudessa kerrotaan marras
kuun lopulla syntyneen levottomuuksia, minkä
johdosta työnantaja julisti työnsulun. Työn
tekijät vastasivat Iakkojulistuksella. Riita
kesti 2 päivää.
Dunderbergin konepajan työläiset Tampe
reella tekivät lakon joulukuulla saadakseen
palkan korotusta. Lakko kesti 4 päivää ja
työläiset voittivat.
Värtsilän tehtaan lakot alkoivat joulukuulla.
Niistä tarkemmin toisessa paikassa tässä jul
kaisussa.
V. 1906. Tämä vuosi on metallityöläisten
taisteluista historiallisesti suurimerkityksellinen, kuten me tulemme huomaamaan. Ennen
kuin ryhdymme selostamaan tämän vuoden
suurta tapahtumaa,
selostamme lyhyesti
pikkujutut.
Kristiinan konepajan työläiset vaativat
tammikuulla lyhenettäväksi työaikaa
tun
nilla. Työnantaja julisti sulun. Työntekijät
vastasivat lakolla. Tuloksista ei tietoa.
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Viipurin konepajan nikkelöimistyöntekijät
tekivät lakon tammikuulla sen johdosta, että
3 työntekijää oli erotettu irtisanomatta ja
syyttömästi. Tuloksista ja lakon pitkällisyydestä ei ole tietoa.
J. D. Stenbergin konepajan valajat tekivät
lakon helmikuulla saadakseen palkankorotusta
20 pros. Lakko kesti 37 päivää ja tuli työn
tekijäin vaatimus hyväksytyksi.
Tikkakosken tehtaan valimo- ja sahatyöntekijät tekivät lakon huhtikuulla saadakseen
10 tuntisen työpäivän ja joka toinen viikko
palkanmaksun. Tuloksista ja pitkällisyydestä
ei ole tietoa.
W. Krausen läkkisepäntyöntekijät tekevät
lakon huhtikuulla palkkakysymyksen johdosta.
Lakko kesti 8 päivää ja työntekijäin vaati
muksiin suostuttiin.
Lehtoniemen konepajan työntekijät tekivät
lakon huhtikuulla saadakseen 5 p :in palkan
korotuksen tunnille. Lakko kesti 31 päivää.
Työntekijät hävisivät.
Helsingin Läkki-, levy- ja vaskisepät, kaik
kiaan noin 400, tekivät lakon huhtikuulla saa
dakseen palkankorotuksen. Lakko kesti 55
päivää, jolloin saatiin sopimus.
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus OY.
pellavatehtaan ja puuhiomon työläisten kes
kuudessa maaliskuulla alkaneen lakon joh
dosta liittyi siihen toukokuun 15 p :nä noin
250 toiminimen konepajan työntekijää. Kone
pajan työntekijäin lakko kesti 16 päivää.
Pellava- ja puuhiomotyöläisten vaatimukset
hyväksyttiin osittain.
Kauttuan rautatehtaan työläiset tekivät la
kon syyskuulla, sen johdosta, että 4 työnteki
jää oli erotettu, ja vaativat palkankorotusta.
Työntekijät, joita oli 130, palasivat työhön.
Lakon pitkällisyys tuntematon.
Lakko Helsingin konepajoissa ®/t—16/u.
Siis 132 päivää.
Alkusoiton tälle pitkäaikaiselle lakolle an
toi Helsingin Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin
ammattiyhdistys. Se esitti 7 p :nä huhtikuuta
Suomen Metalliteollisuuden Harjoittajain lii
tolle sopimusehdotuksen ja erikoisen palkkatariffin. Kirjelmässään 7 p :ltä toukokuuta
vastasi Metalliteollis. harj. liitto tehtyihin
vaatimuksiin melkein kohta kohdalta kieltä
västi. Kuitenkin ilmoitti se olevansa valmis
muutamista kohdista neuvottelemaan ehdolla,
että sen aikaa työt häiriytymättä jatkuisivat.
Työntekijöitä ei vastaus tyydyttänyt ja he
julistivat lakon liiton tehtaissa alkavaksi 12
p :nä toukokuuta. Kun tämä lakko oli alka
nut, jättivät sorvaajat 31 p :nä toukokuuta
S. Metalliteollis. harj. liitolle myöskin sopi
musehdotuksensa.
Siihenkin vastasi liitto
yleensä kielteisesti. Kuitenkin ilmoittaen, että
oltiin aikeissa ryhtyä yleiseen palkkojen jär

jestelyyn ja siksi kun sellainen järjestely on
aikaan saatu, tultaisiin yksityisissä, erikoisem
min korjausta tarvitsevissa tapauksissa palk
koja korottamaan. Samalla se ilmoitti, että
jos sorvaajat kaikesta huolimatta lähtevät lak
koon, tullaan muille ammattialoille julista
maan sulku. Sorvaajat päättivät pysyä vaa
timuksessaan ja ilmoittivat siitä 19 p :nä Me
talliteollisuuden harj. liitolle ja alkoivat lakon
9 p :nä heinäkuuta.
Metalliteollisuuden harjoittajain liitto aikoi
nämä lakot tehdä tehottomiksi. Se antoi ju
listuksen, että ellei jo alkaneita lakkoja lo
peteta ja työntekijät palaa työhön viimeistään
23 p :nä kesäkuuta, tullaan kaikilla liittoon
kuuluvilla helsinkiläisillä tehtailla sanomaan
työväestö irti ja aloitetaan sulku 6 p :nä kesä
kuuta.
Irtisanomiset toimitettiinkin.
Sillä
välin oli Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin ja Me
talliteollis. harj. liiton välillä ollut neuvotte
luja, jotka johtivat sovintoon 4 p :nä heinä
kuuta. Työnantajat ilmoittivat nyt, että työnsulku uhka voidaan peruuttaa. Jakelivatkin
peruutusilmoituksiaan, mutta tekivät sen siksi
vaillinaisesti, että työväestö jäi pois työstä
heinäkuun 6 p :nä ja selittivät työnantajain
julistaman työnsulun alkaneeksi.
Asiaansa valvomaan asetti työväestö nyt
»Rauta- ja metallityöntekijöiden yhteisen
sulku- ja sovittelukomitean». Se lähetti 9 p.
heinäkuuta kaikkien eri ammattiryhmien puo
lesta Metalliteollis. harj. liitolle sopimusehdo
tukset. Se ei niitä hyväksynyt. Sulku jatkui
ilman neuvotteluja elokuun lopulle, jolloin 17,
18, 19 p :nä elokuuta tapahtuivat neuvottelut,
viemättä kuitenkaan tulokseen.
Senaatin
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta sekaan
tui vihdoinkin 28 p :nä elokuuta asiaan. Se
ehdotti, että asetettaisi puolueeton puheen
johtaja, joka ryhtyisi neuvotteluja johtamaan.
Työnantajat eivät sitä silloin hyväksyneet.
Syyskuun 6 p :nä teki ammattientarkastaja
molemmille riitapuolille ehdotuksen, että jä
tettäisi jollekin puolueettomalle virastolle
neuvotteluja johtavan puheenjohtajan valitse
minen. Siksi virastoksi hyväksyttiinkin mo
lemmin puolin Senaatti. Se määräsi puheen
johtajaksi lakit. kand. E. W. Walldenin. Hä
nen johdollaan neuvoteltiin 13—21 p :nä syys
kuuta. Taaskin tuloksetta, sillä työväestö ei
vaatimuksistaan halunnut luopua, eikä työn
antajatkaan niitä hyväksyä. Kipeimpinä koh
tina riitakysymyksissä tuntui olevan vaatimus
9-tunnin työpäivästä ja rikkurien poistami
sesta. Syyskuun 28 p :nä antoi Metalliteolli
suuden Harj. liitto »lopullisen sopimusehdo
tuksensa». Se alistettiin työväestön hyväk
syttäväksi, mutta vastauksessaan 4 p :ltä loka
kuuta ilmoittivat työläiset edelleenkin pysy
vänsä vaatimuksissaan. Sittemmin teki välitysmies, lakit. toht. Leo Ehrnroothin ym.
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Malmia nostetaan.
avustamana välitysehdotuksen, jossa tingittiin
molempien riitapuolien vaatimuksista. Pää
asiassa tämän välitysehdotuksen pohjalla teh
tiin sitten sovinto 17 p :nä marraskuuta vala
jien, pannu- ja levyseppäin, seppäin, sähkötyömiesten ja metallityöntekijöiden ammatti
kuntain ja toiselta puolen Metalliteollis. harj.
liiton välillä. Sopimus hyväksyttiin voimassa
olevaksi vuoden 1908 loppuun. Sopimukseen
eivät yhtyneet putkityöntekijät, vaan jatkoi
vat lakkoa v. 1907 tammikuun puoliväliin.
Näin päättyi tämä lähes 4 ja puoli kuu
kautta kestänyt taistelu, jossa osanottajia oli
yli 3,000 työntekijää. Merkittävää on ennen
kaikkea se, että silloin saatiin ensimäinen so
pimus järjestöjen välillä. (Sopimuksen sisäl
töä on mielestämme tarpeeton selostaa, kun
se metallityöläisille lienee yleensä tunnettu.)
Avustuksiin käytettiin suuria summia, joita
saatiin koti- sekä ulkomailta. Miten paljon
kaikkiaan, ei tämän kirjoittajalla ole tiedossa,
sillä toiminta ei ollut silloin vielä niin keski
tettyä, että liitto olisi avustuksen jaosta huo
len pitänyt. Siitä huolehti sekä sulkukomitea
että asianomaiset osastot.
Sikäli kuin tässä lyhyessä katsauksessa voi
taistelun kulkua ja menettelytapoja siinä ar
vostella, on mielestämme suuri virhe siinä,
että työväestön taholta ei eri ammattikunnat
esiintyneet yksimielisesti. Pientä kahnausta

oli myötäänsä. Se luonnollisesti lujitti työn
antajain asemaa ja saattoi siten taistelun pitkistymään. Ns. »johtajat» eivät myöskään
kyenneet yksimielisyyttä -työntekijäin esiinty
misessä työnantajiin nähden luomaan. Heitä
epäiltiin, sillä suurlakossa saatu innostus ja
luottamus työväen omiin voimiin oli niin
suuri, että maltillisia ohjeita hyvin vasten
mielisesti kuunneltiin. Taistelu ei kuitenkaan
ollut hyödytön, päinvastoin. Metallityöläiset
tulivat nyt vasta huomaamaan vihollisen voi
mat ja se huomio on kieltämättä saattanut
työläiset järjestäjään lujittamaan ja kokoa
maan voimia yhteistä vihollista vastaan
V. 1907. Turussa saivat 18 mittaajaa tammi
kuulla 2 p :iä tuntipalkan lisäystä eräällä sil
lan rakennuksella oltuaan 2 päivää lakossa.
Juankosken taistelu kesti 61 päivää. Se
lostus toisessa paikassa tässä julkaisussa.
Maaliskuulla tekivät Turun 24:ssä sepän ja
vaunusepän pajassa työläiset lakon, joka kesti
40 päivää. Saatiin verrattain hyvä työehto
sopimus aikaan. Sopimuksen päättymisajaksi
hyväksyttiin toukokuun 1 p. 1909.
Viipurissa erään konepajan sepät tekivät
lakon huhtikuulla, vaatien palkkojen korotusta
itselleen ja apulaisille.. Lakko kesti päivän.
Apurien palkat nousivat 2 p :llä.
Porin konepajan valajat tekivät lakon
huhtikuulla, esittäen sopimuksen hyväksyttä-
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vaksi. Lakko kesti 17 päivää ja työläisten
vaatimukset tulivat hyväksytyksi.
Hämeenlinnassa tekivät työläiset 7 :ssä liik
keessä toukokuulla lakon. Saivat 9 päiväisen
lakon perästä työehtosopimuksen.
Viipurin konepajalla saatiin toukokuulla 11
päiväisen lakon avulla verrattain hyvä työ
ehtosopimus.
Turun I2:ssa läkki- ja levysepän työpa
joissa tekivät työntekijät toukokuulla lakon
ja saivat 16 päiväisellä lakolla työehtosopi
muksen esittämässään muodossa.
Haapakosken tehtaan valajat tekivät heinä
kuulla lakon. Se kesti 215 päivää ja saatiin
sopimus, joka voimassa syyskuun I päivään
1910.
Viialan viilatehtaan työläiset tekivät lakon
elokuulla sen johdosta, ettei palkkoja oltu
maksettu. Palkat maksettiin, kun työläiset
olivat 9 päivää lakossa.
Viipurin 9 :ssä läkki-, levy- ja vaskisepän
liikkeessä tekivät työläiset lakon elokuulla.
Päivän oltuaan lakossa saivat työehtosopi
muksen.
Pietarsaaressa oli lokakuulla yhden päivän
kestävä lakko, jossa vaadittiin työnjohtajaa
eroamaan. Hän erosi.
V. 1908. Viipurissa tekivät eräässä läkki
sepän liikkeessä oppilaat lakon tammikuulla
sen johdosta, että työnantaja vaati heitä alle
kirjoittamaan hänen tekemän välipuheen.
Lakko kesti m päivää, jolloin oppilaat pala
sivat työhön ilman välikirjaa.
Vaasassa Onkilahden konepajalla alkoi valajain lakko tammikuulla. Se kesti 12 päivää
ja saatiin aikaan työehtosopimus.
Lehtoniemen konepajan valajat tekivät la
kon helmikuulla. Lakko kesti 10 päivää ja
saatiin aikaan sopimus.
Savonlinnan konepajalla alkoi lakko maalis
kuulla. Kesti 24 päivää. Saatiin aikaan työ
ehtosopimus.
Turun vaunutehtaalla olivat viilaus-osaston
työläiset toukokuulla 3 päivää lakossa, jolloin
vaativat palkan korotusta. Siinä eivät onnis
tuneet.
Tampereen ja Pietarsaaren metallityöläisten
lakot ja yleinen metallityöläisten sulku.
Nämät taistelut ansaitseisivat oman erikoi
sen selostuksensa, muta kun ne ovat vielä me
tallityöläisille tuoreessa muistossa, niin tyy
dymme tässä muiden yhteydessä pääpiirteet
niistä selostamaan.
Pietarsaaren konepajalla esitettiin työnanta
jalle jo aikaisin keväällä työehtosopimus.
Neuvotteluissa ei päästy sovintoon, josta seu
rauksena, että konepajatyöläiset alkoivat la
kon 4 p :nä huhtikuuta. Valajat lakkasivat
myöskin työstä. Heitä työnantaja syytti so

pimuksen rikkomisesta kun eivät sanoneet
itseänsä irti enen lakkoon lähtöä. Oikeudessa
tuomittiin valajat sakkoihin, jotka he kävivät
vankilassa kuittaamassa.
Metallityöläisten
keskuudessa syntyi jo kesäkuulla hajaannusta,
joka meni niin pitkälle, että he vastoin liiton
edustajakokouksen päätöstä hyväksyivät hei
näkuun 1 p :nä työnantajain tarjoaman työ
ehtosopimuksen. Metallityöläisten osasto ero
tettiin sen johdosta liitosta. Valajat jatkoivat
lakkoa.
Samoihin aikoihin oli palkkaliike käynnissä
Tampereella. Siellä esitettiin työnantajille
maaliskuulla työehtosopimusehdotukset eri
ammattiryhmien puolesta. Työnantajat teki
vät vastaehdotuksensa. Se ei kuitenkaan työ
läisiä tyydyttänyt pääasiassa alhaisten palkkatarjoustensa vuoksi. Neuvottelujen avulla
ei sovintoa saatu, josta seurauksena, että
lakko alkoi sikäläisissä suurliikkeissä osittain
18 p :nä huhtikuuta ja joissakin ammateissa
vähä myöhemmin. Lakon aikana tehtiin so
vitteluyrityksiä, mutta turhaa. Lakkoon otti
osaa 748 työntekijää.
S. Metalliteollisuuden Harjoittajain liitto
aikoi tämän sitkeän taistelun kukistaa yleisellä
sululla. Se ilmoitti elokuun 8 p :nä, että ellei
heidän tarjouksiaan hyväksytä, tulevat he ju
listamaan sulun, johon ottaa osaa kaikki liit
toon kuuluvat liikkeet ja vielä jotkut suurem
mat liikkeet liiton ulkopuolelta. S. Ammatti
järjestö teki elokuun 26 p :nä välitysehdotuksen välttääkseen yleisen sulun puhkeamista.
Sekään ei vienyt tulokseen. Työnantajat toi
mittivat irtisanomiset tehtaissa ja niin oltiin
valmiit lähtemään yleiseen sulkuun 1 p :nä
lokakuuta. Ennen sitä löytyi kuitenkin vielä
yksi välimies. Senaattori Otto Stenroth teki
nimittäin välitysehdotuksen ja tarjosi sitä
riitapuolten hyväksyttäväksi. Kukaan riita
puolista ei sitäkään välitysehdotusta hyväksy
nyt ilman joitain ehtoja, joten kaikki sovit
teluyritykset olivat turhat. Viime tingassa
olisi työntekijäin puolelta tuo välitysehdotus
kuitenkin hyväksytty, mutta työnantajat olivat
niin halukkaita sulkuun, että he eivät maltta
neet enään työntekijäin viimeistä vastausta
ottaa kuuleviin korviinsa. Sulku alkoi 1 p :nä
lokakuuta ja joutui siihen lakossa olevien liik
keiden kanssa yhteensä 21 maamme suurem
paa konepajaa ja tehdasta, ei kuitenkaan Hel
singistä, sillä sopimus esti sen, joista 6 ulko
puolella liiton. Työläisiä otti tähän riitaan
välittömästi osaa 3,269.
Sulku jatkui aina 12 päivään marraskuuta,
jolloin kirjoitettiin alle työehtosopimus Tam
pereen ja Pietarsaaren konepajoja varten,
niine määritelmineen kuin senaattori Steenrooth oli välitysehdotuksessaan esittänyt. Sen
lisäksi kirjoitettiin sulussa olleiden konepajo
jen työläisiin nähden eri sopimus, jossa mää-
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riteltiin missä järjestyksessä he palaavat
työhön.
Näistä taisteluista on meidän arvostelu
namme sanottava, että erittäinkin Tampereella
olivat joukot sangen vahvat. Horjuvaisuutta
ei esiintynyt edes siinä määrin, että työnanta
jat olisivat katsoneet vaivakseen ryhtyä rik
kureja värväämään. Koko kesäsen taistelun
ajalta ilmoitettiinkin ainoastaan kolme rikku
ria. Se on kiitettävää yksimielisyyttä. Emme
myöskään yleisestä sulusta voi sanoa muuta
kuin, että se oli yleensä ehjää. Tosin työläiset
olivat sulussa, mutta siitä huolimatta työn
antajat värväsivät heitä tehtaisiin yksitellen.
Mutta siinä he eivät onnistuneet. Metallityö
läiset Suomessa näyttivät, että he kykenevät
ottamaan vastaan suurenkin taistelun ja siinä
uljaasti seisomaan. Elleivät ne siihen olisi
kyenneet, olisivat työnantajat järjestömme
silloin perin pohjin murskanneet, joka heidän
tarkotuksensa ilmeisesti oli. Liittommekin
kykeni näissä taisteluissa jäseniään säännöl
lisesti avustamaan, johon kuitenkaan ei olisi
liiton omat voimat riittäneet. Mutta Suomen
koko työväestö oli silloin takana ja ulkomaiset
veljesliitot tekivät anomuksestamme myöskin
parhaansa. Kiitos vieläkin heille siitä. Näin
karaistulla joukolla me voimme vastaisuu
dessa suuria aikaan saada, kun me vaan
saamme sisäisen järjestelyn siihen kuntoon,
että me voimme koko rintamalla ottaa vas
taan, tahi lähteä siihen, vaikkapa koko vuo
den kestävän taistelun. Kaikessa tapauksessa
antoi tämä sulku meille opetuksen siitä, miten
sulkuun on mentävä ja miten siinä on oltava.
V. 1909.

Helsingin taistelu, jossa hävittiin.

Jo edellisellä vuodella oli aikaisin tiedossa,
että työnantajat tulevat sanomaan v. 1906 teh
dyn sopimuksen irti. Sen he tekivätkin. Tar
josivat uutta huononnettua ehdotusta. Sitä
ei hyväksytty. Työnantajat tahtoivat pakoit-

taa sen hyväksymään ja siinä tarkoituksessa
julistivat työnsulun helsinkiläisillä konepa
joilla ja se alkoikin 2 p :nä tammikuuta.
Työnantajat sulku-ukaasissaan selittivät, että
sulkua jatketaan siksi kun työntekijät heidän
tarjoamansa sopimuksen hyväksyvät. Sul
kuun joutui noin 2,000 työläistä. Sulku jat
kui ehjänä aina 21 päivään tammikuuta. Sil
loin teki S. Metalliteollisuuden harj. liitto,
joka työnantajia edusti, nk. »lehmänkäännök
sen». Se selitti, että sopimuksia ei tullakaan
hyväksymään minkäänlaisessa muodossa, vaan
tehdään sopimus kunkin työläisen kanssa yk
sityisesti. Kun se tämän päätöksen teki, ju
listi se samalla sulun päättyneeksi. Työn
tekijäin järjestöt asiasta neuvottelivat ja päät
tivät, että nyt on ryhdyttävä lakkoon ja jat
kettava sitä kunnes sopimus on aikaan saatu,
sillä sopimuksista, joita jo ympäri maan oli
paljon käytäntöön saatu, ei ole luovuttava.
Tämän päätöksen kaikki Helsingin metalli
työläiset yleisessä kokouksessaan hyväksyivät.
Kun nyt taistelu oli saanut tämän käänteen,
ryhtyivät työnantajat värväämään tehtaisiin
rikkureita. Siinä onnistuivatkin, josta seu
rauksena, että taistelussa, sen kestettyä 19
viikkoa, täydellisesti hävittiin ja menetettiin
sopimus.
Tämä Helsingin taistelu aiheutti taisteluita
myöskin muilla paikkakunnilla, kun lakon
alaisia töitä kuletettiin paikasta toiseen ja työ
läiset kieltäytyivät niitä valmistamasta.
Vuosien 1910—1914 taistelut ovat olleet pie
niä, joskin niitä on ollut lukuisasti. Kun ne
ovat jäsenistöllä vielä tuoreessa muistossa,
emme katso olevan syytä niistä tässä yhtey
dessä selkoa tehdä.
Toivomme, että työtaistelut vastaisuudessa
tulevat tuottamaan työläisille parempia tulok
sia kuin tähän saakka, joskaan edellä selostellutkaan taistelut eivät ole olleet tuloksetto
mia.
H. Saxman.

Työnjuhlan runosta.
Kun alla orjuutensa inhan, väljän
Nyt köyhälistö kärsimysten maljan
Saa juoda aina pohjasakkaan saakka,
Niin vähitellen elpyy elon vaisto
Ja syntyy köyhälistön yhteistaisto,
Kun muutenkaan ei kaadu elon taakka.

Työn jättiläinen, köyhälistö, kerran
Saa poistaa orjan, sekä poistaa herran,
Kun astuupi se kaiken määrääjäksi.
Ja totuus, mikä luopi aatteen sanat,
Voi luoda onnekkaamman elon vanat.
Siis tulkoonkin se totuus elämäksi!
Aleks. Päivärinta.
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