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Suomen sahateollisuustyöväen liitto 1906

WALTTI
SAVUKE
PAPERI-IA PUU-,MUKKEELLA

ITÄMAINEN PAPEROSSITEHDAS O. Y.
HELSINKI.

Rientäkää ostamaan

Kansan Näyttämi n Arpajaisten
ennakkoarpojal
sillä arvonta oji määrätty tapahtuvaksi joulukuussa.
Voittokokoelma on suuri, joukosta mainittakoon 10,000 tukan
edestä pankkiosakkeita eri voittoina, vierashuoneen kalusto, arvoltaan
1,600 mk., Hellas pianiino, jonka arvo nykyään yhä on nousemassa,
vierashuoneen sisustukseen kuuluvat käsityöt, arvoltaan 700 mk., Kan
san Näyttämön henkilökunnan arpajaistensa hyväksi toimeenpaneman
iltaman rahallinen tulos, hopeainen kahvikalusto, arvoltaan 650 mk.
y. m., y. m. tuhansia voittoja.
Arpojen hinta on 1 mk. kpl. 10 arvan vihoissa.
Arpoja saadaan lukuisilta asiamiehiltä ympäri maata, järjesty
neen työväen eri ammattiosastoilla, sekä suoraan

Kansan Näyttämön Arpajaistoimistosta
Helsinki, Uusi Ylioppilastalo. Puh. 10854.

F- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
Avoinna klo 12—3 ja 6—8.

Tavarun hankinnassa nykyään vallitsevista vaikeuksista
huolimatta olemme onnistuneet saamaan varastoomme
sekä koti- että ulkomaalaisia

Rautatavaroita
Rakennusaineita
Taloustarpeita y. m.
-----ja myymme niitä ajan huokeimmilla hinnoilla.------

Kotkan Rauta Osakeyhtiö.

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -J

Kotkan

Tukkukauppa

KOTKA.

Osakeyhtiö
Kotkassa. Puhelimet 224 ja 310

Myy jälleenmyyjille

Hyvinlajiteltu rauta-,
rakennus- ja talous
tarpeiden kauppa.

Ruis- ja Vehnäjauhoja
Rukiita sekä
kaikenlaisia Siirtomaa- ja
Sekatavaroita
päivän halvinimillä
hinnoilla.

• ••

KOTKA.

HJ. V. POHJHHHEIMO
TEATTERI LYYRA
Helsinki, Erottajakatu 15—17.
Puhelin 7616 ja kassaan 11580

TEATTERI LYYRA IV
Helsinki, Siltasaarenkatu 16.

TEATTERI LYYRA II
Viipuri, Aleksanterinkatu 25

Kassakaappia
Arkistokaappia
Holviovia ja sisustuksia
patentti sisäpuoli

Kuulalaakerisaranoilla
ja patentti

Puhelin 17 22.

Sähköhälytyslaitteella

TEATTERI LYYRA III

valmistaa ainoastaan

Kuopio, M. Canthinkatu 16.

KALEVA TEATTERI
Kuopio, Kauppakatu 39
Puhelin 139.
I Helsinki

Sähköosoite: LYYRA [ Viipuri

». Kuopio

TBWPEftEEH KASSlfflPPIIEm
KAARLO 0. CRANATH OSAKEYHTIÖ
Tampere.

P. 651.

t

Tupakkatehdas FENNIA
HELSINKI

suosittelee
hyviksi tunnettuja

Uliksi
ostan kaikki kangas- ja
koristetavarat

Suomalaisten
Tehdastuotteiden
Kangaskaupasta.

teoksiaan,
riUOM.1
Kultamitali Parisin ja Briisselin näyttelyissä v, 1907.

Crustivapaita.

Kyminlaakson
Työkansa Huom.!
Muistakaa että hyvä kir
ja on paras joululahja.

Kaunis Valokuva- tai
Postikorttialbumi on
myöskin tervetullut. Vielä
löydätte paljon muitakin
sekä lapsillenne että omai
sillenne sopivia joululah
joja hyvinkin halvalla.

Kotkan Kirjakaupassa.
v___________________ 21

Siksi
kun olen Huomannut, että
se on varmasti edullisin
ostopaikka. Sen löydätte
kauppatorin varrelta Suo
ma!. Liikeylitiön talosta.
Puhelin 259.

tukuttain ja väfyittäin.

SKarhuOlutta
Pilsneriä
^ortteria
suositellaan.

H.BastmaninKäyrypaiimDD.Y.
Helsinki.

Puh. 1917.

__ ______ )

Suomen

Sahateollisuustyöväen liiton
toimistossa
on saatavana kaikkia järjestötoiminnassa tarvittavia välineitä, kuten:

Kassakirjoja yksinkertaista kirjanpitoa varten.
Liittomaksukirjoja.
Jäsenluettelokujoja.
Merkkikirjoja.
Kantomiesten kirjoja.
Työväenlainsäädäntö.
Kertomus y. m. lomakkeita.
Sisäänkirjoitussekkiä.
Leimasimia.
Kirjekuoria.
Edustajakokousten pöytäkirjoja y. m. y. m.

Erikoisesti huomautamme Työväenlainsäädäntö-mmisestä kirjasesta, hinta 1 mk. Se on välttämätön jokai
selle työläiselle, sillä se sisältää kaikki voimassa olevat
työväestöä erikoisesti koskevat lait niin.:
Työsopimuslainsäädäntöä.
Työväensuojeluslainsäädäntöä,
Työväenvakuutuslainsäädäntöä,
sekä muita työväestöä koskevia lakeja ja asetuksia.

Työläiset!
Vakuuttakaa omaisuutenne omassa yhdistyksessänne

TURVASSA
niin vakuutusmaksuina suorittamanne rahat jäävät mää
räysvaltanne alaiseksi
Uusia asiamiehiä otetaan.

Suomen Työväen Keskinäinen Paloapuyhdistys „TURVA“.

SUOMEN

SAHATEOLLISUUSTYÖVÄEN LIITTO
1906

1916

SUOMEN SAHATEOLLISUUSTYÖVÄEN LIITON
10-VUOTISJUHLA-ALPUMI

KUSTANTANUT JA TOIMITTANUT

SUOMEN SAHATEOLLISUUSTYÖVÄEN LIITTO

KUOPIOSSA 1916, SAVON TYÖVÄEN KIRJAPAINOSSA

Sahateollisuustyöväen Liiton marssi.
(Olavi

H.

Leevi Madetoja.

Puro.)
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Sahateollisuustyöväen liiton marssi.
Kirjoittanut:

Olavi H. Puro.

Soi myrsky hongissa, kirvehet kilkkaa,
työn ryske kankaita kaiuttaa,
käy ajo korvessa kiirehen vilkkaa,
kulkuset kuorossa kilkattaa;
metsissä kiire on, taas suvi ehtii,
taas selät aukee ja lehdot jo lehtii,
kiivaina kosket jo hyrskähtää.
Jo salon aartehet laineilla liikkuu,
työn meno rannoilla raikahtaa,
työmiehet järvillä myrskyssä kiikkuu,
yöt, päivät jatkuvi raadantaa,
käy joen partailla huuto ja hilske,
käy kosken kuohuissa tukkien vilske,
mertapa kohden ne kiidättää.
Tie jo on päättynyt, tehtaat jo kuultaa,
saapunut laaja on lahden suu,
torneja, laivoja sen yli puuntaa,
maailman markkinat aukeutuu,
soi sahan jyskytys, kirskutus, pauhu,
ryskintä kauvaksi kantautuu.
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Näin tuhatmäärin on miehiä työssä,
vuodesta vuoteen he raataa saa,

köyhinä, vapautta vailla he kulkee,
työ, puute tiedonkin lähtehet sulkee,
sielua murheella ahdistaa.
Maan yli kaikille kutsunta kaikaa:
rohkeina liittohon liittykää,

Veljinä kaikki kun taistohon tarttuu,
voimamme kasvaa ja valtamme karttuu,
kultuurin aarteetkin aukeaa. s. h.

1$
*

Suonien Sahateollisuustyöväen liittotoimikunta v. 1916.
S. H.
Seisomassa: vasemmalta J. Kaario ja J. Haglund. Istumassa: vasemmalta A. Turkia,
V. Heimonen, E. Haapalainen ja V. Hasu. (Poissa K. Kleimola.)

Sahateollisuustyöväen liitto 1906—1916.
Järjestymisen ja ensi taistelujen aika.

Sahateollisuustyöläisten järjestyminen alkoi siitä, että
sahoilla työskentelevät työläiset liittyivät joukoin paikka
kuntansa työväenyhdistyksiin, joita eri paikkakunnille
perustettiin. Helsingissä Sörnästen työväenyhdistys pe
rustettiin v. 1895, Kymin työväenyhdistys v. 1896, Hal
lan työväenyhdistys v. 1897, Valkon työväenyhdistys v.
1903, Porvoon —Hämärin työväenyhdistys 1903 ja Reposaaren työväenyhdistys 1904. Näiden yhteyteen alettiin
perustaa sahatyöläisten ammattiosastoja.
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Mutta samalla myös alkoivat työtaistelut ja niihin
kiinnittäkäämme ensiksi huomiomme.
Saha- ja lautatarhatyöläisten ensimmäiset työtaistelut
johdettiin työväenyhdistyksistä.
Niinpä Hallan sahan
lakkoakin keväällä 1898. Se oli sahalaisten ensimmäi
nen suurta huomiota herättänyt lakko maassamme. Hal
lan t. y. keskusteli ja päätti työstä irtisanomisesta. Se
myös valitsi lakkokomitean, joka kirjeellä kääntyi Suo
men Työväenvaltuuskunnan puoleen pyytäen siltä neuvoja
ja ohjausta. Valtuuskunta lähetti lakkoa johtamaan
Eetu Saliniti. Tässä lakossa taisteltiin palkkain alen
tamista ja työehtojen huonontamista vastaan ja sa
malla vaadittiin työpäivän lyhentämistä 12 V2 tuntisesta
11 tuntiin. Lakko kesti pari viikkoa ja päättyi työläisten
tappiolla. Mutta se oli vaan näennäinen, sillä vähitellen
työväen vaatimukset toteutettiin.
Helsingissä Sörnästen lautatarhoissa oli kesällä 1899
lakko, jossa vaadittiin 10-tuntista työpäivää, palkkojen
korottamista ja tariffisopimusta. Taistelu päättyi työläis
ten voitolla. Lautatarhatyöläiset saivat tällöin ensimmäi
sen työehtosopimuksen maassamme. Lakkolaisia oli noin
300 ja johdettiin taistelua Sörnästen työväenyhdistyksen
taholta, johon lakkolaisista melkoinen osa kuului.
Saha- ja lautatarhatyöntekijäin ammattiosasto Sörnäsiin perustettiin 1903. Sen säännöt vahvisti Helsingin
työväenyhdistys. Mutta toimintansa se alotti vasta v.
1904 alusta.
Ristiniemen sahalla perustettiin sahatyöläisten ammatti
osasto v. 1902. Sen taholta keväällä 1902 esitettiin isän
nistölle vaatimus, että ylityö maanantaita vasten pois
tettaisiin. Mutta sai vaatimuksiinsa kieltävän vastauksen.
Siitä seurasi lakko. Isännistö hääti lakkolaiset asunnoista
ja toi laivalastin rikkureita Kotkasta Hovinsaaren sahalta.
Lakko päättyi työläisten tappiolla ja ammattiosasto Ristiniemeltä sillä kertaa hävisi.
Porvoossa Eklöfin sahalla oli syksyllä 1903 lakko
siitä, että isännistö tahtoi tuntuvasti alentaa palkkoja ja
kielsi työläisiä kuulumasta Hämärin työväenyhdistykseen.
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Se päättyi työläisten osittaisella voitolla. Lakkoa johdet
tiin osaksi Hämärin työväenyhdistyksen, osaksi Porvoon
työväenyhdistyksen taholta. Uusi lakko tällä sahalla oli
tammikuussa 1905, joka päättyi työläisten tappiolla.
V. 1905 oli sahateollisuudessa kaikkiaan parikym
mentä työnseisausta, joista useat olivat kokonaan jär
jestymättömien lakkoja. Niinpä Kemissä Laitakarin sahalla
oli kesäkuussa 1905 lyhytaikainen lakko palkkakysymyk
sestä. Kokkolassa samoin elokuun alussa satamatyömiesten lakko, joka vaikutti työnseisauksen syntymiseen
myöskin Ykspihlajan sahalla. Lokakuussa 1905 oli lakko
Kaunissaaren sahalla Porvoossa ja marraskuussa vielä
Karihaaran ja Röyttän sahoilla. Muolassa Suursaaren
sahalla oli v. 1905 seitsemän työnseisausta, joista 4 ei
kestänyt viikkoakaan; yksi jatkui 36 päivää ja päättyi
työläisten asunnoista häätöön ja tappioon. Tätä lakkoa
m. m. avusti sos.-dem. puoluetoimikunta 500 mk:lla.
Joensuussa suurlakon jälkeen v. 1906 oli lakko Ceder
bergin kolmella sahalla yhtäaikaa. Riita oli palkoista ja
päättyi työläisten tappiolla.
Kuten mainittu, sahatyöläisistä osa kuului työväen
yhdistyksiin ja ammattiosaston puutteessa oli taistelujen
johto työväenyhdistyksillä. Myöhemmin sitten alettiin
perustaa osastoja. Osastojen välistä yhteistoimintaa myös
syntyi ja siinä tekijänä olivat eri seuduille muodostuneet
paikallisjärjestöt. Sellainen perustettiin Helsingissä 1901—
1902. Kotkassa ensi kerran perustettiin paikallisjärjestö
keväällä 1900. Mutta se pian lakkasi toiminnasta ja
sijalle saatiin talvella 1905 perustettu Kyminlaakson pai
kallisjärjestö.,
Tällä viimemainitulla järjestöllä on ollut jonkun ver
ran vaikutusta sahatyöläisten järjestymiseen ja liiton syn
tyyn. Siihen kuului useita sahatyöläisten ammattiosas
toja Kotkan lähimmästä ympäristöstä.
Kyminlaakson
paikallisjärjestön sihteerinä ja luottamusmiehenä toimi
1905—1906 Arvid Nyberg, josta sitten kun sahateollisuustyöväenliitto perustettiin, tuli liiton agitaattori, sihteeri ja
luottamusmies.
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Kyminlaakson paikallisjärjestön hallinnon taholta
aiottiin huhtikuussa 1906 kutsua sahatyöläisten yhdistys
ten ja osastojen edustajakokous Kotkaan keskustelemaan
Sahateollisuustyöväenliiton perustamisesta. Mutta syystä
tai toisesta ei tästä tullutkaan mitään.
Kun sitten tamperelaisten taholta tehtiin talvella
1906 ehdotus yleisen tehdastyöväen edustajakokouksen
kokoon kutsumisesta Tampereelle kesäkuun alussa 1906,
jossa päätettäisiin muodostaa yhteinen tehdastyöväenliitto, niin sos.-dem. puoluetoimikunnan' asettama ammattiasiainvaliokunta sos.-dem. puoluetoimikunnalle antamas
saan kirjallisessa lausunnossaan ehdotti, että puolue
toimikunta sekaantuisi tuohon tamperelaisten hommaan
ja ettei yleistä tehdastyöväenliittoa perustettaisi, koska
se olisi ilmeinen erehdys, vaan sen sijaan perustettaisiin
ammattiliittoja ja eri teollisuusaloille erityisiä teollisuus
liittoja ja että puoluehallinto avustaisi kokousta hankki
malla sille alustuksia työväenliikkeen periaatteellisesta
puolesta, ammattijärjestöstä, ammattiliitoista, paikallis
järjestöistä ja työtaistelujen järjestämisestä sekä lakkoavustuksesta y. m. Samassa kirjelmässä mainittu komitea
ehdotti ammattiliittojen hallinnoista ammatillisen liittovaliokunnan muodostettavaksi, johon olisi saatava yhty
mään jo perustetut ja vasta perustettavat liitot. Sen
mukaan puoluesihteeri Yrjö Sirola kutsui 17 p. touko
kuuta 1906 Helsingissä olevat ammattiliittojen toimitsijat
neuvottelukokoukseen, jossa hän ehdotti, että perustet
taisiin ammattiliittojen keskustoimikunta, johon kaikki
liittohallinnot valitseisivat edustajansa.
Toinen neuvottelukokous oli 1 p. kesäkuuta samana
vuonna. Silloin tarkastettiin ja hyväksyttiin ammatti
liittojen väliaikaisen keskustoimikunnan säännöt.

Suomen Sahateollisuustyöväen liiton l:n edustajakokous Kotkassa
3—5 p;nä joulukuuta v. 1906.

S.

H.

Yleinen tehdastyöväen kokous Tampereella ja liittomme
perustaminen.

Samalla puoluetoimikunta ryhtyi myös toimiin n. s.
ammattisihteerin asettamiseksi ja saatiin siihen toimeen
lopulta M. Paasivuori. Hänen tehtäväkseen jäi ammatil
lisen järjestäytymisen johto. Huomio kiintyi tehdastyöväen järjestämiseen ja siksi kutsuttiin Tampereelle
yleinen tehdastyöväen kokous kesäk. 3—6 p:ksi 1906
keskustelemaan ja päättämään yleisen tehdastyöväen
liiton perustamisesta. Tälle kokoukselle valmisti puolue
toimikunta alustukset työväenliikkeen periaatteellisesta
puolesta, ammattiliitoista, koko maata käsittävästä Am
mattijärjestöstä, paikallisjärjestöistä ja lakoista.
Yleisen tehdastyöväenliiton perustamista puoltavan
alustuksen, tamperelaisen komitean puolesta, oli laatinut
K. Hellman ja yleisen lakkorahaston perustamista puol
tavan oli laatinut V. Kanto Tampereelta. Tampereen
kokouksessa ehdotus yleisestä tehdastyöväenliitosta hylät
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tiin ja pääasiassa hyväksyttiin Y. Sirolan ponnet, joita
valiokunta vähäsen muodosteli. Niissä sanottiin, että
tehtaalaisten edustajat jo tässä kokouksessa suunnitelkoot
niin monta ammattiliittoa kuin mahdollista; valitkoot niille
hallinnot, jos arvelevat valtuutensa sen oikeuttavan tai
asettakoot väliaikaisen toimikunnan, joka kiertokirjeellä
tiedustelee asianomaisten osastojen mieltä.
Niitä tehtaalaisia, jotka vähälukuisuutensa vuoksi
eivät katsoneet voivansa perustaa erityistä ammattiliittoa,
kehoitettiin liittymään paikallisjärjestöihin ja niiden väli
tyksellä sukulaisliittoihin tai vastaperustettavaan ammatti
järjestöön.
Paikallisjärjestöt tämän kokouksen päätösten mukaan
työtaistelujärjestöinä olisivat lakanneet ja niille olisi jää
nyt ammatillinen valistustyö, poikottauksen järjestäminen
ja neuvojen anto.
Ammattijärjestön perustamiseksi päätettiin hyväksyä
jo Helsingissä perustettu ammattiliittojen keskustoimi
kunta, jonka säännöt tarkastettiin ja hyväksyttiin. Kes
kustoimikuntaan kehoitettiin liittymään kaikkia liittoja,
jotka olivat perustettu ennen tai jotka nyt tai vasfedes
perustetaan.
Sahatyöläisiä tässä kokouksessa oli lähes 2/s edusta
jista. Kaikkiaan oli 110 edustajaa, jotka edustivat 16,250
järjestynyttä työläistä. Sahateollisuustyöläisten edustajia
oli 42; he edustivat 6,328 järjestynyttä työläistä.
Edustajia oli seuraavilta paikkakunnilta: Enson,
Hallan, Haminan, Helsingin, Hiitolan, Inkilän, Jumalniemen, Kalajoen, Kallion (Vihurin t. y.), Kannuksen, Karihaaran, Kotkan, Ristiniemen, Hietasen, Kuusiluodon,
Kymin, Lahden, Lamposaaren, Lappeenrannan, Lauritsalan, Lohjan, Lopen, Martinniemen, Muolaan, Oulun (Ruu
kin), Pietarsaaren, Pihlavan, Porin, Raahen, Reposaaren,
Riihimäen, Sunilan, Tampereen, Tornion, Uuraan ja Val
kealan sahoilta. Näissä kaikissa paikoissa tuskin vielä
oli ammattiosastoja, mutta työväenyhdistyksiä oli.
Tampereen saha- ja lautatarha-ammattiosasto jo
ennen tätä kokousta teki ehdotuksen, että kun edustajia
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Tampereelle tehdastyöväen edustajakokoukseen valitaan,
niin ne samalla valtuutettaisiin, ellei yleistä tehdastyöväenliittoa perusteta, päättämään Sahateollisuustyöväenliiton
perustamisesta. Ja useimmat osastot nämä valtuudet
edustajilleen antoivatkin.
Tämän kokouksen yhteydessä pidettiin sitten erikoi
nen sahatyöläisten edustajakokous, jossa puheenjohtajana
oli Arvid Nyberg ja varapuheenjohtajana J. H. Torvinen,
molemmat Kotkasta. Sihteerinä oli K J- Pehkonen, Ke
mistä.
Liitto päätettiin perustaa ja nimeksi hyväksyttiin:
Suomen Sahateollisuustyöväen liitto.
Saha-, lautatarha- ja tukkityö katsottiin samaksi teol
lisuudeksi ja niissä työläiset samaan liittoon kuuluviksi.
Liittohallintoa ei valittu, vaan väliaikainen komitea. Sään
töjä ei myöskään tässä kokouksessa laadittu. Niiden
tekeminen jätettiin valittavalle komitealle. Väliaikaisen
hallinnon eli komitean kotipaikaksi 23 äänellä 17 vastaan
hyväksyttiin Helsinki, jonka vastaehdotuksena oli Tam
pere ja Kotka.
Komiteaan valittiin: Arvid Nyberg ja Ville Heimo
nen Kotkasta, A. Lahtinen Helsingistä, V. Turunen
Uuraasta ja H. Reinikainen Muolaasta.
Komitealle osoitetut kirjeet olivat lähetettävät Arvid
Nybergille Kotkaan.
Väliaikainen komitea laati säännöt ja lähetti ehdo
tuksensa osastojen tarkastettavaksi, joilta pyydettiin niistä
lausuntoa. Osastojen lausuntojen perusteella väliaikainen
komitea lopullisesti valmisti säännöt, joille ei vahvistusta
senaatista anottu.
Väliaikainen liittohallinto heinäkuussa 1906 julisti
agitaattorin paikan liitossa haettavaksi, johon 28 p:nä
heinäkuuta 1906 valittiin Arvid Nyberg. Liiton rahaston
hoitajana oli ensin Arvid Lahtinen Helsingistä, mutta
elokuun alusta valittiin siihen Vilho Berg Kotkasta, joka
otettiin vakinaiseksi luottamusmieheksi.
Liiton varsinainen toiminta alkoi 1 p:nä elokuuta
1906. Saman kuukauden lopussa mainitaan liitossa olleen
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osastoja 11 ja jäseniä 556. Jo marraskuun lopussa oli
osastoja 24 ja jäseniä 1,567.
Ruotsin sahateollisuustyöväenliiton kanssa oltiin yh
teistoiminnassa ja syksyllä 1906 Kemin uittotyöläisten
ja Lamposaaren sahatyöläisten lakkojen johtoon otettiin
myös osaa.

Suomen Sahateollisuustyöväen liiton 2:n edustajakokous"
Kotkassa 19—21 p:nä huhtik. 1909-

S. H.

Liiton edustajakokoukset

Liiton seuraava edustajakokous oli Kotkassa 3 5
päivinä joulukuuta 1906.
Edustettuna oli silloin 22 osastoa, 2 osastoa ei ollut
edustajaa lähettänyt.
Tässä kokouksessa tarkastettiin ja hyväksyttiin liiton
ja osastojen säännöt.
Keskusteltiin oman lehden julkaisemisesta, mutta siitä
toistaiseksi luovuttiin. Kuitenkin velvoitettiin liittohallinto
neljännesvuosittain toimittamaan erikoinen julkaisu, jossa
osastoille tehtäisiin selkoa liiton toiminnasta. Julkaisun
nimeksi pantiin „Sahatyöläinen“. Viranomaisten toimen
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piteestä, sen painattamiseen kun ei oltu „lupaa“ pyydetty,
lehden julkaiseminen v. 1914 lakkasi. Mainittakoon vielä,
että v. 1913 ja 1914 liiton asiamies E. Haapalainen jul
kaisi kerta viikossa Eteenpäin-lehdessä erikoista „Sahatyöläinen“ nimistä osastoa.
Liittohallinnon eli toimikunnan kotipaikaksi hyväk
syttiin nyt Kotka, jossa se itse asiassa oli siihenkin asti
ollut.
Liittohallintoon valittiin 5 jäsentä Kotkasta ja 2
muilta paikkakunnilta. Liiton sihteeriksi valittiin nyt
Vilho Berg Kotkasta.
Liiton seuraavatkin edustajakokoukset ovat olleet
Kotkassa. Jos Tampereella pidetty kokous oli edustaja
kokous I, niin III edustajakokous oli 19—21 päivinä
huhtikuuta 1909 Kotkan työväentalolla, jossa tärkeimpinä
asioina olivat edellä kuluneen ajan toiminnan arvostelu
ja liiton sääntöjen muutokset.
Liiton toimiala päätettiin nyt jakaa piireihin, joissa
on osastojen valitsemat piiritoimikunnat. Piirien luvun
ja rajat sai liittotoimikunta määrätä.
Liittotoimikunta uusien sääntöjen mukaan valittiin
kokonaan siltä paikkakunnalta, missä liittotoimikunnalla
on kotipaikka ja poistettiin muilta paikkakunnilta valitut.
Neljäs edustajakokous pidettiin Kotkassa 29—31 p:nä
toukokuuta 1912.
Tässäkin kokouksessa toiminta- ja tilikertomukset
sekä liiton sääntöjen muutosehdotukset ja työttömyysapurahaston perustaminen liitolle muodostivat huomatta
vimmat keskustelukysymykset.
Kokoukselle Lamposaaren osasto ehdotti, että liitto
yhdistettäisiin sukulaissuhteissa olevaan liittoon. Mutta
mihin liittoon, siitä ei ehdotuksessa mainittu. Ja samalla
se osasto ehdotti, että ellei yhdistäminen ole mahdollista,
niin liiton toiminta lakkautetaan ja liiton hommat jäte
tään Ammattijärjestön huostaan!
Edustajakokous kuitenkin päätti pysyttää liiton enti
sellään ja kehoitti sukulaisliittoja yhtymään Sahateollisuustyöväen liittoon.
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Liiton äänenkannattajan „Sahatyöläisen“ julkaisemista
kerran viikossa ehdotti Immolan osasto, mutta ei saanut
kannatusta. Lehti päätettiin joko pitää entisellään (4
kertaa vuodessa ilmestyvänä) tai julaista, toimikunnan
harkinnan mukaan, kerran kuukaudessa.
Edustajakokous päätti, että! liitto 1 päivästä heinä
kuuta 1912 liittyy Kansainväliseen puutyöntekijäin liit
toon. Sahatyöläiset voivat kuulua näet mainittuun liittoon.
Skandinavian maitten sahatyöläisten liiton kanssa on v.
1913 tehty sopimus vapaasta siirtymisestä ja työtaisteluavustuksesta.
Liiton sääntöihin tehtiin useita muutoksia. Sisäänkirjoitusmaksu ennen oli 1 mk. jokaiselta jäseneltä. Nyt
hyväksyttiin, että se on kokomaksavilta 2 mk. ja puolimaksavilta samoin, joista 1 mk. lankeaa liiton työttömyysapurahastoon.
Jäsenmaksuja olivat ennen suorittaneet kokomaksavat
35 ja puolimaksavat 20 penniä viikolta, 35:ltä viikolta
vuodessa. Nyt hyväksyttiin, että kokomaksavain tulee
suorittaa 30 penniä ja puolimaksavain 15 penniä viikossa
ja että maksuja on suoritettava 52 viikolta vuodessa.
Työttömyysapurahastoa ei vieläkään perustettu, vaan
päätettiin kerätä tilastoa työttömyydestä. Ja liittotoimi
kunta velvoitettiin seuraavalle edustajakokoukselle val
mistamaan asiasta seikkaperäinen ehdotus.
V. 1913 lopussa „Sahatyöläisen joulu" nimisessä
julkaisussa liittotoimikunta osastoille teki ehdotuksen
sairasavustuksen käytäntöön ottamisesta. Se hyväksyttiinkin, mutta nykyinen tilanne on estänyt kysymyksen
lopullisen ratkaisun.

Sukulaisliittojen yhtyminen.

Ammattijärjestön II:sen edustajakokouksen päätöksen
mukaan v:lta 1909 ,,Pohjolan Tukkityöläisten rengas^,
joka perustettiin Rovanniemellä keväällä 1906, v:n 1910
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alusta liittyi Sahateollisuustyöväen liittoon ja P. T. Ren
kaan talo Rovanniemen kirkonkylässä siirtyi sahateolli
suustyöväen liitolle. Sahateollisuustyöväen liitto on kuiten
kin sen talon myynyt Rovanniemen työväenyhdistykselle.
,,Kymin lauttausyhtiön tukkityömiesten liitto'joka
perustettiin edustajakokouksessa Kuusankoskella syys
kuun 30 p:nä 1906, ei ole liittona liittynyt Sahateollisuustyöväen liittoon. Kesällä 1908 julisti tämä liitto Kymin
lauttausyhtiötä vastaan lakon. Riita kärjistyi yksityiskontrahtien vastustamiseen, joita uittajille vielä 1908 Haa
pakoskella tarjottiin. Siitä seurasi ensin Haapakoskella
uittajain lakko, jota sitten heinäkuussa 1908 laajennettiin
koko Kyminjoen uittoväylää koskevaksi.
Liitto sanoi
entisen työehtosopimuksen irti, joka tehtiin 1907 ja esitti
uuden. Vaatimusten joukossa oli eräitä sellaisia vaati
muksia, joiden läpiajamiseen ei liitolla ollut voimia. Työssä
olisi ollut pidettävä ainoastaan liiton osastoihin kuuluvia
työläisiä. Haapakosken osaston jäsenille olisi ollut mak
settava täysi palkka lakkoajalta y. m. s. Kymin lauttausyhtiö kokonaan kieltäytyi neuvotteluista liiton edus
tajain kanssa. Lakko jatkui myöhään syksyyn. Kun
liittohallinto ei suostunut julistamaan lakkoa päättyneeksi,
kun sitä siihen kehoitettiin, niin Ammattijärjestön toimi
kunta Sahateollisuusliiton toimikunnan pyynnöstä, syk
syllä 1908 julisti Kymin uittomiesten lakon loppuneeksi.
Kymin lauttausyhtiön tukkimiesten liitto ei kuulunut
Ammattijärjestöön. Liiton hallinto oli Karhulan Helylässä. Liiton sihteerinä tämän lakon aikana oli Emil
Ylönen, joka taistelun kestäessä kuoli. Lakon onneton
oppu hajotti myöskin liiton, niin ettei siitä enää v. 1909
ajalla kuulunut mitään.
V. 1911 eräs Turunen y. m. perustivat S. Metsäja Uittotyöläisten liiton. Mutta Ammattijärjestön ni:n
edustajakokouksen jälkeen, v. 1912, ei tästäkään liitosta
ole kuulunut mitään.
Siis näin ollen Suomen Sahateollisuustyöväen liitto
nyt yksinään edustaa: saha-, lautatarha-, metsä- ja uittotyöläisiä.
2

I

Suomen Sahateollisuustyöväen liiton 3:s edustajakokous Kotkassa
29 31 p:nä toukok. 1912.

S. H.

Liittomme taistelut työväen elinehtojen puolesta.

Sahateollisuustyöväen liiton suurimmat työtaistelut
ovat sattuneet Kotkassa ja Porissa. Keväällä 1907 alottivat lautatarhatyöläiset Kotkassa työtaistelun, kannattaakseen sikäläisen Satamatyöläisten osuuskunnan pyrki
myksiä saada lastaustyöt Kotkan satamassa haltuunsa.
Tästä työläisten lakosta seurasi se, että työnantajat sanoi
vat kaikki työläiset Kotkan ympäristön sahoilla, lautatarhassa ja uittoväylällä irti työstä, niin että työseisaukseen uhkasi joutua noin 7,000 työläistä. Tämä riita saa
tiin Ammattijärjestön puheenjohtajan E. Haapalaisen väli
tyksellä sovitetuksi. Työväenjärjestöt tunnustettiin ja
palkoista laadittiin tariffit. Osa työläisistä oli kovasti
tyytymättömiä tähän sopimukseen ja uskoivat, että jos
jyrkkänä jatkettiin taistelua, niin kaikki mitä vaadittiin
olisi voitettu.
Tämä huonoksi huudettu sopimus menetettiin syk
syllä v. 1909, kun sahalaiset olivat niin huonosti järjes
tyneet, etteivät pystyneet sitä puolustamaan.
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Keväällä 1912 oli Kotkassa taas uhka suuren taiste
lun syntymisestä. Mutta tällöinkin viime tingassa teh
tiin sopimukset asianomaisten työnantajain ja liiton kes
ken 2 vuodeksi.
V. 1913 päättyessä Karhulayhtiö sanoi tämän työ
ehtosopimuksen omalta osaltaan irti ja liittotoimikunta
sanoi silloin toisten Kotkan ympäristön sahojen omistajain kanssa v. 1912 tehdyt sopimukset myös irti. Neu
votteluista ei tahtonut tulla mitään. Päästiin kuitenkin
lopuksi yleissopimuksesta yksimielisyyteen ja se allekir
joitettiin. Mutta sen lopullinen sovelluttaminen jäi riip
pumaan eri sahoilla tehtävistä palkkasopimuksista. Näistä
neuvoteltiin ammattientarkastaja Kävyn johdolla moneen
kertaan. Mutta ei päästy yksimielisyyteen. Riita jatkui.
Työnantajat julistivat yleisen sulun 1 p:nä maalisk. 1914.
Sulkutaistelua käytiin molemmin puolin suurella sitkey
dellä aina 22 p:ään kesäkuuta. Palkkasopimuksista eri
sahoja varten kyllä keskusteltiin, mutta saamatta aikaan
yksimielisyyttä, sillä Osakeyhtiö W. Gutzeit & C:o tahtoi
kahdella sahallaan Hovinsaarella ja Hietasessa alentaa
sahurien ja reunasahurien sekä näiden apulaisten urakkapalkat entisestään. Koko sulun ajan pysyi työväki yksi
mielisenä ja päätöksillä, joita tehtiin äänestämällä sulje
tuin lipuin, ilmaisi työväki halunsa jatkaa taistelua. Mutta
toisin kävi. Ammattientarkastaja A. Kävyn uskoteltua
Ammattijärjestön toimikunnalle, että Kotkassa muka työ
väki rikkurien paljouden (!) tähden häviää sulussa, saatiin
se lopulta uskomaan, että taistelun jatkamisesta ei ole
hyötyä. Siksi se päätti puolestaan hyväksyä työnanta
jain tarjouksen palkkaussopimukseksi, joka allekirjoitet
tiin 22 p:nä kesäkuuta 1916 ilman että työtaistelussa ole
vat työläiset siitä mitään tiesivät ja vastoin liittomme
tahtoa.
Tämän käänteen jälkeen ja kun asiasta Norjan, Ruot
sin ja Tanskan veljesjärjestöjemme kanssa oli neuvoteltu,
joiden edustajat sitä varten saapuivat Suomeen, päättivät
sulussa olleet osastot liittotoimikunnan ehdotuksesta 4
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p:nä heinäk. 1916 lopettaa taistelun ja palata työhön kui
tenkin ilman sopimusta palkoista.
V. 1913 oli Porissa Rosenlewin sahoilla suuri 4 viik
koa kestänyt lakko pyhäillan työn poistamiseksi. Se saa
tiin tri Leo Ehrnroothin välityksellä sovitetuksi työväkeä
tyydyttävällä tavalla.
Tässä on sahalaisten taisteluista mainittu ainoastaan
suurimmat. Pieniä ja keskisuuria työriitoja, etenkin vuo
sina 1906, 1907 ja 1908 on ollut oikein runsaasti.
Se näkyy seuraavasta:
Vuonna

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Lakkoja sahoilla

6
1
5
5
2
4
3
10
5
7
31
31
20
6
8
8
10
15
10
Yhteensä 187

Lakkoja metsä- ja
uittotyössä

—
—
—

—
—
—
—
—

2
2
23
15
20
9
8
11
6
5
4
105

Yhteensä

6
1
5
5
2
4
3
10
7
9
54
46
40
15
16
19
16
20
14
292

Työnseisauksista on vasta vuodesta 1907 alkaen laa
dittu yksityiskohtaisempaa tilastoa. Työnseisausten syyt
ja tulokset selviävät seuraavasta:

Työnant. Työntekij.
voitto
voitto
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Tulos työnseisauksesta

Työntekijöitä
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|
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CM CM O-

Tapauksia
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Tapauksia
Työntekijöitä
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Järjestökysymys

Kiidän syyt ’ )

Sahateollisuustyöväen työtaistelut v. 1907— 1914.
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Tässä laskelm assa on saha-, lautatarha- ja metsä- ja uittotyöläisten työnseisaukset yhdistetty.
Kuten m enetetyistä työpäivistä näkyy oli vuosi 1014 kaikista ankarin taisteluvuosi sahatyöläisille. Tuosta 263,000 m enetetystä työpäivästä tulee ainoastaan 2,480 päivää m etsätyöläisten
osalle ja 260,520/jää sahatyöläisten.
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Suomen sahateollisuudessa, kuten monessa muussa
kin teollisuudessa, v. 1908 alkoi taantumus. Tuotantoa
supistettiin ja samoin työvoimaa vähennettiin. Tästä
seurasi työttömyyttä ja palkkojen alentamisia, josta joh
tui onnistumattomia lakkoja ja järjestöstä eroamisia.

Liittomme voima.

Sahateollisuustyöväen liiton osasto- ja jäsenluku selviää seuraavasta:
Vuosi

Osastoja

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

25
76
62
70
58
47
50
76
82
78

Jäseniä

1,893
4,321
2,574
2,055
1,286
1,864
1,954
5,008
6,235
4,971 *)

) Viimeisenä vuotena jäsenmaksuista vapautettuja 2,648.
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Havaannollisesti esittää jäsenmäärän vaihtelun eri
vuosina seuraava diagramma:

Jäsenluku vuosina 1906

1915.

Liiton tulojen määrä ja laatu, samoin menojen määrä
ja laatu sekä varat ynnä työnseisaukset ja niihin osalli
set liiton jäsenet selviää seuraavasta taulusta:
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Suomen Sahateollisuustyöväen liiton tulot,
Tulot

mk.

Liiton hoitokustannuksiin

mk.

Tulot yhteensä

p.

Muita tuloja. Pankista
y. m. korkoja y. m. s.

Ulkomailta lakko- ja
sulkuavustuksina

mk.

Am m attijärjestöltä
avustuksina

Osastoilta sisäänkirjoitusja jäsenmaksuina

Vuosi

mk.

>

°s.
»

o'
5.
s"

P

mk.

P

227 50

3 827 50

2,427 78

-

—

-

249 65

24,13] 43

7,677 62

2,876 10

—

7,162 28

32,303 83

8,362 70

3,580 60

P-

mk.

P-

P

mk.

P-

1006

3,600 -

‘007

23,881 78

1008

25,141 55

—

—

—

1009

10,096 37

—

—

—

-

8,363 41

19,359 78

8,895 ,5

1,759 65

1910

12,664 00

—

-

—

16,690 77

6,103 34

1,339 25

1011

17,351 79

—

-

- 4,025 78
— 12,159 78

29,511 57

6,327 43

666 30

1912

26,758 18

2,464 25

3,652 88

32,875 31

8,044 99

1,024 43

1013

50,991 80

—

—

5,471 64

56,463 44

10,838 51

5,329 23

,914

63 00626 75,396 50 31,104 43

7,350 !3

176,857 32

13,481 59

5,038 90

1015

26,592 -

7,836

34,428 —

9,176 51

2,147 85

1016 i)

20,391193

3,106 50

23,498 43

6,292|08

112 50

—

-

—
aP

—

—

—

—

—

281,376 65 77,860 75 31,104 43 59,605 55 449,947 38 87,717 70 23,874 81
') Syyskuun 30 päivänä.
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menot ja työtaistelut 1906—1915.
Liiton' varat vuoden päättyessä

Menot

Yhteensä suluissa ia la 
koissa m enetetty työpäiviä

Suluissa menetetty
työpäiviä

Lakoissa m enetetty
työpäiviä

P-

Suluissa ollut osallisia
liiton jäseniä
Lakoissa ollut osallisina
liiton jäseniä

nik.

M enot yhteensä

P-

Muita m enoja

Vieraita lakkoja ja sulkuja
avustettu

Lakkoihin ja sulkuihin
mk.

Työ n s e i s a u k s e t

mk.

P-

—

—

14,353 07 11,178 08

872 1,112 19,002 20480 39,482

30,941 25 12,540 66
24,232 80 7,667 64

898

45 26,755

3,886 30,641

211

150 15,244

10,500 25,744

20

—

239

—

mk.

p.

mk.

p-

2,427 78 1,399 72
3,699 35

100 —

10,879 25

4,080 90

4,037 80

5,144 -

3.080 —
-

5,354 4,851 81

1,210 40

3.066 25

7,705 38

13,745 40 10,613 0!
18,976 26 21,1 48 32

4,490 40

— —

9 777 25

23,337 07 30,686 56

47?

1,694 —

—

8,099 09

25,960 83 61,189 17

332

1,361 —

151,511 25
—

—

—

—

—

— — 12,296 79 182,328 53 55,717 96
—

143

216 1,191

341

—

341

17,100

—

17,100

18,567

—

18,567

4.106

21,710 12 68,435 81

—

—

—

5,534 39

11,938 97 79.995 30

—

—

—

179,990 15 10,327 15 68,042 47 369,952 28

—

4,821

15,101 136,449 151,550

— 10.385 46
—

715

-

-

— 3,290 2,641 116,216 1 72,030 288,246
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Liittomme toimitsijat ja toimikunnat.

Liittotoimikuntaan ovat
vuosina 1906 1916 kuulu
neet seuraavat:
Arvid Nyberg (1906
1908). A. Lahtinen Helsin
gistä (1906 6 kuukautta).
J. Torvinen (1906 -1909).
H. Turunen Uuraasta (1906
6 kk.) H. Reinikainen Muolaasta (1906 6 kk.) V. Berg
Kotkasta (1906—1908). Vil
le Heimonen (1906 — 1916).
A. Turkia (1906-1916).
A. Viiala (1906 1909). H.
Miettinen (1906 1907). Ju
ho Aaltonen (1906—1912).
Arvid Nyberg
S. H.
Liiton luottamusmies 1906- 08,
J. A. Mäkinen Porista (1906
1909). M. Manninen Lappeenrannasta (1906 — 1909).
I. Turunen Uuraasta (1906
1909). H. Kallio Kot
kasta (1907 1912). K. Ja
vanainen (1907 1912). H.
Närhi (1909 - 1912). A.Huoponen (1906 1912).
O.
Pöyhönen (1909—1912). A.
Vilja (1906 1912). J. Haglund(1909 1916). E. Härmä
(1912 1915).
V. Hasu
(1912 -1916). A. Kleimola
(1912 1916) ja J. Kaario
(1915 1916).
Liiton luottamusmie
henä ovat olleet:
Arvid Nyberg l/i 1907
— '/s 1908. Nybergin sijaan
Vilho Berg
S H.
29/3 1908 valittiin Oskari
Liitcu ruliastonlioitaja 1907—08.
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Orasmaa Heinolasta. Ei
ottanut tointa vastaan. 17/5
1908 liittotoimikunta valitsi
luottamusmieheksi
Ville
Heimosen Kotkasta, joka
oli siinä toimessa l7/s 1908
—31 5 1912.
Sen jälkeen
on liiton luottamusmiehenä
ollut Eero Haapalainen.
Liiton rahastonhoita
jana Tampereen kokouk
sen jälkeen 4 kuukautta
oli Arvid Lahtinen Helsin
gistä.
Kotkan kokouksessa
1906 sihteerin ja rahaston
hoitajan toimet yhdistettiin
Juho Aaltonen
S. II.
Liiton rahaston li oitaj n 1908—12,
samalle henkilölle, ja sih
teerinä ja rahastonhoitajana oli Vilho Berg 1 . 1907 ,6/2
1908. Vilho Bergin kuolema jälkeen liittoäänestyksellä
valittiin sihteeriksi Juho
Aaltonen Kotkasta, joka
oli siinä toimessa ’/31908
- 3l/s 1912).
V. 1912 pidetyn edus
tajakokouksen jälkeen liit
totoimikunta valitsi liiton
rahastonhoitajaksi
neiti
Fanny Tommolan (rouva
F. Vainio), jonka seuraa
jana on viran nykyinen
hoitaja K. A. Heino.
Liittotoimikunnan pu
heenjohtaja oli J. Aaltonen
5/i2 1906—'/a 1908
ja A.
Turhia >/3 1908 -210 1909.
Sen jälkeen on siinä ase
Ville Heimonen
S H
massa ollut Ville Heimonen.
Liiton luoHamnsmies 1Q0S 1?
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Fanny Tommola—Vainio
S. H.
Liiton rahastonhoitaja 1912 13.

Eero Haapalainen
Liiton luottamusmies 1912—

S. H.

Uiton agitaattoreina ovat olleet: Arvid Nyberg 1 /s 1906
O. E. Virta
nen Ahvenanmaalta 'L
1907-’^ 1907.
M. V.
Karvonen
'h 1907- 3 7g
1908. ./. Pihlman 72 1913
-7s 1914.
Pohjolan piirimiehenä
v. 1914 oli Arttur Sivcnius.
•
— 373 1907.

K A. Heino
S- H,
Liiton rahastonhoitaja 1913—

Liiton
taloudellinen
asema, kuten edellä ole
vasta taulusta näkyy, on
viimeisinä vuosina huo
mattavasti kohonnut, huo
limatta v. 1914 ankarasta
ja varoja kysyvästä tais
telusta.
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Sotatila on maamme sahateollisuudessa aiheutta
nut seisauksen. V. 1915 lopussa ei sahateollisuudessa
ollut työläisiä työssä 50 °/o siitä mitä niitä oli v. 1913.
Jos olot olisivat saaneet rauhassa kehittyä, niin luul
tavasti Sahateollisuustyöväen liitossa olisi nyt 10,000
jäsentä ja ilman v. 1914 työtaistelua olisivat varat yli
100,000 mk.
Liitto on viime vuosina kaikesta huolimatta edistynyt
ja kun nykyinen tilanne on ohitse niin sille avaantuu
suuret edistymismahdollisuudet.

r

Uskonto,
Taivasluvat,
jumalkuvat
töin ja vaivoin
huolistellut,
ihmisaivoin
rakennellut,
paikallansa
ijät, ajat,
taioillansa
täyttää majat.

Paateen paaden
kansat liitti
uskon» saaden,
jota kiitti
miehet, vaimot
lapset aimot.
Päistä päihin
juurtui haaveet,
pinttyi näihin
kuni aaveet
kummitellen
vuosisadat,
viittoell en
elon radat.

Taivasluvat,
jumalkuvat
inhimilliset;
yhä niitä
aatos muovaa,
jatkuu siitä
työtä luovaa
vuodet tuhannet.
Hilja Liinamaa.

Puuteollisuustyöläisten kansainvälinen järjestyminen.
Kapitalismilla ei ole isänmaata. Taikka toisin sanoen:
sen isänmaa on koko maailma. Mikään ei siis ole sen
kosmopoliittisempi. Se tunkeutuu kaikkialle missä sillä
on hyvä olla ja karkkoaa sieltä, missä se ei saa kyllin
hyviä elämisen edellytyksiä. Mitkään raja-aidat eivät
ole liian korkeat estämään sen tunkeutumista sille alueelle,
missä „yrittäjävoitto“ on hyvä.
Tästä totuudesta johtuu, että työväen ammatillinen
liikekin on ollut pakoitettu poistamaan valtakuntain väli
set raja-aidat tieltään voidakseen täyttää tarkoituksensa:
suojella työläisiä kapitalismin puristukselta ja riistolta.
Sillä ilman sitä, ilman kansainvälistä työväen ammatil
lista toimintaa ei voida ajatella työläisten lopullista va
pautusta, eipä edes heidän turvaamistaan sorrolta. Jos
yhdessä maassa työläisten onnistuisi saavuttaa menestystä
ammatillisella toiminnallaan, joutuisivat saavutukset vaa
ranalaiseksi silloin kuin toisissa maissa työehdot jäisivät
takapajulle. Tällaisesta maasta hankkisi piankin kapita
lismi rikkureita polkemaan työehtoja alas; saisi sieltä
nöyrää rikkurijoukkoa turmelemaan toisen maan työläis
ten taistelun elinehtojensa puolesta. Mutta toinenkin
syy on vetänyt työläiset yhteiseen ammatilliseen työhön.
Ei näet voida ajatella, että edistys jossain maassa voisi
mennä eteenpäin toisista maista välittämättä työväen
suojeluksen ja vakuutuksen alalla enempää kuin muissa
kaan sosialipolitisissa kysymyksissä. Kaikkien maiden
on toimittava tässä yhdessä. Ja kaikkien maiden työ-
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väenjärjestöjen tulee tässä tehtävässä kulkea käsi kädessä.
Niillä tulee olla yhteinen ohjelma, jonka toteuttamiseksi
he toimivat eri maissa kukin omalla tahollaan. Tämän
lisäksi on se kokemus, jonka jonkun maan työtätekevä
luokka on saavuttanut taistelussaan ja järjestymispyrinnöissään, verrattoman tärkeätä saattaa jälessäkulkevien mai
den työläisjärjestöjen tietoon ja tietojen välittäjänä tässä
suhteessa on työväen ammatillisilla kansainvälisillä jär
jestöillä suuri tehtävä. Tietenkin sitä mukaa kuin kansat
lähestyvät toisiaan ja tullaan selville siitä, että kaikkien
maiden köyhälistön tulee kuulua yhteen, saavat kansain
väliset järjestömme yhä monipuolisemman ohjelman. Ky
symykseen tulee työtaistelujen avustaminen kansainväli
sin voimin, työläisten huolto vierailla mailla, työvoiman
ohjaaminen sinne, missä sitä tarvitaan ja sen tulon ehkäi
seminen sinne, missä työtaistelut ovat käynnissä.
Eri teollisuus- ja ammattialoilla työskentelevät eri
maiden liitot ovat aikain kuluessa päässeet keskenään
vuorovaikutukseen ja siitä on ollut seurauksena kansain
välisten liittojen syntyminen eri teollisuus- ja ammatti
aloja varten. Nykyään meillä on olemassa yhteensä jo
32 kansainvälistä liittoa, joilla kullakin on omat kansain
väliset toimikuntansa ja toimitsijansa. Toiset näistä ovat
päässeet järjestörakenteessa verrattain pitkälle, mutta
monissa niissä on vielä eri maiden liittojen keskinen
suhde jokseenkin höllä. Yhteistoimintaa ei ole missään
saatu kehitetyksi niin pitkälle kuin voitaisiin ajatella,
sillä johtavana periaatteena kaikilla aloilla on ollut, että
kunkin maan työläisten tulee saada vapaasti itse järjes
tää omat järjestöolonsa ja samoin on pidetty kiinni siitä,
että kunkin maan liiton tulee itsensä voida esim. työ
taisteluissaan selvitä omin voimin; vasta viime tingassa
sitten kuin oman maan työläisjärjestöjen varat ilmeisesti
eivät riitä taistelun jatkamiseen, on lupa lähteä kansain
välistä apua pyytämään, mikä toisissa kansainvälisissä
järjestöissä on vapaaehtoisen avustuksen varassa, toi
sissa pakollisten sopimusten nojassa.
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Niinpä puutyöläisetkin yllämainituista syistä ovat
nähneet välttämättömäksi yhteenliittymisen kansainväli
sellä pohjalla. Jos lähtisimme tutkimaan sitä mistä
saakka tämä yhteistyö eri maiden puutyöläisten kesken
on ollut olemassa, niin saisimme nähdä, että jo ammattikunta-aikana olivat eri Europan maiden puutyöläiset ver
rattain läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Olihan
aivan välttämätöntä, että sällin täytyi „vaellusvuotensa“
suorittaa ja hänen useimmassa tapauksessa oli sitä var
ten kierrettävä vierailla mailla. Ammattikuntien tehtä
vänä oli suojella matkustavia sällejä ja muukalaisten
sällien avustaminen tuli erikoisesti säännöstellyksi. Vähi
tellen tultiin tästä siihen, että ammattikuntain kokouksiin
lähetettiin toisista maista edustajia, ei niin paljon yhteen
liittymisen edistämistarkoituksessa kuin vierailukäynnille.
Mutta se jo oli merkkinä siitä, että eri maiden kesken
vuorovaikutus alkoi lujittua. Vaikka sitten ammattikuntalaitos, käsityön jouduttua tappiolle kilpailussa tehdastuotannon kanssa ja vapaan kilpailun tultua kaiken teol
lisen elämän ohjeeksi, hajoitettiinkin ja sälliyhdistykset
kaikkialla tulivat kielletyksi, ei kuitenkaan kansainväli
syyden aate kokonaan kadonnut. Kun olojen pakosta
työläiset eri maissa taas muodostivat uusaikaisia amma
tillisia järjestöjä, pääsi aate käytännössä taas toteutumaan
ja on se pukeutunut entistä ehompaan muotoon.
Tästä johtuu, että puutyöläiset joutuivat kansainväli
sessä uusaikaisessa työväen ammattiliikkeessä uranaukai
sijoiksi. V. 1891 pidetyn kansainvälisen työväenkokouksen yhteydessä oli ensimäinen puutyöläisten neuvottelu
tilaisuus, mutta siinä oli eri maista verrattain vähän
edustajia. Siitä huolimatta päätettiin perustaa Brysseliin
kansainvälinen sihteeristö, jonka tehtäväksi annettiin hank
kia kertomuksia puutyöläisten toiminnasta niissä maissa,
missä heillä ammatillisia järjestöjä oli olemassa sekä
laatia näiden kertomusten perusteella yhteenvetoja; sen
tuli myös ylläpitää yhteyttä eri maiden välillä.
Toinen neuvottelukokous pidettiin Zurichissä v. 1893,
jolloin päätettiin sihteeristö muuttaa Stuttgartiin ja laa3
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jennettiin sen tehtäviä niin, että sen tuli hankkia lakkotapauksissa avustusta toisista maista, elleivät lakossa
olevan järjestön omat varat riittäneet. Sen tuli myös
estää rikkureiden matkustamista sinne, missä taistelu oli
käynnissä, antamalla kaikkiin maihin tietoja lakkotapauksista.
Kolmannessa kansainvälisessä neuvottelukokouksessa
Lontoossa v. 1896 olivat mukana Saksa, Englanti, Hol
lanti ja Tanska. Toimintakertomuksessa, jonka kansain
välinen sihteeri oli laatinut, valitellaan sitä, että kaik
kialla on hän tavannut laimeutta ja välinpitämättömyyttä
kansainvälistä järjestäytymistä kohtaan. Sentähden ei
ole menestynyt puutyöläisten yhteisen kansainvälisen
lakkokassan perustaminen ja on kunkin maan työläisten
hyökkäyslakot täytynyt jättää niiden omaksi asiaksi.
Kansainvälisin voimin on koetettu turvata työläisiä vaan
sulkutaisteluissa keräämällä sihteeristön välityksellä kan
sainvälistä avustusta.
Tästä näemme selvästi, että alussa oli puutyöläisten
järjestyminen kansainväliseen liittoon hyvin vaikeata ja
sihteeristö oli melkein muodon vuoksi olemassa. Syyt
tähän olivat myös selvät: eri maiden puutyöläiset oli
vat huonosti käsittäneet vielä oman maansa järjestymisen
merkityksen ja siksi heidän liittonsakin olivat heikossa
tilassa taikka vasta syntymässä; ja eihän ennen voi aja
tellakaan voimakasta kansainvälistä liittoutumista ennen
kuin kussakin maassa kansallinen järjestö on saatu lu
jalle pohjalle. Tätä heikkouden tilaa jatkui kokonaista
8 vuotta; mutta sitten tapahtui käänne. Kun v. 1904
pidetyn kansainvälisen työväenkokouksen yhteyteen oli
kutsuttu eri maiden puutyöläisten neuvottelukokous, oli
siinä edustajia 11 eri maasta (Saksa, Ranska, Englanti,
Itävalta, Unkari, Belgia, Hollanti, Tanska, Ruotsi, Italia
ja Serbia) ja oli näissä maissa toiminnassa 17 eri ammatti
liittoa. Silloin uskallettiin päättää perustaa Kansainväli
nen puutyöläisten liitto. Sen etunenään asetettiin Sak
san puutyöläisten liitto, jonka toimesta tämä kansain
välinen neuvottelukokous oli aikaansaatu.
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Puutyöläisten kansainväliseen liittoon voivat yhtyä
kaikkien maiden puutyöläisten järjestöt, kuten huonekalupuusepät, puusepät, rakennuspuusepät, kirvesmiehet,
sahatyöläiset, pianontekijät, tuolintekijät, kiillottajat, sor
varit, kipsintekijät, malliveistäjät, tynnyrintekijät, lasimes
tarit j. n. e. Jos samassa maassa on useampia liittoja
samalla ammattialalla, niin voidaan näistä ottaa kansain
väliseen liittoon ainoastaan yksi, jos jo liittoon yhtynyt
muiden yhdistymistä vastustaa. Kansainvälisessä järjes
tössä säilyttää kukin siihen yhtynyt liitto oman vapau
tensa ja sen velvollisuudet supistuvat yksinomaan liiton
sääntöjen noudattamiseen.
Sääntöjen mukaan tulee kansainvälisen liiton edistää
siihen yhtyneiden järjestöjen parasta. Erikoisesti määri
tellään sen tehtäväksi:
a) eri liittojen keskisen yhteyden ylläpitäminen;
b) yhteisymmärryksen aikaansaaminen liittojen kes
ken tärkeissä asioissa;
c) palkkaliikkeiden aikana ehkäistä rikkurien tuloa
taistelupaikalle;
d) välittää suuremmissa lakoissa ja suluissa aineel
lista avustusta, jos se on välttämätöntä ja tarpeellista;
e) järjestää liittojen kesken vapaa siirtyminen ja
avustus yhtyneiden liittojen jäsenille ulkomailla, ja
f) yleensä koettaa aikaansaada solidaarinen yhteis
työ liittojen kesken puuteollisuudessa.
Tästä ohjelmasta päättäen rajoittuvat siis kansainväli
sen puutyöläisten liiton tehtävät vielä toistaiseksi jok
seenkin vähiin, mutta liiton perustajilla onkin ollut tar
koituksena välttää liian suurien toiveiden herättämistä,
varsinkin kun on tiedetty, ettei niitä vielä voitaisi täyttää.
Varsinkin on vältetty varsinaista lakkoavustusta liitossa.
Se on jätetty ainoastaan vapaaehtoisuuden varaan ja jää
sihteeristölle tehtäväksi vaan „jos on välttämätöntä ja
tarpeellista" koettaa sitä hankkia yhtyneistä maista.
Tässä on ollut tarkoituksena kehittää kaikissa maissa
puutyöläisten järjestöjä niin, että he mahdollisimman
paljon tulisivat omin apuinsa toimeen ja siten pysyisivät
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itsenäisinä ja muista riippumattomina. On pyritty kaik
kialla korottamaan puutyöläisten järjestöjen maksuja niin
korkealle, että niistä kertyvät varat voivat täydellisesti
peittää kunkin maan omat tarpeet ja on koetettu terottaa
kaikkialla sitä, että kunkin liiton tulee järjestää lakkoliikkeensä siten, ettei sen tarvitseisi toisten maiden avus
tukseen vedota muulloin kuin poikkeustapauksissa. Täl
laisia poikkeustapauksia on liitolle sattunutkin, sillä eihän
aina ole työtaistelujen alottaminen ja laajuus työläisten
liittojen määrättävissä, vaan tulevat he siihen pakoitetuksi ja silloin on kansainvälisen järjestön täytynyt tulla
ahdistetun liiton avuksi. Näin on täytynyt avustaa vii
meksi Englannin huonekalupuuseppiä ja Suomen puutyöläisiä v:na 1912 ja Suomen sahateollisuustyöläisiä
v:na 1914.
Alusta alkaen on kansainvälisellä liitolla ollut tehtä
vänä sopimusten aikaansaaminen yhtyneiden liittojen kes
ken siitä, että täysin maksaneet jäsenet siirtyessään
omasta maastaan ulkomaille pääsevät ilman muita mak
suja toisissa maissa oleviin puutyöläisten liittoihin. Täl
laisia sopimuksia olikin saatu jo useita silloin kun v:na
1907 pidettiin toinen puutyöläisten kansainvälinen kokous
Stuttgardissa. Silloin päätettiin tehdä tällainen sopimus
pakolliseksi kansainvälisessä järjestössä, niin että jokai
sen liiton tuli ottaa yhtyneen toisen maan liiton jäsen
ilman muuta jäsenyyteensä, silloin kun hän siirtyy työs
kentelemään toiseen maahan ja tulee tällaiselle jäsenelle
antaa sitä avustusta, mitä liitto jakaa omillekin jäsenil
leen. Tämä määrättiin silloin erikoisesti kansainvälisen
liiton säännöissä. Jos siinä liitossa, johon jäsen siirtyy,
ovat verot yhtä suuret taikka korkeammat kuin hänen
vanhassa liitossaan, niin lasketaan uudessa liitossa hänen
hyväkseen niin monta viikkoa maksetuksi kuin hänen
jäsenkirjansa osottaa viikkomaksuja; mutta jos vanhan
liiton verot olivat pienemmät kuin uuden liiton, silloin
uudessa liitossa luetaan vaan niin monelta viikolta verot
suoritetuiksi kuin maksettujen verojen summa riittää.
Siirtyvän jäsenen on avustusoikeuden saannissa alistut
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tava uuden liittonsa sääntöihin. Poikkeuksista voivat
asianomaiset liitot sopia erikoissopimuksilla. Ennen uuteen
liittoon yhtymistä ulkomailla on kansainvälisen järjestön
jäsenillä oikeus vaan matka-apuun niissä maissa, joiden
liitoilla matka-avustus on käytännössä. Senkin saannissa
noudatetaan asianomaisen liiton sääntöjä.
Niiden muutamien vuosien aikana, jolloin kansain
välinen puutyöläisten liitto on ollut toiminnassa, on se
kehittynyt tyydyttävällä tavalla. Siihen on nykyään liit
tynyt jo kaikkien Europan tärkeimpien maiden puutyöläisjärjestöt, nimittäin Saksan, Ranskan, Luxemburgin,
Belgian, Hollannin, Englannin, Tanskan, Ruotsin, Norjan,
Suomen, Itävallan, Unkarin, Kroatia-Slavonian, BosniaHerzegovinan, Bulgarian, Rumanian, Serbian, Italian ja
Espanjan. Viimeisten tietojen mukaan v:lta 1912 kuului
siihen 41 liittoa 20 eri maasta. Sihteeristöön ei silloin
kuitenkaan ollut saapunut numerotietoja kuin 36 liitosta,
joissa jäseniä oli yhteensä 393,355 ja osastoja 3,376.
Edellisenä vuonna oli 37:ssä tietoja antaneessa liitossa
jäseniä 315,689 ja osastoja 2,796.
Liitolla on v:sta 1904 ollut oma äänenkannattajansa,
joka alussa ilmestyi saksan, ranskan ja englannin kie
lisenä, mutta v:sta 1910 on sitä julkaistu myös ruotsiksi.
Lehti ilmestyy n. 10 kertaa vuodessa ja sisältää se sih
teeristön selostuksia sekä katsauksia eri maiden puu
työläisten järjestymiseen. Tätä lehteä jaetaan kaikille
yhtyneille liitoille niin paljon, että ne saavat kullekin
osastolleen yhden kappaleen.
3:ssa kokouksessa Köpenhaminassa v:na 1910 oli
edustajia 11 maasta, joissa liittoja oli 27. Tämän kokouk
sen keskustelut ja päätökset olivat omansa vahvistamaan
kansainvälistä toimintaa, niin että nykyään voimme kat
soa kansainvälisen liiton olevan jo varmalla pohjalla.
Täällä tehdyistä päätöksistä mainittakoon, että niillä raja
seuduilla, jotka molemmin puolin maan rajaa muodosta
vat yhtenäisen teollisuusalueen, tulee asianomaisten mai
den yhteisesti harjoittaa ammatillista agitationia. Ne
jäsenet, jotka asuvat toisella, mutta työskentelevät toi

38

sella puolen rajaa, ovat velvolliset kuulumaan sen maan
liittoon, jonka alueella työskentelevät. Tunnustaen matkaja työttömyysavustuksen samoin kuin muidenkin avustuslajien suuren arvon ja niiden merkityksen ammatillisten
järjestöjen yleisten tehtävien täyttämisessä, päätti kokous
kehoittaa yhtyneitä liittoja ottamaan näiden avustusten
antamisen käytäntöön ja järjestämään ne niin yhtenäi
sesti kuin mahdollista. Edelleen päätettiin ryhtyä hank
kimaan tilastollisia tietoja 'puutyöläisten lukumäärästä eri
maissa, järjestöjen asemasta sekä työajasta ja palkoista;
nämä tutkimukset suoritetaan erikoisten kansainvälisen
sihteerin laatimain kaavakkeiden avulla. Sihteeristö jäi
edelleen Saksaan ja sen kotikaupungiksi tuli Berlin.
Kun Bulgariassa tapahtunut hajaannus ammatillisessa
tyäväenliikkeessä oli mennyt niin pitkälle, että puutyöläistenkin järjestöjä oli perustettu kaksi, joista toista
sanottiin „ahdas“- toista „laajasydämiseksi“, joista jälki
mäinen oli jo kuulunut kansainväliseen sihteeristöön,
tuli tämä riita esille Köpenhaminan kokouksessakin, kun
„ahdassydämisetkin“ tahtoivat yhtyä kansainväliseen liit
toon, mutta „laajasydämiset“ sitä vastustivat. Riita rat
kaistiin siten, että molemmille annettiin toistaiseksi yhtymisoikeus, mutta kehoitettiin seuraavaan kokoukseen
mennessä sopimaan kesäiset riitansa ja yhdistymään
yhdeksi liitoksi. — Tsekkiläis-saksalainen riita tuli myös
täällä esille ja päätettiin, ettei tsekkiläisiä hajoitusjärjestöjä Itävallasta hyväksytä kansainväliseen liittoon.
Seuraava kokous päätettiin pitää Wienissä v:na 1914
kansainvälisen sosialistikokouksen yhteydessä, mutta olo
jen pakosta on sen pito täytynyt siirtää.
Suuri vaikeus kansainvälisten liittojen lujittamisessa
johtuu varsinkin siitä, että eri maissa ammatillinen työ
väen toiminta yhä edelleen on niin erilaista. Toisaalla
ovat kansalliset liitot keskitettyjä, kuten esim. anglogermaanisissa maissa, toisaalla taas liitot ovat federatii
visella pohjalla, jolloin niillä ei ole varsinaisia keskus
kassoja eri avustustarkoituksiin. Näin ei voida kansain
välisessäkään toiminnassa kehittää kuin hitaasti avustus
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toimintaa, sitä mukaa kuin ehditään kaikkialla saada
avustuskassoja luoduksi, mikä tietysti riippuu siitä, miten
työläisten käsitys näiden kassojen tarpeellisuudesta muut
tuu.
Samasta syystä eivät myöskään kansainvälisissä lii
toissa ole yleensä tulot ja menot ilman muuta keskenään
verrattavissa.
Tämä tietysti pitää paikkansa myös kansainvälisessä
puutyöläisten liitossa. Mainittakoon kuitenkin, että sii
hen liittoon yhtyneillä eri maiden järjestöillä oli v:na
1912 tuloja yhteensä 15,188,000 mk., jonka mukaan kes
kimääräinen vuositulo oli 44: 77 mk. jäsentä kohti. Kor
keimmat verot oli Tanskan tynnyrintekijöillä 102: 34 mk.
vuodessa. Alimmat verot olivat taas Ranskan harjantekijäin ja sorvaajain liitossa, nimittäin 0,34 mk. Samana
vuonna oli menoja yhteensä 11,682,000 mk., tehden jäse
nille maksettu avustus kaikkiaan 7,317,000 mk.
Kansainvälisen sihteeristön menojen peittämiseksi
suorittavat yhtyneet liitot 2 mk. vuosiveroa 100:lta jäse
neltään ja olivat liiton tulot tästä verosta v:na 1912 yh
teensä 4,098 mk., josta suoritettiin „Bulletin’in“ toimitta
miseen 3,612 mk.; liiton hoitoon meni 895 mk. ja muita
menoja oli 371 mk. Omaisuutta liitolla vuoden 1912
lopussa ei ollut kuin 192 mk.

Tanskan puutenllisuustyöväen liiton toimikunta 1916.
S H
Istumassa: vasemmalla rahastonhoitaja O. M- Terner, oikealla luottamusmies
V. S. Petersen.

Tanskan puuteollisuustyäväen liiton toiminnasta sen
perustamisesta tähän saakka.
Olemme iloisia voidessamme antaa vähän avustusta
siihen juhlajulkaisuun, jonka meidän suomalainen veljesjärjestömme toimittaa 10-vuotisen olemassaolonsa muis
toksi. Me olemme selvillä siitä, että me voimme piirtää
ainoastaan ääriviivat meidän liittomme perustamisesta,
kokoonpanosta ja toiminnasta, mutta ine toivomme, että
se kuitenkin voi olla suomalaisille työtovereillemme mie
lenkiintoista.
Samalla lähetämme Teille liittomme nykyisen toi
meenpanevan valiokunnan valokuvan; paitsi liittokokouskuviamme ei meillä ole muita kuvia liittotoimikunnasta
tai liiton päähallinnosta ja käytännölliset seikat ovat
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estäneet meitä hankkimasta kuvaa koko meidän liit
tomme päähallinnosta.
Liittomme vanhin osasto, „Köpenhaminan sahatyöläisten ja konepuuseppäin yhdistys14 perustettiin 7 p:nä
maaliskuuta 1875 ja yhtyi siihen 50 jäsentä. Se kasvoi
sangen hyvin ja saadakseen mukaan järjestymättömät
työtoverit kaikkialla maassa otti se 1894 nimekseen „Tans
kan sahatyöläisten ja konepuuseppien liittyen. Kokouk
sessaan 20 p:nä kesäkuuta 1895 teki se päätöksen, jonka
mukaan 200 kr. luovutettiin maaseudun työtoverien agitationiin. Tämä agitationi kantoi hedelmiä. Monta am
mattiyhdistystä perustettiin ja yhtyivät ne liittoon, joka
myöhemmin muutti nimensä nykyiseksi.
Osastojen tila ja jäsenluku käy selville seuraavista
numeroista:
Maaliskuulla
Kesäkuussa
H
n
v
w

1875
1895
1900
1905
1910
1915
1916

1 osasto, jossa
50 jäsentä
1
100
n
n
»»
16 osastoa, joissa 1052
V
27
1350
n
49
1914
»
n
60
2600
64
3067
n
i»
n

Luku 3067 ei tosin ole valtava suomalaisten olojen
kannalta, mutta liittomme ulkopuolella on vaan noin 500
työläistä puuteollisuudessa järjestymättömiä, ja tämän
yhteydessä tulee meidän muistaa, että Tanska on yksi
kaikista métsättömimmistä maista, sillä ainoastaan n. 4
o/o maasta on metsän peittämää.
Liiton piiriin kuuluvat kaikki, jotka työskentelevät
koneilla taikka käsityöläisinä puukenkätehtaissa, keppitehtaissa, margariini- ja voitynnyrien valmistuksessa,
huonekaluseppätehtaissa, konepuuseppätehtaissa ja sahalaitoksilla sekä pianotehtaissa ja näiden apulaiset, seka
työläiset ja lopuksi kaikki, jotka työskentelevät laatikkotehtaissa.
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Luonnollisesti palkkaolot ovat vielä kaikkea muuta
kuin ihanteelliset, mutta silloin kuin mitään järjestöjä ei
vielä ollut, olivat ne kerrassaan hävettävät. Parhaimmat
ne kuitenkin olivat ja yhä edelleen ovat Köpenhaminassa.
Kun työaika Köpenhaminassa 1875 oli 12-tuntinen mo
nissa paikoin, klo 6:sta aamulla klo 7 illalla, on se nykyään
9 ’/3 tuntia keskimäärin vuoden ympäri ja maaseudulla
9 ’/2 tuntia. Päiväpalkat olivat 1875 monin paikoin vaan
kr. 1,65 (1 Smk. on säännöllisissä oloissa = 72 Tanskan
äyriä) ja korkeimmat palkat eivät tehneet kuin kr. 2,64.
Ja kuten sanottu, olivat olot maaseudulla vieläkin huo
nommalla kannalla.
Me olemme maininneet työajasta; miten palkat myö
hemmin ja nyt ovat, käy selville allaolevasta katsauk
sesta, joka samalla osoittaa hyvää ja tasaista palkkain
kohoamista:

V. 1913 v. 1914 v. 1915 v. 1916

Urakalla työskentelevien konetyöläisten
ia käsityöläisten lukumäärä ......
Heidän keskimääräinen tuntipalkkansa
äyreissä ......................................................
Aikapalkalla konetyöläisten ja käsityö
läisten lukumäärä...................................
Heidän keskimääräinen tuntipalkkansa
äyreissä .....................................................
Urakalla työskentelevien aputyöläisten
lukumäärä...............................................
Heidän keskimääräinen tuntipalkkansa
äyreissä.....................................................
Aikapalkalla olleiden aputyöläisten luku
määrä .........................................................
Heidän keskimääräinen tuntipalkkansa
äyreissä .....................................................

421
50,02
667

527
51,90
874

669
55,08
1294

738
61,63
1583

47,49

48,47

50,66

55,50

26

71

78

89

43,86

45,69

47,49

51,62

172
35,40

235
35,85

327
36,4i

456
40,25

Ylläoleviin keskimääräisiin palkkoihin ei ole laskettu
vakituinen kalliinajan lisäys, jonka me saimme 1 p:nä
helmikuuta 1916 ja joka useimmille jäsenillemme tekee
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1 - 1 '/2 kruunua viikossa. Jos työläiset vuorotellen ovat
työskennelleet sekä urakka- että aikapalkalla, ovat he
lasketut molemmissa ryhmissä.
Ottaen huomioon sen, että meidän liittomme työs
kentelee yhden työehtosopimuksen mukaan, joka sisältää
ainoastaan alimman tuntipalkkamääräyksen, jonka mukaan
alimpana palkkana aputyöläisille maaseudulla on mak
settava 38 äyriä (1 p:stä helmikuuta 1916) ja kone- ja
käsityöläisille 41 äyriä sekä Köpenhaminassa 49 äyriä,
voimme helposti havaita, että me varsinkin kahdelle vii
meksi mainitulle ryhmälle olemme onnistuneet saamaan
paljon korkeamman palkan.
Nämä tulokset eivät ole saavutetut ilman taisteluita
työnostajain kanssa. Paitsi yksityisiä paikallisia taiste
luita, joita voi syntyä yksityisten työnostajain ja hänen
työläistensä kesken joko sitten saavutettujen etujen säi
lyttämisestä taikka uusien parannusten vaatimisen täh
den, on liitolla ollut useita suuriakin taisteluita. Suu
ressa yleissulussa Tanskassa 1899, jolloin järjestyneet
työnostajat tekivät epäonnistuneen yrityksen kukistaa
Tanskan työväen ammattiyhdistysliike, olivat liittomme
jäsenet 17 viikon ajan ja otti heitä siihen osaa noin 2/3
kaikista jäsenistämme. Myöhemmin on ollut työselkkauk
sia uuden työehtosopimuksen laatimisessa 1907 ja 1911,
mikä viimeinen työtaistelu kesti 13 viikkoa. Kun työ
ehtosopimuksemme päättyi 1 p:nä helmikuuta 1916, väl
tettiin työseisaus valtion välitysmiehen toimesta, sillä
silloin me saimme sellaisia palkkainkorotuksia, että kat
soimme edesvastuuttomaksi lähteä lakolla taistelemaan
mahdollisten suurempain saavutusten puolesta.
Liittomme kassat tyhjentyivät 1911 käydyissä taiste
luissa, mutta sen jälkeen on taas saatu kokoon varoja
liitolle noin 80,000 kr.
Kukin jäsen maksaa liittoveroa 25 äyriä viikossa.
Lakoissa maksetaan heille avustusta viikossa 12 kr., jonka,
lisäksi tulee 1 kr. jokaista lasta kohti, ollen korkein avus
tus kaikkiaan 18 kr. viikossa.
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Jäsenten ehdoton velvollisuus on kuulua „Puuteoliisuuden Työttömyyskassaan*4. Valtio valvoo meidän sa
malla tavalla kuin muitakin tunnustettuja työttömyys
kassoja ja antaa myös näille lisäapua, jota meidän osal
lemme viime vuonna tuli yhteensä n. 16,000 kr. Kun
nilta saamme me myös lisäapua ja on se noin puolet
siitä kuin valtio maksaa. Jäsentemme oma vero työt
tömyyskassaan on viikossa 22 äyriä ja avustuksena saa
vat he työttömänä aikana korkeintaan 14 kr. viikossa.
Tätä nykyä on työttömyyskassallamme varoja noin
108,000 kr.
K S. Petersen.

Rikasmies ja Latsarus.
Ei kuollut rikasmies
ei Latsaruskaan.
On yhä lämmin rikkaan liesi
Latsarus nääntyy tuskaan.
On syvii juopa välillään,
Latsaron haavat
ne tuskin polttoon kipeään
niin pisaraista saavat.
Hilja Liinamaa.

Lyhyt katsaus Norjan saha-, lautatarha- ja höyläämötyöläisten liiton toimintaan.
Sahalaitosten ja höyläämöjen työläiset olivat alussa
liittyneet Norjan tehdas- ja sekatyöläisten liittoon. Mutta
tämän järjestelyn huomasivat työntekijät vähemmän tyy
dyttäväksi ja päättivät sentähden muodostaa oman liiton,
joka oman toimintansa aloitti syyskuun 1 p:nä 1911 ja
on liitto siis nyt tullut toimineeksi tyydyttävästi viiden
vuoden ajan. Liiton perustava kokous pidettiin Kristianiassa 13—15 p:nä huhtikuuta 1911. Liiton esimieheksi
valittiin silloin hra Andr. Juell ja rahastonhoitajaksi J.
Teigen. Liiton ensimäinen esimies Juell pysyi toimes
saan aina 1 p:ään syyskuuta 1915, jolloin hän erosi siir
tyäkseen Norjan osuustoiminnallisen Maayhdistyksen sih
teeriksi.
Uudeksi esimieheksi valittiin hra Hans Eriksen, joka
edelleen tointa hoitaa.
Kun liitto perustettiin, yhtyi siihen 14 osastoa, joissa
jäseniä oli 1304, mutta suunnitelmanmukaisen ja ponte
van valistustyön tuloksena on ollut, että 1] p:nä kesä
kuuta 1916] liitossa oli 43 osastoa ja 3,716 jäsentä. Vii
dessä vuodessa on siis sahateollisuustyöläisiä järjestynyt
2412 lisää eli 285 °/o. Tämän yhteydessä on otettava
huomioon, että sahalaitoksilla ja höyläämöissä on samana
aikana työläisten lukumäärä vähennyt, sillä yötyötä on
tehty yhä vähemmän.
Palkkaliikkeiden alalla on liitto myös suorittanut laa
jan työn. Sillä näet oli ollut v:n 1915 loppuun mennessä
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yhteensä 66 palkkaliikettä. Näistä oli 53 selvitetty ilman
työnseisausta, kun taas 13 tapauksessa oli oltu lakossa
lyhemmän taikka pitemmän aikaa.
Joulukuun 31 p:nä 1915 tekivät palkkain parannuk
set yhteensä 325,240 kr. vuodessa.
Lakkoapua on liitto maksanut kaikkiaan 21,161 kr.
95 äyriä.
Vakuutusmaksuja kuoleman tapauksissa on jäsenten
omaisille suoritettu .22,799 kr. 50 äyriä.

Repaleiset...
Kunne kuljen, kussa käyn,
yhä kohtaan saman näyn:
repaleinen ryysynuttu,
kurjuustaru suruntuttu.
Hohtavainen talvisää,
kiteet kiiltää, noit en nää;
koittehessa talvi-aamun
nään vain laahustavan haamun.
Kadun loisto, mitä liet,
minne kantajas sä viet?
Tuost’ en huoli; katseen näin mä
sairahan, sen valtaan jäin mä.
Vilske toivorikas —, sen
ohi kuljen arkaillen.
Elon usko — murhe vei sen
muistan nutun repaleisen.
Suuri, kaunis kaupunki,
kuink’ on kylmät katusi.
Repaleiset jonoin pitkin
siellä näin mä — kuljin — itkin.
Hilja Liinamaa.

Muutamia piirteitä Ruotsin sahateollisuustyöväen liiton
historiasta ja kehityksestä.
Kesäkuun 6 p:nä 1897
avattiin Gäflessä se kokous,
missä päätettiin perustaa Ruot
sin saha- ja lautatarhatyöläisten liitto, mikä sittemmin ris
tittiin nimellä, mikä otsikos
samme on mainittu. Tuo ko
kous ei ollut mikään suuri ja
loistava. Olipahan vaan koolla
kymmenkunta kovan työn mie
hiä ja Gäflen kaupungissa ei
se pitänyt suinkaan suurta
melua itsestään. Mutta mitä
puuttui kokouksen ulkonai
sesta komeudesta ja loistosta,
sen korvasi osanottajain suuri
Olof Danielsson
S. H.
innostus ja luottamus tulevai
Ruotsin Sahateollisuustyöväen liiton
suuteen. Eikä nämä ole joutu
ensimäinen luottamusmies, f 1912.
neetkaan häpeään. Sille perus
talle, mikä silloin kesäkuun päivinä 1897 luotiin, on sitten
Ruotsin sahateollisuustyöväki rakentanut itselleen uupu
mattomalla työllä lujan linnoituksen, mikä on voinut kes
tää kovatkin myrskyt.
Jo ennen tätä kokousta oli kokoamistyötä suoritettu
työläisjoukkojen keskuudessa, joita kapitalismi oli orjuu
teensa painanut ehken enemmän kuin mitään muuta työ-
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väenkerrosta Ruotsissa. Jo niin aikasin kuin 1870-luvulla
oli maassa huomattavissa hajanaisia sahateollisuustyöläisten liikehtimisiä, mitkä saavuttivat huippukohtansa
suuressa Sundsvallin lakossa 1879. Tämän lakon kukis
tamiseen tarvitsivat kapitalistit hallituksensa voimia, kanuunaveneineen ja pistimineen, joiden käyttäjäksi ilmaan
tui maaherra Curry Treffenberg — häpeä, jota tuskin
koskaan Ruotsin työväki tulee unohtamaan. 1880-luvulla
muodostettiin siellä ja täällä työläisten ensimäisiä yhdis
tyksiä sahateollisuudessa ja niistä kannattaa ensi sijalla
mainita Gäflen yhdistys, joka perustettiin 1886. Totisesti
silloin tarvittiinkin jo ammatissa järjestöjä. Niinpä ker
too muuankin, joka „oli mukana", seuraavaa: Työaika
oli mielivaltainen; toisen kerran ei ollut mitään tehtävää,
mutta sitten taas toisen kerran täytyi raataa yötä päivää,
eikä mitään väliä ollut, oliko pyhä taikka arki. Mitään
korotuksia ei maksettu yli- eikä pyhätyöstä ja tuntipalkat
vaihtelivat 14—16 äyrin välillä. Ihmisinä olivat sahaja lautatarhatyöläiset yleensä sangen alhaalla, melkein
samalla tasolla kuin sen ajan satamatyöläiset. Juopottelu
ja keskiset tappelut kukoistivat häpeäksi sekä työnanta
jalle että työmiehille. Todistukseksi siitä minkälainen
toveruushenki silloin työläisten keskuudessa vallitsi, mai
nittakoon, että kun uusi mies tuli työhön, alotettiin häneen
nähden oikea ajojahti: hänet ajettiin työnteolla aivan
näännyksiin, ellei hän voinut taikka tahtonut kestitä toi
sia tovereitaan „oikealla Ruotsin nektarilla" (viinalla).
Tuollaisen niskoittelevan oli ennemmin taikka myöhem
min lähdettävä työpaikalta, sillä hän ei mitenkään jaksa
nut niin paljon „puskea“ kuin sakki vaati.
Sellaiset olivat olot m. m. Gäflessä, eikä suinkaan
voida sanoa, että ne olisivat olleet huonommat kuin
muuallakaan.
Oli luonnollista, että sitten kuin saatiin pystyyn pai
kallisia yhdistyksiä, huomattiin piankin, että näiden kes
ken tulisi saada yhteistoimintaa aikaan, muutoinhan ei
voisi mitään vakavampaa tulosta ajatella. Lähiseutujen
yhdistykset sillä tavalla ensinnä muodostivat yhteisjärjes-
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töiä ja niinpä syntyi m. m. 1880-luvun lopulla Medelspadin työväenliitto.
Mutta pian meni tämäkin liitto nurin siinä taistelussa,
jonka työnantajat aloittivat heti, kun työläiset vaan yrittivätkin esittää palkkoihinsa korjauksia. Paikallisliittojen
toiminta kävi mahdottomaksi.
Nämä kokemukset saavutettua alettiin toimia vähän
laajemmassa kaavassa. Niinpä 1891 kokoontuivat Tuk
holman, Gäflen, Skutskärin, Härnäsin ja Söderhamnin
sahauspiirien työläisten edustajat Gäfleen ja päättivät
muodostaa liiton ja seuraavana vuonna kokoonnuttiin
taas samassa tarkoituksessa ja me voimme sanoa, että
silloin tehdyt päätökset tulivat nykyisen sahateollisuustyöväen liiton perustaksi.
Mutta määritellympiä muotoja tarvittiin ja vihdoin
olivat edellytykset saavutettu ja Gäflessä 1897 voitiin
liitto lopullisesti saada pystyyn. Tässä muistorikkaassa
kokouksessa oli läsnä 9 edustajaa, jotapaitsi työväen
puoluehallinto oli lähettänyt myös edustajansa, samalla
tavalla kuin satamatyöläisetkin. Sitten kuin kokous oli
ollut yksimielinen saha- ja lautatarhatyöläisten liiton pe
rustamisesta, otettiin kysymyksen alaiseksi liiton järjestäytymissuunnitelma ja levenemisalue, siis yleensä järjestömuotokysymys. Silloin myös pohdittiin liiton suhdetta
sosialidemokratiseen puolueeseen ja kävi selville, että
kaikki edustajat lausuivat myötätuntonsa tätä politista
puoluetta kohtaan. „Se on ainoa, mikä jotakin tekee
työläisen hyväksi'4. Näin suositellen jätti kokous kunkin
osaston itsensä päätettäväksi haluavatko ne liittyä puo
lueeseen taikka ei siellä missä se ei ollut vielä tapahtu
nut. Liiton luottamusmieheksi valittiin O. Danielsson.
Jo seuraavana vuonna sai liitto ottaa vastaan taisteluhansikkaan, minkä sahapatruuna Ulfsviks-Sherman heitti.
Taistelu kävi tiukaksi ja kysymyksessä oli työläisten
yhdistymisoikeus. Meillä ei ole tilaisuutta tässä käydä
kertomaan taistelun yksityiskohtia, kuinka kunnialliset
työläiset, jotka eivät olleet tehneet itseään mihinkään
syypääksi, heitettiin maantielle, kuinka vaimot ja lapset
4
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J. A, Osllund
S. H.
Ruoisin Sahateollisuustyöväen rahastonhoitaja.

Aug. Svensson
S. H.
Ruotsin Sahateollisuustyöväen liiton
nykyinen luottamusmies.

häädettiin asunnoistaan, joiden viaksi ei voitu mitään
lukea. Puulaakivalta voitti sillä kertaa; mutta sen voitto
oli Pyrrhus-voitto. Hajoitetun järjestön raunioista nousi
kuten Fenix-lintu uusi liike ja liitto, jonka perustuksia
taistelu oli järkyttänyt, kokosi muutamien vuosien perästä
hajoitetut osastonsa taas entistä ehompana rintamaansa.
Näissä taisteluissa olemassaolonsa puolesta on liitto
voinut melkoisesti parantaa jäsentensä aineellista tilaa ja
saada monia korjauksia koko sahateollisuustyöväen työ
ehtoihin. Lopulta se on pakottanut työnantajatkin kun
nioittamaan työläisten järjestöä niin, että se yhä suu
remmassa määrin on voinut rauhallista tietä, neuvottelu
jen avulla saada aikaan palkkain parannuksia. Tämä
näkyy selvästi esim. seuraavista numeroista v:lta 1913
—1915: Silloin oli yhteensä 72 palkkaliikettä, jotka sel
vitettiin neuvotteluilla ja niihin liikkeisiin otti osaa 10,846
työläistä, joista 4299 oli järjestyneitä. Samaan aikaan
oli lakkoja vaan 17 ja sulkuja 7, joihin kaikkiin otti osaa
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3,784 työläistä, näistä järjestyneitä 1,843. Palkkaliikkeet,
joissa työnseisausta ei syntynyt, koskivat 72 työpaikkaa,
mutta työnseisaus sattui vaan 24 sahalla. Näistä nume
roista siis voimme täydellä syyllä vetää sen johtopäätök
sen, että Ruotsin sahapatruunat mielukkaammin jo halua
vat neuvotella järjestön kanssa ennen kuin lähtevät työseisaukseen. Suuri on ollut myös hyöty liitosta työläi
sille, sillä näinä mainittuina 3 vuonna saivat työläiset
palkoissa parannuksia yhteensä 1,392,100 kr.
Tietenkään ei tässä meillä ole tilaisuutta tarkemmin
tutustua tähän veljesjärjestöömme. Kehoitamme kuiten
kin lukijaa tutustumaan seuraavaan taulukkoon mikä on
omansa antamaan aihetta monellaisiin ajatuksiin. Se
taulukko kuvaa Ruotsin sahateollisuustyöväen liiton kehi
tystä alusta pitäen:

Ruotsin sahateollisuustyöväen liiton kehitys 1897—1915.
Työtaistelut

Liittovero

Vakinainen

Ylimääräinen

Jäseniä

Vuosi

1897
1183
1898 4426
1782
1899
1900 1512
1901
1290
1902 1709
1550
1903
1904 1826
1905 1665
1906 9295
1907 15081
1908 10998
1909 3732
1910 4108
3652
1911
1912 4789
1913 5959
1914 6438
1915 7437

kr.

kr.

: 80
2: 20
2: 20
2: 20
2:60
7: —
7: 7: 7:
10: 50
10: 50
12: 25
12: 25
12: 25
12: 25
12: 25
15 75
15: 75
15: 75

Jäseniä
Tulojia

Menoja

Varat
5.

kr.

kr.

r
o"

kr.

P
p
1466: 50
1099:
367: 50
— ' 1155
15642: 02 14432: 96
3S15: 15
22772: 03 23472: 28
3564: 90 1050
4
—
12962: 26 14184: 65
4347: 28
100
4556: 29
30
75
8461: 44 7789: 64
—
302
7629: 27
23643: 46 20896: 25
—
427
16703: 42 14980: 14 12140: 87
190
7: - 29771: 79 35070: 84 6040: 05 120
70
963
27: 70 55838: 50 53884:43
6398: 07
—
—
62192 36 28707: 93 41386: 40 320
4: 75 172606; 46 114656: 63 109063: 98 485
665
808
11:50 393870: 34 289125:91 126107: 28 991
570
44: 35 362483: 68 425554:34 65576:57 1433
—
40
2: 25 142064: 75 140395 65 60532:62
—
395
10:
74605: 23 73815: 44 60556: 61
635
75
5: 75 81492: 41 71241: 16 64704: 50
?
76313: 55 86833: 80 76251:13 826*) —
?
78070: 15 86145: 43 68513: 57 643*) - 1
?
92083: 30 48027:67 109995: 16 374 *) —
-: 50
8: 25
4:60
7: 50
6: 25
6: 80

) Ei ole erikseen tietoja sukulaisista ja lakkolaisista

Tukkityöläisten ensimäiset järjestöt.
Puutavaraliike on meidän maamme vanhimpia kapi
talistisia liikealoja. Jo pitkät ajat on myöskin puutavaraliike edustanut suurinta osaa maastamme ulosvietävistä
tavaroista. Useissa kymmenissä tuhansissa lasketaan
myöskin niiden työläisten luku, jotka joko vakituisesti
tai satunnaisesti työskentelevät puutavarateollisuuden
palveluksessa.
Tukkityöläiset muodostavat puutavarateollisuuden pal
veluksessa työskentelevistä työläisistä huömatuimman
osan. Näiden työläisten työehdot ovat myöskin olleet
kautta aikojen sangen huonot. Heidän työpäivänsä on
ollut aina näihin aikoihin asti ja on vielä useilla seu
duilla nykyäänkin aivan rajoittamaton. Vanhempina ai
koina työskenneltiin uittotöissä säännöllisesti 15 tuntia
vuorokaudessa. Mutta 18 tuntisetkaan työpäivät eivät
olleet mitään harvinaisia. Vähäisellä osalla tukkityöläisistä on nykyään 10-tuntinen työpäivä. Palkat olivat
myöskin noin 10 20 vuotta takaperin tavattoman alhai
set. Keskimääräistä palkkaa ei mitenkään voi laskea
2 mkaa 50 p:iä suuremmaksi päivältä. Viimeisen 10
vuoden kuluessa ovat palkat kyllä tuntuvasti kohonneet,
mutta mikäli jokunen vuosi sitten valtion toimesta julaistu tutkimus osottaa, ovat tukkityöläiset vieläkin maamme
liuonoimmin palkattua teollisuustyöväestöä.
Ottaen huomioon kaikki ne olosuhteet, joissa tukki
työläiset työskentelevät: huonon palkan, pitkän työpäi
vän, kurjan kurjat asunto-olot, levottoman kiertolaisen
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elämän, ruuan epävarman saannin ja mielivaltaisen koh
telun, tekisi mieli otaksumaan, että juuri näiden työläis
ten olisi pitänyt ennen muita järjestyä. Niin ei kuiten
kaan ole asianlaita. Nämä työläiset ovat maamme teollisuustyöväestä huonoimmin järjestyneitä. Vain korkein
taan muutamia satoja varsinaisista tukkityöläisistä voitanee
sanoa ammatillisesti järjestyneen.
Noin 10 vuotta sitten näyttivät tukkityöläiset yleensä
melkoisen vilkasta harrastusta järjestymiseen. Kesällä
1904 keskusteltiin m. m. Kymin Lauttausyhtiön tukkityöläisten keskuudessa verrattain vilkkaasti erityisen tukkityöläisten järjestön perustamisesta. Jo kevätkesällä 1905
perustettiinkin Kyminsuun tukkimiesten ammattiosasto.
Tämä osasto oli tietääkseni ensimäinen tukkityöläisten
ammatillinen järjestö. Sen säännöt oli laadittu sen aikuis
ten ammattiosastojen sääntöjen mallin mukaan ja silloi
sen yleisen tavan mukaan liittyi se osasto alaosastona
Kymin työväenyhdistykseen.
Kyminsuun tukkimiehet käsittivät kuitenkin, että
tuollaisella yhdellä osastolla ei ole edes alueensa työ
oloihin nähden sanottavaa merkitystä. Jos mieli jotakin
aikaan saada, pitäisi saada tukkityöläisten järjestyminen
ulottumaan laajemmalle. Alettiin keskustella koko Kymin
Lauttausyhtiön tukkityöläisten järjestämisestä. Kesällä
1906 päätettiinkin Kyminsuun tukkimiesten ammattiosas
tossa, että lähetetään mies kulkemaan pitkin Kyminjokivartta ylös ja agiteeraamaan! tukkilaisia perustettavaan
liittoon. Allekirjoittaja sai tuon tehtävän huolekseen.
Kuljin pitkin Kymijoen vartta Heinolaan asti ja sain kaik
kialla tukkilaiset yhtymään tuumaan. Syksykesällä v.
1906 perustettiin sitten Kymin Lauttausyhtiön Tukki
miesten liitto. Tämä liitto menestyi ensi alussa mel
koisen hyvin. Sen avulla saatiin tuntuvia parannuksia
työoloihin. Jäseniä siinä ei ollut tosin kovin paljon.
Noin 300 jäsentä liiton parhaassa toiminnassa ollessa.
Mutta tämä joukko käsitti lauttausyhtiön tärkeimmillä
työpaikoilla työskentelevistä työläisistä päävoiman ja siten
oli sillä melkoinen merkitys.
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Kesällä v. 1908 sai tämä liitto silloin käydyssä sitkeässä työtaistelussa kuoliniskun. Liitto oli liian heikko
kestämään yhtiön rynnistystä. Silloin oli vielä tavatto
man huono työaika ja sekin vaikutti työläisten häviöön.
Kun työläiset hävisivät lakossa särkyi liittokin. Sen jäl
keen ovat Kymin Lauttausyhtiön tukkityöläiset olleet
kokonaan järjestymättömiä.
Toinen huomattava tukkityöläisten järjestymispuuha
tapahtui 10 vuotta sitten pohjolassa. Kaukaisen PeräPohjolan kovia elämänkohtalolta kärsineet „jätkät“ herä
sivät suurlakon hyrskyjen ravistamina vaatimaan parem
pia elämisen mahdollisuuksia. Lapin saloilla puhkesi
talvella 1906 laajoja metsätyö!äisten lakkoja ja kesällä
uittotyöläisten kuuluisa lakko. Näiden lakkojen pyör
teissä syntyi Pohjolan Tukkityöläisten Rengas. Nämä
lakot ajoivat tuhansittain tukkityöläisiä renkaaseen. Mutta
vasta perustettu rengas oli liian heikko kestämään poh
jolan mahtavien sahakapitalistien äärimmäisyyteen asti
kehitettyä vastarintaa. Tukkilaiset tulivat lyödyiksi tais
telussa ja vasta perustettu järjestö sai pahan iskun. Se
jatkoi kyllä toimintaansa lakonkin jälkeen aina v. 1909
saakka, mutta mitään sanottavampaa ei se enää aikaan
saanut. Rengas rakensi Royanniemelle suurehkon talon
ja koetti järjestää agitatsioniakin tukkityöläisten keskuu
teen, mutta huonolla menestyksellä. Tukkilaisten innos
tus lamaantui olemattomiin ja eripuraisuus sai joukoissa
vallan. Syksyllä 1909 liittyi rengas Sahateollisuustyöväen
liittoon. Talvella 1910 perusti Sahateollisuustyöväen liitto
Perä-Pohjolaan erityisen agitatsionipiirin ja allekirjoittaja
otti sieltä piirijärjestäjän paikan vastaan.
Niin lamassa siellä pohjolassa kuitenkin silloin työ
läisten mieliala oli, että tuskinpa siellä paraskaan agi
taattori olisi sanottavia aikaan saanut. Minä en ainakaan
saanut pohjolan tukkityöläisiä järjestymään. Sahateolli
suustyöväen liittoa kohtaan oli siellä ilmeistä vastahakoi
suutta. Oman erityisen järjestön ihanne tuntui kangaste
levan tukkimiesten mielissä.
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Myöhemmin yrittivätkin vielä pohjolan tukkityöläiset luoda omaa järjestöä. Perustettiin erityisiä työkuntia
ja niille keskussiteeksi muodostettiin Ouluun erityinen
toimikunta. Mutta tällä puuhalla ei ollut lainkaan menes
tystä. Yleensä oli jo silloin työläisten keskuudessa va
kiintunut se käsitys, että paikallisilla, erityisiin alueisiin
rajoittuvilla järjestöillä, ei ole menestystä. Samoin oli
vakiintunut sekin käsitys, että suuret teollisuusliitot ovat
edullisempia, kuin pääasiassa samaan teollisuusalaan kuu
luvien työläisten hajaantuminen useihin liittoihin.
Nykyään ei enää ole pienintäkään erimielisyyttä siitä,
pitäisikö tukkityöläisillä olla oma järjestönsä vai kuulua
Sahateollisuustyöväen liittoon. Kaikki pitävät aivan luon
nollisena, että saha-, uitto- ja metsätyöläiset voivat jär
jestyä samaan liittoon. Näin on keskittymisperiaate saa
vuttanut tälläkin alalla voiton ja sopii toivoa, että kun
Suomen Sahateollisuustyöväen liitto täyttää 20 vuotta
on sen riveissä kymmeniä tuhansia tukkityöläisiä, sen
sijaan, että niitä nykyään on vain muutamia satoja.
Aug. Kesä.

Kaksi hautaa.
Köyhän laulajan haudalla
kasvaa vihanta pihlaja,
pihlajan oksalla lintunen laulaa
ja armastansa kaulaa.
Rikkaan saiturin haudalla
myrkkysieniä yksin uhoo,
siellä on kyitä ja sammakoita,
ne toinen toistansa tuhoo.
Hilja Liinamaa.

Suomen Sahateollisuustyöväen liiton
osastojen toiminnasta.
Kotkan osasto N:o 1.
Osaston perustaminen ja ensimäiset askeleet
Keväällä v. 1898
’
s
eräässä n. s. Nors
kan kalliolla pide
tyssä juomalakkolaisten kokoukses
«x
sa saapuvilla ollei
*
R
|
tten saha- ja lauta
tarhan työmiesten
flu
kesken tuli puheekV
si ammattiosaston
rJ ' t. -J V •> ._____ ^L_
perustaminen saliaja lautatarhan työ
läisiä varten. Kesä
Kotkan osaston toimikunta v. 1916.
S. H.
kuun 12 p:nä mai
Vasemmalla: V. Hasa, M. Markkanen, J. Haglund, V. Ranta
nittuna vuonna pija j. Rantala.
detliin saha- ja lau
tatarhan työmiesten kokous, jossa päätettiin perustan ammatti
osasto Kotkan Työväenyhdistyksen yhteyteen.
Samalla valittiin
toimikunta sääntöehdotusta laatimaan, johon toimikuntaan tulivat
K. Heikkilä Norjan sahalla, A. Kaipainen Vanhalta sahalta, J. Fäld
Hovinsaarelta. J. Hellsten Ilietasesla ja V. Reinikainen Tärpättitehtaalta,
Kokouksessa päätettiin kutsua osastoa nimellä: Kolkan Saha- ja Laulatarhalyömiesten ammattiyhdistys. Saman kuun 19 p:nä pidetyssä ko
kouksessa luettiin osaston säännöt, jotka pienemmillä muutoksilla hy
väksyttiin ja valittiin johtokunta, johon tulivat: K. Heikkilä puheen
johtajaksi, A. Kallio kirjuriksi, T. Lång rahastonhoitajaksi: muiksi jäse
niksi: S. Lång, K. Rroas, E. Andersson ja V. Ikonen. Kokouksessa oli.
läsnä 50 henkeä.
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Osaston toiminnasta sen alkuvuosilta, aina
vuoteen 1905 saakka, on vaikea saada tarkem
paa selvitystä. Vuosikertomuksia ei ole säilytetty
ja kokouksissa laaditut pöytäkirjat oval myöW
kin puutteellisia.
Mutta mikäli niistä selville
käypi. on toiminta ollut laimeata ja jäsenmäärä
alhainen. Niinpä helmik. 19 p:nä 1899 pidetyssä
kokouksessa keskusteltiin, miten työväki saatai
siin liittymään lukuisammin ammattiyhdistykseen?
E Andersson
Tultiin siilien päätökseen, että jokainen mieskohtaisesli ryhtyy toverillensa selvittämään kykynsä
mukaan ammattiyhdistysten tarkoitusta. Samoin maaliskuulla v.
1900 johtokunnan kokouksessa laaditussa pöytäkirjassa mainitaan:
»lausuttiin toivomuksia, että olisi heitettävä välinpitämättömyys
ja arkamaisuus hiiteen ja käytävä suoranaisesti käsiksi leipäpolitiikkaan, s. o. palkkakysymyksiin y. m. Silloin ehkä työmiehet
paremmin liittyisivät osastoon ja innokkaammin ottaisivat osaa
yhteistoimintaan.» Samana v:na marrask. 4 p:nä pidetyssä osaston ko
kouksessa, jossa oli saapuvilla 10 henkeä, nostettiin kysymys osaston
lakkauttamisesta, koska , notto kokouksiin oli kerrassaan laimeata ja
muutenkin jäsenluku oli \ ähentynyt varsin mitättömiin, jonka vuoksi
osaston aineellinen kannatus jäi horjuvaksi ja niin muodoin sen toi
mintakin suurempaa merkitystä vaille. Asiasta monipuolisesti keskus
teltua, päätettiin osaston toimintaa kuitenkin vielä jatkaa, vaikkei muu
ten niin ainoastaan nimellisesti toivossa, että se mahdollisesti vielä vir
kistyisi nykyisestä horrostilastaan.
Kokouksia oli alkuvuosina harvoin. Käsittelyn alaisina olleet asiat
pääasiallisemmin koskivat osaston taloudellisten asioiden järjestelyä.
Sen ohella kuitenkin jo oli esillä muitakin kysymyksiä. Niinpä osaston
perustamisvuotena jouluk. 28 p:nä pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin
yksimielisesti 10-tuntisen työpäivän periaate. Samoin keskusteltiin am
mattiosastojen merkilyksestä työväestölle. V:n 1899 lopulla osaston ko
kouksessa lausuttiin toivomuksia, että jos kenelle tahansa saha- ja lautatarhatöissä olevalle henkilölle työnteettäjien puolelta tehdään laitto
masti, pitää siitä heti ilmoittaa ammattiosastolle, eikä omin päinsä ryh
tyä mihinkään rettelöihin: ja jos syytä on. niin on ammattiosaston ryh
dyttävä toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi.
Yhteistoiminnan aikaansaamisesta naapuriosastojen kanssa herä
tettiin kysymys 24 p:nä elok. 1903 pidetyssä osaston johtokunnan ko
kouksessa. Alustajana kysymykselle mainitaan toveri J. Aaltonen. Kes
kustelussa katsottiin tarpeelliseksi yhteistoiminta toisten osastojen kanssa
varsinkin työriitaisuuksien sattuessa. Johtokunnan päätökseksi tuli, että
kutsutaan naapuriosastoja ensimäisen osaston kokoukseen, jossa pääte
tään yhteisistä menettelytavoista. Syysk. 20 p:nä 1903 pidetyssä osaston
kokouksessa, jossa saapuvilla oli Sunilan, Hallan ja Hietasen saha- ja
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lautalarhalaislen osastojen edustajia, kalsolliih ammattiosastojen vuoro
vaikutus tarpeelliseksi. Samassa kokouksessa mainitaan Hallan osaston
edustajan V. Heimosen esittäneen, että ammatillinen liittojärjestö Iällä
paikkakunnalla olisi tarpeellinen, mutta parempi olisi koko maata kä
sittävä liittojärjestö saha- ja laulalarhatyöviien amm.-osasto jen kesken.
Asiasta keskusteltua tuli päätökseksi, että valittiin komitea pitämään
vireillä ammattiosastojen uudestaan järjestämistä sekä lausuttiin toi
vomuksia, että olisi uhrattava enemmän työtä ja varoja ammattikun
tamme järjestämiseksi.
Vuoden 1904 alkupuolella näyttää uudelleen heränneen kysymys
ammatillisen paikallisjärjestön perustamisesta. Huhlik. 17 p:nä osasto
hyväksyi sääntöehdotuksen ja päätettiin perustaa Kotkan ja sen ympä
ristön Paikallisjärjestö», jonka toiminnan piti alkaa toukok. 1 p:stä.
Tähän järjestöön oli tilaisuus kuulua millä ammattikunnalla tahansa,
samoin työväenyhdistyksillä, sillä eräiden ehdotusten mukaan siitä oli
perustettava jonkunlainen paikallinen valtiollis-ammalillinen järjestö
joltisenkin laajalla yhteiskunnallisella ohjelmalla työttömyys- ja lakkorahastoineen. Tämän yrityksen valmistelut veivät aikaa niin kauvan,
että varsinainen toiminta voi alkaa vasta vuoden 1906 alkupuolella. Se
pysyä pystyssä v. 1907 loppuun. Osastomme kuului tähän järjestöön
v. 1907 puoliväliin saakka.
Helmikuulla 1899 pidetyssä osaston kokouksessa perustettiin osas
tolle työttömyyslainarahasto- josta jäsenille myönnettiin lainoja. Ra
haston toimintaa jatkui vuodelle 1908.

Osaston toiminta v. 1905 lähtien.
Kertomuksesta v:lta 1905 näkyy, että osaston toiminta mainittuna
vuonna oli virkeämpää kuin minään edellisenä vuonna. Jäsenluku vuo
den lopussa oli 93 henkeä. Johtokunnan kokouksia oli 11. Osaston
kokouksia 7. Yleisiä kokouksia 2. Osaston kokouksissa käsiteltiin osas
ton toimintaa ja menettelytapoja. Yleisissä kokouksissa keskusteltiin
järjestymättömäni työntekijäin ja työnantajain välisistä selkkauksista.
Seuraavina vuosina alkaa osaston toiminta saada laajempaa merkitystä.
Niinpä v. 1906 toimintakertomuksessa jo mainitaan osaston jäsenmää
rän vuoden lopussa olleen 239 henkeä. Johtokunnan kokouksia oli *0>.
osaston kokouksia 15. joista 5 kokousta ylimääräisiä.
Saman vuoden kertomuksen mukaan käsiteltiin jo palkkakysy
myksiäkin, joista tuonnempana lähemmin. Puolivuoden vaihteessa 1966
perustettuun Sahateollisuustyöväenliittoon osasto päätti liittyä elokuun
1 p:stä lähtien. Silloin myös osaston yhteyteen perustettu sairaus ja
hautausapurahasto alotti toimintansa uudemmassa muodossa. Seuraa
vina vuosina osaston toiminta yhä enemmän vilkastui.
lii liene tar
peellista siitä vuosittain tehdä tässä selvää.
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Työ- ja patkkariidat.
Ensimiiisenä työriitana voidaan mainita, eitä
vuoden lopulla 1899 Norjan sahalla oli ammatti
osastolle tehty ilmoitus, että eräs mies oli hää
detty työstä ilman syytä. Osasto valitsi lähetys
hän työnjohtajan kanssa selvittämään asiaa. Kum
in inkaan ei päästy yksimielisyyteen.
Sitten
käännyttiin Puoluehallinnon puoleen, joka kirjel
mällään osastoa kehoitli kääntymään ammattien
tarkastajan puoleen pyynnöllä, että hän ohjesään
tönsä nojalla ryhtyisi asiaan.
Lopullista selvi
tystä ei asiaan saatu.
V 1903 alkupuoliskolla myöskin erään Norjan sahalta lautatarhatöissä työskennelleen työläisen työstä ja asunnosta häätäminen oli osas
ton käsiteltävänä, mutta ilman tuloksia.
Vuosien 1904 05 vaihteessa «orjan sahalla tapahtunut raamisahurien työrettelö. jokuAiiheutui uudesta palkanmaksulavasta, oli osaston
käsiteltävänä ja pääteltiin pitää yleinen sahalaisten kokous, jossa tuli
selville, että uusi palkanmaksuinpa alentaa työpalkkoja. Sentähden va
littiin 5-iniehinen komitea saattamaan isännislön tietoon kokouksessa
selvinneen mielipiteen ja esittämään, että uusi palkkausjärjestelmä pe
ruutettaisiin. Työmiehet jäivät tässä häviölle, sillä isiinuistö ei suostu
nut peruuttamaan uutta palkkausjärjestelmää. Eronneiden miesten li
lalle hankki työnantaja uudet. V. 1900 ajalla tapahtuneista työselkkauk
sista suoriuduttiin hyvin; taaplaajien asia Hovinsaaren sahalla jäi vielä
kuitenkin seuraavalle vuodelle.
V. 1907 on osaston historiassa merkille pantava. Silloin esiintyi
useita lyö- ja palkkakysymyksiä. Tammikuulla Hovinsaaren sahan taap
laajien edelliseltä vuodelta ratkaisemalta jäänyt asia, jossa taaplaajal
vaalivat lisää työvoimaa, oli ensimäinen. Asian selvittäminen oli lopulli
sesti Paikallisjärjestön huolena, mutta työnantaja ilmotti hankkivansa
koneet, joten työläisten oli peräännyttävä vaatimuksistaan. Tammikuulla
sattui Vanhalla sahalla kimpisahurien ja heidän apulaisnaislen välillä
selkkauksia, jonka osaston johtokunta sai selvitetyksi pitemmittä mut
kitta. Toukok. 1 p:nä pidetyssä osaston kokouksessa hyväksyttiin Van
han sahan työväestön palkkauslista ja sen esittäminen työnantajalle jä
tettiin Paikallijärje-slön huoleksi. multa työnantaja suostui vaatimuksiin
jo ennenkuin Paikallisjärjestö ehtikäiin puuttua asiaan. Tämän sopi
muksen kautta sahan työväestö sai jotensakin siedettävät olot. Mutta
sitä ei kestänyt kauvan. sillä seuraavana syksynä lopetti sahanomis
laja liikkeensä ja työläisten oli siirryttävä muualle työansiolle.
Toukok. 12 p:nä osasto hyväksyi Norjan ja Hovinsaaren sahojen
ja lautatarhojen työväestön palkkauslislat. jotka jätettiin 5-miehiken ko
mitean huoleksi esittää työnantajalle. Täydellistä tulosta ei kuitenkaan
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saatu mikäli se koski Norjan sahan naisia, sillä näiden palkkoihin ja
työtapoihin olisi tullut suurempia muutoksia. Mutta sentähden ei ryh
dytty jyrkempiin toimiin, kun tulossa oli vakavampia selkkauksia.
Saman kuun 23 p:nä pidetyssä osaston ylimääräisessä kokouksessa
oli käsittelyn alaisena: mitä olisi tehtävä sen orjalaivam kanssa, jolla
tuotiin virolaisia satamatyömiehiä kukistamaan satamatyöläisten osuus
kuntaa ja mahdollisesti heikentämään sillä koko Kotkan työväenjärjes
töjä? Asia oli siksi vakava, että osasto ei yksin voinut ryhtyä enempiin
toimenpiteisiin, vaan päätti pitää kaikkien Kotkan ja sen ympäristön
saha- ja laulatarhatyöläisten kokouksen, joka sitten oli saman kuun 27
p:nä. Saapuvilla siinä oli n. 600 työläistä. Päätökseksi tuli, että yleis
lakkoa ei voida tehdä, vaan osittaislakko niin, että työväki lautatar
hoissa kieltäytyy valmistamasta tavaraa niihin laivoihin, jotka lastaavat
Federation Stevedoring-yhtiön työvoimalla. Tästä oli seurauksena, että
Kotkan seudun sahanomistajal päättivät julistaa tvönsulun kaikille Kot
kan seudun sahoille kcsäk. 19 p:stä alkaen. Samassa ryhtyi Ammatti
järjestö kuin myöskin Sahateollisuustyöväen liitto välittäjäksi ja sulkuuhkaus saatiin peruutetuksi kesäk. 20 p:nä tehdyllä sopimuksella, joka
kesti elok. 1 p:ään 1908. Sopimuksessa, jonka allekirjottajina oli myös
kin osaston valtuutetut, määrättiin voimassaolevat palkat pysyviksi so
pimuksen aikana.
Vuosi 1908 kului rauhallisesti; sanottavampaa ei ollut, paitsi että
marraskuulla Gulzeit-yldiö vaati Hovinsaaren sahan pyhä-iltoina käyn
tiin. Kun työväki vetosi 1907 tehtyyn vielä voimassaolevaan sopimuk
seen, niin koko homma raukesi siihen. Työsopimus työnantajien puo
lella irtisanottiin 190!) ja päättyi se elok. 1 p:nä. Heti sopimuksen pää
tyttyä Hovinsaaren sahalla alennettiin tuntuvasti palkkoja. Mutta osasin
ei voinut ryhtyä jäsentensä vähälukuisuuden vuoksi vastustamaan tätä.
joten työnantaja sai menetellä mielensä mukaan. ■ V. 1910 aikana ei
tapahtunut senlaatuisia työselkkauksia, joihin osaston olisi tarvinnut
ryhtyä.
V. 1911 aikana tapahtuneista työselkkauksista mainitaan: Norjan.
Hovinsaaren ja Hietasen lautatarhatyömiesten sopimus, joka takaa työ
rauhan säilymisen vuodeksi kerrallaan, jollei sitä toiselta tai toiselta
puolelta irtisanota, ja jossa saatiin pienempiä parannuksia työnantajan
tarjoomiin ehtoihin. Hovinsaaren sahalaisia varten laadittu palkkäjistariffi esiteltiin kesäkuulla liiton ja osaston välityksellä Gutzeit-yhtiön
isännöitsijälle, mutta hän repi sen palasiksi ja vastasi: näin minä teen,
minä tulen alentamaan palkkoja.*
Asian johdosta ei osasto katsonut
sillä kertaa voivansa ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.
Saman vuoden
lopulla oli Hovinsaaren ja Hietasen sahojen taaplaajien kanssa selk
kauksia uuden palkkajärjestelmän johdosta, jotka sovittiin siten, että
Hovinsaaren sahan taaplaajien palkka, jonka piti joulukuun alusta muut
tua kappalemaksuksi entisen päiväpalkan sijaan, päätettiin pysyttää en
nallaan vuoden loppuun. Hietasen taaplaajat saivat 2 miestä lisää työn-
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antajan tarjooman 18 miehen lisäksi. Samoin.
Hovinsaaren sahan rasamenttikärrääjille tarjo
tusta lisätyöstä päästiin sovintoon pysyttämällä
se vuoden loppuun ennallaan.
V. 1912 alkaa uhkaavana. Edellisen vuoden
lopulla Hovinsaaren sahan taaplaajien ja rasamenltikärrää jien tvöriitaisuudet olivat vielä neu
vottelujen alaisena. Kun taaplaajien asiasta ei
päästy yksimielisyyteen, niin sanoi isännistö sa
han työväestön irti tammik. 17 p:nä. Irtisano
misajan päätyttyä saatiin kumminkin liiton väli
tyksellä; sovinto aikaan, vaikka tosin laihoilla tuloksilla. — Tämän
rettelö n jälestä huomattiin Norjan sahan lautatarhassa hoikottausta
järjestyneitä työläisiä kohtaan. Työläiset esittivät tämän osastolle
ja vaativat, että laadittaisiin uusi sopimus, joka turvaisi työnteki
jöitä kaikenlaisilta mielivaltaisuuksilta. Osasto hyväksyi esityksen.
Laadittiin uusi sopimus palkoista ja muista määräyksistä. Vanha so
pimus sanottiin irti. Irtisanomisen jälestä kehittyi järjestyneiden työ
läisten vaino huippuunsa. Ja keväällä lautatarhatöiden alettua työn
antaja hankki uutta työvoimaa, ryhtymättä ollenkaan neuvotteluihin
uudesta sopimuksesta. Osasto tiedusteltuaan Gutzeit-yhtiön konttorissa,
että mistä johtuu tällainen työläisten poikottaus, vastattiin siellä: yh
tiöllä on tässä asiassa oikeus menetellä niinkuin se tahtoo ja työväellä
im myös samallainen oikeus. Tämän johdosta päätti osasto julistaa
liittotoimikunnan suostumuksella Norjan, Hovinsaaren ja Hietasen saI ojen lautatarhatyöt lakkotilaan toukok. 18 p:stä alkaen. Toukok. 25
1 :nä päivätyllä kirjeellä julistivat Kotkan ja sen ympäristön sahatyön
antajat työväkensä sahalaitoksilta sanotuksi irti ja samalla ilmoittivat
julistavansa yleisen työsulun Kotkan seudun sahoilla. Kesäk. 3 p:nä
pidetyssä osaston kokouksessa olivat saapuvilla Ammattijärjestön edus
taja ja liilon asiamies, jotka ilmoittivat kokoukselle työnantajien sovinloehdot. Lakko päätettiin lopettaa ja työt alkavaksi kesäk. 4 p:n aa
muna. Sopimus sisälsi yleissopimuksen Kotkan ja sen ympäristön sahalaitoksia varten. Lauvantai-päivää lyhennettiin yhdellä tunnilla ja inuulamia pienempiä korjauksia saatiin edellisen vuoden sopimuksessa ollei
hin palkkoihin. Sopimus määrättiin kestäväksi 1 pzäiin maalisk. 1914,
jollei sitä kahta kuukautta ennen toiselta tai toiselta puolen irtisanota.
Lakko kesti 24 pzvää, ja siihen otti osaa 254 työläistä, niistä järjesty
neitä 172. Työpäiviä menetettiin 5,496 päivää. Avustusta jaettiin 738 mk.
Vuoden 1913 maaliskuulla Kajaanin puutavarayhtiön lautatarhasta
erotettiin järjestyneitä työmiehiä pois sekä tarjottiin yhtiön puolesta
yksityiskontrahteja työläisille. Osaston toimikunnan esityksestä ryhtyi
liiton asiamies selvittämään asiaa ja sai sen selvitetyksi niin, että suos
tuttiin yhtiön puolesta ottamaan entiset työläiset takaisin töihinsä ja
luvattiin tehdä sopimus heidän kanssaan palkoista.
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Suurin työriila, mitä osaston olemassaolon aikana on ollu' on
Kotkan seudun sahalaisten työnsulku v. 191-1. Ne osastomme jäsenet,
jotka työskentelivät Norjan. Hovinsaaren ja Hietasen sahojen lautatar
hoissa, Hovinsaaren ja Hietasen sahoilla sekä Hallan vaihteessa, jou
tuivat kamppailemaan tässä taistelussa, jota käytiin maalisk. 1 pistä
aina heinäk. 6 pm iltaan saakka. Taistelu päättyi Ammatlijärjestön
välisellä sopimuksella, jonka sen valtuutetut tekivät vastoin liitlotoimi
kunnan ja asianomaisten työläisten tahtoa. Sopimuksessa ei sanotta
vasti juuri saatu korjauksia entiseen Sopimukseen. Avustuksena jaettiin
Smk. 30,782: 65.

Jäsenluku eri vuosina.
Kun ensimäinen toimintakertomus on tavattavissa vasta vuodelta
1905, niin alkuvuosilla ei ole jäsenmäärästä tietoja. Vuoden 1905 lo
pussa on jäsenmäärä ollut 93, v. 1906 239, v. 1907 186 miestä ja 12
naista, v. 1908 82 mieslä ja 2 naista, v. 1909 40 miestä, v. 1910 65
miestä ja 14 naista, v. 1911 257 miestä ja 29 naista, v. 1912 192
miestä ja 9 naista, v. 1913 297 miestä ja 21 naista, v. 1914 365 miestä
ja 19 naista, v. 1915 285 miestä ja 28 naista, v. 1916 elok. I p:nä
243 mieslä ja 17 naista.
Osaston varallisuus elok. 1 pinä 1916.
Varat:
Käteisiä Smk.
257:73. osakkeita Smk. 560:- , muita saatavia Smk. 5,992:50. kalustoa
Smk. 95: . Yhteensä Smk. 6.905: 23.
Velat: Velkaa liitolle 5,650: —,
velkaa muille 16:10. Puhdas omaisuus Smk. 1,239:13.

Jumalniemen osaston N:o 3 toiminnasta.
Jumalniemen osaslo perustettiin mar
raskuussa v. 1905.
Perstava
kokous
pidettiin
marrask.
12 p:nä Jumalnie
men kansakoululla,
jossa
hyväksyttiin
aikaisemmin
vali
tun komitean laa
timat säännöt sekä
valittiin
osastolle
johtokunta. Maini
ta sopii, että osasto

Jumalniemen osaston toimikunta v. 1916

S. H.
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syntyi juuri suurlakon mainingeissa, joka loi
innostusta ja toimintahalua työväen luokkatais
telulle. Osaston ensimäisiä puuliaajia oli Anton
Turkia. joka myöskin valittiin osastolle puheen
johtajaksi. Osasto rupesi heti ripeästi toimi
maan. tehden etupäässä valistustyötä ja liittyi
siilien ensi alliksi jäseniä 4)9, joista miehiä 81 ja
unisia 8.
a. rl.
Vuodeksi 1906 välitiini edelleen puheenjoh
Anton Turkia
] 0-vuotisjäs en
tajaksi Anton Turkia. Osasto sai isännistön
suosiollisella luvalla edelleenkin pitää kokouk
siaan ja perheiltamiaan sahan kansakoululla, kunnes kevättalvella opet
taja Keräsen toimesta osaston toiminta kansakoululla isännistön mää
räyksestä lopetettiin. Mainittakoon että opettaja Keränen myös kuu
lui jäsenenä mainittuun saha- ja lautatarha-ammattiosastoon josta hä
net sitten yllämainitun menettelynsä tähden erotettiin. Tällöin ei sa
han isännistön ja työläisten välit olleet vielä kovin kireät, koskapa
osaston kokouksia ja illatsuja saatiin pitää muissa sahan huoneustoissa. Osaston kokouksissa alettiin jo käsitellä palkkaus- ja työpäivänlyhentämiskysymyksiä, sahan sisällä ja vuorotöissä työskenteleville
aamiaistunnin vaalimista v. m. Tuloksena näistä oli sahalaisille % tun
nin aamiaisloma, jota ei tähän asti ollut, ja niin lyheni työaika % tun
nilla. I.autatarhalaisilla oli aamiaislomaa % luutia, joten työaika oli
10 '/• luutia. Myös saatiin yksi mies rasamenttikärryyseen lisää kum
paankin työvuoroon ja niille palkkaa, joten työ huojentui siinä ammalisssf ■ ‘/n palkan pysyessä entisellään. Samoin saaliin muita pienem
piä korjauksia työoloissa aikaan, ilman mainittavimpia erimielisyyk
siä työnantajan kanssa.
Kuluvan vuoden heinäk. 28 p:nä pidetyssä kokouksessa luettiin
vastaperustetun S. Sahateollisuustyöväenliilon ja sen osastojen sään
nöt. jotka hyväksyttiin ja päätettiin liittyä osastona mainittuun liit
toon. Seuraavassa osaston kokouksessa hyväksyttiin entinen osaston
johtokunta virkailijoilleen uuden osaston hallinnoksi. Osasto, joka
toimi entisellä nimellään .lumalniemen työväen saha- ja lautatarhaainmatliosasto«, sai sittemmin nimen S. Sahateollisuustyöväenliiton
osasto N:o 3.
Jouluk. 30 p:nä pidetyssä osaston kokouk
sessa päätettiin perustaa paikkakunnalle puolue
osasto eri osastona toimimaan Suonien Työläisliilon säännöillä. Puolueosasto sai nimekseen
Jumalniemen työväenyhdistys, jonka nimi muu
tettiin sitten Kalliokosken työväenyhdistykseksi
ja johon myös paikalliset sahalaisten amm.-osas
ton jäsenet kuuluvat. Ennen Sahateollisuustyö
väenliiton perustamista kuului osasto myös
Tuomas Riibelä
10-vtiotis jäsen

65
Ryminlaakson paikallisjärjestöön. Osastossa oli
vuoden ajalla jäseniä 131.
Seuraavaksi vuodeksi 1907 valittiin puheen
johtajaksi T. Riihelä. Osasto sai edelleenkin
pitää vielä kokouksiaan sahan huoneustoissa.
Mutta vähitellen alkoi työnantajan ja työläisten
välit kärjistyä, joten osasto katsoi parhaimmaksi
toisten paikallisen ammatti- ja puolueosastojen
kanssa ryhtyä puuhiin oman kokoushuoneen
10-vuotisiäseii
hankkimiseksi. Ennen pitkää päästiinkin siihen,
että paikalliset puolueosastot ammattiosastojen
tukemina ostivat oman talon, jossa osastokin on sittemmin pitänyt
kokouksiaan ja huvejaan. Huhtikuussa osasto rvhtvi järjestelemään
palkkaustariffia koko sahan työläisille isännistölle esitettäväksi.
Tästä johtui neuvotteluja ja kirjevaihtoa työnantajan kanssa. Palk
koja saaliin korjaantumaan, ei kuitenkaan täydellisesti työläisiä tyy
dyttävästi. Keväällä Kotkan satamatyöläisten julistamaa lakkoa The
Federation Stevedoring-yhtiötä vastaan, joka ryhtyi kilpailemaan
mainitun osaston kanssa lastaushommissa, ryhtyi osasto toisten pai
kallisten sahalais-osastojen kanssa tukemaan julistamalla työt lautatar
hoilla lakkotilaan. Seurauksena tästä oli, että työnantajat julistivat
kaikilla Kotkan ja sen ympäristön sahoilla työt sulkuun. Tämä oli
ensimäinen paikkakunnalla ilmennyt yhteistoiminta työnantajien puo
lelta työväkeä vastaan. Sulku saatiin kuitenkin vältetyksi ja neuvot
telujen kautta aikaan työsopimus työnantajain ja Sahatyöväenliiton
välillä. Työsopimuksen noudattamista työnantajan laholta valvoi osasto
ankarasti, velvoittaen myöskin osaston jäsenet sitä tarkoin noudatta
maan. Samana vuonna oli osasto edustettuna S. Ammattijärjestön
perustavassa kokouksessa Tampereella.
Edustajana oli T. Riihelä.
Osaston jäsenluku v. 1907 näyttää menneen alaspäin, sillä vuo
den lopussa oli ainoastaan 65 jäsentä. Osaksi lienee tähän ollut syynä
sahan seisominen talvella, joten jäsenet olivat muilla paikkakunnilla
ansioilla ja unohtivat jäsenmaksunsa. Osaksi myös se. ettei heti osas
toon nivelessä saatu kouraan tuntuvia parannuksia työoloihin kuten
oli luultu, jonka tähden useat jälleen erosivat.
Puheenjohtajaksi valittiin’ v. 1908 edelleenkin
T. Riihelä. Osaston toiminta oli enemmän si
säistä valistustyötä. Mitään palkkakysymyksiä
ei ollut käsiteltävänä voimassa olleen työsopi
muksen vuoksi. Sisäistä kuria koetettiin pitää
eroittamalla muutamia jäseniä, jotka olivat men
neet työriidan alaiseen työhön työnhaluisiksi.
Osaston jäsenet saivat sahan pitempiaikaisen
seisomisen vuoksi hakea työansiota mikä mistä
Kobt-t Bi ncc
10-vuotisjäsen
kin ja olla myös pakollisesti työttömänäkin, sillä
5
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työn vähyys oli yleinen. Tästä johtui, että osas
ton oli vaikea saada vierailla paikkakunnilta
perityksi jäsenmaksujöijäseniltä. Uutteralla toi
minnalla niistä sentään selvittiin ja voitiin osas
ton jäsenluku pysyttää jokseenkin paikallaan,
vieläpä kohottaakin, joten se oli vuoden lopussa
67, joista 6 naista ja 61 miestä.
V. 1909 valittiin edelleen puheenjohtajaksi T.
s. rt.
Riihelä. Osastolle oli tämä taantumuksen vuosi.
Vilho Härmä
Sahan seisomisen takia kevättalvella saivat työläi
lO-vuotisiäsen
set kulkea satunnaisissa töissä, sekä enimmät ajat
olla jouten. Tämä vaikutti lamauttavasti osaston toimintaan, jäsenet
jättivät maksunsa maksamatta. Eivät välittäneet pitää jäsenkirjaansa
kunnossa, vaan pyrkivät eroon kaikellaisten tekosyitten nojalla. Mil
loin moittivat osaston toimitsijoita, milloin liittotoimikuntaa, milloin
mitäkin, vaikka syy oli kussakin itsessään. Olipa osaston kokouk
sessa heinäk. 19 p.nä käsiteltävänä jo osaston toiminnan lakkautlaminenkin! Päätettiin kuitenkin jalkaa edelleen. Keväällä sanoivat työn
antajat v. 1907 hyväksytyn työsopimuksen irti. Tämän johdosta osasto
keskusteli ja päätti edelleen olla joukkotyösopimuksen kannalla, jos
neuvottelut syntyvät. Työnantajat eivät kuitenkaan jättäneet uutta
sopimusehdotusta, joten sillä kertaa jäätiin ilman sopimusta.
Osasto oli edustettuna huhtikuulla Kotkassa pidetyssä Sahateollisuustyöväenliiton edustajakokouksessa. Edustajana T. Riihelä, myö
hemmin V. Härmä. Osasto oli myös edustettuna S. Ammattijärjestön
loisessa edustajakokouksessa Helsingissä syysk. 27—30 p:nä. Edus
tajana oli A. Turkia. Mitään työselkkauksia, paitsi tuo työnantajain
puolelta tapahtunut sopimuksen irtisanominen, ei kuluneellakaan vuo
della osastolla ollut. Osastolle uskollisia jäseniä oli vuoden lopussa
yhteensä 29. joista naisia 1 ja miehiä 28.
Vuosi 1910. Puheenjohtajaksi valittiin E. Suortli. 1’ämä vuosi
osastolla oli yhtä epäedullinen toimintavuosi kuin edellinenkin. Osas
ton jäsenet olivat osittaisen sahan seisomisen tähden pakotetut kuljes
kelemaan ympäri työnhaussa ja olemaan myöskin työttömänä. Osas
ton toiminta ei jaksanut nousta. Kutsuttiin yleinen sahantyöläisten
kokous, jossa selostettiin ammatillisen työväenliikkeen merkitystä. Sa
malla osasto myös alensi osastosta eronneilten uudestaan liittyessä sisäänkirjoitusmaksun 4 mk:sta 2 mk:aan. vaan kaikesta huolimalta
työläiset pysyttelivät syrjässä osastosta. Osasto valitti myös, että lii
ton taholta oli vaikea saada puhujaa agitatsionitilaisuuksiin. ToimiI unta koetti kuitenkin kaikin voimin pitää osaston toimintaa yllä. Mi
kään työriitaisuuksia ei kuluneella vuodella osaston ja työnantajan
välillä ollut. Osaston jäsenluku kohosi 2:11a, ollen vuoden lopussa 31,
joista 2 naista ja 29 miestä.
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Vuodeksi 1911 valittiin puheenjohtajaksi J.
Hassinen. Osasto tälläkin vuodella voimiensa mu
kaan koetti tehdä valistustyötä. Kokouksia pi
dettiin sekä illamia varojen kartuttamiseksi. Eri
koisempia työriitaisuuksia ei osaston ja työnan
tajan välillä ollut. Osaston jäsenluku kohosi -Iillä,
ollen vuoden lopussa 35. joista 2 naista ja 33
miestä.
Puheenjohtajaksi v. 1912 valittiin S. Aalto.
|. Hassinen
Tämä vuosi oli osastolla toimintansa puolesta
10-vuotisjäsen
vilkkaampi kuin monet edelliset. Toukokuulla
pidetyssä liiton edustajakokouksessa edusli osastoa T. Riihelä. Osastolta oli mainittuun edustajakokoukseen pari esitystä, Keviiiillä tvönantajan taholla tehdyn työläisten työstä irtisanomisen johdosta ryhtyi
osasto liittotoimikunnan kehoituksesta laatimaan palkkaustariffia joukkotyösopimusta varten kaikkiin Kotkan ja ympäristön sahojen työläis
ten ja työnantajien kesken, sillä työläisten irtisanominen koski kaikkia
mainittuja sahalaitoksia. Neuvottelut Ammattijärjestön ja liiton väli
tyksellä johtivat siihen, että saatiin aikaan mainituilla sahoilla joukkotyösopimus 2 vuodeksi. Osaston asettamat palkkaustariffit eivät tul
leet kokonaan hyväksytyksi. Korjauksia saatiin 5(1 % korotus pyhiija ylityöstä sekä kolmannelta pohjalta kantamisesta lajittelijoille, kuin
myöskin tellingin teosta korvaus. Myös työaika lauvantai ja jul lan
aattoina saatiin loppumaan klo 5, siis lyhenemään tunnilla. Uusi sa
hanhoitaja alkoi entisiä ankarammin kohdella työliiisiään. varsinkin
järjestyneitä ja entisiä osaston toimitsijoita, käyttäen mielivaltaansa
ja poikotleerausta, aina kuitenkaan onnistumatta, kun voimassa oleva
sopimus lurvasi työläisiä. Sisäistä kuria myös pidettiin yllä eroittaen
muutamia osastosta sopimattoman käytöksensä tähden, sekä ankarasti
arvosteltiin kaikenlaisia kielittelijöitä. jotka työnjohtajille kävivät kan
telemassa työtovereitansa vastaan. Vuotien lopulla liiton asiamies
Haapalainen järjesti osastossa luentotilaisuuksia, luennoiden ammatilli
sesta työväenliikkeestä 12 tuntia. Osaston jäsenluku kohosi Hiillä
jäsenellä, ollen vuoden lopussa 54. joista naisia 2 ja miehiä 52.
Puheenjohtajaksi v. 1913 valittiin V. Koistinen. Tämä vuosi osas
tolla oli nousuaikaa. samoin kuin koko sahateollisuuslyöväenliitossa.
Osasto piti ahkeraan kokouksiaan, käsitteli palkkaus- y. m. asioita.
Alkupuolella vuotta osasto ryhtyi tarkistelemaan voimassa olevaa työ
sopimusta, josko se on tyydyttävä. Samalla myöskin ryhdyttiin laati
maan uutta hinnoittelua siltä varalta jos voimassa oleva sopimus puo
lelta tai toiselta vuoden loputtua tulee irtisanotuksi. Kunkin työryhmän
työläiset pitivät keskenään kokouksia, joissa tekivät muuosehdotuksia
palkkaustariffiin. jotka osaston kokous tarkisti, karsien mielestään koh
tuuttomia korotusvaatimuksia alemmaksi. Huomautettakoon, että huo
nommin järjestyneet ryhmät, sekä vasta viime päivinä osastoon liilty-
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neel olivat yleensä korkeampien korotuksien kan
nalla vaatimuksineen. Tulipa useita työläisiä osas
ton kokoukseen sisäänkirjoitusmaksu toisessa ja
uusi palkkahinnoiltelulista toisessa kädessä sa
noen: minä haluan ruveta osastoon, mutta minä
vaadin myös näin paljon korotusta entiseen palk
kaani.»
Tietenkään ei osasto tällaisia ottanut
huomioon. Kun voimassa olevan työsopimuksen
yleisissä määräyksissä oli eräitä työläisille epä
Uno Bruce
edullisia kohtia, niin osasto miltei yksimielisesti
10-vuotisjäsen
päätti sanottavaksi sen irti, jättäen asian liittotoimikl iinalle. Osastolla oli myös valittu tariffikomitea, jonka tehtävänä
oli lutkia työsopimusrikkomuksia.
Komitea osoittautui tarpeelliseksi,
käsitellen useita sille esitettyjä kysymyksiä. Osaston jäsenluku kohosi
47:llä, ollen vuoden lopussa 101. joista naisia 7 ja miehiä 94.
Vuodeksi 1914 valittiin edelleen puheenjohtajaksi V. Koistinen.
Tämä vuosi oli osastolle yksimielisyyttä ja voimia kysyvä taisteluvuosi.
Vuoden vaihteessa liiton puolelta sanotun työsopimuksen irtisanomisen
tähden rupesivat työnantajat hyökkäämään, julistaen kolmannen kerran
yleissulun kaikilla Kotkan ja ympäristön sahoilla, joka sulku alkoi
maalisk. 1 p:nä. Vaikka työläiset olivat hyvin järjestyneet ja taistelua
varten varustetut, olivat työnantajat myöskin mitanneet voimansa ja
esiintyivät uhkamielisinä. Osaston jäsenluku oli tällöin korkeimmil
laan käsittäen noin 93 % koko sahan työläisistä. Sahan asunnoista
muutto tapahtui vitkastelematta. Asuntoja oli varattu riittävästi. Osa
järjestymättömiä oli myös myötätuntoisia järjestyneille yhtyen taiste
luun. Kun kolmen kuukauden kuluttua sulun alkamisesta työnantajat
yrittivät saada sahaa käyntiin ei ilmestynyt työnhaluisia edes yhden raa
min tarpeeksi. Saha oli pantava jälleen seisomaan. Koko sen ajan
kuin sulku kesti loimi osasto toisten paikallisten sulussa olevien osas
tojen kanssa yhteisiä kokouksia joka päivä Kymin työväentalolla, jossa
myös oli järjestetty luennot joka päiväksi. Sisäinen kuri osastossa lii
dettiin tiukalla. Ilman sulkukomitean erikoista lupaa ei kukaan saa
nut olla pois kokouksesta, tahi menetti päiväavustuksensa. Useita ker
toja toimitetussa töihinpaluuääncslyksessä työnantajain ehdoilla ei yksi
kään osaston jäsenistä, ei myöskään järjestymättömistä, äänestänyt töi
hin menon puolesta, kunnes Ammattijärjestö julisti taistelun loppu
neeksi. Paikallinen työnantaja taistelun aikana käyttäytyi tietysti omalla
tavallaan. Taistelun loputtua, ennen töitten varsinaisesti alkamista,
laati se jonkunlaisia yksityissopimuksia ja vaati työläisten kirjoitta
maan niitten alle. Kumma kyllä, lienee muutamat osaston jäsenetkin
moiset sitoumukset hyväksyneet, vaikka niillä ei mitään merkitystä
ollut. Työläisiä Ammattijärjestön sopimus ei tyydyttänyt, vaikka olo
jen pakoittamana oli siihen alistuttava. Eräille työryhmille saatiin
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jonkunverran palkkoihin korotusta. Osastossa oli jäseniä vuoden
lopussa 130.
Puheenjohtajaksi valittiin v. 1915 O. Kinnunen. Tällä vuodella
on osaston toiminta ollut yleensä hiljaista, kenties levättiin edellisen
vuoden työtaistelun johdosta. Osaston sisäisiä asioita on järjestelty.
Saha on yleisen sotatilanteen tähden osittain seisonul. joten osaston
jäsenistä on suuri osa siirtynyt pois paikkakunnalta. Jäsenluku vuo
den lopussa oli 85.
Vuodelle 1916 valittiin puheenjohtajaksi E. Ahokas. Osastolla oli
jo vuoden alussa riitaisuuksia työnantajan kanssa syystä, että paikal
linen työnantaja rikkoi useassa kohdin voimassa olevaa työsopimusta
m. m. korottaen tapuleita 2:11a jalalla, alentaen tuntipalkkoja ja muu
tellen työtapoja ja aiheuttaen enemmän työtä korottamalta palkkaa.
Osasto valitti Ammattijärjestölle, joka ryhtyi asiaan ja vaali sovintooikeuden ratkaisemaan, kun ei isännistö muuten suostunut sopimusta
noudattamaan. Sovinto-oikeus määräsi maksettavaksi tapulien koro
tuksista vaaditun lisän ja tuntitöistä sopimuksen mukaan. Muuten on
osaston toiminta ollut laimeaa syystä, että tilanteesta johtuvan sahan
seisomisen tähden on suurempi osa osaston jäsenistä ollut muilla paik
kakunnilla työansioilla.
Toimintaa on kuitenkin koetettu pitää yllä.
Jäseniä osastossa oli elokuun 1 päivänä 74, joista miehiä 61 ja
naisia 13.

Karhulan osaston N:o 4 toiminnasta.
Jo keväällä v:na
1905 heräsi Karhu
lan sahatvöläisten
keskuudessa kysy
mys oman ammat
tiosaston
perusta
misesta.
Kummin
kin
sillä
kertaa,
vielä raukesi tuu
ma sikseen.
sillä
toiset
olivat
sitä
vastaan.
katsoen
sen olevan tarpeet-
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loman, sillä ei oltu vielä selvillä ammatillisen
työväenliikkeen merkityksestä. Tuli sitten syksy
ja puhkesi suurlakko, joka oli murroskausi koko
maamme työväenliikkeelle. Niinpä Karhulassa
kin poliittisten kysymysten ohella heräsi joukko
taloudellisia vaatimuksia; niistä keskusteltiin ja
pohdittiin ja aiottiin esittää niitä isännistölle,
vaan silloin huomattiin, että oltiin vailla jonkin
5. it
moista pohjaa eli tukea. Näin tuli välttämättö
H. Kaartti
mäksi perustaa ammattiosasto.
Heti suurlakon loputtua pidettiin sahatyöläisten yleinen kokous
Karhulan V. P. K:n talolla, jossa puheenjohtajana toimi O. Vänttinen.
Siellä yksimielisesti pääteltiin heti perustaa Kymin työväenyhdistyksen
yhteydessä toimiva Karhulan saha-, lautatarha- ja tukkityömiesten am
mattiosasto, jonka säännöt Kymin työväenyhdistys kokouksessaan hy
väksyi 25 p:nä marraskuuta 1905. Silloin osasto alkoi varsinaisen ja
julkisen toimitilansa. Innokkaimpina henkilöinä osaston perustamiseen
ottivat osaa O. Välillinen, H. Torvinen, A. Lahtinen ja Hj. Virtanen.
Osaston toiminta oli erittäin ripeää. Kokouksissa, joita liidettiin ahke
raan. oli runsas osanotto, ja tehtiin niissä lukuisia sekä työ- että palk
kakysymyksiä koskevia parannusvaatimuksia ja esitettiin isännistölle,
vaikkakin huonoilla tuloksilla. Osaston keskuudessa myös toimitettiin
Kehitys» nimistä käsin kirjotettua lehteä, johon osanotto oli hyvin
innokasta. Osasto liittyi myös Kymin ja sen ympäristöllä toimivaan
Paikallisjärjestöön, joka silloin toimi yhdyssiteenä ammattiosastojen
keskuudessa. Keväällä 13 p:nä toukok. 1906 oli osaston kokouksessa
keskusteltavana oman liiton perustaminen, vaan raukesi se vielä sillä
kertaa, vaikka sitä jo jonkunverran kannatettiin. Heinäkuun kokouk
sessa samana vuonna otettiin kysymys uudelleen esille. Luettiin ja
myöskin hyväksyttiin liiton säännöt ja päätettiin yhtyä liittoon 1 p:stä
elokuuta HIOO.
Heti ei vielä kaikki osaston jäsenet kuitenkaan liittyneet liittoon;
pelkäsivät näet kalliita jäsenmaksuja. Osastossa siis oli kahdenlaisia
jäseniä: loisel kuuluivat liittoon, loiset ainoastaan osastoon.
Heti seuraavana talvena 1907 alkoi osasto laatia palkka- y. m.
vaatimuksia isännistölle esitettäväksi yhä jyrkemmässä muodossa. Sillä
herrat olivat jo unohtaneet ne suurlakossa tekemänsä kauniit lupauk
set työläisilleen ja alkoivat taas kiristää työoloja ja samalla kohdistaa
vainonsa tätä nuoria ammattiosastoa ja sen toimihenkilöitä kohtaan.
Keväällä mainittuna vuonna esitti osasto vaatimuksensa isännistölle.
josta tuli jyrkästi kieltävä vastaus. Osastolla siis näinollen ei ollut
muuta keinoa kuin liittonsa luvalla lähteä lakkoon, joka 3 viikkoa
kestettyään päätettiin lopettaa, kun samaan aikaan kaikki Kotkan ym
päristön sahatyönantajat julistivat sulun satamatyöntekijäin nujerta
miseksi ja jonka sulun alkaminen jäi Karhulan osastosta riippuvaksi.
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Tämä sulku, joka päättyi yleiseen Kotkan ja sen
ympäristön sahatyöläisiä ja työnantajia käsittä
vään joukkotyösopimukseen ja jota sopimusta
Karhulankin osasto oli allekirjoittamassa, voi
daan merkitä periaatteellisena voittona, sillä sil
loin täytyi ensi kerran Karhulankin isännistön
tunnustaa työväen järjestöt yhdenvertaisiksi
sopimuskumppaniksi heidän kanssaan. Sitäpaitsi
saatiin palkat nousemaan. Nyt kun oli saatu
O. Myyryläinen
sopimus aikaan ja työpalkat y. m. sen kautta
taatuiksi kolmeksi vuodeksi, niin alkoi osastossa
huomata taantumuksen merkkejä. Jäsenet alkoivat jättää osaston
maksut suorittamatta ja tuumailivat, että on tarpeetonta enää mak
saa osaston maksuja kun kerran on työpalkat taattu kirjallisella sopi
muksella. Mutta tämä käsitys oli harhaan viepä, sillä työnantaja jo
heti lakon loputtua alkoi poikotteerata huomatuimpia osaston jäse
niä. jotka lakon aikana olivat neuvotteluissa y. m. luottamustoimissa.
Sitä mukaa kuin osaston toiminta heikkeni, tulivat poikotteeraukset
aina Iukuisemmiksi. Kun tuli sitten sopimuksen päättymisaika, ei
osastolla ollut enää voimia sen uusimiseen, vaikka olosuhteet olivat
sen vaatineet. Se vielä jäi siis voimaan, sillä työnantajakaan ei sitä
ylössanonut; ehkä katsoi itselleen edullisemmaksi olla se tekemättä.
Osaston toiminta yhä heikkeni. Jäsenmäärä oli jo niin pieni, ettei
tahtonut enää saada toimikuntaa valituksi. Työnantaja koetti kätyriensä avulla ottaa selvää, ketkä vielä kuuluivat osastoon ja ketkä ei,
ja jotka tiedettiin vielä olevan osastossa, niitä vainottiin kaikella ta
valla, ja jos ei muu auttanut, niin erotettiin työstä pois. Nyt kun her
rat näkivät, että osastolta oli niskavoimat pois, sanoivat he sopimul,
sen irti ja rupesivat heti alentamaan palkkoja järjestelmällisesti joka
työalalla. Työnantaja laati palkkahinnottelut mielensä mukaan ja
naulasi ne sahan seinään työläisten nähtäväksi. Kuka halusi niillä
maksuilla jatkaa töitään, hän sai tilaisuuden ilmottautua työnjohta
jalle. Tämä oli katkera pala työläisten niellä, vaan eihän sille mitään
voinut, sillä osasto taisteli elämästä ja kuolemasta jäsenien vähyyden
takia.
Monen työläisen mielessä alkoi herätä ajatus, että lujan järjesty
misen avulla voidaan vielä tämä mielivalta kukistaa ja jäseniä taas
alkoi liittyä osastoon, ja osaston toiminta virkosi jälleen.
Keväällä 1912 alkoi taas työtaistelut Kotkan ympäristön eräillä sa
hoilla, jonka johdosta työnantajat uhkasivat yleisellä sululla. Karhu
lankin osasto olisi tullut siihen osalliseksi. Työnantajat vaativat sel
laisen sitoumuksen kirjoittamista, ettei saa kuulaa Suomen sahateolli
suustyöväen liittoon, eikä saa sitä rahallisesti avustaa. Lopulta saa
tiin kuitenkin nämä katalat aikeet raukeamaan ja joukkotyösopimus
saatiin aikaan kahdeksi vuodeksi, siis 1 päivään maaliskuuta 191-1.
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Siinä taattiin silloin voimassaolevat palkal pysy
väisiksi. Vuoden 1913 alkupuolella alkoi osasto
keskustella työsopimuksen uusimisesta, kun jä
senluku osastossa huomattavasti lisääntyi ja
näytti muutenkin olevan hyviä toiveita saada työ
oloihin jo kauan kaivattuja korjauksia. Vuoden
lopulla oli osastolla jo kaikki palkkatariffiehdotukset valmiina. Mutta työnantajan puolelta
toimitettiin sitä ennen sopimuksen irtisanomi
Heikki Karvonen
nen ja asetettiin samalla sulku-uhka. Kauhal
lista tietä ei saatu mitään neuvotteluilla aikaan.
Työnantajat julistivat sulun, joka alkoi 1 p:nä maaliskuuta 1914 ja kesti
saman vuoden heinäk. 6 päivään. Tämä taistelu pani osaston kovalle
koetukselle, sillä yli 4 kuukautta kestäneen sulun aikana työnanta
jalla oli kaikki keinonsa liikkeellä työläisten rintaman nujertami
seksi. Vaan turhaan; työläiset kestivät tämän kamppailun ihmeteltä
vällä ja ennen kuulumattomalla sitkeydellä, eikä ainuttakaan sortu
nut välille. Juuri silloin kuin oli kaikkein parhaat voiton toiveet ja
monen työmiehen ja -naisen rinnassa paloi toivo saada tämä pitkä
ja paljon uhrauksia vaativa taistelu onnelliseen ratkaisuun, niin juuri
silloin saatiin kuulla, että sota on julistettu loppuneeksi ja työläi
sillä on tilaisuus palata töihin, tietysti herrojen sanelemilla ehdoilla.
Tämä näytti ensin hyvin uskomattomalta, sillä eihän siitä oltu osas
tolle annettu mitään tietoa, eikä kysytty työläisten mielipidettä. Kuka
oli siis se, joka teki tämän ennen kuulumattoman teon sivuuttamalla
asianomaisen osaston ja liiton. Se oli Suomen Ammattijärjestön toi
mikunta. Tämä oli ankara isku työläisille; jokainen oli luvannut
viimeiseen asti taistella ja voiton saavuttaa, mutta nyt oli toiveet pettä
neet. Rauhallisesti alistuttiin kumminkin tähän kohtaloon. Olisi ollut
hulluutta enää vastaan rimpuilla, kun keskusjärjestö oli asiat näin joh
tanut. Näin päättyi tämä työn ja pääoman välinen kova kamppailu,
joka kakosi osaston lipun alle runsaasti jäseniä.
Kohta klm päästiin tästä sulusta, puhkesi sota, jonka johdosta
sahateollisuus on ollut Jamassa yli koko maan. Niinpä on Karhulassa
kin sahaa käytetty yhtä vuoroa ja toisin ajoin on se seisonut kokonaan.
Työläisten on täytynyt muilta paikkakunnilta etsiä työtä. Se on tun
tuvasti vähentänyt osaston jäsenlukua, samoinkuin muukin toiminta
on ollut laimeaa. Tässä on lyhykäisesti osaston toiminta sen perusta
misesta alkaen. Paljon on tämä osasto saanut kokea ja kärsiä. Se
on ollul isännistön vainon alaisena perustamisestaan saakka. Moni
työläinen on saanut lähteä kilometritehtaalle osastoon kuulumisensa
takia ja heikommat taas ovat pelosta luopuneet pois osastosta vält
tääkseen poikotteerausta. Mutta kumminkin on osasto kestänyt nämä
iskut ja alottaa paremmilla toiveilla toisen 1 O-vuotiskautensa luottaen

työläisjoukkojen yhä kasvavaan voimaan ja tietoisuuteen, joka vielä
kerran on voiton meille saavuttava.
Osastomme jäsenluku ja omaisuus eri vuosina kunkin kalenteri
vuoden lopussa on ollut seuraava:
Omaisuus
Vuosi

Jäsenluku
mk.

P.

120 85

1905
1906

35

150 78

1907

89

346 39

1908

67

581

1909

17

511 90

50

1910

13

500 10

1911

50

476 15

1912

163

674 25

1913

179

864 20

1914

250

748 20

1915

188

871 26

Elokuun 1 p:nä 1916 jäseniä: miehiä 126, naisia 30; yhteensä 156.
Omaisuus samana aikana Smk. 580: 70.

Pölläkkälän saha- ja lautatarha-ammattiosaston N:o 5 toiminnasta.

Albin Laine, 10 v.jäsen

S. H.
J. Ruokonen, 10 v. jäsen

K. Kärkkäinen, 10 v.jäsen

Vuoden 1905 suurlakko saattoi kansan pohjakerrokset valveutu■ maan kaikilla aloilla. Silloin alkoi Pölläkkälän työväestössäkin herätä
yhteenliittymisen aate ja innostus perustaa ammattiosasto, jonka ni
messä ruvettaisiin toimimaan. Siksipä työläiset kokoontuivat kauniina
heinäkuun 15 p:nä 1906 keskustelemaan osaston perustamisesta Pölläk-
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kälän työväentalolle ja tässä tilaisuudessa päätettiinkin osasto perustaa.
Puheenjohtajana toimi H. Reinikainen ja kirjurina M. Hartikainen.
Johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Albin Laine, H. Kukko
nen, T. Tikka, A. Penttinen, T. Haverinen, I. Melentjeff ja A. Pöllänen;
varalle K. Kärkkäinen, Q. Hänninen ja M. Kolu.
Näin lähdettiin taivaltamaan eteenpäin toivorikkain mielin.
Osaston jäsenmäärä ja varat eri vuosina selviävät seuraavasta
taulukosta:
Varoja
Vuosi

Jäseniä
mk

P

1906

117

59 92

1907

112

210 55

1908

126

118 30

1909

31

— 23

1910

•5

— 33

1911

20

53 41

1912

20

38 74

1913

106

366 19

1914

173

238 05

1915

136

147 15

Osastolla on ollut monia eri vaikeuksia sisäisessä toiminnassa.
Jäsenmäärä on ollut vaihteleva. 10 vuotta mukana olleita jäseniä ei
ole kuin kolme. Nämä kymmenvuotisveteraanit ovat seuraavat: Albin
Laine, Kusti Kärkkäinen ja Joonas Ruokonen.
Toveri Albin Laine on ollut tällä ajalla osaston rahastonhoitajana
8 vuotta y.m. luottotoimissa useammissa ja huvitoimikunnassa 10 vuotta.
Toveri Kusti Kärkkäinen on myös ollut useammassa luottotoi.messa ja yhden vuoden puheenjohtajana sekä huvitoimikunnassa useita
vuosia.
Toveri Joonas Ruokonen on ollut useampia vuosia johtokunnassa
y. m. luottotoimissa.
Näin lyhyesti olemme silmäilleet Pölläkkälän osaston 10-vuotishistorian. Olemme tulleet huomaamaan, että sillä on ollut nousu- ja
laskuaikoja. Sen jäsenmäärä ei vielä ole ollut likikään siinä määrässä,
että osasto olisi jäseniään voinut turvata vähääkään. Päinvastoin on
ollut poikotteerauksia osaston jäseniä kohtaan.
Alkuaikana liittyi jäseniksi kaikenkarvaisia. Mutta kun luokka
rajat alkoi selvitä, niin silloin tällaiset ainekset katsoivat parhaaksi
poistua.
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Kuusankosken osasto N:o 6.
Kesällä v. 1906.
jolloin
ammatilli
nen
järjestyminen
Kymin Osakeyhtiön
työläisten
keskuu
dessa yleensä alkoi
kokoontuivat Kuu
sankosken
sahan
työläisetkin
Kuu
sankosken l. y:n
talolle. Heinäk. 28
p:nä 1906 maini
tussa kokouksessa
perustettiin
Kuu
sankosken saha- ja
lautatarhatyöntekijäin ammattiosasto. Perustavassa kokouksessa toimi
puheenjohtajana Eerik Nyman ja kirjurina Eemil Tamlander. Väliaikai
seen johtokuntaan, jolle ensi toimeksi tuli sääntöjen laatiminen, tuli
vat valituiksi: Eérik Nyman, Eemil Tamlander, Kaarlo Koskinen. Her
man Lindberg, Albin Hokkanen, Johan Henrikson ja Matti Mäkelä.
Näitä henkilöitä on myöskin pidettävä osaston varsinaisina perustajina.
Osaston toiminta oli alussa hyvin lupaava. Työntekijät kuuluivat osas
toon miltei kaikki, joten v. 1907 lopulla oli jäseniä osastossa 65. vaan
sitte v. 1908:n lopulla oli enää 30 jäsentä. Tämä suuri väheneminen
johtui kumminkin suurimmaksi osaksi töitten supistumisesta. V. 1909
osastomme esitti isännistölle uuden palkkatariffin. Neuvottelut eivät
kumminkaan johtaneet mihinkään tulokseen, josta seurauksena oli
pitempiaikainen työnseisaus. Siitä johtui osaston toiminnan keskey
tyminen puolentoista vuoden ajaksi. Lähempiä tietoja tältä osastomme
ensimäiseltä toimintakaudelta puuttuu.
Tammik. 13 p:nä 1911 pidettiin Kuusankosken t. y:n talolla sahalyöläisten kokous ja päätettiin yksimielisesti perustaa ammattiosasto
uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin Albin Hokkanen, kirjuriksi Ilo
Nieminen, rahastonhoitajaksi llobert Tähtirteu. muiksi johtokunnan
jäseniksi Johan Aalto,- Hiiio Tuomala ja Otto Virolainen.
Osaston toiminta oli alussa ripeätä, eikä ollut mitään vastoin
käymisiä, kunnes 19 p:nä heinäk. 1912 alkoi Kymivhtiön työläisten
suuri lakko, johon osastomme jäsenet myöskin ottivat osaa. Lakko
päättyi, kulen tunneltua, työläisten häviöllä ja tästä oli seurauksena,
että kaikki osaston jäsenet eivät päässeet enää takaisin työhön. Osas
tomme on ottanut osaa myöskin paikkakunnan työläisten valistami
seen muun muassa kotiagitatsionin kautta, sekä myöskin osuustoimin
taan. Suomen ammattijärjestön 3:ssa edustajakokouksessa oli myös-
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kin liilon edustajana osastostamme Kaarlo Koskinen, ja liiton edus
tajakokouksessa Kotkassa v. 1912 edusti osastoamme Robert Tähtinen.
Osastomme jäsenmäärä ja varat vuosilta 1911—1916 näkyvät
scuraavasta:

Vuonna
1911
1912
1913
1914
1915
» 1916

Jäseniä

Miehiä

36
22
19
27
24
21

36
22
19
27
24
21

Varat
69: 50
48: 45
131: 95
84: 45
220:15
184:25

Raahen osasto N:o 7.
Osasto
perustet
tiili 25 p:nä toukok.
1913. Johtokuntaan
kuuluivat seuraavat
henkilöt:
Jaakko
Laukka, A. Saksa,
Kalle Harju, Juho
Rantanen.
Arvid
Luostarinen,
Ville
Martinmäki ja Emil
Liimatainen.
Vir
kailijoina toimivat
seuraavat ensialusRaalien osaston toimikunta v 1916
S. H .
.
e .
ta: A. Saksa pu
heenjohtajana ja hänen erottuaan Ville Martinmäki sekä loppuvuodesta
Emil Liimatainen. Kirjurina oli Kalle Harju ja rahastonhoitajana
Jaakko Laukka. Tilintarkastajina: Fredrik Rautio ja Juho Rautio. —Kokouksia oli johtokunnalla 8. Yleisiä kokouksia oli 9, asioita käsi
teltiin 93 ne olivat enimmäkseen osaston sisäisiä asioita.
Työehtosopimusta puuhattiin samaan aikaan kuin täällä vallitsi
kuljetustyöntekijäin lakko tarkoituksella, että julistettaisiin puolustuslakko ja samalla esitetään työehtosopimus, mutta koska kuljetustyönlekijäin lakko päättyi, niin jätettiin työehtosopimuksen esittäminen
toistaiseksi. — Jäseniä oli vuoden lopussa 115 koko ja 14 puolimaksavia. Osaston varat vuoden 1913 lopussa olivat:
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Varat:
Käteistä rahaa .............................................
Rahaa pankissa ............................................
Saatavia ...........................................................
Kalustoa ...........................................................
Osakkeita .........................................................

105:
116:
27:
45:
100:

18
25
J

—
—

Smk.

393: 43

Velat :
Velkoja .............................................................
Puhdas omaisuus ...........................................

127: 15
266:28

Smk.

393: 43

Toisena toimintavuotena 1914 kuului johtokuntaan 7 vakituista
sekä 2 varajäsentä, nimittäin Juho Ruonansuu, Kalle Harju, Emil Lii
matainen, Jaakko Laukka, Joonas Pylväs, Konstu Järvinen, Nestor
Pahikka-aho sekä varalta Heikki Roivainen ja Julius Pihkanen sekä
vuoden varrella Jaakko Laukka. Erottua osastosta hänen tilalleen siir
rettiin vakituiseksi johtokuntaan varajäsen Julius Pihkanen. Virkaili
joina on toiminut: puheenjohtajana Juho Ruonansuu, kirjurina Joonas
Pylväs ja rahastonhoitajana Kalle Harju. — Tilintarkastajina August
Turunen ja Edvard Tolpiainen.
Johtokunnan kokouksia oli 10, kuukausikokouksia 9 ja ylimää
räisiä kokouksia 6. Asioita on käsitelty 122, jotka ovat olleet ainoas
taan osaston sisäisiä. Puolueeseen liittyminen tapahtui 1 p:nä huhti
kuuta Raahen työväenyhdistyksen kautta ja muutoinkin alkoi osaston
toiminta tämän suven aikana edistyä aina sodan puhkeamiseen saakka,
jolloin liike-elämä seisahtui ja jäsenet olivat pakotetut siirtymään toi
sille paikkakunnille. Samalla lakkautettiin liiton puolesta jäsenmaksut
toistaiseksi. Onhan luonnollista, että tällainen äkkiarvaamaton tilanne
teki ison vaikutuksen osaston toiminnalle. Jäseniä oli vuoden lopussa
133 koko- ja 16 puolimaksavia.
Osaston varat vuoden 1914 lopussa olivat:
Varat:
Käteistä rahaa .................................................. 101:40
Pankissa .............................................................. 122: 05
Kalustoa .............................................................. 45: —
Osakkeita ............................................................. 100: —
Smk. 368: 45
Velat;
Velkoja ........ ,.................................................... 144: 35
Puhdas omaisuus ............................................ 224: 10
Smk. 368: 45
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Vuonna 1915 johtokuntaan kuului 7 vakituisia ja 2 varajäsentä,
nimittäin: Kalle Harju, Juho Ruonansuu, Emil Liimatainen, Konstu
Järvinen, Joonas Pylväs, Aksel Nieminen ja Otto Savolainen, sekä va
ralta August Turunen ja Hannes Kaurala. Virkailijoina ovat toimineet
seuraavat: puheenjohtajana Juho Ruonansuu ja loppuvuodesta Konstu
Järvinen, kirjurina Emil Liimatainen ja rahastonhoitajana Kalle Harju,
tilintarkastajina Edvard Tolpiainen ja August Turunen. — Johtokunnan
kokouksia oli 10, kuukausikokouksia 7, ylimääräisiä 2. Asioita on
käsitelty 92. jotka olivat ainoastaan osaston sisäisiä asioita. Osaston
toiminta on ollut tämän vuoden aikana enempi kamppailemista ole
massaolosta. joten on ollut osaston virkailijoilla täysi tekeminen pitää
osastoa edes nimellisestikään pystyssä.
Tämä vaikeus on johtunut
siitä, että paikkakunnalla vallinnut työttömyys sekä alhaiset työpalkat
ovat pakottaneet jäsenet toisille paikkakunnille työnetsintään, niin että
jäsenmaksut ovat tahtoneet jäädä suorittamatta.
Osaston jäsenmäärä oli vuoden lopussa 55 koko- ja 6 puolimaksavaa. Osaston varat vuoden 1915 lopussa:
Varat:
Käteistä rahaa .................................................. 71:41
Rahaa pankissa ................................................ 104: 75
Osakkeita ............................................................. 100: —
Kalustoa ............................................................. 52: 70
Smk. 328: 86
Velat:
Velkoja ..............................................................
Puhdas omaisuus ..........................................

39: 25
289: 61

Smk.

328: 86

Johtokuntaan on v. 1916 kuulunut 7 vakituista ja 2 varajäsentä,
joista vakituisina: Vilho Niemi, Kalle Harju. Juho Ruonansuu, Konstu
Järvinen, Kustu Männistö, Emil Liimatainen, Aksel Nieminen, sekä va
ralta Otto Leppäluoto ja Otto Hokkanen, sekä myöhemmin on siirretty
vakituiseksi Kustu Männistön tilalle Otto Leppäluoto ja Konstu Järvi
sen tilalle on valittu johtokuntaan Kalle Orava. Näistä virkailijoina
ovat toimineet seuraavat: puheenjohtajana Vilho Niemi, kirjurina
Kalle Harju, rahastonhoitajana Juho Ruonansuu, tilintarkastajina Kalle
Metso ja Edvard Tolpiainen. Johtokunnan kokouksia on ollut 5, kuu
kausikokouksia 5. ylimääräisiä kokouksia 2. Asioita on käsitelty 79.
Minkäänlaista palkanylennyspyvntöä ei ole osaston nimessä esitetty
työnantajille tänä neljänä toimintakautena, vaikka työpalkat olisivat
sen kyllä vaatineet, sillä .sodan puhjettua alensi Raahen Puutavara O. Y.
jonka alueella jäsenet työskentelevät, työpalkkoja keskimäärin 30 %.
'tämän vuoden ajalla ovat työläiset yhden kerran kääntyneet kokonais
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ryhmänä työnantajien puoleen palkan ylentämistä varten. Silloin koho
tettiin työpalkkoja 10 ja 5 %, ja sen jälkeen ovat työnantajat omasta
alotteestaan kohottaneet työpalkkoja suunnilleen siihen määrään kuin
ne olivat ennen sotaa. Osaston jäsenmäärä oli elokuun alussa 1916:
kokomaksavia miehiä 42, puolimaksavia miehiä 3 ja puolimaksavia nai
sia 2, yhteensä 47. Osaston varat olivat elok. 1 p:nä seuraaval:
Varat:
Käteistä rahaa ..................................................
Rahaa pankissa ........................................
Saatavia eri henkilöiltä ............................. .. .
Kalustoa ..............................................................
^Osakkeita .....................................................

59: 76
104:75
51: 88
52: 70
100:

Smk. 369: 09.
Velat:
Velkoja .............................................. ................
60: —
Puhdas omaisuus ............................................ 309: 09
Smk. 369: 09.

Lappeenrannan saha- ja lautatarha-ammattiosaston N:o 9
toiminnasta.
Osaston perustaminen.
Lappeenrannan
kaupungissa on kol
me eri sahalaitosta,
nimittäin
Leinon,
Pikisaaren ja Hai
kalan sahalaitokset,
olivat
toimintapii
riinsä
keskittäneet
työläisiä huomatta
van suuren määrän,
ollen työväkeä sa
halaitoksien käydes
sä kahdessa työvuo
Lappeenrannan osaston toimtlointa v. 1916
S. H.
rossa noin kaksikin
Seisomassa vasemmalta: Emil Lehtinen, August Jämsén.
sataa. Kun työväes
Istumassa: Yrjö Jämsén, Kalle Lyhälä ja Kalle Hytönen
töllä ja työnantajil
la oli tuontuostakin eturiitoja. niin heräsi jo kesällä v. 1904 yleiseksi
kysymykseksi sahalaisten ammattiosaston perustaminen jonka avulla
katsottiin voitavan parhaiten valvoa työntekijäin eluja. Ajatus ammatti
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osaston perustamisesta oli siksi yleinen Lappeenrannan työväen
yhdistyksenkin jäsenten kesken, että yhdistyksen taholta varsinaisiin
perustamispuuhiin ryhdyttiinkin. Pöytäkirjoista ei lähemmin käy sel
ville päivämäärää, milloin osasto perustettiin, mutta jäsenluettelo osoit
taa jäsenien liittyneen lokakuun alusta 1904. Perustamiseen otti innok
kaimmin osaa m. m. seuraavat toverit: Kalle Lyhälä, Eero Korhonen,
Kaarlo Hytönen, Osk. Sinisalo (ent. Pölliö) y. m. Osasto toimi yhdistyk
sen alaosastona. Liittoon yhtyi osasto 1 p:nä elok. 1906.

Jäsenluvun vaihtelu ja sisäinen toiminta.
Seuraava taulukko osoittaa jäsenluvun korkeimman määrän kuna.kin vuonna:
Vuonna 1904 12 jäsentä
»
1905 24
lisäys
12
»
>
»
1906 129
105
»
»
1907 122
vähenn.
7
s
»
1908 123
lisäys
1
>
»
1909 23
vähenn. 100
»
»
»
1910
7
16
s
»
1911 11
4
lisäys
»
»
1912 18
7
>
>
1913 13
vähenn.
5
>
>
1914 15
lisäys
2
>
»
6
vähenn.
1915
9
>
1/71916
8
kaikki kokomaksavia.

Edelläoleva jäsenluettelo on silmäänpistävä erittäinkin sentähden,
että jäsenluku on vaihdellut aivan luonnottomalta näyttävästi; nous
sut ja laskenut roimasti. Ensimäisinä toimintavuosina 1904—5 on
jäsenluku ollut verrattain vähäinen työntekijäin yleiseen lukuun nähden.
Kun sitte suurlakon hyökyaalto kävi, alkoivat lappeenrantalaisetkin
sahatyöläiset suurella innolla järjestyä ja toimia. Niinpä nousi v. 1906
osaston jäsenluku korkeimmilleen, nimittäin 129, ollen nousu edelli
seen vuoteen verraten 105. Että jäsenluku mainittuna vuonna sekä
vielä v. 1907—8 oli korkea, johtui suurelta osalta myöskin siitä, että
Leinon sahan omistaja herra Leino asetti tinkimättömäksi ehdoksi,
että jokaisella hänen työläisellänsä tulee olla ammattiosaston jäsenkirja
taskussa.
Nämä edellämainitut vuodet ovat muuten olleetkin myöskin osas.ton olemassaolon vilkkaampia toimintavuosia.

81
Syyl, että jäsenluku 1909 laski 123:sta 23 jäseneen, olivat osaksi
siinä, että sahalaitosten työskentely oli muuttunut aivan tilapäisluontoisiksi. osaksi epäonnistuneissa työ- ja palkkariidoissa, kuten jälem
pänä käy lähemmin selville. Varsinkin Leinon ja Pikisaaren sahat
ovat v. 1909 lähtien olleet käynnissä ainoastaan tilapäisesti, joka "seikka
selittää parhaiten sen, että jäsenluku v. 1909 nykyhetkeen asti ei ole
jaksanut kohota. Tämän tähden kävi niinkin hullusti, että v. 1912
loppupuolella ei osastossa ollut yhtään jäsentä, eikä siis koko osastoa
elävien ilmoilla. Herätettiin sitte uudelleen henkiin tov. K. Lyhälän,
K. Hytösen. Fritjof Rantasen, Saku Taskisen ja A. Salon myötävaiku
tuksella kesäkuussa 1913, kun sahatyöläisiä taas jonkunverran oli kes
kittynyt paikkakunnalle.
Sisäinen toimintakin on ollut verrattain laimeaa siitä alkaen, kun
jäsenluku teki tuon suuren putouksen.

Palkkausliikkeet ja työriidat.
Kevättalvella 1907 tekivät Pikisaaren sahatyöläiset »korpilakon .
Riidan aiheena olivat palkat. Kun puheenaolevan osaston jäseniäkin
joutui yhtymään pakostakin lakkoon, joutui osasto kosketuksiin sen
kanssa. Liitolta pyydettiin avustusta niille jäsenille, jotka lakon tähden
joutuivat kärsimään, - jota avustusta liitto useiden selityksien perästä
suostuikin antamaan. Taistelu, menettelytapojen hataruuden tähden,
päättyi täydellisesti työväen tappiolla, kuten yleensä on tapana n. s.
»korpilakkojen» päättyä.
Keväällä 1907 laati osasto palkkaustariffin kutakin sahalaitosta
varten, jossa tariffissa, jos se olisi käytäntöön tullut, olisi palkat mel
koisesti kohonneet. Esitettyä nämä tariffit sahojen isännistöille ja pyy
dettyä vastausta, ei isännistöt vastanneet mitään, ei puoleen eikä toi
seen, ikäänkuin eivät olisi koko ehdotuksia huomanneetkaan. Enemmistä toimenpiteistä näiden palkkatariffien voimaan saattamiseksi päätti
osasto esiintulleista syistä luopua sillä kertaa.
Kevätkesällä 1908 puhkesi sitte Leinon sahalla työriita, liiton hy
väksymänä. Taistelu kesti ainoastaan toista viikkoa, jolla ajalla ei
ilmaantunut yhtään rikkuria, ja sai liiton mies neuvotteluilla sovinnon
aikaan työläisten voitolla. Riita oli palkoista. Missä määrin työnteki
jäin palkat kohosi, siitä ei pöytäkirjat eikä muut asiapaperit lähemmin
kerro.
Tämäkin työläisten voitto jäi silti melkein merkityksettömäksi,
sillä heti taistelun päätyttyä mainitun sahan käynti muuttui aivan tila
päiseksi.
Tämän yhteydessä olkoon muuten mainittu, että tämä työtaistelu
muutti herra Leinon mielipidettä niin, että kun hän ennen työtaistelua
6
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vaati jokaisen lyöläisensä kuulumaan ammattiosastoon, niin työtais
telun jälkeen lian ryhtyi järjestyneitä suoranaisesti poikottamaan.
Tämä oli kyllä varsin luonnollista, sillä olihan herra Leino nyt tullut
vakuutetuksi siitä, että jos työväki on kaikki järjestyneitä, niin ne
pakoittävat tunnustamaan itsensä tasa-arvoiseksi työnantajan kanssa
työ- ja palkkaehdoista sovittaessa.

Edustus.
Etelä-Saimaan paikallisjärjestöön osasto liittyi 1 p:nä lokakuuta
1907 ja oli sen toiminta-ajan edustettuna sen hallinnossa.
Liittokokouksissa on osasto ollut edustettuna; v. 1909 oli edus
tajana tov. Juho Tarkkanen ja v. 1912 tov. O. Eliander.
Ammattijärjestön edustajakokousta varten v. 1912 asetti osasto
edustajaehdokkaakseen tov. O. Elianderin, joka liiltoäänestyksessä sai
kin niin suuren äänimäärän, että tuli valituksi edustajaksi ja oli myös
läsnä mainitussa kokouksessa.
Naapuriosastojen kanssa oli osasto yhdessä perustamassa, maa
liskuun 8 p:nä 1914 Lamposaaren työväentalolla edustajiensa kautta,
Etelä-Saimaan ympäristön sahätyöväen piirijärjestöä.

Valistustyö.
Valistustyöhön ei osasto sanottavasti ole varoja uhrannut. On
tyydytty vaan persoonalliseen agitatsiooniin, joka valistustyötäpä, var
sinkin osaston ensimäisinä toimintavuosina, oli laajassa mittakaavassa
käytännössä ja tuotti myös hyviä tuloksia. Piirijärjestön kokouksissa
on sitäpaitsi ollut juuri tärkeimpänä kysymyksenä menettelytapojen
suunnitteleminen valistustyössä, mutta ei osastolla ole ollut, kuten naapuriosastoilla viime vuosina, edellytyksiä valistustyöllä hyviä tuloksia
saada yksistään jo siitä syystä, ettei vakinaista sahatyöväkeä ole kuin
nimeksi paikkakunnalla.

Avustukset ja lahjoitukset erinäisiin tarkoituksiin.
Pikisaaren sahan lakkolaisille keräsi osasto avustusta v. 1907.
Metallisulkulaisia 1908 avusti osasto Smk. 30: —. Suolahden sulkulaisia avusti osasto keräyksellä saaduilla varoilla v. 1911. Kotkan sulkulaisia avusti osasto omasta kassastaan Smk. 30: — sekä samaan tar
koitukseen kerättiin avustusta 60—70 mk..
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-Kansan Äänen« taloudellisen aseman lukemiseksi on osasto lah
joittanut 500 mk. Lukuisia muitakin keräyksiä eri lakko- ja sulku
laisten hyväksi on ollut, mutta niiden summista ei lähemmin pöytä
kirjoissa mainita.

Suhde sos.-dem. puolueeseen.
Osasto on perustamisestaan alkaen ollut paikallisen työväen
yhdistyksen alaosastona ja suorittanut myös puolueveronsa jokaisesta
jäsenestään mainitun yhdistyksen kautta.

Varat 19rlil6.
Hahaa kassassa .
Muuta omaisuutta

Smk.

36: 110: —

Smk. 146:

Osaston toimitsijat.
Puheenjohtajina ovat toimineet: Eero Korhonen 19‘/in 04—1931^fe
06. v. 1907 Alexander Auvinen, v. 1909 Fritjof Rantanen, v. 1910 Kaarlo
Hytönen, v. 1911 Kalle Lyhälä, v. 19 1/i 12—19 Vc 12 Otto Eliander, K.
Hytönen v. 1913, Saku Taskinen v. 1914, v. 1915 K. Hytönen ja Aug.
Jämsén. Nykyisin puheenjohtajana K. Lyhälä.
Kirjureina: Osk. Sinisalo v. 19 710 04—19 37i2 06, v. 1907 Juho
Asikainen ja J. Tarkkanen, v. 1908 Eero Korhonen, v. 1909 Otto Elian
der, v. 1910 Osk. Sinisalo ja v. 1911—1912 K. Hytönen, Armas Honka
nen ja Edv. Turunen. Aatu Lehto v. 1914 ja H. Nisanen v. 1915. Kulu
vana vuonna Yrjö Jämsén.
Rahastonhoitajina, jotka ovat samalla olleet liiton välisiä kirjeen
vaihtajia: Eero Korhonen v. 1904—06, A. Luokkanen v. 1907, T. Hil
tunen v. 1908, Kalle Lyhälä v. 1909—1914 ja P. Paukkunen v. 1915—
1916.
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Suomen Sahateollisuustyöväenliiton osasto N:o 12.
Noin kolme vuot
ta ennen osaston pe
rustamista oli Sör
näisten lautatarlio.i
la
käsittäen neljä
työnantajaa
lak
ko alhaisien palkko
jen vuoksi. Lakko
kesti viikon ja päät
tyi palkkojen ylen
nykseen: työnanta
jat sitoutuivat vuo
deksi eteenpäin mak
Sörnäisten osaston toimikunta v. 1916
S. H. samaan
korotetut
palkat.
Kun myö
hemmin työt näillä työmailla vähenivät, eivät työntekijät järjestymättö
minä ollen jaksaneetkaan palkkatnsoaan pitää saavuttamassaan korkeu
dessa: otollista aikaa hyväkseen käyttäen laskivat työnantajat tuntuvasti
palkkoja. Seuraus oli. että työntekijäin täytyi ryhtyä miettimään keinoja
palkkojen uudelleen korottamisesta. Tjnnailla kokoontuneet 9 henkilöä:
M. Marjanen, .1. Lahtinen. Häkkinen. V. Andersson (nyk. V. Ahtio). E.
Bökman, J. Ikonen. N. I laulaniemi. A. Aalto ja .1. Järvinen valmistivat
osaston sääntöehdotuksen ja kutsuivat perustavan kokouksen 29 p ksi
huhlik. 1903 Sörnäisten t. y:n liuoneustoon. Perustavassa kokouksessa,
jossa puheenjohtajana toimi J. Ikonen, pääteltiin osasto perustaa ja hy
väksyttiin mainittu sääntöehdotus. Helsingin 'Työväenyhdistyksen Sör
näisien Lautatarha ja Sahatyöväen ammattiosasto anneltiin sille nimeksi
ja vahvistutti se sääntönsä H:gin Työväenyhdistyksessä, jääden toimi
maan Sörnäisten Työv. yhdistyksessä ja oli tässä muodossa kunnes Salialeollisuusliillo perustettiin. Perustavassa kokouksessa liiltvi 50 jäsentä.
Kun työpäivä Sörnäisten lautatarhoilla osaston perustamisaikana
oli rajottamaton ja työpalkat perin alhaiset, ryhtyi osasto heti innok
kaaseen toimintaan näiden epäkohtien korjaami
seksi. xoin kahden viikon vanhana, eli toukok.
puolivälissä, esitti osasto Hamfeltin. Svenssonin
ja Juseliuksen liikkeille vaatimuksensa pyhätyöTi
poistamisesta, työpäivän rajoittamisesta 12 tunti
seksi. ruokatunnit mukaan laskettuna, sekä yli
työstä 59 % palkankorotuksen. Työnantajat kat
soivat parhaaksi vaatimukseen suostua lingiltvään
pyhätyön ylityöksi. Saman vuoden kesäk ssa esi
S. H.
tettiin osaston toimesta Sörnäisten Puuseppäleh
Herman Liukkonen
10-vuotisiäsen
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das o. y:n omistamalla Verkkosaaren sahalla
palkkojen korotlamisvaatimus. sekä palkkaperus
teen muuttaminen stamlarttilaskusta lukkilaskuksi. Kun isännistö vastasi vaatimukseen kiel
tävästi. julisti osasto 8 p:nä kesäk. klo 8 a. p.
liikkeen lakkoillaan ja sai seuraavana päivänä
vaatimuksensa hyväksytyksi, kestäen näin osas
ton toimeenpanema lakko ainoastaan yhden
k
S. H.
vuorokauden. Näin alulle saatua palkkain jär
V. Salminen
jestelyä on osasto edelleen kehittänyt, tarkasta
10-vuotisiäsen
matta miltei poikkeuksetta joka vuosi palkka
sopimukset ja etupäässä neuvottelujen avulla saa
niihin larncellisiksi katsottuja korjauksia. Allaolevassa teemme lyhyen katsauksen
niistä sopimusjutuista, jotka ovat johtaneet varsinaiseen taisteluun tai
ovat muulla tavoin merkittävimmät.
V. 1906 kevätkesällä katsoi osasto välttämättömäksi täydellisempään sopimusmuotoon pyrkimisen sekä palkkojen korotuksen ja esitti
vaatimuksensa kahdessa osassa, nim. laslausliikkeille Svenssonille ja
Hamleldille yhdessä ja Verkkosaaren sahalle erikseen. Ensiksi maini
tut työnantajat aikoivat pakottaa työntekijät perääntymään ja julisti
vat sulun 2 p:slä toukok. Osasto otti sulkujulistuksen rauhallisesti vas
taan ja jäi odottamaan tapausten kulkua. 3 päivää myöhemmin kut
suivat työnantajat osaston edustajat neuvotteluihin, jotka johtivat
osaston esittämäni vaatimusten hyväksymiseen. Osasto päätti alottaa
työt toukok. 7 p:nä. Verkkosaaren sahan isännistölle esitelty vaatimus
kohtasi niin ankaran vastuksen, että osasto oli pakotettu toukok. lo
pulla seisautlamaan sahan työt. Lakko, joka kesti 3 viikkoa, päättyi
16 p:nä kesäk. työntekijäin voitolla. Näin oli onnellisesti käyty v. 1906
palkkataistelut ja saatu yli 10 % korotukset palkkoihin ja varsinaiset
kirjalliset palkkasopimukset, jotka jatkuivat vuoden kerrallaan. V. 1908
sattui pienempi taistelu myöhemmin perustetun liikkeen, sahanomistaja E. Granfeltin ja osaston välillä. Se tosin ei ollut osaston alottama:
työntekijät nim. olivat järjestymättömiä ja arvelivat lakon avulla voi
vansa parantaa palkkojaan, mutta lakon pitkittyessä pyysivät osaston
apua. joka ottikin asian ajaakseen sillä ehdolla.
että liikkeen työntekijät heti liittyvät osaston jäsaniksi. Lakko kesti vajaan kuukauden ja päättyi
osaston ja liikkeen välillä kirjoitettuun palkkaso
pimukseen. jossa työntekijöille taattiin muita osas
ton silloin voimassa olevia sopimuksia vastaavat
työ- ja palkkaehdot.
V. 1912 käyty Verkkosaaren sahan työtaistelu
oli sitkein, mihin osasto toiminta-aikanaan on
S. H
joutunut. Tämänkään taistelun alkamiseen ei
K. |. Liukkonen
osasto ollul syyttää. Sen aloittivat järjestymää
10-vuntisjäsen

fö
löinäl työläiset 29 p:iiä
tammikuuta
vastauksena
alennukseen.
palkkojen
lukumäärä
Lakkolaisten
[
toistasataa
ainoastaan 14 oli osaston
jäseniä. Oli selvää, että
*
osaston ja liiton
S. H
S. H.
ruveta avustamaan näin
E. Forstén
Emil Härmä
10-vuotisjäsen
10-vuotisjäsen
taisteluun joutuneita jäse
niään. huolimatta siitä.
kenen aloittama taistelu oli. Seurauksena tästä oli että osaston täytyi
mvöskin saada lakon johto käsiinsä, jonka lakkolaiset kuukauden
kestäneen laistetun jälkeen luovu nivatkin. Lakkolaisten horjumatto
man Yksimielisyyden avulla onnistuttiin lakkoa jatkamaan siihen asti
että isännistö 2 p:ini toukok. oli pakotettu yhteisissä neuvotteluissa laa
ditun työsopimuksen hyväksymään. Lakko tuli osastolle ja liitolle
maksamaan noin 2.509 markkaa, siilien luettuna keräyslisloilla saadut
varat. Tuloksena on mainittava palkkojen nousu ja alimpain palkkarajain sopimuK*sclIn; turvaaminen
Samaan aikaan uudisti osasto IL
Haiufeldiu välillä. lakon uhkaa apunaan käyttäen, työsopimuksen, joka
allekirjoitettiin 8 p:nä toukok. V. 1912 tehdyt työsopimukset ovat mai
nittavat erikoisina sen vuoksi, eitä niissä määrättiin myöskin tilaisuuk
sien sor inlo-oikeudella ratkaiseminen. Kun osastolla vielä oli Svenssonin
välillä tehty sopimus tässä ja muissakin kohdin puutteellinen, uusittiin
sekin osaston vaatimuksesta seuraavana vuonna.
V. 1914 keväällä uudisti osasto kaksi vuolta takaperin Ilamleldi.i
kanssa tekemänsä työsopimuksen vanhassa sopimuksissa liuomattujan
puutteellisuuksien vuoksi. Hainfeklin ja Svenssonin välillä tehdyissä
sopimuksissa on aina ollut pakollinen järjestyminen, joka osaston
muisla sopimuksista on puutlunul.
Sörnäisten Puuseppätehdas o. y. (Verkkosaaren sahanomislajaE on
1 itkin osaston toimiaikaa esiintynyt hyväksymänä sopimuksen rik
kojana. niinpä, senkin jälkeen, kun sovinlo-oikeuspvkälä osaston vaati
muksesta oli sopimuksiin
saatu. Sopimukseen no
jautuen on osasto asettu
nut taistelemaan sellaisia
rikoksia vastaan. Piisi
ni äinen so viili djöikeusj ui
tu osaston asoittamana
päättyi 19 p:nä syvsk.

.X

S. H
J. H Torvinen
10-vuotisjäsen

T;

1912. jolloin Sörnäisien
Puuseppätehdas o.
tm
niittiin
maksamaan
12
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mieheltä poisjätetyt palkat
virteensä 207 mk., eli sovinto-oikeusku luilleen yh
teensä 524 markkaa. V.
1913 päättyi osaston K.
Hamfeldia vastaan nosta
ma juttu 2 miehen pois»
jätetystä palkasta, yhteen
S. H.
sä 40 mk., siten, että oi
G. Johansson
Enok Heinä
keus kumosi jutun ja vel
10-vuotisjäseu
10-vuotisjäsen
voitti kummankin riita
puolen maksamaan omat kulunsa sekä tasan sovinto-oikeuden kokoon
kutsumisesta johtuneet kustannukset 400 mkaa. Kun Sörnäisten Puu
seppätehdas o. y. edelleen jatkoi sopimuksen rikkomistaan, täydensi
osasto v. 1913 muutamissa kohdin sopimustaan mainitun tehtaan välillä
sekä haastoi tämän jälkeen vanhan sopimuksen palkkapykäläin rikko
misesta sovinto-oikeuteen, jolloin yhtiö suostui sovinto-oikeuteen mene
mättä maksamaan vaaditut palkat. Samana vuonna oli osasto vielä
kaksi kertaa pakoilettu palkkasopimusten laiminlyömisestä antamaan
sovinto-oikeushaasteen Sörnäisten Puuseppätehdas o. y:lle, jotka yhtiö
,on ilman muuta nähnyt parhaaksi maksaa. V. 1914 antoi osasto samalle
yhtiölle vielä kaksi haastetta palkkajuttujen vuoksi, jolloin ensimäinen
juttu meni sovinto-oikeuteen, saaden yhtiö maksaa vaaditut palkat 411
markkaa sekä oikeuskuluja 352 markkaa. Toisen jouluk. 22 p:nä anne
tun haasteen 23 työmiehen palkan, yhteensä noin 1.000 mk., pidättämi
sestä, sopi yhtiö maksamalla haasteessa mainitut summat.
Osaston toiminta ei suinkaan ole kohdistunut pelkkään lyösopimustaisteluun. vaikka se onkin ollul toiminnan pää-asia. Muista tär
keimmistä tapahtumista on mainittava Suomen Sahaleollisuustyöväen
liiton perustaminen, jonka perustavassa kokouksessa osastoa edusti .1.
Lahtinen. 20 p:nä syysk. pitämässään kokouksessa osasto päätti, to
sin äänestyksen jälkeen liittyä vastaperustettuun järjestöön 1 pistä lo
kak. 1900. Seuraavana vuonna osasto luopui Helsingin Työväenyhdis
lyksen osastona toimimasta ja on siitä alkaen toiminut S. Sahateollisuuslyöväen liiton osasto
n:o 12« nimellä, pitäen
edelleenkin
majapaikka
naan Sörnäisien Työväen
yhdistystä, jonka kautta
on suorillaniil puoluejärjcstöjen maksut. Haulausapurengas on osaston jä
senten kesken ollut toimin
S. H.
nassa v. 1908 alkaen. Vii
S. H.
J. D. Sikanen
J. P. Ikonen
meisinä aikoina on osasto
10-vuotisjäsen
10-vuotisjäsen
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pyrkinyt
myöskin
sairaus-avustuksilla jäseniään turvaamaan ja
auttamaan.
Osaston jäsenmäärä ja varallisuus eri vuosina nähdään seuraa
jasta yhteenvedosta:
Varallisuus
Vuosi

Jäsenmäärä
Rahaa

koko omai
suus

1903

91

339: 09

1904

106

301:58

701:53

1905

110

295: 04

879: 25
765: -

433: 49

1906

93

174: 40

1907

134

329: 46

996: 06

1908

72

516: —

1 276: 65

1909

50

607: 98

1 052: 28

1910

70

609: 17

1 028: 77

1911

70

497: 67

914: 27

1912

108

471: 79

891: 39

1913

158

590: 22

1 009: 82

1914

146

569: 29

1 583: 79

1915

107

906: 47

1 898: 97

121

1 174:96

2 173: 46

1916

'Is

Virkailijoina ovat toimineet v. 1903: puheenjohtajana J. P. Iko
nen. sihterinä V. Andersson (Ahtio), rahastonhoitajana M. Marjanen.
V. 1904 puheenjohtajana J. Ikonen, sihteerinä Hj. Kilpinen, rahaston
hoitajana J. Lahtinen. V. 1905 puheenj. J. Ikonen, siht. Hj. Kilpinen,
rahastonh. H. Honkanen. V. 1906 puheenj. .1. Lahtinen, silli. A. Aalto,
rahastoni). H. Honkanen. V. 1907 puheenj. V. Ahtio, siht. K. Koskinen,
rahastonh. J. P. Ikonen. V. 1908 puheenj. J. Torvinen, siht. Hj. Tuohimaa, rahastonh. J. Järvinen. V. 1909 puheenj. O. Jäppinen, myöhem
min V. Ahtio, siht. E. Koivu, rahastonh. E. Forstén. V. 1910 puheenj.
V. Ahtio, siht. I. Lilja, myöhemmin V.Salminen, rahastonh. E. Forstén.
V. 1911 puheenj. J. Torvinen, siht. V.Salminen, rahastonh. E. Forslén.
V. 1912 puheenj. J. Torvinen, siht. V.Salminen, rahastonh. E. Forstén.
V. 1913 puheenj. V. Ahtio, siht. J. Tuohimaa, myöskin M. Marjanen,
rahastonh. E. Forstén. V. 1914 puheenj. K. Liukkonen, siht. .1. Sjöberg,
rahastonh. E. Forstén. V. 1915 puheenj. K. Saarto, siht. T. Ruottinen,
myöskin J. Sjöberg, rahastonh. E. Forstén. V. 1916 puheenj. E. Härmä,
siht. O. Vigrcn, rahastonh. E. Forstén.
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13
vuolta
loimilleen
osastomme toimimasta oli
si paljon yhtä ja loista ker
rottavaa. Kun tämän tar
koitus ei olekaan yksityis
kohtaisesti koko tätä pit
kää aikaa selosteita, jätäm
me osaston muut harras
S. H.
tukset. kuten raittiuskysvK. H. Aveltan
O. Majuri
10-vuottsiäsen
my,k-sen, erinäisien työvä
10-vuotisjäseii
enjärjestöjen aineellisen ja
siveellisen avustamisen, valtiolliseen äänioikeustaisteluun osanoton
y. m. s. tämän yhteydessä kertomalta. Luulemme kuitenkin edelläselostetusta jossain määrin käyvän ilmi osaston voimiensa mukaan pyr
kineen kohottamaan työväestön taloudellista asemaa; toiminut siis sel
laisena. joksi se perustavassa kokouksessa oli tarkoitettu.

Hallan osasto N:o 13.
Hallan osaston pe
rustava kokous lii
dettiin 13 p. heinä
kuuta v. 1906 Hal
lan V. P. K:n talol
la.
Tehokkaimmin
otti osaa sen perus
tamiseen V. Heimo
nen, K. Javanainen,
D. Hyvönen ja H.
Kallio.
Hallan osaston perustamisen syvnä oli
ehkä
sama' kuin
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ja
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Hallan osaston toimil<unta v 1916

r

/
. < /z
\/
s- H.

kaikilla
toisillakin
osastoilla: työnantaja yhä enemmän ja enemmän tahtoi sortaa työ
läisiä ja kuu silloiset työpalkatkin olivat verrattain pieniä, katsoivat
työläiset, etteivät he muuten voi parantaa taloudellista ja henkistä
asemaansa kuin liittymällä yhteistoimintaan sortajia vastaan.
Osaston varsinainen toiminta alkoi vasta 7 p:stä syyskuuta 1906,
jolloin hyväksyttiin osaston säännöt ja pidettiin jäsenkirjoitus. Heti
liittyi 160 jäsentä. Valittiin toimikunta varsinaisia osaston tehtäviä
varten ja tuli siihen Herman Kallio (puheenjohtajaksi), Anton Sipola,
O. Tynnilä, A. Enroth. A. Jäntti. .1. Masurinen ja .). K. Javanainen.
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Myöhemmin siirlyi Hallan osaston varsinai
nen toimipaikka Tiutiseen, kun työnantaja ei
sallinut työläisten kokoontua heidän omalla ta
lollaan. Se vähän lamautti toimintaa, sillä suuri
osa työläisiä asui Hallan saarella, josta käsin
ei ollut aina tilaisuus seurata asioiden kulkua
Tiulisen saarella.
Kuitenkin mentiin eteenpäin v. 1907 ilman
5. rl
suurempia
työriitoja. Mutta silloin puhkesi lakko
J. F. Halme
10-vuolisiäsen
Kotkan satamatyöläisten perustaman osuuskunnan
ja Kotkaan saapuneen uuden lastausyhtiön välille.
Tämä uusi lastausyhtiö oli värvännyt työvoimaa aina Venäjältä saakka,
joten syntyi kilpailu: kuitenkin työnantajat voittivat tässä taistelussa.
Samaan aikaan keväällä, toukokuussa 1907, jättivät Hallan työläiset
työnantajalle palkkasopimukset, joista työläiset kävivät työnantajan
kanssa neuvo.telemassa ilman erityisiä tuloksia. Kuitenkin päätti osasto
ryhtyä kannatuslakkoon Kotkan satamatyöläisiä auttaakseen toukokuun
lopussa. Tätä kannatuslakkoa kesti pari viikkoa, jolloin ryhtyi asiaan
S. Ammattijärjestö, valtuuttamalla puheenjohtajansa asioita sovittele
maan. Työläisten oli millei pakko tehdä sovinto, aikaansaamatta min
käänlaisia parannuksia i n työnantajat olivat saaneet hankittua työ
voimaa muilta paikkakunnilla miltei riittävästi.
Tämä tällainen tulokseton taistelu lamautti toimintaa Hallan osas
tossa. Heli sovinnon aikaansaatua erosi osastosta noin 50 jäsentä, mikä
teki koko kolahduksen sen sisäisessä toiminnassa. Lamaannusaikaa
kesti aina alkupuoleen vuotta 1911. jolloin taas työnantaja rupesi omilla
keinoillaan agiteeraamaan työläisiä osastoihin. Halvennettiin työpalk
koja. pitenneltiin jyöpäivää y. m. Tätä aikaa kesti aina kevääseen, jol
loin 15 p:nä toukokuuta 1911 osasto päätti julistaa Hallan saha- ja laulatarhalvöt lakkoillaan. Kauan ei työnantaja voinut pitää työpaikkoja
lakkotilassa. kun parin kolmen päivän perästä pyysi työläisiä neuvot
teluun ja saatiinkin viikon kestäneen neuvottelun perästä työnantaja
taipumaan työläisten vaatimuksiin ja pääteltiin 22 päivänä toukokfluta
lakko lopettaa. Tämä ainoa tähän saakka taisteltu taistelu, joka tuotti
työläisille noin 20 % korotuksen työpalkkoihin ja lauvanlaipäivän ly
hennyksen sekä kahden vuoden palkkasopimuk
set. oli Hallan osaston toiminnan tulos. Taistelun
tuloksena oli sekin, ellä osaston jäsenmäärä kas
voi aina neljään sataan asti. Miltei kaikki Hallan
työläiset olivat ammattiosaston jäseniä.
Kun kaikki Kotkan ympäristön sahojen työn
antajat sanoivat työväkensä irti 1912 ja vaativat
yhteistä yleissopimusta, joka kaksi viikkoa kestä
neen taistelun ja neuvottelun perästä hyväksyttiin
J. Pöntinen
ilman palkankor jauksia kahdeksi vuodeksi ker10-vuotisiäsen
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ralleen. joutui Hallankin
työväki saman sopimuksen
alle. Vuoden 1913 lopulla
sanoi Karhula-yhtiö tämän
sopimuksen osaltaan irti.
jolloin työläiset osastojen
sa ja liiton välityksellä
päättivät
sanoa
kaikki
S. H.
S. H.
palkkasopimukset irti. Täs
A. Erikson
A Korjus
10-vuotisiäseii
tä oli seurauksena, että
10-vuotisjäsen
työnantajat julistivat työ
sulun maaliskuun 1 p:nä 1914 joka sulku kesti osan viidettä kuukautta.
Tällä ajalla olivat työläiset harvinaisen yksimielisiä. HallanUftsasto piti
sulkuaikana 123 kokousta aina täydellä jäsenmäärällä: kuitenkin löytyi
joukossa kaksi, jotka luopuivat työläisten riveistä.
Sulku päättyi sitten kuin Ammattijärjestö oli hyväksynyt työn
antajain tarjoukset työehtosopimukseksi, mutta 6 viikkoa töiden alet
tua puhkesi sota. joka lopetti sahatyöläisten toimeentulon paikkakun
nalta melkein kokonaan. Työläisten on täytynyt hajaantua minkä
minnekin. Osaston toiminta tänä aikana tästä luonnollisesti on paljon
kärsinyt.
Jäsenluku ja varallisuus näkyy seuraavasta:

Jäseniä

31 XII

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
»i a
1914
n
jj
191 5
5J
31 Vili 1916
)>
)1
t»
n

JJ
JJ
'1
n
ft

Varoja

Kokomaksavia

Puolimaksavia

Yhteensä

mk.

p:iä

150
150
112
74
88
272
324
342
359
350
350

10
22
22
15
20
32
63
68
71
71
71

160
172
134
89
108
304
387
410
430
421
421

171
558
352
297
289
1068
1406
2701
2846
2472
2610

10
61
11
56
41
56
06
51
45
34
96
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Lamposaaren osasto N:o 18.
Alkuvaiheet.
Kun Collin ja K:n
omistama
Lampo
saaren
sahalaitos
alolti
säännöllisen
työskentelynsä v:na
1906. niin jo mainit
tuna vuonna kesällä
tulivat työnantajain
ja työntekijäin välit
niin kireiksi etukysymyksistä, että tu
loksena oli työtais
telu. s. o., että työLamposaaren osaston toimikunta v. 1916
S. H. väestö julisti lakon.
Seisomassa vasemmalta: J. Mielo, E. Partanen ja H. Rinne
Tulos oli' suoranaiIstumassa:

E. Holmberg, K. Mykkänen ja J. Pesonen

.

.....

nen tappio työväelle.
Tämä olikin aivan luonnollisia, sillä olihan työväestö järjestymätöntä.
Mielten katkeruus saadusta häviöstä kohotti jännälle kysymyksen: eikö
hän olisi perustettava ammattiosasto ja sitten järjestyneenä joukkona
uudelleen yritettävä saada parannuksia jialkka- ja työehtoihin? Kun sa
mana kesänä jierustettiin Sahateollisuustyöväen liilto ja eri puolilta
maata alkoi kuulun uutisia perustetuista saha- ja lautatarha-ammatti
osastoista. jotka liiltvivät liittoon niin oli Lamposaarenkin työväestö
saanut larpeeksi oppia ja innostusta ammattiosaston perustamiseksi.
Niinpä sitten muutamat asiaan innostuneet työmiehet, joista m.m.
mainittakoon Emil Pitkänen, Antton Pöyhönen, T. Väisänen, P. Heikura,
N. Ruhanen y. m. hommasivat osaston perustavan kokouksen mainit
tuna vuonna elokuun 1 p:nä ja osasto saatiinkin pystyyn. Sitten syys
kuun 28 jr.nä oli kokous, jossa osaston virallinen toiminta järjestettiin.
Liittoon yhtyi osasto seuraavan lokakuun 1 päivästä.
Kun näin oli päästy alkuun, niin sopinee yksityiskohtaisemmin
luoda katsaus osaston sisäiseen kehitykseen ja vaikutuksesta ulospäin.

Jäsenluvun vaihtelu.
V.
„
„
„
n

1906 lopussa oli jäseniä 18
39 lisäys edell. vuot. verr. 21
1907
n
»)
„
„
3
36 vähen. „
1908
n
n
41 lisäys
„
„
„
4
1909
»i
n
>»
„
„
9
32 vähen. „
1910
n
•»
»»
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V. 1911 lopussa oli jäseniä 32 vähen. cdell. vuot. verr. —
17
„ 15
JJ
>) 1912
H
li
JJ
»»
57 lisäys
1913
„ 40
»»
a
jj
jj
n
71
„ 14
»> 1914
jj
11
)]
n
jj
jj
„
9
1915
80
11
n
jj
jj
»j
JJ
77 vähen. ti
„
3
1916 elokuulla „
n
11
jj
Kulen edelläolevasta jäsenlukuja koskevasta taulukosta käy sel
ville, niin ovat työläiset pitäneet ammattiosastoa ikäänkuin jonkin
laisena »hollitupana«. On ollut runsaasti sellaisia, joilla ei ole ollut
mitään vakiintunutta tietoisuutta ammattiyhdistysliikkeen välttämät
tömyydestä työväen luokkataistelussa. Merkille pantava seikka muu
ten on, että perustamisvuonna, nim. 1906, on liittynyt ainoastaan 18
jäsentä kaikkiaan, vaikkakin silloisen työväen lukumäärä osaston toi
mintapiirissä oli vähintään 150 henkeä. Tämä on todistuksena siitä,
että suuret joukot antoivat palttua yhteistoiminnalle. Syyt. jotka myös
kin suuressa määrässä ovat vaikuttaneet jäsenluvun vaihteluun ja osas
ton sisäiseen kehitykseen, selviävät jälempänä.

Palkkaliikkeet.
V. 1910 asti ei osasto sekaantunut palkkaus- ja lyöehtoasioihin.
Mainittuna vuonna joulukuussa ilmoitti isännistö taaplaustyökunnalle.
että heidän palkkaansa alennetaan 15 prosentilla. Tämän palkanalen
nuksen johdosta ryhtyi osasto toimenpiteisiin ja valitsi 3-henkisen
sovittelukomitean. Komitea yritti neuvotteluilla saada isännistöä puu
hastaan peräytymään, mutta tuloksetta. Joulukuun 15 p:nä pidetyssä
kokouksessa päätettiin pyytää liiton miestä asiaa selvittämään. Liiton
mies saapui ja yritti saada neuvotteluilla asiaa suotuisaan ratkaisuun,
mutta isännistö pysyi järkähtämättömästi päätöksessään. Kun aika ei
ollut sovelias työtaistelun menestymiselle, niin täytyi nyt ilman muuta
tyytyä isännistön tahtoon.
Kevättalvella 1911 valmisteli osasto ensi kerran ehdotusta työ- ja
palkkaussopimukseksi. Huhtikuun 20 p. pitämässään kokouksessa ko
mitea laati sopimusluonnoksen, minkä kokous hyväksyi. Sitten esitet
tiin sopimusehdotus liittotoimikunnalle, joka sen perin kohtuullisena
hyväksyi, antaen samalla osastolle valtuuden milloin tahtoo, pyytää
liiton miestä esittämään sitä isännistölle.
Isännistö oli kuitenkin jo ennakolta saanut tietoonsa, että järjes
tynyt työväestö valmistelee palkkausliikettä ja se ryhtyi tarmokkaisiin
toimenpiteisiin > provoseeratakseen« koko homman karille. Tässä toi
minnassaan isännöitsijä harvinaisen etevänä täysin onnistuikin. Mo
nella työmiehellä oli tällöin tilaisuus olla isännöitsijä Vennerstrandin
höyryävien totilasien ääressä . . . Kas siinä keino, joka auttoi. Tämä
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tapaus löi ankaran taantumuksen leiman osaston
sisäiseen kehitykseen.
Jäsenluku alkoi roimasti
laskea, niin että seuraavana vuonna 1912 oli jä
seniä 17, vaikka edellisenä vuonna oli 32 jäsentä.
Syksyllä 1913 tapahtui huomiotaherättävä ret
telö. Tällöin isännöitsijä Vennerslrand. ilman
edeltä anneltua ilmoitusta, pidätti työläisten palk
koja 25 %. Työväki keskeytti heti työnsä, nojau
s. H.
tuen elinkeinojani määräykseen, jossa sanotaan,
Friijof Rantanen
10-vuotispsen
että ellei työpalkkaa makseta sovitulla lavalla,
niin on työväellä oikeus heti keskeyttää työnsä.»
Koetettiin saada ammattientarkastajaa selvittämään tätä törkeää, elinkeinolain vastaisia asiaa, mutta ei tavattu. Saatiin liiton mies Juho
Pihlman. Hän huomasi, että rallia oli kuuma* ja ryhtyi innolla tako
maan. Tuloksena oli. että työväki melkein viimeistä miestä myöten
liittyi ammatliosasloon. kuten edelläoleva taulukko osoittaa. Tilirettelö
päättyi täydellisesti työväen voitoksi.
Mutta kun työväki oli selviytynyt tästä tilirettelöstä. niin muutama
viikko senjälkeen keskeytti isännisö kaikki työt ja julkinaulasi ilmoituk
sen. jossa oli niiden työläisten nimet, joilla oli »armo herran edessä».
Tämän mukaan olisi siis yhdellä kädenkännteellä järjestynyt työväestö
pois potkittu. Tämä isännistön toimenpide oli sellainen, että sitä pakos
takin oli käytävä vastustamaan kaikilla mahdollisilla ja tarkoituksen
mukaisilla keinoilla. Kun sahalaitoksen sitten v. 1914 alkaessa oli määrä
alottaa työskentelynsä, niin tarjottiin osaston puolesta isännistölle
neuvotteluita riitaisuuksien sovittamiseksi, mutta isännistö ne ylimieli
senä hylkäsi. samalla ilmoittaen, että palkkoja alennetaan 12 ’/a—33 ’/s
prosenttiin. Kun mitään sovinnon mahdollisuutta ei ollut olemassa, niin
julisti järjestynyt työväestö puolustuslakon, joka kestettyään 3 viikkoa,
päättyi osittaiseen työnantajan voittoon. Että taistelun lopputulos oli
tämä, johtui siitä, että työnantaja onnistui saamaan verrattain run
saasti rikkurityövoimaa. Kun taistelun lopputulos oli työväelle epä
edullinen. niin oli siitä seurauksena kokonainen sarja järjestyneiden
työläisten poikollauksia. Mutta näistä toimenpiteistä huolimatta vah
vistui osasto yhä. kuten jäsentilasto parhaiten osoittaa.
Kevättalvella 1914 alkoi pienoisen Niemelän sahan työväestökin,
voimakkaan agilatsionin vaikutuksesta järjestyä, liittymällä puheena
olevaan osastoon. Sahan isännistö ryhtyi tarmokkaisiin toimenpiteisiin
nyt. Alkoi kokonainen sarja poikottauksia. Tämä synnytti, kuten luon
nollista. työväestön kesken kuurta katkeruutta. Kun työnantajan
poikottaustoimenpiteel olivat aivan jatkuvia, niin oli lopputuloa
sena. että työväestö teki lakon, vaatien isännistöä hyväksymään kir
jallista työehtosopimusta, joka turvaisi järjestyneet työläiset enemmiltä
vainoilta. Tämä työtaistelu, joka alkoi toukokuun 27 päivänä, oli
sitkeä, jatkuen aina sodan alkuun 1914. noin 3 % kuukautta. Tvö-
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Iäiset- jatkaessaan taistelua, olivat voitosta var
moja, olihan asema kaikin puolin heille edulli
nen. Huonosti onnistui isännistö saamaan rikkurifyövoimaa. kun rikkureille asuntojen saanti lähi
seudulta oh kokonaan mahdotonta. Ja juuri tämä
asuntopula oh seikka, jolle lakkolaiset antoivat
arvoa ja joka ennemmin tai myöhemmin olisi
pakoittanut työnantajan sovintoon taipuvaiseksi.
a. rl.
Mutta kun elokuussa alkoi sota ja Lamposaaren
J. Luukkonen
10-vuotisjäsen
sahakin keskeytti työskentelynsä, niin riensi sieltä
ammattirikkuril Niemelään työnantajan avuksi.
Tämä seikka ja pakolliset sotatilamäiiräykset vaikuttivat, että osasto,
joka taistelua johti, julisti taistelun päättyneeksi.
Edellä onkin nyt lyhykäisyydessään tullut mainituksi ne palkkaja työriidat, missä osasto 10-vuotisen toimintansa aikana on ollut mu
kana.
Osaston toiminta ulospäin.
Etelä-Saimaan paikallisjärjestöön osasto kuului sen olemasSaoloajan, ollen edustettuna sen hallinnossakin. Edustajana A. Lahtinen ja
H. Paavilainen. Ammattijärjestön perustavaan kokoukseen Tampereelle
1907 lähetti osasto yhdessä Laurilsalan naapuriosaston kanssa edusta
jaksi tov. Osk. Herrasen.
Liittokokouksissa on osasto ollut aina edustettuna, ollen edustajina
Antti Kontio, Emil Pitkänen ja Erik Partanen.
Ammattijärjestön viimeiseen edustajakokoukseen asetti osasto
edustajaehdokkaaksi 1912 lov. Emil Lehtisen, ja liittoäänestyksen periisteella tuhkin hän valituksi ja oh mainitussa kokouksessa läsnä.
Lainakirjaston osasto perusti v. 1910, joka on suuren yleisön käy
tettävissä. Kirjoja on hankittu, etupäässä tietopuolisia ja työväenliik
keen eri aloilta. Varojen puutteessa ei kirjasto ole vielä isoksi paisu
nut, mutta suuresta merkityksestä se kuitenkin kieltämättä jo on.
Etelä-Saimaan sahatyöväen piirijärjestön perustamispuuhan al
kuunpanijana osasto puuhasi kevättalvella 1914. Perustava kokous pi
dettiin saman vuoden maaliskuussa Lamposaaren työväentalolla. Os Is
toa on edustanut eri aikoina piirijärjestössä tilapäisesti J. Inkinen. Au;:.
Jänsén ja Hj. Puustinen, sekä vakinaisesti Fritjof Kantanen. Antti
Kolehmainen. Antti Tikka, K Mykkänen ja koko piirijärjestön olemassaoloajan Emil Lehtinen, joka on toiminut myöskin piirin sihteerinä ja
rahastonhoitajana.
Syksydlä 1914. nykyisen tilanteen alussa, jolloin ilmeni suuri lyöt
tömyys, järjesti osasto yleisen työttömyyskokouksen. jossa pääteltiin
kääntyä läänin kuvernöörin puoleen anomuksella, että työttömille kii
reellisesti järjestettäisiin töitä.
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Talvella 1915 oli osasto edustettuna koko
maan työväenjärjestöjen työttömyyskeskuskomilean alaisessa Lappeen työttöinyyskoniiteassa.
Yhdessä Lauritsalan naapuriosaston kanssa
on osasto 1915 ollut järjestämässä ympäristön sa
hatyöväen kesäjuhlaa, josta puhdas voitto annet
tiin piirijärjestölle.
Valistustyötä on osasto toiminta-alueellaan
S. H.
järjestänyt parhaan vointinsa mukaan. Pääasi
F. P. Ruokokoski
allisesti on osaston jäsenet, varsinkin muutamat,
10-vuotisiäsen
tehneet persoonallista valistustyötä järjestymättö
mien työläisten keskuudessa. Piirijärjestön kokouksissa on pääpaino
juuri asetettu valistustyön järjestämiseksi. Yhteisillä neuvotteluilla siir
retty kokemuksia osastosta toiseen j. n. e.

Osaston toimitsijat.
Puheenjohtajina ovat toimineet: Emil Pitkänen 19 ’/e 06—19 2% 07,
A. Lahtinen 19 22/a 07—19 21/? 07; A. J. Valilberg 19 21/?—07; Pekka
Heikura 19 */s—31/i2 07; K. Virtanen 19 Vi 08—1921/i09; Matti Laikkanen
192’/i09—19
10; Edv. Pellinen v. 1910; Antti Kolehmainen v. 1911
alusta syyskuuhun 1913 asti ja siitä edelleen v. 1914 loppuun asti
Fritjof Rantanen. V. 1915 alusta valittiin puheenjohtajaksi K. Mykkä
nen ja on hän edelleenkin samassa toimessa.
Kirjureina ovat toimineet: 1906—07 Antton Pöyhönen, loppuvuo
den 1907 A. Teittinen: v. 1908 alusta J. Soikkeli sekä loppuvuoden ja v.
1909 kokonaan Johan Mansnerus; Antti Kontio 3 kuukautta v. 1910
alusta sekä loppuvuoden Antti Kolehmainen; A. Sinisalo 4 kuukautta v.
1911 alusta ja V. Varis 1 kuukauden sekä loppuvuoden Otto Reinikai
nen; P. Heikura 4 kuukautta 1912 alusta ja loppuvuoden Väinö Luosta
rinen; Johan Inkinen v. 1913; V. Dyster 6 kuukautta v. 1914 alusta ja
loppuvuoden Edv. Holmberg; Onni Pesonen 9 kuukautta v. 1915 ja lop
puvuoden ja edelleenkin kirjurina toimii Edv. Holmberg.
Rahastonhoitajina, jotka samalla ovat toimineet liiton ja osaston
välisinä kirjeenvaihtajina ovat toimineet seuraavat toverit: Osaston
perustamisesta alkaen v. 1911 loppuun Taavetti Väisänen, Johan Mans
nerus v. 1912 ja v. 1913 lokakuuhun asti, v. 1913 loppuvuoden Aug.
Jämsen, Emil Lehtinen 6 kuukautta v. 1914 alusta sekä loppuvuoden ja
edelleen viime heinäkuuhun asti tänä vuonna Viktor Dyster. Nykyisin
Dysterin erottua toimii rahastonhoitajana tov. Onni Pesonen.
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Vaasan osaston N:o 21 toiminnasta.
V. 190(5: Perus
tavassa kokoukses
sa: joka on pidetty
2!) p:nä heinäk. v.
] 906 on päätetty
uudesti alkaa osas
to niillä säännöillä,
jotka ovat vahvis
lelul toukok. 4 p.
v. 1904. tOsasto on
arvatenkin silloin
ollut olemassa, kos
ka eräs senaikuisisVaasan osaston toimikunta v. 1916
S. H.
ta jäsenistä muiste
lee sen kuolleen jo
samana vuonna). —/Tässä kokouksessa on puheenjoldajana ollul K.
Altl ja kirjurina T. Leino. Ennen ollut nimi Saha- ja Puutavara-ammat
tiosasto on päätetty muuttaa Lautatarha- ja Lastaus a. o. Seuraavassa
kokouksessa on puheenjohtajaksi valittu toimitlaja .1. Vallenius. Osas
ton puheenjohtajana on toiminut 1. Takala. Toimikunlnan ovat kuulu
neet: K. Altt. Kollander. Kojala. Harju. T. Leino. .1. Lammela. Aro ja
Olliini. Kirjurina T. Leino ja rahastonhoitajana M. Harju. Tilintarkas
tajiksi on valittu Alli ja Kolländer. Osasto on ollul edustettuna Tampe
reella pidetyssä Satamatyöntekijäin edustajakokouksessa. 7 p:uä lokak.
on osasto yhtynyt Satamatyöväenliittoon.
Kokouksia on pidetty 13
ja pöytäkirjaan merkitty 72 pykälää.
V. 1907: Puheenjohtaja Hellsten. Toimikuntaan ovat kuuluneet:
Meriruoho, M. Harju. K. Annala. H. Hoikka. K. Kolländer ja M. Kujan
pää. Kirjurina on ollut IL Hoikka. Tilintarkastajina .1. Lillnix ja G. Nord
lund. 30 p:nä tammik. on osasto liittynyt Kansainväliseen Kuljetustyöntekijäin Liittoon. Samana päivänä on osasto myös liittynyt maata kä
sittävään Ammattijärjestöön. Edustettuna on osasto ollut Tampereella
pidetyssä Ammattijärjestön edusa jakokouksessa. Kokouksia on olin 30.
Pykälien luku pöytäkirjassa 190.
V. 1908: Puheenjohtajana on ollut Aura ja kirjurina K. Kollander.
Kokouksia pidetty yksi ja pykäliä pöytäkirjassa 4.
Osasto on lopet
tanut toimintansa, vaan syviä ei pöytäkirjassa mainita.
V. 1912: Vapaassa Sanassa" oli kel otus jossa kutsuttiin saha ja
lautatarhassa työskenteleviä työläisiä kokoontumaan Vaasan suoma),
työväentalolle keskustelemaan Saha- ja Lautatarha a. o:n tarpeellisuu
desta Vaasassa. Kokouksen oli J. Pohjola ilmottanut. joten häntä voi
daan pitää nykyisen osaston henkiinherättäjänä. .1. Pohjola on jo vai
najien joukossa.

t * * * *st t
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Perustava kokous oli 27 p:nä heinäk. 1912. Puheenjohtajana toimi
A. Hagner ja kirjurina V. Piilola. Koekirjotuksessa ovat seuraavat liit
tyneet jäseniksi: V. Piilola, M. Stenman, A. Hurtta, E. Sjöblom, V. Mä
kelä, K. Koskinen, V. Stenros, I. Takala, H. Roslin, V. Liimatainen, Y.
Ekman, A. Hagner, K. Niemi, J. Pohjola ja W. Pynnönen.
Toimikuntaan on valittu V. Piilola, Hj. Vento, I. Takala, V. Kär
kinen, A. Hagner, A. Hurtta, K. Koskinen. Näistä puheenjohtajaksi I.
Takala, kirjurina E. Inkiläinen ja varalle V. Piilola, rahastonhoitajana
K. Koskinen, jäsenkirjuina V. Karhinen, tilintarkastajina J. Rosvall ja
A. Heinonen. — Kokouksia on osastolla olut 9 ja pöytäkirjaan merkitty
37 pykälää.
V. 1913: Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. Heinonen, L. Takala,
J. Rosenvall, V. Piilola, K. Koskinen, E. Inkiläinen ja V. Karhinen.
Varalta: V. Pynnönen, Y. Ekman ja A. Hurtta, joista A. Heinonen puheenj.; varalta K. Koskinen, joka myös on toiminut liiton kirjeen
vaihtajana, kirjurina I. Takala, varalta E. Inkiläinen, rahastonhoi
tajana K. Koskinen, jäsenkirj. ja kantomiehinä V. Karhinen ja J.
Rosvall, tilintarkastajina J. Lammela ja K. Kantonen. Osastolla on
ollut huvitoimikunta, joka huhtikuulla on lopettanut toimintansa syystä,
että osasto silloin liittyi täkäläisten osastojen yhteiseen huvitoimikuntaan.
Kokouksia on ollut osastolla 13, joista yksi ylimääräinen, ja on
pöytäkirjaan merkitty 83 pykälää. Huomattavimpana kokouksena voi
daan pitää kokousta syyskuulla, jolloin osasto päätti liittyä sos.-dem.
puolueeseen. Toimikunnalla on ollut 7 kokousta ja pykäliä pöytäk. 28.
Jäseniä oli vuoden alussa 23. Osaston jäsenluku on ollut vaihteleva,
ollen korkeimmillaan kesäaikana, jonka jälestä se on laskenut, tehden
vuoden lopussa 31. Syynä vaihteluun voi pitää työoloja. — Osaston
toiminta on ollut laimeanpuoleista, koska kokouksissa on käynyt kes
kimäärin noin 15—20 henkilöä, kohoten kuitenkin joskus 50 henkeen.
V. 1914: Toimikuntaan on vuosikokouksessa valittu: I. Takala,
J. Karppi, A. Heinonen, E. Inkiläinen, V. Marttala, M. Kujanpää ja
O. Pihlainen. Puheenj. A. Heinonen. Kirjurina E. Inkiläinen vuoden
alusta ja J. Karppi vuoden loppuun, joka myös on ollut rahastonhoi
tajana. Tilintarkastajina ovat olleet B. Juntunen ja J. Rosevall, varalla
V. Inkiläinen ja J. Huhta.
Kokouksia osastolla 10 ja pöytäkirjaan merkitty 91 pykälää.
Toimikunta on kokoontunut 9 kertaa ja pykäliä pöytäkirjassa 68. —
Toiminta on yleensä kohdistunut osaston sisäisiin asioihin. Työryhmät
olivat osaston päätöksen mukaan koko purjehduskauden lautatarhoissa,
ennen olleiden 2—4 miehen asemasta. Osaston jäsenluku vuoden alussa
oli 31, tehden sen jälestä huomattavaa nousua, ollen korkeimmillaan
heinäkuulla, tehden 60 sisäänkirjoitusmaksunsa suorittanutta jäsentä.
Tämän jälestä on jäsenluku huimaavasti laskenut, ollen vuoden lopulla
30 seutuvilla. Syynä ehkä työn vähyys ja paikkakunnalta poismuutto.
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V. 1915: Toimikuntaan ovat kuuluneet: J. Karppi, K. Koskinen,
M. Kujanpää, O. Pihlainen, J. Lammela, Y. Ekman ja F. Stenman.
Varalta: V. Marttala, V. Ekman ja M. Isokorpi. Puheenjohtajaksi on
valittu H. Roslin, mutta on kieltäytynyt pätevistä syistä. Tilalle on
valittu A. Heinonen. Heinosen muutettua paikkakunnalta on puheen
johtajana toiminut M. Kujanpää. Varapuheenjohtajana J. Lammela.
Kirjurina on toiminut J. Karppi ja hänet erotettua O. Pihlainen. Pih
laisen muutettua paikkakunnalta V. Hj. Ekman. Rahastonhoitajana
Y. Ekman. K. Koskisen muutettua toiseen osastoon tuli toimikuntaan
Hj. Ekman. J. Karpin erotettua M. Isokorpi. Tilintarkastajina vuoden
alussa I. Takala ja U. Inkiläinen ja varalta V. Alho. — Toimikunta
on kokoontunut 15 kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 118 pykälää.
Osaston kokouksia on ollut 8 ja pykälien luku pöytäkirjassa 84. Ko
kouksiin on osaa ottanut noin 12 jäsentä. Osaston jäsenluku oli vuo
den alussa 31, mutta on vähentynyt 3/<: tehden vuoden lopulla 9
maksunsa suorittanutta. Syynä jäsenten vähenemiseen on huono aika;
tällä ammattialalla kun ei työtä ole juuri ollenkaan. Kummallisin ko
kous oli elokuulla, jossa ei ollul muita kuin toimikunnan jäsenet.
Toimikunta päätti silloin, ettei osaston kokousta enää voida pitää ja
on kokoukset olleet sen jälestä ainoastaan toimikunnan kokouksia.
Y’uoden ajalla on ilmestynyt osaston käsinkirjoitettu lehti ,Saliuri«,
johon osaston jäsenet ovat saaneet kykyjensä mukaan kirjottaa.
V. 1916: Puheenjohtajana M. Kujanpää, varalla J. Lammela. Kir
jurina Hj. Ekman, varalla H. Roslin. Rahastonhoitajana Y. Ekman.
Toimikuntaan kuuluivat: H. Roslin, J. Alanen, J. Lammela, Y. Ekman,
M. Isokorpi, M. Kujanpää ja Hj. Ekman. Osaston ja toimikunnan ko
kouksia on ollut 9, ja pöytäkirjassa pykäliä 76. Toiminta on ollut vil
kasta, vaikka jäsenluku onkin vähäinen. Tekeillä on työsopimus, joka
aijotaan jättää työnantajille sitten, kun työsuhteet tulevat entiselleen.
Osastossa on nykyään jäseniä 9. Arvellaan tulevaisuudessa jäsenmää
rän huomattavasti nousevan. Kokouksissa on käynyt melkein kaikki
jäsenet tämän vuoden ajalla.
Tiliasema 31 p:nä heinäk. 1916.
Varat:
Käteistä rahaa ................................................. 130: 50
Osakkeita, 15 osuutta a10 mk.................... 150: —
Saatavia .............................................................. 36: —
Kalustoa, luettelon mukaan ....................... 125: —
Smk. 441: 50
Velat:
Osakemaksuja ..................................................... 50:—
Puhdas omaisuus ............................................ 391:50
Smk. 441: 50
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Lauritsaian saha- ja lautatarha-ammattiosaston N:o 22
toiminnasta.
10 vuolta on vie
rähtänyt siitä, jol
loin Laurilsalan sa
halaitoksen muuta
mien työläisten ai
voissa kypsyi aja
tus ja tietoisuus
siitä, että ilman
ammatillista
jär
jestäytymistä olem
me turvattomat ka
pitalismin sortojärjestelmää vastaan.
Lauritsaian osaston toimikunta v. 1916
S. H.
Silloin jo kyllin
Seisomassa vasemmalta: O. Juvonen, E. Karhu, K. Leinonen
selvästi näkyi, mi
ja S. Virman. Istumassa vasemmalta: J. Antikainen,
llin suuntaan sahaJ. Suikko, Esteri Rautiainen ja Lilli Saukkonen
porhot tulevat toi
mimaan saadakseen ammatillisen toiminnan sahatyöläisten kesken tukahuleluksi, sillä kulen muistamme, silloin jo alkoivat järjestyä työn
antajat jatkuvaan taisteluun työläisiä vastaan, sillä he kyllä ymmärsi
vät selvästi, mikä voima piilee niissä suurissa joukoissa, joita he ovat
kiristäneet tietämättömyyden kahleissa.
Osaston perustava kokous pidettiin 29 p:nä lokak. 1906 ja sil
loin oli läsnä innokkaimpina jäseninä M iJKK oppinen, O. E. Korhonen.
M. Manninen, K. Vägar, A. Vilhunen. Marraskuun 3 p:nä liidetyssä
kokouksessa päätettiin yhtyä Suomen sahatyöntekijäin liittoon 21 p:nä
lokakuuta 1906.
Marraskuulla oli osasto edustettuna liittokokouksessa M. Mannisen
kautta.
Helmikuun 3 p:n 1907 kokouksessa lausuttiin toivomus Ammatti
järjestön perustamisesta.
Samassa kuussa sattui työlaitoksella selkkauksia, joiden tähden
lyö sahassa kokonaan seisattui. Osasto käsitti seisauksen lakoksi. Sentähden pyydettiin liitolla miestä retlelöitä selvittämään ja saapuikin lii
ton sihteeri tänne. Hänen välityksellään saatiin sovinto jälleen. Tämän
taistelun aikana tuli isännistön puolella poikoteeratuksi A. Lahtinen.
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Maaliskuulla valittiin edustajaksi Tampe
reella pidettävään Ammattijärjestön perustavaan
kokoukseen A. Lahtinen.
Saman kuun aikana perustettiin Etelä-Saimaan paikallisjärjestö, jota innokkaasti puuhasi
A. Lahtinen ja vastusti H. Leinonen.
Heinäkuun 7 p:nä päätti osasto, että sahatyöntekijäin liiton on liityttävä Ammattijärjestöön.
Syyskuulla syntyi korpilakko, johon myös
s. H.
A
Kolelimatneu
kin osaston jäsenet ryhtyivät. Tämän johdosta
osasto kutsui liittohallinnolta miestä selvittä
mään rettelöitä. Palkkaretlelöilä selvittämään isännistön kanssa valitsi
osasto lähetystön. 9 p:nä syyskuuta saapuikin , liiton luottamusmies
Arvid Nyberg, joka tutki kuinka osaston jäsenet olivat menetelleet
ryhtyessään korpilakkoon. Asia jäi muutoin liittohallinnon ratkaista
vaksi.
Helmikuun 15 p:nä 1908 asetti osasto palkkatariffikomitean, jo
hon valittiin jäseniä eri työryhmistä. 28 p:nä helmikuuta tarkastettiin
komitean työ ja hyväksyttiin sekä päätettiin esiltää se isännistölle, joka
kuitenkin jäi esittämättä.
Lokakuun 25 p:nä 1908 erosi osaston puheenjohtaja H. Leinonen
hallinnosta sekä puheenjohtajan toimesta selittäen syyksi, että hän ei
voi toimia, kun osaston useat jäsenét tuon tuostakin tekevät rikoksia
periaatetta vastaan.
Huhtikuussa 1909 oli osasto edustettuna liittokokouksessa kol
kassa O. Herrasen kautta.
Maaliskuun 25 p:nä 1910 pidettyyn kokoukseen saapui liiton luot
tamusmies V. Heimonen, kun kantajat olivat päättäneet vaatia lisätyövoimaa ja sanoa irti työsopimuksensa, joka päättyi 1 p:nä touko
kuuta. V. Heimonen antoi liiton puolesta ohjeita kuinka on mene
teltävä.
Kantajien työriidat menivät niin pitkälle, että 29 p:nä liuhtik.
osasto julisti kantajien työmaan lakkotilaan, koska sovintoa ei saatu
aikaan. 2 p:nä toukokuuta alkoi kantajien lakko. 3 p:nä toukokuuta
valittiin lakkokomitea. johon tulivat: H. Niiltynen. J. E. Vilhunen. S. T.
Juvonen, O. Herranen. Mainittakoon myöskin, että isännistön onnistui
melkein heti saada rikkuria, joten työ ei seisaltunut.
Maaliskuun 6 p:nä 1911 päätettiin lopettaa kantajien lakko, joka
kesti 10 kk. päättyen työläisten tappioon.
Toukokm 14 p:nä 1911 keskusteltiin osaston lopettamisesta syystä,
kun jäsenluku oli vähentynyt niin pieneksi, ettei ollut kuin muutamia,
vaan päätettiin sentään jatkaa toimintaa senmukaan kun voidaan.
1 p:nä tammikuuta 1912 valittiin Ammattijärjestön edustaja
kokoukseen osaston puolesta .1. E. Vilhunen.
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Toukokuun 4 p:nä taas herää kysymys osaston lopettamisesta
uudelleen, mutta jätettiin nytkin vielä eloon, toivossa että kerran se
kuitenkin elpyy.
Kesäkuun 9 p:nä 1912 oli osasto uudelleen kuoleman partaalla
ja pyydettiin liitolla miestä pesänselvitykseen, kun jäseniä oli 5—6
henkeä. Liiton taholta kuitenkin toiminnan lopettamista vastustettiin
ja niin osasto eli muutaman henkilön varassa.
Seuraa vuosi 1913. Huhtikuun 20 p:nä oli taas niinkuin ammat
tiosaston perustamispäivä, sillä vaikka osastoa ei oltu virallisesti lak
kautettu, oli sen toiminta kuitenkin tällä välillä aivan pysähdyksissä,
sillä jäseniä oli niin vähän, ettei mitään toimintaa voinut olla.
Tässä kokouksessa tehtiin sovinto kantajien lakon aikana rikku
reina työskennelleiden V. Honkasen, M. Riikosen ja J. Pakarisen ja
osaston välillä. Tämän osaston puheenjohtajana toimi H. Leinonen.
Myöhemmin tehtiin sovinto J. Sillmanin ja osaston välillä.
28 p:nä maaliskuuta 1914 valittiin osaston edustajat paikallis
järjestöön, joka nyt oli perustettuna nimellä Etelä-Saimaan sahatyöntekijäin piirijärjestö.
Vuodesta 1915 ei pöytäkirjoissa mainita mitään erityisen huo
mattavaa.
1916 lokakuun 1 p:nä vietimme ammattiosaston 10-vuotisjuhlaa.
Tähän päättyi tämä vuosikymmen, jonka voimme merkitä osas
tomme loimintahistoriaan syntymä- ja lapsuusvuosikymmenenä, sillä
ne saavutukset, joita osastomme kautta olemme saavuttaneet, eivät
ehkä merkitse sanan täydessä merkityksessä paljonkaan työlaitoksemme
työläisten olojen aineellisen hyvinvoinnin parantamiseksi.
Kuitenkin voimme merkitä suureksi sen, että olemme olleet 10
vuotta mukana siinä suuressa taistelukeljussa, joka tulevaisuudessa
tulee vapauttamaan koko maailman köyhälistön kapitalismin vuosi
satoja kestäneen sorron alta.
Puheenjohtajina on toiminut eri vuosina:
Vuonna 1906—-1907 M. Manninen.
»
1907—-1909 H. Leinonen.
1909—-1910 A. Väätämöinen
1910—-1911 O. Herranen.
1911 —-1912 H. Heikkinen.
1912- -1913 K. Leskinen.
1913— 1915 O. Olkkonen.
1915—-1916 J. Suikka.
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Jäsenmäärät eri vuosina ovat olleet:
Vuonna 1906
a
1907
»
1908
a
1909
a
1910
1911
»
1912
»
1913
»
1914
»
1915

jäseniä vuoden alussa 23 lopussa 35
»
»
»
230
»
77
»
2
»
77
»
64
»
»
64
»
14
»
14
»
36
jäsenmäärää pöytäkirjoissa ei mainita.
samoin.
jäseniä vuoden alussa
3 lopussa 26
»
»
26
97
»
»
»
97
134

Röyttän osaston N:o 23 toiminnasta.
Röyttän osasto pe
rustettiin
marras
kuussa v:na 1906.
Sen olot ovat olleet
mitä suotuisimmat
koko sen 10-vuotis
kaudella.
Osaston
perustamiseen otti
vat innokkaimmin
osaa seuraavat hen
kilöt: Jaakko 01lakka, Matti Tihi
nen, Väinö Hautalampi, Hugo Hed
Röytäu osaston toimikunta v. 1916
S. H.
man, Matti Turuliin
ja Matti Nissilä. Osaston jäsenmäärä on ollut vaihteleva ollen sen perustamisaikoina 50, kohoten kumminkin aina vuoteen 1914 asti 125:een.
Nykyisen tilanteen aikana on jäsenmäärä laskenut. Alimmillaan oli
se 1916:n puolivälissä, noin 50 vaiheilla. Kumminkin taas 3:11a nel
jänneksellä on se vähän kohonnut. Osaston toiminta kumminkin on
ollut hyvin pieni paikkakunnan väkilukuun nähden. Varat ovat olleet
hyvin vähäiset vaihdellen eri vuosina Smk. 71:49 pennistä aina Smk.
230: 10 penniin. Osaston sisäistä toimintaa on nykyinen toimikunta
hoitanut pisimmän ajan ja se on koettanut siinä toimia parhaansa
mukaan. Yleinen toiminta on suurimman osan osaston olemassaolonaikana ollut melkein mahdoton. Siihen on vaikuttamassa ensinnäkin
se, että paikkakunnalla ei ole huonetta, jossa voisi toimia, toiseksi
muut pienemmät seikat, joita ei voi kaikkia tässä luetella. Osastomme
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jäsenet oval kyllä koettaneet parilaansa mukaan toimia paikkakun
tamme ulkopuolella pitäen iltamia, multa kumminkin pienillä tulok
silla. Matkojen pituus v. m. hankaluudet ovat siilien olleet syynä, sillä
osasto loimii saarella manlereesta erotettuna. Palkkariitoja eikä mui
takaan työtaistelulta ole ollut koskaan osaston ja työnantajain välillä,
eikä myös työnantajat ole suhtautuneet mitenkään osastoamme koh
taan. Kuusiluodon sahan työväestä olemme saaneet muutaman kym
menen liittymään osastoomme jäseniksi. Ylimalkaan voi kumminkin
sanoa niin Böyltän kuin Kuusiluodonkin työväestöstä, että ne eivät
käsitä ammatillista työväenliikettä kuten varsinkin nykyaika vaatii.
Osastomme jäsenmäärä oli 1 p:nä elokuuta 1916: miehiä 62, naisia 3;
rahaa kassassa oli Smk. 16: 70. muuta omaisuutta 68 mkn 60 pennin
edestä.

Voikan osaston N:o 26 toiminnasta.
Noin kymmenen vuotia on kulu
nut siitä, kun Voikan sahan työväki
kokoontui pohtimaan kysymystä:
eikö olisi mahdollisia paikkakunnal
le perustaa oma ammattiosasto? Ko
koonnuimme tätä larkoilusta varten
Voikan työväentalolle 28 p:nä heinä
kuuta 1906. Kokouksen osanottajat
päättivät
yksimielisesti
perustaa
Voikkaan saha- ja lautatarha-am
mattiosaston ja samalla hyväksyiliin
Suomen sahaleollisuusliiton ehdotta
mat säännöt. Kokous valitsi myös
kin 3-henkisen komitean hankki
maan säännöille vahvistusta Val
kealan työväenyhdistykseltä. Seuraava kokous pidettiin elokuun 18
p:nä 1906. ja valittiin vakinaiset
osaston virkailijat. Puheenjohtajaksi
tuli Kaarlo Sjöblom, kirjuriksi Nes
tori Kesäläinen ja rahastonhoitajaksi
Voikan osast. toimikunta v. 1916.
S. H.
IIj. Koskela. Ensi alussa oli toiminta
Seisomassa vasemmalta : J. Saaritien
kovinkin innokasta, mutta sitten se
E. Laurila ja J. Mortti, Istumassa
lopulta rupesi heikkenemään, kun
vasemmalta:’ Otto Hasani ja J. Puljava
nes osasto lopetti toimintansa 12 p.
kesäk. 1909.
Vuonna 1912 huilii kuun 21 p:nä taas kasaannuttiin Voikan työ
väen ta Jolle siinä mielessä ja lohi ssä. että ruvetaan perustamaan osas-
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toa. Eikä siinä petyttykään, sillä heti koeääneslyksessä liittyi 33 jä
sentä, mutta sitten kun tuli jäsenmaksu kysymykseen, niin niitä jäi
pois. Sitten pidettiin toinen kokous ja valittiin johtokunta, johon tuli
vat puheenjohtajaksi Aaro Pitkänen, kirjuriksi Emil Hasari, rahaston
hoitajaksi Hjalmar Koskela ja muiksi johtokunnan jäseniksi Otto Ha
sari, Antti Peltola, F. Gammelin ja A. Sundström.
Näin uudelleen henkiin heränneenä on osasto jaksanut pysyä
pystyssä. V:na 1912 oli se mukana Kymiyhliön työläisten yleisessä
lakossa ja saatiin Voikaa sahalaisille sen avulla palkkoja parannetuksi.
Mutta muutoin on osaston elämä ollut hiljaista. Varsinkin sodan puh
jettua ei mitään toiminnan mahdollisuuksia ole ollut. Minkälaisissa
varoissa osasto on ollut, selviää seuraavasta:
Vuoden
»
»
»
»
s
»

1906 lopussa varoja Smk. 80: 55
1907
100: 50
»
»
»
1908
149:35
»
»
»
1911
124: 10
»
»
»
1912
19: 10
*
>
»
1913
24: 58
»
»
»
1914
10: 79
»
S
»
1915
24 41

Osaston perustajajäseniä v:lta 1906 ei enää ole jälellä kuin 3,
nimittäin: Otto Hasari. Taavi Koskinen ja Johan Ekman.

Jokioisten osaston N:o 27 toiminnasta.
Suurlakon
lm il
maus herätti Joki
öisten sahan työ
väen
ajattelemaan
oman osaston pe
rustamista
sahan
työväen keskuuteen.
Ammatillisesta jär
jestymisestä
oltiin
silloin vielä vähem
män lie toisia. Aiko
mus oli ruvela Jo
kioisten t. y:n ala
Jokioisten osaston toimikunta v. 1916
osastoksi. Osasto pe
rustettiin joulukuun 22 p:nä 1906.

S. tl
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Suomen sahateollisuustyöväen
Hil
loon liittymisen saa
nee lukea paikka
kunnalla
silloin
oleskelevan kirves
mies Aukust Korte
niemen ansioksi, sil
lä ilman häntä olisi
osasto ruvennut toi
mimaan yhdistyk
sen
hyväksymillä
säännöillä sen ala
Jokioisten osaston 10-vuotisjäseniä
S H. osastona.
Osaston
Vasemmalta seisomassa: J. Alm, A. Lindström, J. Vuorinen.
toiminta näyttikin
Istumassa: J. Villberg, V. Ojala, K. Allen ja O. Veijola
lupaavalla, sillä het
ken innostus valtasi
miltei jokaisen. Osastoon liittyi ensi vuoden aikana 91 jäsentä, vaan
ennenkuin sanottu vuosi oli kulunut, väheni jäsenmäärä 73:een. Tämä
ensimäinen vuosi olikin osastollemme nousun ja laskun vuosi. Ikävällä
täytyy mainita, että 1908 laski jäsenluku 15, ja on siis siitä asti sai
rastanut jäsentautia.
Osaston toiminta sen olemassaoloa jän on ollut miltei yksien ja
samojen henkilöiden hallussa. Nämä ovatkin sillä ajalla saaneet monta
kovaa kokea, vaan kaiken kykynsä kun he ovat yhdistäneet, ovat he
osastoa hengissä pitäneet, vaikka tosin kyllä hypitä puutteellisena.
Niinkuin mainittu, nousi osaston jäsenluku 91:een 1907 ja oli se
silloin korkeimmillaan. Samalla myös oli sen toiminta vilkasta. Sil
loin ilmestyi käsinkirjoitettu sanomalehti nimeltä Valonsäde« kerta
kuukaudessa. Sitä luettiin kuukausikokouksissa. Hankittiin myös pu
hujia kokouksiin, iltamiin ja kesäjuhliin, joita myös pidettiin osaston
varojen kartuttamiseksi.
V. 1908 alussa alettiin toimia samalla vauhdilla eteenpäin. Pidet
tiin säännöllisesti kuukausikokoukset, vaan loppupuolella vuotta sen
toiminta lamaantui, kun loisen vuoron miehet vähennettiin sahasta. Mi
tään lyörettelöitä ei sanottuna vuotena tapahtunut.
V. 1909 toiminta oli edellistä vuotta laimeampaa. Palkankorotuspyynnöllä, joka tehtiin, ei mitään saavutettu.
V. 1910 ja 1911 toiminnasta ei mitään erityisempää ole mainittava.
V. 1912 toiminta oli virkeämpää. M. m. mainittakoon, että Jokiois
ien osasin oli edustettuna Kotkassa pidettävässä edustajakokouksessa.
Osaston puolesta esitettiin pienempiä palkka- ja työolojen korjauksia.
V. 1913 koetettiin palkkoja ylentää 15 %, jossa myös oli Liiton
puolesta edustaja välittämässä. Vaan tällä kertaa ei saatu mitään kor
jausta aikaan.
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Vuotena 1914 koeteltiin saada palkkojen korjauksia aikaan, vaan
kun liitolla samaan aikaan oli useita suuria taisteluja, raukesi se tällä
kertaa. Tämä jonkun verran lamautti osaston toimintaa.
V. 1915 ja 1916 toiminta on ollut hiljaista.
Mitään poikoteerauksia ei ole isännistön puolelta käytetty osaston
jäseniä kohtaan.
Vielä tulkoon mainituksi, että tämä on ollut ainoa ammattiosasto,
joka on toiminut paikkakunnalla tähän vuoteen asti. ja on aina koe
tettu toimia yhteisiä etuja silmällä pitäen työläisluokan hyväksi.
Seuraavat numerot osoittavat osaston kehitystä eri vuosina:
Vuosi
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
7?1916

Jäseniä
91
70
20
17
16
16
27
29
29
17

Varoja
146: 17
37: 23
225:20
382: 00
174: 31
105: 89
123: 19
143:09
332:99
313: 70

Pekonlahden osasto N:o 33
on verrattain nuori
S. Sahateollisuustyö
väen liitossa, sillä
se
perustettiin 10
p:nä maalisk. 1913.
Syntysanat
lausui
liiton
pu lm ja
.1.
Pihlman.
Heti perustettaes
sa yhtyi osastoon 21
jäsentä, joista innokkaimpiha
mai
nittakoon
Viktor
Numminen,
Eljas
Grönberg ja Kalle
Karvinen.

Pekonlahden osaston toimikunta v, 1916
S. H.
Seisomassa: J. Pessi. Istumassa vasemmalta: J, Tuomela
rahastoni],, V. Mutikainen, D. Laine puheenj., M. Immonen,
J. Kekki ja M Pessi
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Alilla

lavalla

osasloinme on edistynyt, näkyy seuraavista nume

roisi a:

Jäseniä

Tuloja

Menoja

Varoja

Vuosi
Mk.

p.

Mk.

p.

Mk.

p.

miehiä

naisia

1913

59

12

640 30

531

1914

29

5

395 94

446 10

58 99

1915

53

7

744 15

503 75

299 39

O.

V. Numminen

15

109 15

Osasto oli melkein nukuksissa 11 kuukautta,
sillä kertaakaan sen kokouksia ei ollut 4 p:slä
toukok. 1914- 7 p:ään maalisk. 1915. Mutia sen
jälkeen se on toiminut laas vireämmin, vaikka
edelleen luottaa haittaa se. että osaston vanhem
mat ja kokeneemmat jäsenet ovat poissa paikka
kunnalla etsien muualla työansiota. Elämme Kui
tenkin toivossa, että kun nykyinen tilanne pää1tyy ja lyöt taas alkavat, silloin meidänkin osas
tomme on kunnialla paikkansa liitossa täyttävä..

Inkilän osaston N:o 34 toiminnasta.
Vuosi 1907 oli se aika. jolloin Inkilän työläisten keskuudessa al
koi palaa halu. että Ivöläisen täytyy olla myöskin ammatillisesti jär
jestynyt. ja innokkaimpien toverien loimesta kutsultiin työläiset ko
koukseen valistustalolla 3 ] nä helmik. 1907. Iässä tilaisuudessa kes
kusteltiin ammatillisen liikkeen merkityksestä ja tulos oli. että päätet
tiin perustaa paikkakunnalle saha- ja lautatarha a.-o. Pidettiin koekirjoilus ja siinä kirjollaului jo 44 henkeä osastoon jäseneksi. Toi
minta parina ensi vuotena onkin ollut verrattain vilkasta. Valilliin
osastolle toimikunta osaston asioista huolehtimaan. Tähän ensimaiseen
toimit uniaan valilliin 7 I enkeä. nimittäin: V. Taponen puheenjohta
jaksi. II. Hiltunen kirjuriksi ja muiksi jäseniksi P. Kutvonen. P. Pirnes
Karl Heinikainen. Aino Luukkonen ja Hilja Haikola. Samalla päätet
tiin myös liittyä S. S. I. työväen liittoon ja alottaa toiminta mainitun
liiton alaisena osastona. Osastolle varoja kokoamaan valittiin 12-henkinen huvitoimikunta. joka alkoi heti loimia kiitettävän ripeästi. Osas
ton rahavarat oli vuoden lopussa Smk. 224:
. Mainittakoon vielä joi
takin kolhia vuoden varrella esiintyneistä asioista. Pääleltiin osaston
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puolesta pyytää toinen vaalipäivä
vapaaksi, joka oli 2 p:nä maalis
kuuta ja se myös saaliin. Lähetet
tiin osaston kustannuksella edustaja
Tampereella pidettävään puoluek< koukseen. Samana vuonna huhti
kuun 14 p:nä pidelyssä kokouksessa
keskusteltiin sunnuntai-illan työn
poistamisesta sahalaitoksella. Asi
asta tehtiin kirjallinen anomus ja
valittiin 3 henkeä sitä vaatimusta
isän n i st öl Ie esittämään. Vastaus vaa
dittiin 7 vuorokauden kuluessa.
Mutta isännistä ei katsonut asiaa tär
keäksi. koska ei antanut mitään lau
suntoa. Vielä samana vuonna osas
tomme uudisti vaatimuksensa ja
isän n is lö suostui myös lopettamaan
sunnuntai-illan tvön Inkilän saha
laitokselta.
Osastollamme oli vuoden aikana
osaston ja toimikunnan kokouksia
yhteensä 24 ja merkitty niissä pöy
täkirjaan 131 eri pykälää. Osas
ton jäsenet olivat innokkaita ja osanc
niä vuoden lopussa oli osastossa 65.

Inkilän osaston toiinik. v. 1916
S. H.
Seisomassa vasemmalta : Otto Kontiai
nen, August Huuskonen. Istumassa:
Juho Kohonen, Juho Puikko puheenj.
ja Lauri Heikkinen

lavaisia osaston toimintaan. .Tase-

V:na 1908 kuului toimikuntaan V. Taponen puheenjohtajana, E.
Kärkkäinen kirjurina, O. Kontiainen rahastonhoitajana ja muina jäse
ninä J. Antikainen, II. Viljakainen. E. Mattson ja M. Hannanen. 12henkinen huvitoimikunta loimi ja 6-henkinen järjeslysvaliokunla huo
lehti järjestyksestä osaston toimeenpanemissa huveissa. Tämän vuo
den aikana ryhtyi osastomme toimenpiteisiin epäsiveellisvyden poista
miseksi jäsenien keskuudesta. Juoppous, jota siihen aikaan useasti
sattui työmailla, oli yksi pahimpia epäkohtia. Tämän paheen poista
miseksi teki osasto sopimuksen isännistön kanssa.
että joka juopuneena esiintyy työmailla, etenkin
töissä ollessaan, sille isännistön on annettava
yksi varoitus; saman henkilön uusittua sama
pahe, on isännistö velvollinen erottamaan hänet
vlössanomatta. Tämä toimenpide auttoi niin. että
mainittu pahe väheni suuressa määrässä. Osas
tomme on myös tukenut »Työ «-lehden ta
loudellista asemaa ottamalla siitä viisi osa
ketta, joiden yhteinen arvo on 75 mark
o. rt.
Juho Hulkko
kaa.
Jäseniä
oli
vuoden
1998
lopussa
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osastossa 41. Jäsenluku oli tuntuvasti vähenty
nyt. johon vaikutti poismuutto paikkakunnalta
sekä se, etteivät kaikki ole lunteneet jäsenvelvollisuuksiaan. vaan ovat jättäneet jäsenmaksunsa
suorittamatta. Kokouksia oli pidetty 26 ja pöytä
kirjaan merkitty 146 pykälää. Tuloja vuoden ai
kana oli. edellisen vuoden säästö mukaan lasket
tuna 916:90 ja varoja 213:40 ja arvopapereissa
' H.
Smk. 75:
Fnempää mainitsemisen arvoista ei
Otlo Kontiainen
tällä vuodella ole.
Seuraavan' suoden 1909 virkailijoiksi valittiin V. Taponen yhä
edelleen puheenjohtajaksi, E. Kärkkäinen kirjuriksi, O. Kontiainen ra
hastonhoitajaksi ja muiksi jäseniksi: E. Karhu ja P. Pirnes. Tämän
vuoden toiminta on ollut edellisiin vuosiin verraten laimeata, eikä sil
loin ole tapahtunut juuri mitään mainitsemisen arvoista. Syy toimin
nan laimeilleen lienee jäsenten vähyydessä ja velttoudessa. Kokouksia
oli 19 ja pöytäkirjaan tuli 100 eri pykälää. Jäseniä vuoden lopussa
oli 26. Kassan tila rahassa ja arvopapereissa oli Smk. 358: 96.
\ irkailijoiksi vuodelle 1910 valittiin V. Taponen puheenjohtajaksi,
E. Kärkkäinen kirjuriksi, O. Kontiainen rahastonhoitajaksi ja muiksi
jäseniksi tuli: E. Karhu, 14. Viljakainen, H. Torni ja M. Hannanen.
Vuosikertomuksesta näkyy, että toiminta on ollut hyvin hiljaista. Ei
ole paljoakaan toimittu ulospäin; osaston juoksevat asiat on kuitenkin
hoidettu. Kokouksia on vuoden aikana ollut 21 ja pöytäkirjaan mer
kitty 102 eri pykälää. Agitatsioniin on osaston varoja käytetty Smk.
41: 80. Sairasavuslusta annettu Smk. 15:
. Osaston varat vuoden
lopussa olivat Smk. 370: 79. Jäsenluku vuoden lopussa oli 15.
Seuraa vuosi 1911. Toimikuntaan on "täksi vuodeksi valittu H.
Hiltunen puheenjohtajaksi. A. Huuskonen kirjuriksi, 11. Torni rahaston
hoitajaksi sekä lisäjäsenet A. Malinen ja O. Kontiainen. Toiminta on
tälläkin vuodella ollut laimeata. On sentään tehty joitakin pikku avus
tuksia, kuten Suomen kirjaltajille kirjaltajalakon aikana anneltu avus
tusta Smk. 15:
Inkilän työv.-yhdistykselle Smk. 5: - lainakirjaston
hyväksi ja Inkilässä pidettyjen luennoiden kustannuksiin annettu
Smk. 10. Kokouksia on tänä vuonna ollut 24 ja pöytäkirjaan merkitty
124 eri pykälää. Kassa vuoden lopussa oli Smk. 311:96. Jäseniä osas
tossa oli vuoden lopussa 15 henkeä.
Vuoden 1912 virkailijoiksi valittiin H. Hiltunen puheenjohtajaksi,
A. Huuskonen kirjuriksi, H. Torni rahastonhoitajaksi. Muut jäsenet toi
mikunnassa olivat: H. Viljakainen ja O. Kontiainen. Tältäkään vuo
delta ei ole kovin paljon mainitsemisen arvoista. Joitakin pikku avus
tuksia annettiin: niinpä eräälle jäsenelle on anneltu sairasavustusta
Smk. 81 30. Ilollakin t. y:n listalle luovutettu Smk. 5:-- sekä luennoi
den kustannuksiin luovutettu Smk. 5: -. Kokouksia on vuoden aikana
ollut 16, joista on pöytäkirjaan merkitty 77 pykälää. Osaston kassa
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vuoden lopussa rahassa ja arvopapereissa oli
1
Smk. 266: 96.
Vuosi 1913 oli niin hiljaisia, että siitä ei osaa
tässä erikoisesti mainita mitään. Puheenjohtajana
toimi H. Hiltunen niin kauvan kuin kuolema va
pautti hänet toimestaan; hänen sijaansa puheen
johtajaksi tuli E. Karhu. Muut jäsenet toimikun
nassa mainittuna vuonna olivat: A. Huuskonen,
H. Torni ja A. Sinisalo. Kokouksia on pi
A. Huuskonen
detty 9 ja pöytäkirjaan on merkitty 44 py
kälää. Jäseniä vuoden lopussa oli osastossa
9 sielua. Tiliasema rahassa ja arvopapereissa oli Smk. 316: 26.
Vuoden 1914 alku ei näyttänyt sen lupaavammalta; vaan sitten
kun helluntaituulet puhalteli, alkoi osastoomme liittyä uusia jäseniä,
niin että niitä vuoden lopussa oli 55. Siis ilahduttava luku. Jäsenluku
ei tässä pysynyt, vaan on alkanut taas laskeutua. Siihen voi vaikuttaa
jonkun verran nykyinen murrosaika. Toimikunnassa on tänä vuonna
seuraavat toverit: E. Karhu puheenjohtajana. M. Martikainen kirjurina,
H. Torni rahastonhoitajana sekä A. Sinisalo ja A. Huuskonen. Tänä
vuotena kohdannut Kotkan sulku oli myös katkera pala vastaliittyneille
jäsenille, kun liitto veroitti ylimääräisillä veroituksilla ja ne täytyi mak
saa lopulta jäsenkohtaisesti, sillä kassassa ei varoja riittänyt. Aikaa
myöten sentähden lie eronnut osa jäseniä. Vapaaehtoisena avustuksena
on osasto antanut tänä aikana Smk. 15: - sellaisten työläisten avus
tamiseksi, jotka eivät olleet liiton jäseniä. Kokouksia on pidetty 14 ja
pöytäkirjaan merkitty 69 pykälää. Osaston tiliasema oli vuoden lo
pussa Smk. 283: 66.
Vuoden 1915 toimikunnassa on ollut seuraavat toverit: puheen
johtajana J. Mansnerus, kirjurina M. Ryynänen, rahastonhoitajana T.
Kuisma sekä A. Huuskonen ja T. Rantalainen. Osaston toiminta on
ollut yhtä laimeata kuin edellisenäkin vuotena. Osaston jäsenille tekee
tässä myös mieli huomauttaa, että pitäisi seurata toimintaa ja käydä
osaston kokouksissa; siten saataisiin toimintaan vilkkautta sekä myös
päätöksillä, joita kokouksissa tehdään, olisi jotakin merkitystä. Jäse
niä tämän vuoden alussa on osastossa ollut 57, vaan näillä ei ole ollut
halua toimia osastossa, eikä kuulua omaan järjestöönsä, koska ovat
jääneet riveistä pois, niin että vuoden lopussa oli niitä enää 25. Ko
kouksia on pidetty 14 ja pöytäkirjaan merkitty 63 pykälää. Osaston
varat vuoden lopussa oli Smk. 316: 70.
Vuoden 1916 toimikuntaan valittiin: puheenjohtajaksi J. Hulkko,
kirjuriksi M. Ryynänen, rahastonhoitajaksi J. Mansnerus sekä A. Peso
nen ja O. Kontiainen. Tämäkin vuosi on kulunut tähän asti aivan hil
jaisesti. Jäseniä on tosin 30, mutta vaan nimellisesti, joten toiminta jäi
kokonaan yksien huoleksi. Kokouksiin osanotto on niin perin laimeata,
että on melkein mahdoton tehdä mitään päätöksiä, joilla olisi jotakin
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merkitystä. Tänä vuotena on osasto liittynyt
Sos.-dem. puolueeseen ja suorittaa puolueveronsa
Inlilän t. y:n kautta. Kokouksia on tänä vuonna
(heinäkuuhun asti. johon lämä kertomus loppuu)
pidelty 13 ja pöytäkirjaan merkitty 70 pykälää.
Osaston omaisuus lieinäk. 11 p:nä oli Smk. 332: 29.
Kuten edellä kerrolmda näkyy, ei osastollam
me ole ollut paikallisiin oloihin nähden suur
O
takaan merkitystä, vaan onhan se ollut yhtenä
Fmil Karhu
renkaana ammatillisen työväenliikkeen ketjussa.
Osastomme on mielenosotusretkiin ottanut osaa paikallisten järjestöjen
kanssa 10 vuoden aikana.
Mainittakoon tässä niiden tovereiden nimet, jotka ovat olleet osas
tomme peruskivet» laskemassa ja ovat mukana seuranneet näihin päi
viin asti. nimittäin: Pekka Porkka. Otto Kontiainen, Heikki Viljakainen.
Kalle Hulkko. Matti Veijalainen. August Huuskonen, Emil Karini. Antti
Pesonen ja Juho Hulkko. Nämä toverit ovat olleet uskolliset järjes
tölleen.
Kuten ylläolevasta luettelosta näkyy, ei ole kuin pieni osa
niistä jäsenistä jälellä. jotka olival osastoamme alkuun panemassa.
Suurin osa niistä jäsenistä, jotka olivat alussa innokkaita, oval jääneet
pois riveistämme sentähden. etlä ovat kai huomanneet olevansa jotakin
parempaa ainesta ja niin ollen sopimattomia loimunaan työväen amma
tillisen liikkeen riveissä.

Vekrotniemen saha- ja lautatarha-ammattiosasto N:o 36

Vekrotniemen osaston toimikunta v. 1916
S. H.
Seisomassa vasemmalta: G. Auvinen, M. Tykkyläinen, A.
Piiparinen ja A. Sanunalmaa. Istumassa vasemmalta: E.
Lindberg, A. Kiriloff ja P. Salmi

perustettiin 19 2/s 13.
Jo kauan sitä ennen
oli työväestön mie
lessä kytenyt ajatus
osaston perustami
sesta, mutta aina
oli puuttunut alkuunpanevaa
voi
maa. Vihdoin tuli
työnantajain taholla
painostus niin suu
reksi, että työväesiö
tunsi pakottavan
tarpeen liittyä yh
teen etujaan suo
jelemaan.
Niinpä
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olikin joukko innostuneimpia työläisiä kutsuneet yleisen työntekijäin
kokouksen yllämainituksi päiväksi. Saapuville tuli noin 60 työläistä,
joissa oli ainoastaan pienempi määrä herrojen suosikkija ja arempia,
jotka eivät vielä uskaltaneet ottaa ratkaisevaa askelta. Syntysanat lateli
puoluetoveri Otto Vuoristo selitellen ammattiliikkeen tarkoitusperiä ja
kuvaten sitä nurin kurista olotilaa, joka sahalaitoksella vallitsi. Kun
asiasta oli toimitettu yleiskeskustelu, päätettiin yksimielisesti yleisen
innostuksen vallitessa perustaa oma ammattiosasto, joka sai nimekseen
alussa mainitun.
Ensimäisiksi toimihenkilöiksi valittiin puheenjohtajaksi A. Sollo
ja johtokuntaan: A. Rajamäki. ,1. Rasilainen, S. Karisto, A. Heino, P. Villman, A. Simpanen ja R. Saira. Näistä toimii osastossa vielä ainoas
taan J. Rasilainen, joka on ollut rahaministerinä tämän vuoden alkuun.
Tämä hänelle tunnustuksella mainittakoon.
Osaston jäsenluku on ollut hyvin vaihteleva, johtuen tämä paikal
lisista oloista sekä osaksi työntekijäin työpaikan muutteluista. Suurin
Iaskuaika oli nykyisen tilanteen alkaessa, jolloin paikkakuntamme jou
tui erikoisten poikkeussäädösten alaiseksi. Tästä johtui pakokauhut
y. m. selkkaukset. Seurauksena oli jäsenten poismuutot ja osastosta
luopumiset. Uhkasipa osasto jo aivan hajota ja ainoastaan muutamien
jälellejääneiden onnistui tarmokkaalla toiminnalla saada asiat oikealle
tolalle. Paljon vaikutti tämä rymähdys osaston elämään. Vielä nyt
kin on jäsenluku pieni, tehden ainoastaan 36 miestä ja 3 naista. Samoin
joutui osaston rahoja useimmille henkilöille lainojen muodossa. Näistä
varoista on osa vielä perimättä, kun ei ole henkilöitä tavattu. Muuta
mien maksukyvyttömyys on taas ollut esteenä. Toivossa ollaan kui
tenkin saada osaston varat takaisin.
Osaston rahallinen tila on pysynyt heikonlaisena, johtuen tämä
suureksi osaksi oman vakituisen toimintahuoneuston puutteesta. Ollen
pakoitettu toimimaan vieraissa ahtaissa huoneissa, ei ole ollut mahdol
lisuutta koota varoja huvien pitämisellä t. m. s. Täkäläisellä t.-y:llä
oli kyllä oman talo'n hanke ja siinä olisi osastokin saanut toiminta
huoneuston, mutta Monrepon herra paroni ei hyväksynyt t.-y:tä vuokralaisekseen huolimatta siitä, että maanvuokralautakunta oli asiasta
toisin päättänyt. Asia on vielä nytkin riidassa.
Jäsenluku osastossa on vaihdellut seuraavasti eri vuosina: Alussa
v. 1914 oli jäseniä 81. Tämä luku kohosi vuoden aikana 10 jäsenellä.
V. 1915 aikana, sikäli kuin kirjat osoittavat, laski jäsenmäärä tuntu
vasti, tehden vuoden vaihteessa ainoastaan 34. Toivoa on, että luku
saadaan lisääntymään.
Varoja on ollut eri tilinpäätöksien mukaan: v. 1914 Smk. -334: —,
v. 1915 Smk. 623: 99. Kuten edelläolevista numeroista selviää, on talou
dellinen lila, huolimatta toimintavaikeuksista, hieman parantunut.
8
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Työtaistelulta ei osastomme ole käynyt kuin yhden v. 1914 touko
kuun aikana. Silloinkin kesti varsinainen lakko ainoastaan yhden
päivän. Paljon ei tästä taistelusta tosin hyödytty. Saatiin kuitenkin
korjauksia palkkoihin sekä saaliin menemään läpi yhteinen koko työ
väestöä käsittävä työehtosopimus entisen peräti puutteellisen sijaan.
Tämä olikin tärkein saavutus. Pienempiä selkkauksia isännistön ja
työväestön välillä on joskus sattunut, mutta niistä on selvitty sovit
telemalla ilman suurempia tappeluita, saaden näissä työntekijät vaati
muksensa läpi. Työnantajat ovat osaston toimintaan suhtautuneet
tavalliseen heille ominaiseen tapaansa, käyttäen kaikkia keinoja, saa
dakseen järjestäytymisen heikoksi.
Osaston vaikutus ympäristöön on ollut heikkoa, kun ei ole huo
netta, jossa voisi valistustyötä harjoittaa. Niinpä onkin jäsentenkin
valistuksellinen kasvatus ollut seisauksissa. Viime aikoina on kuiten
kin ruvettu tähän puoleen kiinnittämään enemmän huomiota.
Tässä lieneekin sanottu kaikki, mitä osastomme lyhyellä olemassaoloajalla on tärkeimpiä tapahtunut.

Pietarsaaren osasto N:o 46
täyttää tämän vuo
den vaiheessa jo
yksitoista
vuotta.
Marraskuun 7 p.
f. 1915 kokoontui
joukko sahatyöläisiä, seppä V. Venä
läisen kehotukses
ta, P. T.-y:n talolle
keskustelemaan.
Keskustelussa kat
soitiin osato tarpelliseksi.
Pantiin
Pietarsaaren osaston toimikunta v. 1916
toimeen koekirjoitus, jossa ilmoittau
tui 50 jäsentä. Sitten valittiin 7-henkinen toimikunta asiaa perille aja
maan. hommaamaan sääntöjä y. m. Jouluk. 10 p. 1915 oli jo toimi
kunnalla esitettäväpä yhdistyksen vahvistamat säännöt ja tästä alkaen
katsotaan osaston virallinen toiminta alkaneeksi. Puheenjohtajaksi
valittiin K. Mäkinen, silli. K. Lehtonen ja rahastonhoitajaksi A. Anjala.
Jäseniä oli vuoden lopulla 59. joista 12 naisia. Varoja Smk. 16: 15.
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V. 1906. Puheenjohtaja K. Mäkinen. Heti
vuoden alusta alkoi osasto tarmolla toimia työ
päivän lyhennystä, se kun oli 11 Vt tuntia. Lauvantaisin oli n. k. »riihipäivä , s. o. mentiin niin.
aamulla klo 5 työhön, että päästiin illalla klo 6
pois. Myöskin asunto-oloja koeteltiin järjestää,
kun jokseenkin kaikilla työläisillä oli 3—4 klm.
korlteerimatkat. Työpäivä saatiinkin lyhene
S. H.
mään 10 % tuntiin, mutta asunto-olot ovat vie
A. Anjala
läkin ennallaan. Palkankorotuspyyntö tehtiin
osaston perustajia
myös tänä vuonna, vaan se jäi tuloksettomaksi.
A. Anjala lähetettiin osastoa edustamaan Tampereelle yleiseen tehdastyöväen edustajakokoukseen 3—6 p. toukokuuta. Osastolla oli tuloja
vuoden ajalla Smk. 698:53, menoja 528:70. Omaisuus 197:48. Jäse
niä oli 37. niistä naisia 2.
V. 1907. Puheenjohtaja A. Järvinen. Helmik. 3 p. kokouksessa
päätettiin yksimielisesti, että yhdytään S. Sahateollisuustyöväen liittoon.
Asia kyllä oli useasti jo ennenkin ollut keskusteltavana, vaan tähän asti
aina enemmistö vastusti liittymistä kalliiden jäsenmaksujen tähden.
Tänä vuonna osaston toimesta lopetettiin pyhäillalla töihin lähtö sahan
kahta vuoroa käydessä. A. Anjala oli osastoa edustamassa Suomen
Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa.
Osastolla tuloja Smk.
1.405:80, menoja Smk. 795:28. Omaisuus 662:72. Jäseniä 73, niistä
3 naista.
V. 1908. Puheenjohtaja A. Järvinen, lopulla vuotta E. Salonen.
Esitettiin isännistölle palkkatariffi hyväksyttäväksi. Tätä ei kuitenkaan
otettu vastaan. Eikä ollut voimaa sitä pakkokeinoin perille ajaa. enem
mistö sahalaisista kun oli järjestön ulkopuolella. Tämän vuoden ajalla
alettiin isännistön puolelta vainota järjestöön kuuluvia työläisiä. Heitä
erotettiin laumoittain ilman pienintäkään syytä. Siitä huolimatta kasvoi osaston jäsenluku 122. joista 8 naista. Tuloja osastolla oli Smk.
3.321: 71, menoja 3.101: 95. Omaisuus 724: 51.
V. 1909. Puheenjohtaja A. Järvinen. Järjestyneiden vainot jat
kuivat. Elokuulla värväsi isännistö tänne 100-miehisen joukon, joiden
avulla aikoi lyödä järjestön nurin. Mutta heissä oli enemmistö jo siksi
tietoisia, että isännistön aikeet menivät myttyyn. Tämä ankara vaino
ja myöskin osaltaan vuoden ajalla tapahtuneesta metallityöläisten tais
telusta johtunut ylimääräinen verotus vaikuttivat sen. että jäsenmäärä
aleni huimaavasti. Vuosikertomuksessa mainitaan, että jäsenmaksujen
laiminlyönnin vuoksi erotettiin 90 jäsentä ja toisiin osastoihin muutti
24. Todellisuudessa ei kuitenkaan luo eroteltujen lauma kokonaan ole
jäänyt järjestöjen ulkopuolelle, vaan on heistä lähes puolet sellaisia,
jotka ovat muuttaneet osastoa ilman, että ovat siitä osastollemme ilmoitläneet. Sen vuoksi heidät on täytynyt merkitä erotetuiksi kaikki. Jäse
niä vuoden lopussa oli enään 59. joista naisia 3. Tuloja osastolla oli
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Smk. 2,820: 07, menoja Smk. 2,567: 65. Omaisuus
1,213: 12. S. Sahateollisuustyöväen liiton edus
tajakokouksessa Kotkassa huhtik. 19—21 p. oli
osastoa edustamassa A. Järvinen ja K. Sopanen.
V. 1910. Puheenjohtaja A. Rikander. Tämä
vuosi työskenneltiin osaston sisäisissä asioissa
ilman mainittavimpia toimia ulospäin. Koetet
tiin saada jäseniä enempi osastoon ja valistaa
heitä myöskin henkisesti. Niinpä myönnettiin
120 markan suuruinen stipendi K. Sopaselle, liittotoimikunnan myöntämän stipendin lisäksi,
Ammattijärjestön toimeenpanemia kursseja varten tulevan vuoden
alussa. Jäsenmäärä kasvoi, tehden vuoden lopussa 89, joista naisia 5.
Tuloja oli vuoden ajalla huvitoiinikunnalla Smk. 1,004: 31, menoja
Smk. 674: 26. Osaston omaisuus Smk. 1,463 91.*)
V. 1911. Puheenjohtaja A. Rikander, lopulla H. Anjala. Tämä
vuosi myöskin meni jäsenien kasvattamiseen ja valistamiseen, sillä
pöytäkirjoissa ei mainita, että mitään tärkeämpää olisi saatu aikaan.
Palkkatariffi kyllä laadittiin, vaan järjestyminen kun oli heikkoa, ei
voitu sitä läpi ajaa. Jäseniä vuoden lopussa 81, joista naisia 3. Tuloja
Smk. 2,647:87, menoja Smk. 2,492:70. Omaisuus Smk. 1,676:92.
V. 1912. Puheenjohtaja A. Rikander. Vuoden ajalla kävi lähe
tystö parikin kertaa isännistön puheilla palkkakysymyksestä, vaan näillä
käynneillä ei ollut sanottavampaa merkitystä. A. Anjala oli osastoa
edustamassa liiton edustajakokouksessa Kotkassa 29- 31 p. toukok.
Jäseniä vuoden lopussa 71, joista 1 nainen. Tulot Smk. 2,224: 79, menot
Smk. 2.214: 45. Omaisuus Smk. 1,688: 19.
V. 1913. Puheenjohtaja H. Koskinen, lopulla vuotta A. Björk.
Tämä vuosi oli hyvin rettelöinen. Työnantajain puolelta ärsytettiin
työläisiä kaikella tavalla. Usein tapahtui, että työläiset eivät saaneet
kaikkea ulos. mitä olivat urakan jälkeen ansainneet, ja tästä sitten joh
tui, että palkanmaksupäivinä saha seisoi iltapäivin, menipä joskus
vielä seuraavakin päivä asioiden selvityksessä. Eräskin palkkarettelö
meni niin pitkälle, että työläisten oli lain kautta haettava pois saata
vansa. Myöskin työnjohtaja antoi sellaisia ohjeita ja määräyksiä, joita
oli aivan mahdoton täyttää. Vaikka työläisten kärsimys oli näin kovalla
koetuksella, meni tämä vuosi sentään vielä ilman suurempia rettelöitä.
Tyytymättömyyttä kyllä ilmeni milloin yhden, milloin toisen työ
ryhmän keskuudessa, mutta ei sattunut useimmissa työryhmissä yhtä
aikaa, joten ei näillä rettelöillä ollut laajempaa kantavuutta. Jäseniä oli
vuoden lopussa 73, joista 1 nainen. Tuloja Smk. 1,899: 54, menoja Smk.
1,702:30. Osaston varat Smk. 1,850:39.
*) Tässä puuttuvat tiedot osaston jäsenmaksujen tuloista
menoisia tilien epäselvyyden lähden.
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V. 1914. Puheenjohtaja K. Sopanen. Tämä vuosi alkoi taistelulla.
Kun sahan piti alkaa käydä vuoden alusta, annettiin taaplareille ja
kärrääjille tiedoksi, että heidän palkkojaan tullaan halventamaan noin
25 %, sekä että heistä joutuisi osa poikottauksen alaiseksi, joille ei olisi
työtä ensinkään tällä sahalaitoksella. Tarjotuilla ehdoilla eivät maini
tut työryhmät voineet ruveta työskentelemään, vaan julistivat työmaansa
työrettelön alaiseksi. Sahaus kyllä alettiin 4 raamilla, sittemmin 2 raa
mia seisotettiin ja yritettiin niistä työläiset viedä rettelön alaisille työ
maille, siinä kuitenkaan onnistumatta, joten rettelöt laajenivat jo heti
ensi päivänä, ja parin päivän perästä täytyi koko saha seisauttaa, kun
ei tavara mennyt rasamentilta taapeliin. Tammik. 9 pani antoi sitten
liittotoimikunta lakkoluvan ja tällöin julistettiin kaikki työt Alholman
sahalla lakkotilaan. Liiton pohjolan piirin piirimies A. Sivenius saapui
Pietarsaareen ja tarjosi työnantajalle sovitteluja, mutta sieltä vastattiin,
ettei heillä ole mitään sovittelemista. Lakko jatkui sitten rauhallisesti.
Helmikuun alussa oli isännistö jo siksi masentunut, että katsoi olevan
jotain neuvottelemista työläisten edustajan kanssa. Mutta nämä neii*vottelut raukesivat tuloksettomina, kun ei kummaltakaan puolen tehty
myönnytyksiä.
Isännistön puolelta kyllä oli koetettu haalia rikkureja, mutta siinä
ei oltu vielä onnistuttu. Vasta helmi- ja maaliskuun vaihteessa saa
puivat ensimäiset rikkurit, heille kun maksettiin 5 mk. päivältä ja oli
vielä ruoka ja asunto. Sahaa yritettiin sitten käyttää, ensin 2 raamilla,
sitten kun rikkurilauma kasvoi tuonne 160 korville, niin 4:llä. Mutta
tästä ei tullut mitään. Päivän sahaus supistui 300 puuhun, joita tavalli
sesti sahattiin noin 1,500 puuta 4 raamilla. Tästä syystä pysyi mieli
ala lakkolaisten keskuudessa reippaana ja toivehikkaana.
Maaliskuun lopulla tarjottiin Suomen Ammattijärjestön taholta
sovitteluja isännistölle, joka kyllä oli taipuisa sovitteluihin. Huhtik.
alussa alkoikin sitten taas neuvottelut, jotka kuitenkin pian katkesivat,
kun ei myönnytyksiä kummaltakaan puolen tehty. Sitten 12 p:n
kokouksessa päätettiin tehdä lakkolaisten puoleltakin pikku myönny
tyksiä, että taas saataisiin neuvottelut alkuun. Huhtik. 14 p. alettiin
taas sovitella ja molemminpuolisia myönnytyksiä tehden veivät ne sovin
toon. Huhtikuun 19 p:nä kirjotettiin molemmin puolin työehto- ja
palkkasopimus, ja mentiin töihin 21 pnä. Rikkuria ei saatu poistettua
sovinnon teossa. Isännistö aikoi panna sahan kahdella vuoroa käyn
tiin ja sekoittaa entiset työläiset ja rikkurit, vaan heti kun he saivat
kuulla, että vanhain työläisten kanssa on tullut sovinto, läksivät he
melkein kaikki pois. Ainoastaan 10-kunta jäi jälelle, näistäkin on jo
joku poistunut ja osa on tullut ammattiosaston turviin. Kolme kappa
letta heitä on vielä jälellä, jotka työskentelevät joukossamme.
On vielä mainittava, vaikka lakko kesti 15 viikkoa ja puule oli
suuriperheisillä kovakin, ettei yksikään sortunut joukostamme pettu
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riksi, vaikka työnjohtajat hevosen kanssa hakivat kovemmassa ahdin
gossa olevia konttoriin puheilleen ja lupasivat siellä monenmoisia etuja.
Lakossa käytettiin rahaa avustuksiin yhteensä Smk. 10,128: 53.
Siihen vielä lisäksi oikeuskuluja asunnoista häädetyille Smk. 240: —
ja neljälle poikoteeratulle matka-apua 200: - markkaa. Joten siis
lakossa käytettiin järjestöjen varoja yht. Smk. 10,568: 53. Työpäiviä
menetettiin 6,630. joiden rahallinen arvo on noin Smk. 23,250. Yhteensä
siis taistelussa menetetty Smk. 33,818: 53.
Taistelun voidaan katsoa päättyneen työläisten voitolla. Puolustettiinhan me ennen saavutettuja oikeuksiamme. Taaplaajien palkat
kyllä halpenivat 10 % kesällä, talvella ne pysyivat ennallaan, multa
sahan puolella palkat paranivat vastaavassa määrin. Siis suuremmalle
työläisjoukolle kohosi palkat. Ja sitten saatiin järjestettyä työolot ja
palkat kirjallisella sopimuksella, joka kestää maalisk. 1 p:ään 1917.
Poikoteeratuiden luku saatiin alenemaan 10:stä 4:jään. Näitä ei voilu
saada takaisin millään opilla. Nämä »mustiin kirjoihin» joutuneet ovat
Otto Iltonen, Mauno Korhonen, Viktor Ranta ja Kusti Aro. Näitä sitten
avustettiin pienillä avustuksilla, että voivat hakea uuden työpaikan.
Osastolla oli tuloja vuoden 1914 ajalla Smk. 2,555: 55, menoja
Smk. 3,336: 78. Omaisuus 1,142: 17. Jäseniä 94, joista 1 nainen.
V. 1915. Puheenjohtaja K. Sopanen, sitten E. Mäkinen ja lopulla
F. Mäenpää. Vuoden varrella supistettiin sahausta niin, että vuoden
lopulla kävi ainoastaan ‘/s sahaa, joten työläisten oli lähdettävä muu
anne työn etsintään. Jäsenmäärä alenikin 64, joista naisia 3. Tuloja ollut
osastolla Smk. 1,235:20, menoja Smk. 1,245: 40. omaisuus Smk. 1,131: 97.
V. 1916. Puheenjohtaja F. Mäenpää. Tänä vuonna myös on
käynnissä vain l/a sahaa, sekin vain silloin tällöin. Toiminta ollut hil
jaista. Jäsenmäärä on 1 p:nä lokak. 54, joista 3 naista. Tuloja ollut
Smk. 746: 81, menoja Smk. 688: 85. Omaisuus Smk. 1,195: 13.
Sellaisia jäseniä, jotka ovat olleet järjestössä vähintäin 10 vuotta,
ovat: Otto Blomberg, Kalle Koskinen, V. Matkala, A. Raitanen, K. So
panen, M. Hartikka, J. Vesanen, I,. Suutala ja J. Ilomäki. Näistä ei
kuitenkaan ole kuin 1 henkilö, joka on ollut osastossamme yhtä mit
taa. Kaikki toiset joutuivat silloin »vainovuosina« muuitamaan am
mattialaa ja myös osastoa. Nyttemmin he taas ovat muultaneet osas
toomme.
Yhdentoista vuoden toiminta-ajalla on ollut monenmoisia tehtä
viä. Useinkin, kun on ollut vähän järjestössä jäseniä, on joka jäse
nellä ollut tehtävänsä, varsinkin takavuosina, jolloin oli jos jonkin
laisia komiteoita ja toimikuntia. Nykyisistä toimihenkilöistä on mai
nittava: A. Gädda, ollut monenmoisissa luotlotoimissa sekä osastossa
että yhdistyksessä; toimikuntaan kuulunut noin 5 vuotta. A. Björk
myöskin on aina ollut toimihenkilönä, m. m. huvitoimikunnassa useita
vuosia innokkaimpana jäsenenä. J. Vesanen ollut myös toimikunnassa,
jäsenmaksujen kantajana y. m.
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Rauman osasto N:o 47.
Vuoden 1912 ke
sällä, kun Rauman
sahan
rakentami
nen alkoi, siirtyi
tänne muilta paik
kakunnilta sahatyöläisiä hyvin paljon.
Täällä ei entises
tään ollut sahatyöläisten järjestöä,
kun suurempaa sa
halaitostakaan näil
lä seuduilla ei en
S. H.
Kauman osaston toimikunta v. 1916
nen ollut. Samana
vuonna
Suomen
Ammattijärjestön loimesta saapui tänne elokuun 21 p:nä silloinen jär
jestäjä ja puhuja Aug. Lindell teroittamaan työläisten mieliin järjes
tymisen merkitystä. Tuloksena tästä olikin, että Rauman sahan työ
läiset pitivät kokouksen ja päättivät perustaa ammattiosaston. Koekirjoituksessa liittyi jäseniä 18. Seuraavan kokouksen pitivät työläiset
elokuun 25 p:nä ja tässä kokouksessa liittyi 60 uutta jäsentä osastoon.
Tässä kokouksessa päätti osasto myös liittyä Suomen Sahateollisuustyöväen liittoon.
Vuoden 1912 lopulla oli osaston jäsenmäärä kaikkiaan 119 tien
keä ja varoja oli 55: 75. Vuonna 1913 oli osastolla varoja 110:85 ja
jäsenmäärä 78 miestä ja 3 naisia. V. 1914 oli rahaa kassassa 57: 45
ja muu omaisuus 149: 09. Jäsenmäärä oli 97 miestä. V. 1915 oli osas
ton varat: rahaa kassassa 218: 05. muu omaisuus 349: 09. Jäsenmäärä
oli 117 miestä ja 10 naista.
Vuodesta 1912 alkaen on osastolla ollut toiminnassa V.- ja U:seura
»Toive«. Tähän seuraan jäseniksi on saanut liittyä myöskin toisien
ammattiosastojen ja myöskin l. y:n jäsenet. Tänä vuonna on ollut
toiminnassa kirjallisuustoimikunla, jonka tehtävänä on ollut puolueja aikakauslehtien, tilapäisjulkaisujen sekä puolue- ja ammatillista lii
kettä koskevan kirjallisuuden levittäminen osaston jäsenien keskuu
teen. Osuuskauppatoimikunla on ollul myös toiminnassa ja on tämän
tarkoituksena ollut jäsenten keskuudessa herättää osuustoiminlahenkeä ja myös levittää osuustoiminnallista kirjallisuutta.
Palkka- ja työriitoja ei osastolla ole ollut toiminta-ajallaan. Mutia
kyllä rauhallisia palkkaliikkeitä. Näistä mainittakoon työsopimuksen
allekirjoittaminen Rauman Höyrysahan ja liiion välillä. Sen mukaan
nousivat palkal ja poisletliin sunnuntai-illan lyö. Tämä sopimus sillen1"
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sodan puhjettua 1914 menetti merkitystään, kun sahan työväki suos
tui alennetuilla palkoilla työhön. Palkkain supistus on kyllä sitten
poistettu, suostuipa työnantaja toukokuulla 1916 korottamaankin urak
kapalkkoja. Sittemmin sattunut sahan palo on kuitenkin haitannut
jossain määrin toimintaa.

Reposaaren osaston N:o 53 toiminnasta.
Osaston perustamisesta.
Se yleinen innos
tus, mikä maamme
työväestössä vallitsi
suurlakon edelliset
vuodet valmistivat
hyvän
maaperän:
valtiollista
sortoa
seurasi
taloudelli
nen sorto ja pie
ninkin
pomo oli
kaikkivaltias
mää
räämään työläisen
sielun ja ruumiin
Reposaaren osaston toimikunta v.[1916
S. H, kohtalosta.
Seisomassa vasemmalta: Frans Honkanen, 10 v. jäsen, Kalle
Tuo
vaiherikas
Lehtonen, M. Lehtonen, 10 v. jäsen, Viktor Tamminen.
vuosi on meidänkin
Istumassa vasemmalta: Väinö Nousio, puheenj., Oskar
Laine, 10 v. jäsen, sihteeri, ja Eevert Niistotn
osaston perustamis
vuosi. Pitämässään
kokouksessa huhtikuun 16 päivänä 1996 valitsi Reposaaren työväen
yhdistys H. Viitasen ja h. Honkasen herättämään kysymystä saha
laisten
keskuudessa
sahalautatarha-ammattiosaston perustami
sesta. Asia kehittyi niin, eitä lokakuun 26 päivänä 1906 oli osaston
perustava kokous. Puheenjohtajaksi tälle alkavalle osastolle valittiin
Herman Viitanen, sihteeriksi Aksel Tuominen ja rahastonhoitajaksi K.
Jakovaara.
Osaston innokkaimmista perustajista mainittakoon M.
Korpioja, joka vieläkin on osaston jäsen ja paljon toiminut osaston
monissa eri tehtävissä ja joka innolla edisti osaston liittymistä liittoon
ja liiton Ammattijärjestöön. Huhtikuun 21 p:nä 1907 päältikin osasto,
että liitytään liittoon 1 p:sä toukokuuta 1907. Samana vuonna kesä
kuun 2 p:nä päätettiin, että liiton on liityttävä Ammattijärjestöön.
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Osaston jäsenluku, eri vuosina.
Vuonna
»
>
»
»
»
1»
»
»

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

oli jäseniä 66
S
X
186
»
»
97
»
»
34
»
1>
31
>
*
96
»
»
106
»
»
231
»
»
267
»
»
248

Osaston tila 1 p:nä elokuuta 1916: jäseniä miehiä 108, naisia 30;
rahavarat Smk. 1,221. muu omaisuus Smk. 69. Yhteensä Smk. 1,290: —..
Osaston jäsenyys.
Silmäillessä tilastoa osaston jäsenluvusta eri vuosina huomaa,
miten jäsenluku nousee ja laskee. Tästä on ollul seurauksena, että
osasto ei ole voimaperäisesti voinut työskennellä jäsentensä elinehto
jen parantamiseksi; osasto on ollut aivan kuin joku läpikulkupaikka:
sisäänkirjoitusmaksut on maksettu, että nimi on tullut jäsenluetteloon
ja sitten menty pois. (V. 1912 on silloinen puheenjohtaja M. Korpioja
jäsenluetteloon tehnyt reunamuistutuksen, että »250 henkeä on sinä
vuonna osastoa käynyt katsomassa».) Osasto on tätä lapaa koettanut
estää siten, että 1910 jo päätettiin, että ne osaston jäsenet, jotka pää
töksen tekopäivästä eteenpäin eroavat osastosta ja uudelleen pyrkivät
jäseniksi, saavat sisäänkirjoitusmaksua suorittaa 5 markkaa; sisäänkirjoitusmaksu heiltä 1914 vielä korotettiin 10 markaksi.
Osaston toimihenkilöt eri vuosina ovat olleet:

Vuosi

Puheenjohtajat

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

H.
H.
F.
M.
F.
K.
M.
U.
U.
U.
V.

Viitanen,
Sjöroos,
Honkanen,
Korpioja,
Honkanen,
Lammi,
Korpioja,
Lehto,
Oras,
Lehto,
Nousio.

Sihteerit

A. Tuominen,
M. Korpioja,
U. Oras,
O. Laine,
H. Sjöroos,
J- Solander,
N. Lahtinen,
E. Niistomäki,
E. Niistomäki,
V. Nousio,
O. Laine.

Rahastonhoitajat

K.
K.
V.
R.
N.
N.
N.
O.
L1.
V.
V.

Jakovaara,
Jakovaara,
Salonen,
Nylund,
Brander,
Brander,
Brander,
Vesterlund,
Lehto,
Koskinen,
Koskinen.
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Työehto- ja palkka-asiat.
Pitkä työpäivä ja rasittava työ, mutta var
sinkin pyliä- ja yötyö on kovin rasittavaa. Se
panee miettimään keinoja saada siitä helpotusta.
Ensinnä tietysti saada edes vapautus pyhätöistä,
sillä jokainen, joka säännöllistä vuorotyötä te
kee, tuntee elimistössään, mitä merkitsee, että
kun lauvantai-iltana on lopettanut työnsä ja
sunnuntai-iltana alottaa seuraavan viikon yötyön.
Niinpä on koko osaston olemassaolon aikana ja
jo ennenkin ollut pyrkimys saada pyhätyö pois
tetuksi. Jo 1907 on siitä osastossa keskusteltu,
mutta osaston nuoruuteen katsoen on asia jätetty toistaiseksi aina vuo
teen 1910. Silloin osasto huhtikuun 17 p:ksi kutsui koko sahan työ
väen asiasta keskustelemaan. Kokous päätti sahan isännistölle lähet
tää näin kuuluvan kirjelmän: Katsoen siihen miten turmiollista ter
veydelle on yötyö ja miten työläiset sahassa on siihen sidotut vuoden
ihanimmallakin ajalla, nimittäin kesällä, joten se virkistys, mitä luonto
tarjoaa työläisillekin, suristun hyvin vähään, Rolikenemme täten kään
tyä puoleenne pyynnöllä, että sunnuntai-illalyöt sahasta lopetettaisiin
1 päivästä toukokuuta 1 päivään marraskuuta väliseltä ajalta (pyyntö
oli ainoastaan kesäksi, koska jo 1906 työväki pyysi saada pyhätyöt pois
kautta vuoden, mutta sahan isännistö hylkäsi sen vedoten siihen, että
talvella tukkikarsinat jäätyvät, jos pyhänä ei työtä tehdä ja työt alet
taisiin vasta maanantai-aamuna klo 6).»
Tähän kirjelmään saaliin seuraava vastaus yhtiön johtokunnan
pöytäkirjasta 23 päivältä huhtikuuta 1910:
Otettiin keskusteltavaksi eräs yhtiön työntekijäin edustajainsa
kautta johtokunnalle jättämä pöytäkirjan ole 17 p:nä tätä huhtikuuta
pidetystä kokouksesta, jossa pöytäkirjanotteessa työväki siinä mainit
tujen perusteiden mukaan pyytävät, että työt sahassa poistettaisiin
sunnuntai-iltasin 1 p:stä toukokuuta 1 p:äiin marraskuuta sekä että
työt alotettaisiin vasta maanantaiaamuna klo 6. vaan katsoi johtokunta
ei voivansa suostua työväen tähän toivomukseen, sillä silloin tapah
tuisi ei ainoastaan se luonnottomuus, että kahden viikon kahdesta
toista työpäivästä tehtäisiin työtä ainoastaan yhteensä yksitoista päivää,
vaan myös että tuotanto samalla vähenisi noin il- TO '%. joka taas, ot
taen huomioon nykyiset raaka-aineen korkeat hinnat, liian paljon vai
kuttaisi liikkeen tasaiseen kulkuun ja kannattavaisuuteen.
Sitä paitsi ajatellen, että saha häiriöttä ja keskeytymättä kuten
tähän asti olisi saanut olla käynnissä, on hankittu niin paljon tukkeja,
että liikkeen vähentämisestä seurauksena olisi, että enemmän tai vä
hemmän lukkeja tulisi turmeltumaan. Sitä paitsi tahtoi johtokunta
huomauttaa, että poistaen pyhäiltatyön se tulisi suorastaan vaikuttamaan
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asioihin suurelle työntekijäjoukolle, jotka saavat palkkaa kappaleluvun
mukaan, kuin samalla esimerkiksi lapuloitsijain ja lajittelijani ei tar
vitsisi alkaa työtään lautatarhassa ennenkuin maanantaipäivällä ja
samoin ei tukkilajittelijoille olisi työtä koko maanantaiksi jos sahattai
siin yksi vuoro vähemmän vikossa.
Edellä oleva yhtiön johtokunnan päätös ei tietysti estä joissakin
erityisissä tapauksissa suostua työntekijäin pyyntöön sunnuntai-iltatyön
poistamisesta. Yhtiön isännöitsijä päätettiin antamaan tieto työväen
lähetystölle tästä päätöksestä.
Toimeksi saanut: Harald von Hellens.«
Niinkuin yhtiön johtokunnan vastauksesta näkyy, ei pyhäiltatöistä sillä kertaa saatu yhtään vapautusta ja katsoen siihen, että osas
ton jäsenluku silloin oli niin vähäinen, ei sillä kertaa ruvettu enempiin
toimenpiteisiin, vaan jäi koko asia toistaiseksi aina vuoteen 1913.
Koska elantotarpeet olivat yhä kohonneet työpalkkain ollessa
ennallaan, niin 1912 helmikuun 2 päivänä pidetyssä osaston kokouk
sessa otettiin keskusteltavaksi: eikö olisi syytä pyytää palkankorotusta?
Että asian suhteen kohta alussa saataisiin yhtenäisyys, valittiin yksi
henkilö joka työryhmästä valmistamaan mietintöä. Se esitettiin 17 p:nä
maaliskuuta pidetylle osaston kokoukselle. Palkkauskysymys jaettiin
siinä kolmeen luokkaan siten, että parempipalkkaisten palkat kohoisi
5 %, toisen luokan palkkaa nauttiville 15 % ja huonompipalkkaisten
20 %. Sen lisäksi ehdotettiin, eitä koetettaisiin saada palkka- ja työ
ehtosopimus. Ehdotukset osasto hyväksyi sahayhtiön johtokunnalle
lähetettäväksi siinä tapauksessa, että liittoloimikunta antaa siihen lu
van.
Samoin päätettiin, että palkankoroituspyyntö lähetetään saliateollisuustyöväenliiton Reposaaren osaston nimessä. Kun liittotoimikunta antoi siihen luvan, niin huhtikuun 14 p:nä pidetyssä osaston
kokouksessa päätettiin, että asiapaperit kohta viedään isännistölle sekä
vaaditaan vastaus 14 vuorokauden kuluttua. Vastaus saapuikin ja
isännistö siinä ainoastaan ilmoitti, että he eivät toistaiseksi tunnusta
ammattiosastoa.
Tämä oli pisto niin järjestymättömille kuin järjestyneillekin. Ku
vaavaa oli, että asia koski kipeästi järjestymättömiin, sillä osaston jä
senluku alkoi kasvaa ja oltiin sitä mieltä, että asiaa ei jätetä siihen.
Isännistön vastauksesta annettiin tieto liittotoimikunnalle ja tuli liiton
silloinen luottamusmies V. Heimonen Reposaareen. Osaston hallinnon
kanssa keskusteltua antoi hän luvan esittää asia irtisanomisen ohella
uudelleen isännistölle sitten kun kesäsahaus alkaa.
Isännistön vastauksesta osasto keskusteli toukokuun 6 p:nä ja
päätettiin, että jos saadaan toverisitoumukset ja niitten vakuudeksi 151)
markan velkakirjat, jotka jokaisen on yksityisesti tehtävä, niin yllä
mainittua palkkauskysymystä aletaan uudelleen ajamaan.
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Kesäkuun 16 päivä pidetyssä osaston ko
kouksessa, jossa läsnä oli 360 henkeä, päätettiin
isännistölle lähettää paitsi palkkatarili ia, seu
raa vasisältöinen kirjelmä:
Työväestö keskusteltuaan vireillä olevasta
palkkauskysymyksestä, josta osasto jo aikaisem
min oli tehnyt ehdotuksen isännislölle. samoin
kuin uudesta kirjallisesta työehtosopimuksesta,
S. H.
sekä palkkojen korottamisesta, joita esityksiä ei
V. Koskinen
10-vuotisiäsen
sanonut ollenkaan voivansa ottaa huomioon,
päätti kokous yksimielisesti, että tehdään esitys
uudestaan, sillä työväeslön elinehdot sitä vaativat paikkakunnalla vallitsevain elintarpeitten kalleuden vuoksi, sekä pääteltiin jättää esitykset
isännistölle I. k. 19 p:niS Samalla tehdään ylössanomiset työväestön
ilsensä valtuuttamani kautta siltä varalta, että jos ei ylössanomisajan
umpeen kuluttua ole neuvottelujen avulla sovintoa aikaansaatu, tulee
työväestö julistamaan lakkotilaan kaikki Reposaaren sahan tukki-,
saha- ja lautatarhatyöt. Siltä varalta, että neuvottelut alettaisiin työ
rauhan säilyttämisen vuoksi, valitsi kokous puolestaan neuvotteluihin
M. Korpiojan ja Oskar Laineen sekä. että neuvotteluihin vielä lisäksi
ottaa osaa Suomen Sahaleollisuusliittotoimikunnan valtuuttama. Työ
väestön esitykset isännitsölle sekä irtisanomiset työläisten itsensä val
tuuttamina jättämään valitsi kokous U. Oraksen. A. Eelän, .1. Vesterluiidin, H. Sundforsin. V. Karlsonin, S. Josefsonin ja V. Puolamäen.»
Niitä, jotka näitten edusmiesten kautta sanoivat itsensä irli töistä,
oli 360. Heidän kanssa oli tehty myös toverisitoumukset olla menemättä
ja ryhtymättä töihin, sekä niiden päätöksien noudattamista, joita osasto
tekee. Jokainen antoi 150 markan velkakirjasopimuksen tämän nou
dattamisen vakuudeksi. Heidän lisäksi vielä 11 työläistä oli sanonut
yksityisesti itsensä irti siltä varalla, etteivät joudu rikkuriksi. Kohta
kun työläiset olivat kirjelmänsä isännistölle jättäneet, sanoi yhtiö kah
den poliisin avulla kaikki yhtiön huoneissa asuvat irti huoneista sekä
käski poistua yhtiön alueelta 14 vuorokauden kuluttua. Samoin tehtiin
niiden kanssa, joilla oli omat huoneet yhtiön alueella. Jos jonkun lap
sia vaan oli irtisanoneillen joukossa, niin käskettiin nämäkin poistua
yhtiön alueelta. Kun edessä oli näin suuri häälöuhka. alkoi 160 per
hettä hakea itselleen asunnoita. Osasto myös valitsi majoituslautakun
nan. jonka tuli hankkia asunnoita kaikille niille, jotka majoituslauta
kunnalla sitä pyytävät. Usealla perheellä kun olisi ollut tilaisuus lähet
tää perheensä omaistensa luo maaseudulle, niin olisi majoituslautakunta
tarvittaessa voinut kaikki majoittaa.
Osaston kirjelmään isännislöltä saapui seuraava ote yhtiön johto
kunnan 20 päivänä kesäkuuta tehdystä pöytäkirjasta:
Sen johdosta, että kolmesataaseitsemänkymmentäyksi yhtiön työmiestä ja naista eilispäivänä on seitsemän edusmiehen kantin ilmoitta
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nut neljäntoista päivän kuluttua luopuvansa yhtiön työstä, ellei yhtiö
sitä ennen tee uutta työsopimusta niitten kanssa, päättää johtokunta
työväelle mainitujen edusmiesten kautta ilmoittaa, että yhtiö, joka toi
voo, että työntekijöillä olisi niin hyvät edut kuin vaan mahdollista, ei
kuitenkaan voi tarjota korkeimpia palkkoja kuin nyt on olemassa, vaan
tulee pitämään nykyiset palkkaukset voimassa. Yhtiö ei suinkaan tahdo
pahoittaa ketään työhön, vaan tahtoo ainoastaan ilmoittaa ne ehdot,
joilla työtä voidaan tarjota työntekijöille; jotapaitsi johtokunta tahtoo
huomauttaa näille työntekijöille, että vuosittain kasvava kilpailu tarvit
tavan raaka-aineen hankkimiseksi tulee yhä vaikeammaksi, ja että yhtiön
työntekijöitten palkkasuhteiden pitäisi olla parempi kuin jossakin
muussa sahalaitoksessa näillä tienoilla, erittäinkin koska yhtiö on teh
nyt erityisiä uhrauksia saadakseen huomattavia parannuksia aikaan
asuntooloissa, ja sitäpaitsi vielä huomauttaa, että suurempi tahto ja työ
halu työssä työntekijäin omalta puolelta ehdottomasti tuottavat heille
lisättyjä tuloja.
Otteen oikeaksi todistavat
W. Bergström.

Edvin Samuelson.«

Koska Ammattijärjestön puheenjohtaja O. Tokoi sattumalta oli
paikkakunnalla, tarjoutui hän välitysmieheksi. Yhtiön johtokunnan
varapuheenjohtajalle Harald von Hellensille jätti hän kirjelmän, jonka
osaston kokous hyväksyi. Siinä sanotaan:
»Vastaukseksi Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiön johtokunnan
pöytäkirjan otteessa 20 päivä kesäkuuta annettuihin tiedonantoihin,
saa sanottu sahan työväestö ilmoittaa, että jos isännistön puolella ryhdy
tään neuvotteluihin sahan työväestön ja isännistön välillä laadittavasta
työehtosopimuksesta, jossa periaatteessa tunnustetaan mielipiteitten
loukkaamattomuus kummaltakin puolen, on työväestö valmis isännis
tön kanssa neuvottelemaan työehtosopimuksen ja hinnoittelun yksityis
kohdista, ja asettaa puolestaan neuvottelumiehet M. Korpiojan ja Oskar
Laineen, valtuuksilla sopimuksen allekirjoittamaan. Neuvotteluja on
joudutettava kiireelliseen päätökseen. Ja ettei neuvotteluja tahallisesti
jarruteta, ei kummaltakaan puolelta tehtyjä irti- ja ulossanomisia saisi
panna täytäntöön neuvottelujen kestäessä.»
Tähän työväestön kirjelmään yhtiö puolestaan vastasi, että mikäli
johtokunta tietää, ei mitään riitaa yhtiön ja työväestön välillä ole ole
massa. Tosin suuri osa työväestöstä on yhtiölle ilmoittanut ei halua
vansa jatkaa työtään, jollei parempia palkkoja saada, johon yhtiö puo
lestaan on ilmoittanut ei maksavansa korkeampia palkkoja. Luonnol
lista siis on, että työväestö jättää yhtiön asunnot ja yhtiö hankkii uutta
työväkeä.»
Asiain näin ollen ei osaston toimikunnan taholta auttanut muuta
kuin antaa irtisanomisajan umpeen kulua, ja työväestön itsensä päättää
enemmistö toimenpiteistä, sillä osaston toimikuntaa huolestutti, kun
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ei ole kahleen viime kirjelmään saanut liittoloimikunnalta vastausta.
Sen johdosta lähetettiin sähkösanoma liittotoimikunnalle. Mutta samana
päivänä kuin lakon pitäisi alkaa, saapui liiton uusi asiamies E. Haapa
lainen ottamaan asioista selvyyttä. Hän tutki kuinka paljon on osastossa
jäseniä, ja kuinka kauvan he ovat olleet jäsenenä. Hän huomasi, että
osaston jäsenmäärä on tavattomasti kasvanut vasta palkkauskysymyk
sen ollessa vireillä, sillä vuoden alussa jäseniä oli ainoastaan 96 ja hei
näkuun kertomuksessa mainitaan olevan 210. Ei siis puolellakaan osas
ton jäsenistä olisi liiton sääntöjen mukaan avustusoikeutta.
Haapalainen meni sitten valtuutettujen kanssa yhtiön isännöitsijän
puheille. Tämä ilmoitti, että palkkoja ei tulla korottamaan, sillä ne ovat
paremmat kuin muilla Porin seudun sahoilla, sekä että työväestö on ollut
hyvin tyytyväistä ja väitti, että on kiihoitusta tapahtunut. Samalla kiel
täytyi hän tekemästä kirjallista työehtosopimusta sillä perusteella, että
yhtiö ei ole työnantajain liitossa ja ilmoitti, että yhtiöllä on käytettä
vänä 80 työnhaluista. (Lukuun sisältyi pikkupomot, lastauttajat ja raih
naiset!) Kun asema oli tällainen: toiselta puolen jyrkästi kieltäydyttiin,
palkkoja korottamasta ja tekemästä kirjallista työehtosopimusta ja loi
selta puolen suurin osa osaston jäsenistä oli vasta palkkauskysymyksen
ollessa esillä, osastoon liittynyt ja vailla avustusoikeutta, niin näytti epä
varmalta ryhtyä lakkoon. Saman päivän illalla, jolloin lakon piti alkaa
ja työt olivat keskeytyneet, oli saha- ja lautatarhatyöväen kokous, jolle
liiton asiamies Haapalainen esitti, että lakko tehtäisiin vasta sitten, jos
sitä kannattaa 95 % jäsenistä. Esitys hyväksyttiin. Toimitettiin äänes
tys, jonka tulos oli hämmästyttävä: 67 % kannatti lakkoon ryhdyttä
väksi ja 33 % vastusti lakon alkamista. Äänestys ei-jäsenten kesken
osoitti, että 70 % kannatti lakkoon ryhdyttäväksi, 30 % sitä vastustaessa.
Kun äänestyksen tulos kohta alussa oli tällainen, niin päätettiin, että
lakkoon ei ryhdytä, vaan alotetaan työt seuraavana päivänä ehdolla, että
irtisanomiset peruutetaan ja palkkoja ei lasketa syksyn tullen. Tästä
saatiin kirjallinen vakuutus yhtiöltä.
V. 1913 alettiin yhteistoiminta loisten Porin seutujen sahatyöväes
tön kanssa. Seurauksena siitä oli, että kaikilla sahoilla vaadittiin pyhäiltatyön poistamista. Kesäkuun 1 p:nä osaston kokouksessa päätettiin
yhtiön johtokunnalle lähettää pyyntö pyhätöitten poistamisesta. Tähän
kirjelmään saatiin vastauksena ote yhtiön hallinnon kokouksessa 10 p:nä
kesäkuuta tehdystä pöytäkirjasta, joka kuuluu:
Esitettiin K. A. Ketomäen ja Evert Niistomäen jättämä kirjelmä
1 p:ltä kesäkuuta sahatyöväestön valtuuttamana, jonka johdosta hallinto
teki seuraavan päätöksen:
Vaikka hallinto ei voi olla huomaamatta
luonnottomuutta siinä, että 12. työpäivästä ainoastaan 11 tullaan käyttä
mään, josta seuraisi työn tulosten vähentyminen ei ainoastaan yhtiölle
vaan myöskin työväestölle, niin hallinto ei kuitenkaan ole tahtonut vas
tustaa tätä työväestön toivomusta siinä suhteessa, vaan hallinto päätti
valoisampien ja lämpimämpien kuukausien: touko , kesä-, heinä- ja elo
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kuun aikana antaa töitten sahassa alkaa pyhä- ja juhlapäivää seuraavana
arki-aamuna, joka päätös tulisi voimaan 1 p:nä ensi heinäkuuta. Mutta
saadakseen yhtäläisyyttä toisten sahalaitosten kanssa tässä piirissä, tois
taiseksi hyväksyttiin sellainen muutos, että toukokuun sijaan muutet
tiin syyskuu.«
Vielä mainittakoon, että v. 1915 isännistön taholta sanottiin taaplaajat irti työstä ja yhtiön asunnoista muka laiskuuden ja rettelöimislialun takia. Sen johdosta käännyttiin liittotoimikunnan puoleen, josta
saapui asiamies E. Haapalainen asioita tutkimaan. Ilmeni, että isännistöllä oli rettelöimishalu. sillä työtapa oli muutettu sellaiseksi, ettei työstä
voinut ansaita suhteellisesti sitä, mitä muissa yhtiön töissä. Neuvotte
luissa isännistön kanssa liiton asiamies ja taaplaajien edustaja M. Leh
tonen sopivat asiat siten, että irtisanomiset peruutettiin, työntekijät sai
vat parannuksia ja työtavoista sovittiin.

Yleisiä harrastuksia.
Sos.-dem. puolueeseen on osasto kuulunut työväenyhdistyksen
kautta maksamalla puolue- ja vaalipiiriveronsa. 'Innolla on toimittu
eduskunta-vaalien hyväksi keräämällä varoja rahastoihin. Tarmolla on
toimittu myös vaalipiirin äänenkannattajan »Sosialidemokraatin, levit
tämiseksi. Osastolla on 3 osaketta osakeyhtiö Kehityksestä.
Osaston
jäsenten muistoa kuolintapauksissa on kunnioitettu saattamalla lipun
kanssa tovereita hautaan, ja on osaston puolesta ostettu seppeleitäkin.
Vaikeimmissa sairaustapauksissa on kerätty rahallista avustusta.
Mainitsemista ansaitsee myös hanke osuusruokalan perustamisesta,
joka on kumminkin jäänyt toistaiseksi etupäässä sen tähden, ettei löydy
saha-alueella tarkotukseen sopivia huoneita. Samoin on osuustoimintaa
muutenkin harrastettu, sillä Porin työväen osuuskaupan haaramyymälä
Reposaarella on saanut alkunsa sahalaisten keskuui estä. Nyt jo Reposaaren haarakauppa kilpailee tavaran myynnin paljoudessa pääkaupan
tavaran myynnin kanssa.
Suuri oli myös se innostus, niillä osaston alkuaikoina nielijin väkijuomapahetta poistamaan, sillä paikkakunnalla oli silloin >Hotellif ja
Anniskelu ravintolan. Yhteisillä ponnistuksilla toisten järjestöjen kanssa
saatiin väkijuomain myynti luodolla poistetuksi. Hotellista tuli kansa
koulu ja Anniskelu-ravintolasta raittiusravintola.
Kun Puoluetoimikunta ja Ammattijärjestön toimikunta v. 1911 jär
jestivät opintokurssit Helsingissä, jotka kestivät 2 kuukautta, antoi myös
Iiittotoimikunta 2 stipendiä liiton jäsenten haettavaksi. Toisen näistä sai
meidän osaston jäsen Konrad Lammi, jolle liiton stipendin lisäksi osasto
antoi 100 markkaa. Seurauksena tästä oli. että hän menetti työpaik
kansa ja asuntonsa yhtiön huoneissa.
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Samoin jo aikaisemmin v. 1909 samat toimikunnat järjestivät oppikurssit Porissa, joille kursseille osasto antoi 40 markan stipendin. Sen sai
F. Honkanen, jolla stipendillä hän oli viikon kestävillä kursseilla.
Liiton toisessa edustajakokouksessa v. 1909 oli osaston edustajana
J. Koskinen, sekä kolmannessa edustajakokouksessa M. Korpioja ja J.
Solander. Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa Tampereella 1907
edusti osastoa M. Korpioja sekä Ammattijärjestön toisessa ja kolman
nessa edustajakokouksissa Helsingissä vv. 1909 ja 1912 oli edustajana
Oskar Laine.
Osaston kymmenvuotisia jäseniä ovat: Honkanen, J. F.; Korpioja,
Mikko; Tall, Juho; Lehtonen, Mikko; Nevala, Juho; Viitasalo, Frans;
Lehto, Urho; Nylund. Rikhard; Oras, Vuo; Lahtinen, Nikolai; Ranne,
Kalle; Laine, Oskar; Lehtonen, Kalle; Ruoho, Emil: Lillos, Emil.
Näin on tämä 10 vuotta kuljettu, ura on uurrettu, alkuvalmistukset valmistettu. Tosin pieni on se joukko, joka sortumalta on tämän 10
vuotia kestänyt, sillä usea on tämän aikajakson kuluessa osastosta eron
nut ja taas aikain takaa uudelleen liittynyt. 10 vuotta on kylvöä tehty.
Olkoon alkava vuosikymmen elonkorjuun aikaa, ja sitä se varmasti on,
jos osaston jäsenluku hietaan sadoissa eikä joissakin kymmenissä, sillä
lujaa järjestymistä tuleva aika meiltä vaatii.

Karihaaran osasto N:o 55.
Osasto perustet
tiin 5 p:nä touko
kuuta 1907 ja liit
tyi liittoon samalla.
Osaston ensimmäi
seen
hallintoon
kuuluivat Otto Emil
Lindberg
puheen
johtajana,
,1. H.
Tervo varapuheen
johtajana, A. Kärelampi kirjurina, D.
Aro varakirjurina,
Karihaaran osaston toimikunta v. 1916
S. H.
P. Tabell rahastonSeisomassa vasemmalta: A. Rimpiläinen, J. Enqvist, A.
hoitaj. ja muina jä
Juntheikki ja A. Ankerias, Istumassa: P. Arpiainen ja
Hj. Tamminen
seninä Juho Sinahl
ja Jaakko Enqvist.
Osaston syntymävuotena joulukuun 21 p:nä pidetyssä osaston ko
kouksessa päätettiin vaalia Karihaaran sahan isännistöltä työväestölle
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erikoista ruokailuhuonetta ja juomavettä; samoin pidettiin yhtiön puo
Iestä annettua vapaata polttopuumäärää riittämättömänä. Puut oli ra
joitettu yhtiön huoneustossakin asuvilta työläisiltä, syrjässä asuvilta
työläisiltä olivat ne kokonaan kielletty. Samassa kokouksessa oli vielä
käsiteltävänä silloiset työväestön palkkaolot. Niitä pidettiin ylen kur
jina elintarpeitten hintoihin nähden, mutta oltiin sitä mieltä, että palk
kakysymystä ei voida isännistölle esiltää syystä, että järjestynyt joukko
oli kovin pieni, joten pelättiin sen aiheuttavan poikottausta. Päätettiin
tyytyä kurjiin olosuhteisiin toistaiseksi.
V. 1908 tammik. 6 p:nä pidetyn kokouksen alussa toimitettiin nimihuuto ja mainitaan kokouksessa saapuvilla olleen 57. Hallintoon
valittiin silloin G. E. Lindberg puheenjohtajaksi ja A. Rimpiläinen vara
puheenjohtajaksi, D. Aro kirjuriksi, P. Tabell rahastonhoitajaksi sekä
jäseniksi P. Ruotsalainen. A. Kekkonen, .1. Väisänen. .1. Enqvist. .1. E.
Ämmä ja Betty Kokko. Samoin oli osastolla 9-henkinen huviloimikunta. Kemin paikallisjärjestön valtuustossa edusti osastoa J. E. Ämmä.
Samana vuonna oli eräissä kokouksissa käsiteltävänä palkkaussuhteet
ja pääteltiin esittää Kemi-yhliölle yhteisen palkkatarilfin laatimista
Röytän ja Laitakarin sahoja varten. Siitä ei tullut kuitenkaan mitään.
Yleisiä asioita myös pohdittiin. Ammattijärjestön apurahaston perusta
mista kannatettiin. Metallityöläisten sulun aikana myöskin toimittiin
sulkulaisten hyväksi iltama ja avustusta annettiin.
V. 1909 hallintoon kuuluivat A. Lehto puheenjohtajana, .1. E.
Ämmä kirjurina ja jäseninä S. Niskanen, .1. Väisänen, M. Ekiin, A. Kek
konen ja Betty Kokko. Valittiin myös 15-henkinen huvitoimikunta.
Osasto päätti suorittaa jäsentensä edestä puolueveron. Ammattijär
jestön edustajakokouksessa oli osastolla edustaja.
V. 1910 oaston puheenjohtajana toimi .1. Enqvist, kirjurina A. Kärelampi; muina jäseninä oli hallinnossa S. Niskanen, J. Väisänen ja
O. Hämäläinen. Osaston toiminta oli lamaannuksissa. Vuoden lopulla
avustettiin vaaliagitatsioonia.
Toimikunnan jäseninä v. 1911: O. Hämäläinen puheenjohtajana,
M. Hietala kirjurina, A. Ek rahastonhoitajana; muina jäseninä oli A.
Kekkonen, P. Ruotsalainen. Huvitoimikuntaan kuului 10 jäsentä. Vuo
den varrella erosi tai erotettiin useita jäseniä jäsenmaksujen laimin
lyönnin takia.
V. 1912 kuului osaston toimikuntaan K. Hintikka puheenjohta
jana, P. Arpiainen kirjurina, A. Ek rahastonhoitajana; muina jäseninä
oli O. Siekkinen, A. Kekkonen, J. Enqvist ja Pekka Ruotsalainen. Heinä
kuussa erosi puheenjohtaja toimestaan paikkakunnalla pois muuton
takia ja valittiin hänen tilalleen Svantte Malinen. Osastosta erosivat
J. Enqvist ja O. Siekkinen. Heidän tilalleen toimikuntaan valittiin H.
Tamminen ja Matti Smolander. Liiton kolmannessa edustajakokouksessa
edusti osastoa K. Hintikka. Osaston puolesta suoriteltiin puoluevero niit
ten jäsenien edestä, jotka ilmoittivat haluavansa kuulua puolueeseen.
9

130
V. 1913 toimikuntaan kuuluivat K. Hekkala puheenjohtajana. L.
Savolainen kirjurina, K. Lampinen rahastonhoitajana ja taloudenhoi
tajana; muina jäseninä oli Hj. Tanninen, A. Ek, A. Kekkonen ja P.
Arpiainen. Toukokuusta vuoden loppuun toimi puheenjohtajana ja
luottamusmiehenä F. Tapaninen ja elokuusta vuoden loppuun kirjurina
S. Hietala.
V. 1914 toimikuntaan kuuluivat Fapian Tapaninen puheenjohta
jana, K. Selin kirjurina, K. Lampinen rahaston- ja taloudenhoitajana;
muina jäseninä oli A. Kekkonen, V. Jääskeläinen,, A. Juntheikki ja S.
Hietala.
Toimikuntaan kuuluivat v. 1915 K. Lampinen puheenjohtajana.
Kirjureina vuoden ajalla oli J. Törmänen ja A. Klint, rahastonhoita
jana A. Juntheikki; muina jäseninä oli Hj. Tanninen, E. Paananen ja
J. Tervo.
V. 1916 toimikuntaan kuuluivat K. Lampinen puheenjohtajana,
A. Klint kirjurina, A. Juntheikki rahastonhoitajana; muina jäseninä:
Hj. Tanninen, A. Rimpiläinen, J. Enqvist, P. Arpiainen ja A. Ankerias.
K. Lampisen erottua puheenjohtajan toimesta valittiin tilalle P. Arpiai
nen ja A. Klintin erottua toimikunnasta valittiin hänen tilalleen F.
Korhonen.
Kolmen viime vuoden aikana on osasto koettanut saada järjestäytymistyötä käyntiin kuuluisalla Kuusiluodon sahalla. Ainakin van
hat jäsenet ovat siten pysyneet mukana liitossa ja aina on saalu uusia
kin rintamaan. Osastolla on Kuusiluodon saarella kaksi vakinaista
kantomiestä ja jäsenten vastaanottajaa. Nykyisin on Karihaaran osas
toon saatu liittymään kaikki paikkakunnan työläiset, joten miehistä
ei ole järjestön ulkopuolella kuin muutamia, jotka ovat ikäloppuja tai
uskon kiihkon sokaisemia. Osastoamme voi jo sanoa elinvoimaiseksi,
vaikka se ei ole saanutkaan aikaan mitään parannuksia työoloihin
jäsenilleen.

Oulun Korkeasaaren osaston N:o 56 toiminnasta.
Osasto perustettiin toukokuussa v. 1908 ja liittyi S. S. T. liittoon
heinäkuun alusta samana vuonna, saaden silloin liittonumerokseen 86.
Osaston perustajina ovat mainittavat: Arvid Kieksi, Alfred Suorsa ja J.
Nissinaho. Jäsenluku kohosi alussa 52:een, mutta aleni jo vuoden lo
pussa 38. Virkailijoina toimivat: puheenjohtajana A. Kieksi, kirjurina
.1. Nissinaho ja rahastonhoitajana A. Suorsa.
V. 1909 osaston jäsenluku yhä laskee, ollen vuoden lopussa ainoas
taan 15. Tulot tekivät yhteensä Smk. 174: 40 ja menot Smk. 172: 40,
joten säästöä oli vuoden lopussa ainoastaan 2 markkaa. Kokouksia oli
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vuoden kuluessa pi
detty 12. Virkaili
joina . toimivat: pu
heenjohtajana
A.
hieksi alku- ja J.
Nissinaho
loppu
vuoden.
kirjurina
.1.
Nissinaho
ja
Julio Isoviita, ra
hastonhoitajana A.
Suorsa. Toimikun
taan on edellisten
lisäksi kuuluneet J.
Korkeasaaren osaston toimikunta v. 1916
S. H.
Korhonen ja Betty
Vasemmalta lukien : V. Forbus, I. Sankilampi, E. Forsberg,
Perttunen. Toukok.
K. Koukkula ja Juho Isoviita
16 p:nä pitämäs
sään kokouksessa päätti osasto erota S. S. T. liitosta. Syyksi mainitaan
liian suuret verot ja siitä johtunut rappiotila. Osasto päätti edelleen toi
mia ainoastaan Oulun työväenyhdistyksen kautta sos.-dem. puolueeseen
kuuluvana ammattiosastona.
Seuraavana vuotena 1910 osaston jäsenluku taas hiukan kasvaa,
ollen alkupuolella vuotta 22, laskeutuen kumminkin vuoden lopussa taas
15. Tuloja oli osastolla Smk. 245: 21 ja menoja Smk. 170: 30. joten
säästö vuoden lopussa oli Smk. 74: 91. Virkailijoina toimineet: Juho Kor
honen puheenjohtajana. .1. Isoviita sihteerinä ja A. Suorsa rahastonhoi
tajana. Toimikuntaan oval edellisten lisäksi kuuluneet .1. Nissinaho ja
Hanna Qvarnström. Osasto kuului edelleen ainoastaan sos.-dem. puo
lueeseen. Vuoden kuluessa puntiin osaston alotteesta vireille sairaus- ja
hautausapukassan perustamiskysymys, vaan puuha raukesi, kun osaston
ulkopuolella olevat työläiset, vaikka tunnuslivatkin sen hyödyn, eivät an
taneet sille kannatustaan.
Vuonna 1911 laskeutuu jäsenluku yhä, ollen vuoden lopulla aino
astaan 12 jäsentä. Tuloja on ollut Smk. 276: 79 ja menoja Smk. 163: 65;
varat vuoden lopulla Smk. 113:14. Osaston kokouksia on pidelty 9.
Vuoden kuluessa on osasto ostanut l:den osakkeen nimellisarvoltaan
Smk. 100:
Oulun läänin Työväen Kirjateollisuus o. y stä. Kuuluttu on
edelleen sos.-dem. puolueeseen.
Seuraavana vuonna 1912 laskeutui jäsenluku 9:ään. mutta nämä
tekevät joulukuun 8 p:nä pitämässään kokouksessa päätöksen liittyä
uudestaan S. S. T. liittoon vuoden 1913 alusta. Virkailijoina ovat toimi
neet: J. Isoviita puheenjohtajana. V. Forhus kirjurina ja A. Suorsa ra
hastonhoitajana. Tuloja oli Smk. 322: 89 ja menoja Smk. 195: 60. joten
varat vuoden lopussa olivat Smk. 127: 29. Osaston kokouksia on pidetty 6.
Kesällä esitettiin osaston alotteesta isännistölle. että työt lauvantaisin ja
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juhlien ääliöinä lopetettaisiin klo 2, pyyntöön ei isännistö kumminkaan
suoslunut. Sos.-tlem. puolueeseen kuuluttiin tänäkin vuonna.
Edellisenä vuonna tehdyn päätöksen mukaan liittyi osasto helmi
kuun alussa v. 1913 S. S. T. liittoon, jolloin saatiin nykyinen n:o 56.
Jäsenmäärä kohoaa alkuvuodesta huomattavasti, nousten jo 72, mutia
laskeutuu kumminkin vuoden lo( ussa 38. Tuloja oli osastolla Smk. 702:
119. menoja Smk. 650: 35; säästö vuoden loiiussa 52: 64. Kokouksia on
ollut 12 osaston- ja 13 toimikunnan kokousta. Virkailijoina ovat toimi
neet: J. Isoviita puheenjohtajana. Saimi Koivumaa sihteerinä; rahaston
hoitajan tointa on vuoden ajalla hoitanut kolme eri henkilöä, nimittäin
A. Suorsa, V. Lukkarila ja E. Forsberg. Toimikuntaan on edellisten li
säksi kuulunut V. Forhus, K. Kovala, L. Mäkelä ja K. Koukkula. Osasto
yhtyi vuoden alkupuolella perustettuun Oulun seudun sahojen keskus
toimikuntaani, jonka karkotuksena oli saada aikaan keskitelympi yh
teistoiminta mainittujen sahojen alueilla toimivien osastojen kesken.
Tänä vuonna on osastolle hankittu myöskin uusi, komea lippu, joka
tuli ilman työvaivaa maksamaan noin 80 mk. Keväällä laati osasto työ
ehtosopimuksen, joka aijottiin esittää isännistölle yhdessä Varjakan, Top
pilan ja Patenniemen osastojen kanssa. Puuha raukesi kumminkin ylei
sen välinpitämättömyyden takia. Lopulla vuotta laati osasto uuden työ
ehtosopimuksen ja liitti sen keskustoimikunnan välityksellä toisten Uleåyhtiöille kuuluvien sahojen ammattiosastojen työehtosopimuksiin, mah
dollista yhteistä isännistölle esittämistä varten. Lopulla vuotta liityttiin
myöskin vasta perustettuun S. S. T. liiton pohjolan piiriin.
Vuonna 1914 alussa oli osastossa jäseniä 27 miestä ja 5 naista, vuo
den lopulla 42 miestä ja 11 naisia. Tuloja oli Smk. 844: 04 ja menoja
Smk. 845: 15, joten tappioksi jää Smk. 1:11. Virkailijoina ovat toimineet:
K. Koukkula puheenjohtajana. I. Sankilampi sihteerinä ja E. Forsberg
rahastonhoitajana. Toimikunnan muina jäseninä V. Forbus. J. Isoviita.
V. Lukkarila ja L. Mäkelä. Edellisen vuorien lopulla laadittu työehtoso
pimus oli aikomus esittää keväällä isännistölle yhdessä Toppilan, Varja
kan ja Patenniemen osastojen kanssa, vaan puuha jäi sillensä etupäässä
Kotkan sahojen pitkäaikaiseksi muodostuneen sulun takia.
Seuraavana vuonna 1915 oli alussa vuotta jäseniä sama määrä kuin
edellisenäkin vuotena, laskeutuen kumminkin vuoden lopussa niin, että oli
ainoastaan 14 miestä. Puheenjohtajana toimi V. Forhus, kirjurina I.
Sankilampi ja rahastonhoitajana E. Forsberg. Toimikuntaan on edellis
ten lisäksi kuulunut K. Koukkula. J. Isoviita, V. Lukkarila, A. Forsman
ja V. Niemi. Tuloja on ollut Smk. 295:90. menoja Smk. 282:01; säästö
Smk. 13: 89.
■ Vuonna 1916 elok. 1 p:nä oli jäseniä 13 miestä. Tuloja oli mai
nittuun päivään asti karttunut Smk. 173: 04 ja menoja Smk. 125: 90;
jäännös Smk. 47: 14. Muuta omaisuutta oli seuraavasti: Osaston lippu,
arvo 85 mk.. 1 osake »Oulun läänin työväen kirjateollisuusosakeyhtiössä«
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JOO mk. ja arkistokaappi, arvo 15 mk
Virkailijoina oval olleet samat
henkilöt kuin edellisenäkin vuotena.
Hiljaista ja vaatimatonta on osaston toiminta ollut ja erittäinkin
on jäsenluvun epämääräinen vaihtelu valilettavana seikkana mainit
tava. Tähän seikkaan tuleekin meidän kiinnittää erikoisia tuomiota.
Meidän tulee saada jäsenmäärämme nousemaan mahdollisimman suu
reksi ja saada jäsenemme tietoisiksi siitä, että ei mitään tuloksia koskaan
saavuteta sillä, jos tänään liitytään osastoon ja viikon, parin kuluttua
taas erotaan. Vasta silloin kun me jatkuvasti työskentelemme osastomme
hyväksi, voimme järjestäytymisen!m»? avulla tuloksia saavutlaa itsellem
me ja lovereillemme. Siihen tover.il pyrkikäämme!

Lahdenjosaston N:o 57 toiminta.
Lailleen
perus
tetuin
paikallinen
työväenyhdistyksen
alainen
osasto v.
ltlOA Sen perus
tajista ei voi lieläii,
koska sen arkisin
ja pöytäkirjat pa
loivat työväen Un
ion palossa Hill.
Osaston kuukau
sikokouksessa. joka
pidettiin 7 p:nä ke
Lahden osaston toimikunta v. 1916
S. H.
säkuuta 1907. esitti
Seisomassa: Viktor Saarinen, V. Tähtinen, Ville Liimatainen
osaston toimikunta
ja H. J. Pitkänen. Istumassa: Ville Leppänen, Elias Pelto
liitolta tulleen kir nen, sihteeri, Richard Peltonen, puheenj. ja Nestor Laakso
nen, rahastonhoitaja
jelmän jossa keho
tettiin osastoa liit
tymään liittoon, vaan koska yleinen mielipide oli etlei liitytä koko osas
tona. vaan perustetaan toinen osaslo sillä muussa tapauksessa eroaisi
osastosta jäseniä pois. niin pääteltiin pitää samana päivänä liiton osas
ton perustava kokous.
Tähän kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Olio Rantanen ja
kirjuriksi Fanni Laaksonen. Jäseniksi ilmoittautui keli 20 ja päätet
liin yhtyä liittoon toukokuun i päivästä# Pienellä vaivalla oli osasto
saatu pystyyn. Osastolle puheenjohtajaksi valittiin Olio Rantanen ja
toimikuntaan E. V. Heikkilä. N. Laaksonen, jj. Hillunen ja .1. Masaliin.
Osäsbi kokoontui ensi vuoden ajalla 0 kertaa ja loimikunla 3 kertaa.
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V. 1908 osasto kokoontui 8 kertaa ja toimi
kunta 3 kertaa. Toimikuntaan kuuluivat V. Vir
tanen puheenjohtajana, N. Laaksonen, E;:JV:
Heikkilä, K. Päärilä ja J. Virtanen.
Osasto kokoontui v. 1909 11 kertaa ja toimi
kunta 0 kertaa. Tänäkin vuonna rajottui osas
ton toiminta sisäisiin tehtäviin, m. m. valittiin
liiton 'edustajakokouksen edustaja. Edustajana
S. H.
oli Ville Leppänen. 14 p:nä helmikuuta päätti
Fanny Laaksonen
Lahden työväenyhdistyksen alainen sahatyöläisten osasto lopettaa toimintansa, sekä luovuttaa
varansa liiton osastolle.
V. 1910 kokoontui osasto 7 ja toimikunta 1 kerran. Jäsenmäärä
pysyi alhaalla ja vähenikin vuoden varrella. Samoin elettiin kituvasti
seuraavanakin vuonna.
Kuten numerot jälempänä todistavat ei Lahti tuntunut olevan
sahalyöläisten järjestymiselle aivan suotuisa maaperä. Vaan sitten
kin yriteltiin eteenpäin. Ajateltiin, että hiljaa kauraksi mennään. Työ
läisten katsottiin elävän murrosajassa ja itseensä sulkeutuneena. Toi
vottiin muutosta ja odotettiin työläisten rupeavan käsittämään asemansa.
Toiminta oli v. 1912 ajalla jo ripeätä, kuten näkyy jäsenmäärästä.
Kokouksia oli usein. Siis tuo alkuaan pieni ryhmä ei ollut tehnyt
turhaa työtä 5 vuotena, vaikka se toisinaan tuntuikin turhalta sekä
ylivoimaiselta. Mutta aina on hankaluuksia. Niinpä nytkin. Ei saanut
virkailijoita, joten oli pakko lyödä toisille useampia tehtäviä. Tänä
vuonna puuttui osastokin jo työoloihin. Kun isännöitsijä tri Fellman
sanoi kesällä suurimman osan työväestään irti 14 vuorokauden kulut
tua, otettiin asia keskusteltavaksi osaston kokouksessa, johon myöskin
oli saapunut liiton asiamies E. Haapalainen. Isännistön kanssa neu
votteluista oli tulos, että se peruutti irtisanomisen.
V:na 1913 tekivät raamimiehet korpilakon, josta oli seuraus, että
työt jäi sahalla seisahduksiin. Lakkoa joutui sattumalla välittämään
liiion puhuja J. Pihinään. Hän sai sovinnon aikaan, joten lakko ei
kestänyt kuin 3 päivää, llaamimieliet saivat työsopimuksen, joka oli
voimassa toukok. 30 p:stä kesäk. 1 p:ään 1914. Tämän vuoden ajalla
vasta huomattiin ensi kerran, että isännistön taholta ruvettiin harjoit
tamaan poikottausta järjestyneisiin työläisiin nähden, vaikkakaan ei sitä
isännistön taholta julki sanottu. Asiata ei voitu korjata osaston puo
lesta kun järjestyneitä työläisiä ei ollut kuin “/io kaikista.
Jäsenmäärä nousi v. 1914 alun toiselle sadalle, mutta tämä olikin
toiminnan vuosi. Silloin löytyi yksimielisyyttä, sillä aikomus oli saada
joukkotyösopimus. liaamimiesten sopimus päättyi näet 1 p:nä kesä
kuuta. Kevättalvella laadittiin uudet työ- ja palkkaussopimusehdotukset ja lähetettiin liitloloimikunnan tarkastettavaksi. Liittotoimikunla
lähetti ne Ammattijärjestön tutkittavaksi, joka lähetti ne takaisin liilto-
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toimikunnalle ilman puoltolausetta, sillä työläi
sillä oli aikomus saada ne läpi, jos ei sovinnolla
niin riidalla. Liitto sanoi raamimesten sopimuk
sen irti lailliseen aikaan, mutta kun ei tahtonut
erikoissopimusta raamimiehiä varten uudistaa,
niin ei uutta sopimusta tietenkään sijalle esittä
nyt. Toukokuun puolivälissä matkusti paikalle
liiton puhuja J. Pililman tarjoamaan sovitte
S. K.
luja ja sopimusehdotuksia koko sahalaitosta
N. Laaksonen
varten, vaan niitä ei isännöitsijä ottanut vas
taan ja kieltätyi neuvotteluista. Sensijaan hän
oli jo laatinut uudet järjestyssäännöt työlaitokselleen, jotka työläisten
piti hyväksyä. Kun sitä ei työväki voinut tehdä, sillä ne olivat sopi
mattomat ja yksipuoliset, niin isännistö ilmoitti, että saha laitetaan
sen johdosta seisomaan 20 p:nä toukokuuta, vaikka raamimiesten enti
nen sopimus päättyi vasta 1 p:nä kesäkuuta. Näin ollen ei työväki
ehtinyt sanomaan itseään irti, vaan joutui aivan äkkiarvaamatta sul
kuun isännistön taholta.
Isännistö kieltäytyi edelleen jyrkästi neuvotteluista ja täytyi ru
veta järjestämään osaston puolesta riitaan joutuneiden olosuhteita, sillä
arvattiin tulevan pitkällisen työtaistelun. Kesäkuun 1 p:stä liitto osas
ton kautta julisti toiminimi Fellmanin sahan lakkotilaan. Työriidan
alkaessa työskenteli liikkeessä työläisiä seuraavasti: 139 miestä, 32
naista, yhteensä 171 työläistä. Työnhaluisiksi jäi 5 miestä.

Liittoomme kuului
Toisiin liittoihin
Järjestymättömiä ..

Miehiä

Naisia

Yhteensä

134
66
2
66

32
5
3
24

166
71
5
90

riidan alaiseksi, jäi 2 jär
nyttä miestä, vaan nämäkin isännistö ajoi pois töistä.
Useampia kertoja tarjottiin isännistölle neuvotteluja riidan aikana.
Mutta se ne yksinkertaisesti hylkäsi. Päinvastoin isännistö haastoi
liittomme sovinto-oikeuteen muka entisen sopimuksen rikkomisesta ja
lakon teosta ja vaati liiton velvoittamista n. 13,000 mk:11a korvaamaan
lakossa syntyneen vahingon. Sovinto-oikeus kokoontui 2 kertaa asiaa
harkitsemaan ja tuomiisi, hyläten kanteen, kummankin riitapuolen ta
san maksettavaksi sovinto-oikeuden kulut. Tähän raukesi ne isän
nöitsijä, tri Fellmanin suuret korvausvaatimukset.
Taistelu kesti ehjänä elokuuhun asti, jolloin ei vielä lakkolaisista
mennyt työnhaluisiksi kuin 3 miestä ja 4 naista. Muilta paikkakun
nilta oli tullut useampia kymmeniä työnhaluisia. Lakkolaisia ahdisti
virkavalta työmaata likellä olevilla maanteillä, ja samoin Vesijärven
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satamassa, peläten agiteerausta ja rauhan häirit
semistä. joten vapaa liikkuminen lakkolaisilta oli
rajoitettu.
Elokuun alussa, jolloin nykyinen sota alkoi,
liittoloimikunta lopetti maksut sekä avustukset.
Samalla julkaisi se lehdissä kiertokirjeen kehot
taen lopettamaan kaikki työriidat. Näin ollen
jäi lakko osaston kannettavaksi. Silloin käsket
o. n.
tiin osaston puolesta yleinen lakkolaisien kokous,
Nestor Hiltunen
jossa keskusteltiin lakon lopettamisesta. Kun oli
otettu isännistöltä selvää, ottaisiko se entistä työväkeään töihin, johon sitä oli jo pakottaneet kunnan miehetkin, niin
kun hän siitä kieltäytyi, ja kun lakkolaisista jo suurin osa oli muualla
töissä, ja kun lisäksi lakon lopettamisesta ei olisi ollut mitään hyötyä,
niin päätettiin sitä jatkaa toistaiseksi.
Elokuun lopussa esitettiin isännistölle uudelleen, eikö se suostuisi
ottamaan osaa entisestä työväestään töihin, kun heitä ei enään ollut
lakossa kuin 40. Tähän isännöitsijä suostui ja lupasi ottaa työhön 50
miestä, vaan ei kaikkia yhdellä kertaa. Lupasi myös lehdessä ilmoit
taa sitte kun tarvitsee. Yleisessä kokouksessa harkittiin tätä ehdo
tusta ja tuli päätös, että lakko lopetetaan sinä päivänä, jolloin isän
nistö ilmoittaa entisiä työvoimaa töihin. Tämä isännistön ilmoitus oli
Lahden Lehdessä 12 p:nä syyskuuta 1914, jolloin katsottiin lakko lop
puneeksi. Vaan sittekin isännöitsijä petti; ei ottanut töihin lupaa
maansa määrää.
Tämä työtaistelu kesti 22 päivästä toukokuuta 12 p:ään syyskuuta.
Että työläiset joutuivat tappiolle, johtui nykyisestä tilanteesta. Vaikka
taistelu kesti niin kauan, ei lakkolaisista mennyt työnhaluisiksi kun
9 miestä ja 4 naista. Taistelun aikana kävi liikkeessä työnhaluisina
yhteensä 250 työläistä, vaikkei tämä summa ollut yhtaikaa, joten silti
ei työt olleet kuin osittain käynnissä rikkurivoimin. Aivan oppimatointa joukkoa, vailla ammattitaitoa oli tuo työnlialuisten sakki.
Vaikkakaan tuossa taistelussa ei voitettu, niin oli se opiksi työ
läisille, ja ehkä isännistölle vielä enemmän, koska sen seurauksena on
vieläkin ainainen työvoiman puute. Osaston jäsenlukua ei se vähen
tänyt, päinvastoin, kun oteftian huomioon poismuuttaneet. Avustusta
maksettiin yhteensä 1.924 ml josta liiton osalle tuli 1,788 mk.
Kuluvan vuoden aikana on kokousten pito vähentynyt, multa
jäsenet eivät silti ole olleet toimettomina. Varsinkin toimikunnalla on
ollut paljon asioiden valmisteluja, vaikkakin ne ovat koskeneet osas
ton sisäisiä kysymyksiä. Iltamien pidolla on koetettu kartuttaa osas
ton rahastoa, joka onkin onnistunut tyydyttävästi.
Toivomuksemme olisi edelleenkin päästä ripeästi eteenpäin vas
tuksista huolimatta, vaikka nykyinen tilanne on linjoittanut osaston
jäsenet eri suunnille, sekä isännöitsijä, tri Fellman on ajanut töistä
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jokseenkin kaikki osaston jäsenet ja vielä häätänyt asunnoista viime
ja tämän kuluvan vuoden aikana syyttäen heitä jos mistä. Kaikesta
päättäen on isännöitsijällä aikomus päästä eroon entisestä työväestös
tään ja pääasiassa järjestyneistä. Mutta, kuten sanottu, nämä esteet
eivät ole olleet yhtään haitaksi osaston toiminnalle, päinvastoin. Sillä
Lahdessakin ovat sahatyöntekijäl ruvenneet käsittämään asemansa.
Osaston kehitys kuvastuu seuraavista numeroista:

Vuosi

Tulot

Menot

Jäseniä

Varat

kokoin.

puolitu.

1907

166 25

143 55

22 70

1908

176 35

172 90

26 15

1909

374 45

350 15

444 84

1910

178 60

158 85

377 45

9

3

1911

357 55

364 50

349 10

12

4

1912

925 59

903 38

354 11

18

13

1913

799 16

893 25

309 57

25

35

1914

2 858 07

2 801 62

126 20

43

42

1915

664 68

718 25

289 63

24

17

757 31

706 40

797 69

36

25

VII. 1916

20
?
18

Toppilan osasto N:o 65.
Ensi herääminen.
Meilä huvittanee
joskus katsoa taak
semme kuin kuokkamies
pellollaan
kuinka paljon jäl
keä on tullut. Men
neisyys
kuvastaa
meille
mitä
esiisämme ovat teh
neet, ja mitä teke
mättä jättäneet. S e
on kuin kuvastinToppilan osaston toimikunta v. 1016

S. H.

138
jossa näemme oman itsemme, ja josta tulevai
suus häämöittää kuin aamu-unelmana, jota unek
simme puolihorroksissa.
Me emme nyt tahdo lukijaa viedä vuosi
satojen taakse; kymmenen vuotta siihen on riit
tävä, ehkä joku vuosi enemmän.
V. 1902 keväällä oli Oulun seudun sahalai
sia kehoitettu tulemaan Oulun työväen talolle,
jossa puhujana ilmoitti esiintyvän Suomen sos.dem. puolueen puhuja Vilho Lehokas. Kutsua
oli noudattanut joitakin kymmeniä henkilöitä.
Vaikka ahtaat valtiolliset ajat olivat, puhui
hän kuitenkin niin voimakkain sanoin, että se joitakin kuulijoita hir
vitti! Hän kuvaili kuinka tunnottomasti kapitalistit nylkevät työtä
tekevää kansanluokkaa kaikilla mahdollisilla ja mahdottomillakin
keinoilla, mainiten räikeimpiä niistä, että tukka oikein päässä nousi
pystyyn, niin on tämän kirjoittajalle eräs mukana olleista kertonut.
Oulun työväenyhdistykseen kuului silloin jo joku ammattiosasto toisilta
ammattialoilta. Tämä puhe sekä esimerkin seuraaminen vaikutti sen,
että päätettiin perustaa Culun seudun sahalaisten ammattiosasto, joka
sille annettiin nimeksi. Sen tarkoitus oli olla haaraosastona Oulun
Työväenyhdistyksessä ja sen toimintaohjelma oli yhtä paljon valtiolli
nen kuin ammalillinenkin.
Jäseniä tuohon liittyi heti koekirjoituksessa noin 30:n paikkeille.
Osaston varsinaiseksi sieluksi tuli silloin eräs hyvin innokas sosialis
tinen työmies Matti Rekonen, sitten Alarik Kinnunen ja Nehemias Tiitto
Tiitto meni pari vuotta noitten tapausten perästä Ameriikkaan. Rekosesta tuli pomo Toppilaan, eikä hän nykyään ota osaa mihinkään työ
väeni vrintöön. Kinnunen on pysynyt uskollisesti tähän päivään saakka
mukana periaatteille uskollisena, ollen siis Toppilan osaston vanhin.
Tiitto- olluaan noin 4 vuotta Ameriikassa. on jälleen kyllä palannut
paikalleen.
Jäsenmaksua tämä osasto peri jäseniltään 10 penniä viikossa,
josta erästä ei luonnollisesti kyetty lakkokassoja edes ajattelemaan
kaan. Ja vielä kun suurin osa työväkeä paikkakunnalla eli aivan tietä
mättömyyden helmassa, otti se elämän vaan huvin kannalta. Jäseniä
osastoon saatiin liittymään perhe-iltamia pitämällä. He näet luovullivat tuon 10 penniä mielellään, kun saivat vaan olla huveissa, joten
huvi ei tullut varsin kalliiksi sille viikkoa kohti nykyaikaan verraten.
Näitä iltamia osasto pani toimeen milloin Toppilan höyläverstaassa,
milloin missäkin. Varsinaiset osaston kokoukset olivat Oulun Työväen
talolla.
Tämän osaston poliittiselle toiminnalle lienee kunniaksi se, eitä
se kyseli ympäri Suomea m. m. Kotkasta y. m., löytyykö jo koko Suo

139
mea käsittävää salialyöntekijäin järjestöä. Lii
toksi ei sitä vielä osattu nimittää. Ajateltiinpa
Oulun lääniä ksittävää paikallisjärjestön tapaista,
josta lähetettiin kiertokirjeitäkin mainitulle alu
eelle, mikä puuha kuilenkin raukesi.
Palkkataisteluja ei tämän osaston tarvinnul
käydä, johon se ei olisi pystynytkään, vaikka
palkat olivatkin hyvin alhaiset.
S. H.
Nelieinias Tiitto
Toppilan osaston
perustajajäsen

Toinen sysäys.
Kansallisen työväenliikkeemme murrosaikana 1905 (Iti oluin tietysti Toppilastakin mukana, työnantaja kun vielä perustuslaillisessa
kuumeessaan suosi työväkeä. Se näet luovutti työväelle oikein sahan
puolesta kokous- ja iltamahuoneustoksi n. s. lukutuvan, joka on jonkun
lainen pirttirakennus, väliseinällä varustettu, josta toista osaa voipi käyt
tää juhlasalina, loisia näyttämönä. (Nykyään työväen ruokaili] ana'.)-'
Tämä, ynnä muut seikat vaikutti, että toiminta paikallistui kullakin
sahalla. Tämä osasto oli hengissä aina vuoteen 1907.
V. 1905 marraskuun tapahtumain mentyä ohitse alkoi heti selvitä
ajatelevalle osalle työväkeä, että Suonien perustuslaillinen puolue oli
tehnyt aatteellisen vararikon. Koko vuoden 1906 Toppilan työväen
suurin osa nukkui hurskaan unta. Palkat olivat alhaiset, mutta siltii
tyydyttiin. Se oli katsellut marraskuun tapahtumia kuin katsellaan ilo
tulitusta, joka tänään nähdään, huomenna unhoitetaan.
Sahanhoitaja tietysti näki ja ymmärsi, ettei työväki pysty mihin
kään vastarintaan. Se alenteli palkkoja mikäli luuli voivansa vasta
rinnatta sitä tehdä. Toukokuulla 1907 tekivät sahan naiset lakon,
vaatien palkankorotusta. Samoihin aikoihin oli Oulussa puhujamatkalla
Heikki Jalonen Suomen sos.-dem. puolueen puolesta. Hänen ansiokseen
lukevat monet paikalla olleet sen, että naiset voittivat puolet siitä, mitä
olivat vaatineet, ja samalla sai hän tuon vanhan osaston kokouksessa
1 päivä kesäkuuta 1907 aikaan, että päätettiin yhtyä Suomen Sahateollisuustyöväen liittoon, jolta se sai järjestysnumeron 65.
Tämä uusi tulokas kenties hiukan hermostutti työnantajaa, vaikka
kaan sillä ei siitä vielä pelkoa ollut. Työväki kyllä oivalsi aseman
vakavuuden. Se ymmärsi, että jos tulee lakko sahalla, niin heti joudu
taan taivasalle. Kuilenkin toimittiin entisessä pirtissä vielä loisia vuolta,
vuoden 1908 lopulle.
Osaston jäsenmäärä vaihteli 70—100. Yllämainittu lakko oli siis
kuin etuvartiokahakka. josta seurasi työväen voimain hiljainen kokoon-
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tuminen. 1908 keväällä osasto suunnitteli yleistä palkkatariffia, mutta
se raukesi, kun ainoastaan vähälukuinen osa työväkeä oli sen takana.
Tällä toimintakaudella sai Toppilan työväki ajetuksi läpi sen, että
lauvantai-iltana lyöt lopetetaan klo 2 p:llä. Mutta palkkaa työnantaja
maksoi tavallisen entisen taksan mukaan, ja työväki, s. o. suurin enem
mistö, ei välittänyt koko järjestäytymiskysymyksestä mitään. Niinpä
alkoikin v. 1909 tienoilla taantumus voittaa yhä enememmän alaa.
Jäsenmäärä aleni, kunnes se lopulla vuotta 1911 oli jo 3:ssa. Jopa
aikaisemmin olivat jotkut jäsenet tulleet siihen vakaumukseen, että
Toppilan sahan työväki ei osastoa tarvitsekaan, ja ehdottivat silloi
selle liiton asiamiehelle Ville Heimoselle, että lopetetaan se kokonaan.
Hän ei siihen suostunut, joten osasto jäi kitumaan kunnes tulta saatai
siin tuohon kylmyyteen.
Kesällä 1911 oli sahalla maksettu täkäläisiin oloihin nähden hyvin,
25—33 mk. tienoilla vaihteli koko kesän työmiesten viikkopalkka. Saha
seisoi kesäkäynnistään jo syyskuussa, ja tiedettiin, ettei se tule käy
mään ennenkuin jäiden tulon jälkeen. Mutta kuitenkin työnantaja
aivan kuin tahallaan viivytti sahan käyntiinpanemista yhä tuonnem
maksi ja tuonnemmaksi. Talvella 1910—11 oli talvisahaustaksa ollut
25 penniä raami- ja 27 p. sirkkelimiehille sadalta puulta. Nyt v. 1911—12
talvisahauksen alettua se pudotettiin yhdellä pennillä sataa kohden alas
päin. Jo edellisenä talvena oli oltu hyvin tyytymättömiä palkkojen
pienuuteen. Työläisperheissä oli suoranainen nälkä, kun vihdoin noin
2 viikkoa ennen joulua pantiin saha käymään. Saha seisotteli milloin
minkin syyn tähden, joten noin 9 mk. tienoille teki koko tuon ensi
viikon tili. Seuraavan viikon tili oli noin 12“A3 mk. Joulu oli silloin
Toppilan työväelle kurjuuden joulu. Sanotaanpa sahanhoitaja Littovvin
ivallisesti eräälle vanhalle sahan työläisnaiselle sanoneen: Maistuuko
joulupuuro hyvälle?* Joulujen välissä ja ensimäisellä viikolla tammi
kuuta 1912 eivät työntekijäin ansiot olleet sen kummemmat. On 6:s
päivä tammikuuta, vihainen pohjan pakkanen paukkuu nurkissa. Työt
sahalla alkavat aamulla kello 6 tavalliseen nuottiin. Sahurit vetävät
remmit koneissaan lujan päälle ja alkavat sahata. Kärrääjät ja sirkkelimiehet sahan alapäässä seisoskelevat ryhmissä, mitä lie heillä keskus
teltavaa, vihdoin he katoavat. Silloin sanoo eräs nuori sahuri aivan
kuin leikillä: »Lähdetään mekin pirttiin, koska sinne menee toisetkin.*
Raamit seisojat yksi toisensa perästä sahurien lampatessa pirttiin loinen
toisensa perästä. Pirtti on täynnä tupakansavua niin, että seiväs pys
tyssä pysyisi. Hiljainen puheensorina täyttää sen. Kaikki istuvat rau
hallisen näköisinä, aivan kun ei olisi mitään tapahtunutkaan. Ei kenen
kään kasvoilta huomaa kiihkon merkkiäkään. Mitä kukin ajatteli sie
lussaan, ei voi sanoa. Noin 15 minutin istumisen jälkeen nousee eräs
nuori työmies ylös penkiltä ja sanoo, että »olisi pidettävä kokous ja
päätettävä, mitä tehdään, kun ei kukaan työhön palaaS Joku heitti
puhujaan ivallisen katseen. Tämä ei tästä säikähtänyt, vaikka huo
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masi, kuinka kylmästi se oteltiin vastaan. Suuttumuksen puna nousi
hänen kasvoilleen kun hän hypähtää penkille seisomaan ja lausuu
lujalla äänellä: fcjoko meidän on mentävä työhön tai lähdettävä
kokousta pitämään, tullaksemme varmuuteen, mitä meidän on tehtävä.«
Nyt alkaa neuvottelu ja niin päätetään kello 10 kokoontua »Valolle .
Nälkä oli ajanut lakkoon. Tämä lakko oli omituinen luonteensa ynnä
seuraustensa puolesta Toppilan sahan työväelle. Ensimmäinen lakko
laisten kokous oli hyvin rauhallinen. Lakko ei ollut minkään järjes
telmällisen toiminnan tulos, se syntyi joka yksilön sielussa. Sen oli
äärimmäinen hätä pakoittanut ilmoille. Työnantaja säikähti luonnol
lisesti, aivan kuin kuuma kivi olisi taivaasta sen pöydälle tipahtanut.
Se odotti nöyryyttä ja pyyntöjä, mutta se synnytti uhmaa!
,jj^euvottelut itse sahanhoitajan kanssa eivät johtaneet mihinkään
tulokseen, työväki turvaantui pääherroihin. Ne luikertelival miten par
haiten osasivat. Kerrotaan, että useampi herrasmies kaupungissa puhe
limella haukkui sahanhoitajaa y. m. asiaan kuuluvia siitä, että saatta
vat työväen suorastaan vaivaishoidon niskoille. Luulisi olevan kau
pungin rikkaimmilla miehillä rahaa maksaa paremmin työväelle. Ylei
nen mielipide oli siis lakkolaisten puolella. Lakkoa kesti kuitenkin noin
2 viikkoa. Herroja hävetti antaa perään, ja olla antamatta. Voitto oli
työväelle tuossa lakossa melkein loistava. Sahaustaksat kohosivat raamija sirkkelimiehille 4 ja 5 penniä sataa puuta kohden. Lakkolaisia avusti
Suomen järjestynyt työväki.
Eräässä lakkokokouksessa eräs puhuja huomautti lakkolaisia tästä
lausuen m. m.: »Suomen järjestynyt työväki on ojentanut meille hädässä
auttavan kätensä siitä I uclimatta. vaikka meistä vain 3 sielua kuuluu
Suomen Sahateollisuustyöväen liittoon. Nyt on meidän riennettävä
järjestymään miehissä, sillä ei ole varsin varma, onko seuraavalla ker
ralla apu yhtä löyhässä, jos yhä edelleen olemme samanlaisia vetelyksiä.« Kehotusta seurasikin heti joku parisenkymmentä. Tapaus ei
itsessään vaikuttanut niin kuin oli luullut, mutta siitä lähtien alkoi kui
tenkin osaston jäsenmäärä kasvaa hitaasti mutta varmasti, niin että
se jo v. 1914 kohosi 200 korville. Kuitenkaan ei ole mitään järjestettyä
työsopimusta saatu vielä aikaan, vaikka sitä keväällä 1914 yritettiin.
Se osaksi työväen välinpitämättömyyden y. m. seikkojen vuoksi rau
kesi. V. 1913 järjestymättömät tekivät taas lakon, vaatien erästä pomoa
poistettavaksi työmaalta huonon käytöksen takia.
Senkin työväki
voitti.
Nyt maailmansodan aikana on taas osaston jäsenmäärä laskenut,
kun työt ovat käyneet vaan talvisin, joten osastoon kuuluu nykyään
noin 6ö jäsentä, mutta tämä näyttää sille, että tulevaisuus on meidän!
Vaikeasti olemme työtä tehneet. Sikäli kun tietoisuus joukoissa kas
vaa, on voitto meidän.
Vanha osasto liittyessään Suomen Sahateollisuustyöväen liittoon
luovutti kirjastonsa K. K. Työväenyhdistys »Valolle*. Sen tarkoitus
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oli turvata nuo ainoat sivislysvälineel paikkakunnan työväen käytettä
väksi koska se silloin pelkäsi, että liitto-osasto sattuisi kaatumaan.
Tuo n. s. nälkälakko on ollut kiiänleenlekevänä tapauksena
paikkakunnan työväen valistuksessa. Sen perästä on voitettu paljon
sydämiä asiallemme.
Osaston raha- ja pääomatili osittaa, eitä osastolla on nykyään
rahaa 146: 54 p. Muilla omaisuulta 90: -. Yhteensä 236: 54 p.

Valkiakosken sahan ammattiosaston N:o 68 toiminta.
Heinäkuun 21 p.
heräsi
Valkiakos
ken sahan työväes
tön kesken ajatus
perustaa
paikka
kunnalle ammatti
osasto.
Alustavan
puheen piti F. Rein.
Asiasta tapahtuneet
keskustelut
johti
vat siihen
tulok
seen, että kokouk
sessa olijat valitsi
vat keskuudestaan
5-miehisen
komi
tean laatimaan ammattiosastolle säännöt; valituksi tulivat K. Rytkönen,
K. Gustafson. K. Sirén. T. Lindgren ja V. Johansson. Johtokuntien
kokoukseen sahalyöläisiii edustamaan valittiin K Sirén.
Ensimäkien osaston kokous pidettiin syyskuun 17 p:nä, jossa va
littiin johtokunta vuodelle 1907. Siihen tulivat K. Rytkönen, F. Rein,
K. Sirén, K. Vallin. T. Lindgren; varalla K. Nappa ja K. Gustafson, joista
puheenjohtajaksi F. Rein. varapuheenjohtajaksi T. Lindgren, kirju
riksi K. Rytkönen, varakirjuriksi K. Vallin ja rahastonhoitajaksi K. Siren.
Lokakuun 29 p:nä pidetyssä kokouksessa valitsi osasto keskuudestaan
huvitoimikunnan ja järjestysvaliokunnan. Muuten osasto synnyttyään
osotti vilkasta toimintaa, sillä työväestössä heräsi ajatus työpäivän ly
hentämisestä ja lokakuun kokouksessa asetettiin 3-henkinen komitea
tekemään kirjallisen pyynnön työnantajalle lauvantai-päivän lyhentä
misestä 8-tuntiseksi. johon työnantaja sittemmin suosluikin. Kaikkiaan
piti osasto kokouksia ensimäisenä vuonna 6. niissä oli esillä 30 asiaa.
Seuraavassa vuosikokouksessa tammik. 12 p:nä 1908 tuli johto
kuntaan: F. Rein. K. Rytkönen. K. Vallin. E. Jägerroi» E. Sorri ja N.
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Toivonen. Niiniä valitsivat
keskuudestaan puheenjoh
tajaksi F. Reinin, kirju
riksi K. Rytkösen, rahas
tonhoitajaksi
E. Jägerroosin. Seuraavassa ko
kouksessa, joka pidettiin
________
helmik. 9 p., keskusteltiin
5. n.
V. Johansson*' ”
lnille kannalle on asetutta
Hilda Mikkola
va naistoverien suhteen,
jotka olivat häädetyt työstä pois ilman mitään syytä. Kokous asetti
sovittelukomitean valvomaan naistoverien asiaa, josta tuloksena oli,
että naiset saivat palata jälleen töihin. Muuten oli osaston toiminta
syyspuolella jo paljon laimeampaa kuin edellisenä vuotena. Kokouk
siin osanotto oli verrattain vähäinen, vaikka oli kyllä kokouksetkin
järjestetty ohjelmallisiksi. Toimittiinpa kuinka tahansa, niin sittenkin
oli osaston jäsenmäärä ikävä kyllä, vähentynyt 20 hengellä.
Vuonna 1909 toimi puheenjohtajana F. Rein, kirjurina F. Harju
ja rahastonhoitajana K. Rytkönen. Lokakuun kokouksessa veroitti
osasto jäseniään 25 pennin viikkomaksulla. joka tuli Ruotsin työnsulkulaisille. Muuten oli osaston toiminta yliii—edelleenkin hiljaista.
V. 1910 toimi puheenjohtajana niinikään F. Rein, kirjurina E.
Järvinen ja rahastonhoitajana K. Rytkönen. Mitään erityisesti mainit
tavia toimia ei osasto tälläkään vuonna suorittanut.
Vuoden 1911 ajalla osoitti osaston toiminta vilkastumista. Jäsen
määrä edelliseen vuoteen verrattuna oli kohonnut 10 hengellä. Osas
ton puheenjohtajana toimi edelleen F. Rein. Näiden viiden vuoden
ajalla ovat osaston jäsenet saattaneet tovereitaan heidän viimeiseen leposjiaansa 3 henkeä: Lempi Valleniuksen, Nestori Toivasen ja Juho
Rytkösen, jotka pitkällisen keuhkotaudin uuvuttamana nuoresta ijästään huolimatta sortuivat elämän leipälaislelussa.
Rauha heidän to
mulleen!
Vuosi 1912 oli paljon lupaavampi kuin edelliset vuodet, sillä osas
ton toiminta oli jotenkin vilkasta. Jäsenmäärä oli kaikkein korkeim
millaan. Virkailijoina toimivat samat kuin edellisenäkin vuotena. Toukok. lfi p:nä 1912 esitti johtokunta palkkatariffin. Vaatimukset olivat
seuraavat: ulkotyömiehille 3 mk., naisille 2 mk., tukkien sortteeraajille
3: 50. ripaleikkaajalle 3: 50, raamin tyvisahurille 4 mk., apusahurille
3: 50. lankkujen taaplaajille 6: 25. Kuten näkyy, eivät vaatimukset ol
leet suuret, mutta kuitenkaan ei niitä saavutettu.
Vuonna 1913 ja 1914 on osaston puheenjohtajana toiminut K
Nieminen, varapuheenjohtajana V. Johansson, kirjurina J. Salonen,varakirjurina L. Halminen ja rahastonhoitajana K. Rytkönen.
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Vuonna 1915 ja 1916 on
osaston
puheenjohtajana
toiminut F. Rein, kirjuri
na L. Halminen ja rahas
tonhoitajana K. Rytkönen.
Näinä viimeisinä vuosina
on osaston jäsenmäärä
vähentynyt tuntuvasti. Sii
S. H.
S?H.
hen on suurimmaksi osak
Jollan Mikkola
Kalle Nieminen
si vaikuttanut se, että työt
ovat olleet vain osaksi
käynnissä. Vuorotyöt ovat kokonaan poistetut ja toinen työvuoro on
ollut korkeintaan 8 kuukautta töissä vuotta kohden, joten heidänkin
on joka vuosi etsittävä uusia työmarkkinoita. Nykyäänkin on ainoas
taan 5 osastomme jäsentä sahalaitoksella. Poistuneiden joukossa on
myo? (Baston rahastonhoitaja K. Rytkönen, jonka tilalla on toiminut
puolen vuoden ajan Martti Rein. Tämä viimeinen vuosi onkin ollut
osastollemme koettelemusten vuosi, sillä 1 osastomme jäsen kätkettiin
maan Etiveen ja kaksi loukkaantui tapaturmaisesti, nim. osaston puheenjolilaja F. Rein, joka suistui alas 6 metriä korkean tukkitelan
päältä, jolloin häneltä katkesi kylkiluita ja kestää pitemmän ajan,
ennenkuin hän tulee työhönkykeneväksi. Pienemmän vamman sai osas
ton kirjuri L. Halminen, joka lonkkasi kätensä paperikoneen kiillotusprässin välissä, ja on hän ollut myös työhön kykenemätön.
Nykyisen sotatilan aikana ovat useat kylässämme olevat osastot,
niiden joukossa myös sahan ammattiosasto, lähettäneet palkankorotuspyynnön työnantajille ja on niihin osaksi tullut myönnytyksiä.
Keskeytymättä ovat osastomme jäseninä olleet F. Rein, K. Mik
kola, Hilda Mikkola, V. Johansson. K. Rytkönen, J. Salonen, K. Nie
minen, Hilma Lehtinen ja Maria Sund. — Jäseniä osastossamme on
nyt 16 miestä ja 4 naista, yhteensä 20.
Varat viime vuoden tilikirjojen mukaan ovat seuraaval:
Rahaa ............................................. 214: 70
Lipun arvo ...................................... 46:80
Muuta kalustoa .............................. 25: - Kirjasto ............................................ 86:60
Yhteensä 373: 10
1
Paljon emme ole tämän 10 vuoden ajalla voittoja saavuttaneet,
mutta toivomme, että saamme vastaisuudessa nauttia työmme hedel
miä!
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Pateniemen osasto N:o 83
perusletliin 15 p:nä toukok. 1908. Se a,Olli loi
mi Iitansa
paikkakunnan
työväenyhdistyksen talol
la, jossa on myöskin toi
minut koko olemassaoloaikansa.
Jäseniä liittyi
silloin osastoon noin kol
misenkymmentä. joka jä-

o v Liimatainei|H'

senmäärä pysyi samanlai
sena aina vuoteen 1912. Toimikunnan jäseniksi tulivat silloin .1. A. Aal
tonen, ■). E. Kinttu. Iisakki Isoniemi. Väinö Junttila. Iisakki Seppänen.
Aleks Pietilä ja Otto Monni. Syy. miksi osaston jäsenmäärä pysyi
niin alhaisena, oli siinä, että työväestö oli enimmäkseen pikku möi
kien omistajia, joten lie eivät katsoneet tarpeelliseksi kuulua mihin
kään osastoon, vaan luulivat olevansa kyllin turvatut ilman sitä. Tämä
on tehnyt kiusaa koko osaston toiminta-ajan. Vasta v. 1912 kohosi
jäsenmäärä 163:een, laskeutuen vuotien lopulla 102:een. V. 1913 oli
korkeintaan 161 jäsentä ja vuoden lopussa 151. V. 1914 oli kerran 252
jäsentä ja vuoden lopussa 214. V. 1915 lopussa oli 137 jäsentä.
Varoja osastolla on ollul eri vuosina seuraavasti: v. 1911 Smk.
642: 60. v. 1912 Smk. 952: 61. v. 1913 Smk. 563: 65. v. 1914 Smk. 802. 21.
v. 1915 Smk. 497: 37. Varoja osasto on hankkinut itselleen jäsenten
viikkomaksuista, 5 penniä viikolta sääntöjen mukaan. Normaali aikoina
on osaston huvitoimikunla hankkinut osastolle tuntuvaa avustusla sen
sisäisiin menoihin.
Ennen sahateollisuustyöväen liiton Pohjolan piirin perustamisia
toimi osasto Oulun seudun sahalaitosten ammattiosastojen kanssa yh
dessä työ aikaa ja palkkoja järjetääkseen. Toiminta kävi mainittujen
sahalaitosten yhteisen toimikunnan kautta, jonka nimenä oli Oulun seu
dun sahalaitosten ammattiosastojen yhteinen toimikunta. Tähän toi
mikuntaan kuului osastostamme 2 jäsentä.
Työtaisteluja on osaston toiminta-ajalla ollut useampiakin, vaan
varsinaisesti ei osasto ole ottanut niitä johtaakseen, paitsi v. 1913, jol
loin osastomme sai kokea 3 kuukautta kestäneen työtaistelun, saavut
tamatta sittenkään sanottavaa tulosta. Työnantajan puolesta on osas
tomme saanut toimia rauhassa. Jäsenyyden tähden ei ole ketään ero
tettu pyis töistä. Jäsenmaksuja on kannettu työmailla ja kokouksissa
työväentalolla.
Osastomme jäsenmäärä nykyään, 1 p::nä elok. 1916, on 111 miestä
ja 15 naista.
Varoja: irtainta omaisuutta ,on 150 markan arvosta ja
rahaa 19 markkaa 2 penniä.
to
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Huomatuimpina henkilöinä osastossamme, jotka ovat tehneet työtä
osaston hyväksi, voimme mainita edesmenneinä vuosina K. Lampisen,
K. Hekkalan ja A. Pyhälän sekä Väinö Härmän; vaan nämä ovat jo
useampia vuosia sitten olleet pahoitetut siirtymään pois toisille paik
kakunnille. paitsi Väinö Härmä, jonka kuolo eroitti v. 1913 jättäen
hyvän muiston osastollemme.
Nykyvuosina toimineista henkilöistä
voimme mainita O. Nousiaisen. O. V. Liimataisen, A. Juolan, K. Vuokilan, M. Karjalaisen ja .1. Homon, jotka ovat innokkaimmin ottaneet
osaa toimintaan.

Antrean osaston N:o 84 toiminnasta.
Vuoksen
laak
sossa on jo vuosi
kymmeniä harjoi
tettu
kaikenlaista
metsäliikettä,
ku
ten halonhakkuuta,
parrunveistoa y. m.
Noin kymmenkun
ta vuotta
sitten
olivat työläiset vie
lä
työnantajiensa
täydellisen
mieli
vallan alaisia ja
Antrean osaston toimikunta v. 1916
S. H.
osasivatkin
työn
Oikealta lukien ; J. Klrkkäinen, A. Korhonen, K. Nissinen,
antajat
isäntävalA. Pehkonen, M. Kekki ja H. Savolainen
,
taansa käyttää ker
rassaan hyvin. Voiton kaikista vei eräs Rauha-yhtiö, joka veistäni
parruja.
Syksyllä 1907 oli liikkeen johtajien käytös työläisiään
kohtaan kerrassaan töykeä.
Palkankorotusvaatimuksiin vastattiin
tappotuomiolla!'$Se sai liikkeen Antrean läheisyydessä olevan työväestön
lähtemään kokonaan pois työmailta. Joulukuun 1 p:nä kokoontuivat he
Antrean aseman työväentalolle keskustelemaan metsätyöläisten yliteenliittymismahdollisuuksista.
Alustavan pulievuoron asiasta käytti K.
Heino. Keskustelun tuloksena oli. että päätettiin perustaa Metsätyö
läisten ammattiosasto ja valittiin sääntöjä laatimaan H. Valkonen. J.
Tuovinen, V. Markkanen, K. Heino ja Taavi Heino. Jouluk. 8 p:nä
oli uusi kokous, jossa hyväksyttiin säännöt sekä päätettiin yhtyä Ant
rean työväenyhdistyksen alaosastoksi ja jätettiin säännöt yhdistyksen
hyväksyttäväksi. Jouluk. 29 päivään mennessä olivat säännöt saaneet
asianomaisen vahvistuksensa, ja niin voidaan tätä päivää pitää osaston
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sääntömääräisen toiminnan alkamispäivänä. Sil
loin pidetyssä kokouksessa valittiin osastolle
virkailijat. Puheenjohtajaksi tuli J. Pihlman.
Heti toimintansa alussa tahtoi osasto ryhtyä
hankkimaan parempia työehtoja metsätyöläisille.
Paikoituksen toteuttamiseksi suunniteltiin ja
hinnoiteltiin eri työt, että saataisiin yhteinen työ
sopimus. Koska pelättiin tämän toimenpiteen
o.
kohtaavan ankaraa vastustusta työnantajan ta
Heikki Valkonen
holta. josta ei selviydyttäisi ilman taistelua, niin
alettiin kerätä taistelurahastoa. Jokainen jäsen luovutti pohjarahas
toon 1 mkan.
Koska toiminnan menestymisen ehtona käsiteltiin olevan työläis
ten valistuneisuudei niin ryhdyttiin tarmokkaisiin välisi ustoimenpiteisiin. Avustettiin vaalipiiritoimikuntaa rahallisesti ja palkattiin puhujia
useammaksi kuukaudeksi.
Vuoden kuluttua olikin osaston toiminta laajimmillaan. 16 eri
työmaalla oli jäsenmaksujen kantajia.
Jäsenluku oli 200 seuduilla.
Osaston silloisen toiminnan laajuutta kuvaavana seikkana mainittakoon,
että siltä pyydettiin puhujaa Kesälahdelle saakka ja että osasto pyyn
nön myöskin täytti.
15 p:nä marrask. 1908 päätettiin esittää ensiniäinen palkankorotuspyyntö ja työehtosopimus silloiselle työnantajalle, sRauha«-yhtiölle.
Esityksessä sanottiin, että ellei sitä hyväksytä, niin katsoo osasto sil
loin puolustuslakon välttämättömäksi. Tähän esitykseen saatiin vas
tauksen asemasta yleinen työnsulku 21 p:nä marraskuuta. Sulkua
kesti tammikuun puoliväliin ja päättyi se työläisten osittaisella voitolla.
Tämä taistelu ja muutkin niihin aikoihin maassamme tapahtu
neet työtaistelut opettivat osaston jäsenille, että yksityiset osas
tot ovat voimattomia työnantajien mielivaltaa vastaan. Sentähden alet
tiinkin suunnitella osaston liittymistä Sahateollisuustyöväen liittoon.
Lopullisesti päätettiin liittoon yhtyä tammik. 1 p:stä 1910 alkaen ja oli
päätös yksimielinen.
Tämän päätöksen tunnetuksi tulon jälkeen sanoi Rauha«-yhtiö
sen työsopimuksen irti, joka oli edellisessä taistelussa saatu. Irtisano
misesta johtui lakko, joka alkoi 11 p:nä tammik. 1910. Lakkoa kesti
puoli vuotta, jolla ajalla yhtiö hankki rikkureita noin 60 paikkeille.
Rikkurit olivat ammattitaidottomia, joten heidän työnsä oli uudelleen
teetettävä. Tämä kai aiheutti sen, että yhtiö lopetti toimintansa tämän
jälkeen kokonaan. Työläisillekin oli tästä taistelusta tappiota. Lakkorahasto, joka oli 1,000 markan suuruinen, kuluteltiin loppuun, ja heikonsi se osaston toimintaa. Lakon jälkeen aleni jäsenluku ja muuten
kin toiminta lamaantui. Hyödytön lakko lopeteltiin heinäk. 24 p:nä 1910.
Kun lakon aikana osaston toimitsijat hajaantuivat mikä minne
kin, niin järjestetty toiminta oli kauvan aikaa lamassa.
Kuvaavana
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seikkana mainittakoon. kuinka osaston ja toimikunnan kokouksia pi
dettiin pitkin Karjalan saloja, milloin Viipurin. Kurkijoen, Muolan, Hiilolan y. m. pitäjissä. Vasta tammik. 4 p:stä 1914 alkaen sai toiminta
kiinteämmän muodon, kun Antrean satamatyöläisten ammattiosasto 1
p:nä tammik. 1914 yhtyi metsätvöläisten osastoon. Tämän yhtymisen
seurauksena oli. että sellaiset uurastajat kuin ■Nissisen Kalle, Savolaisen
Heikki. Kärkkäis-.lussi ja Korhosen Aleksi yhdessä Valkosen y. m. in
nokkaiden metsälyöläisten järjestäytymistä harrastavien kanssa saatiin
yhteistyöhön. Siitä saakka onkin jäsenluku ollut hiljalleen kohoutumassa. ollen nykyisin alun toisella sadalla. Samaten on osasto talou
dellisesti vaurastunut.
Koko osaston toiminta-ajalla ovat loimet olleet suurimmaksi osaksi
yksien hallussa. Sellaisista kannattaa edellisten lisäksi mainita J.
Tuominen ja V. Markkanen, mutta suurin tunnustus on annettava Heikki
Valkoselle. Hän on osaston perustamisesta asli ollut mukana useissa
luottamustoimissa, suurimman osan aikaa puheenjohtajana. Väsymät
tömänä ja asiaansa innostuneena on hän Karjalan metsätyöläisille
kaikkialla puhunut ja persoonallisella käytöksellään, näyttänyt, minkä
laisen metsälyöläisen tulee olla: tuntea ihmisarvonsa ja vaatia, että sen
toisetkin tunnustavat. Ollappa meillä useampia sellaisia oman arvonsa
tuntevia metsälyöläisiä. niin kuinka paljon loisin voisivat metsätyöläislen olot olla! Silloin meitä kohdeltaisiin ihmisinä ihmisten joukossa
ja metsää kaataessammekin.

Kajaanin osasto N:o 88.

Kajaanin osaston toimikunta v. 1916
S. H.
Seisomassa vasemmalta: K. Ukko, I. Kovalainen, A. Niittynen, P. Sundelin ja A. Rytkönen, Istumassa vasemmalta:
P. Repo, A. Halonen, P. Hyvönen ja H. Tuppurainen

V:na 1909 alkoi
vat Kajaanin sahatyöläiset tuumailla
osaston muodosta
mista ja siitä tuli
kin
kohta
tosi.
Osasto perustettiin
2(1 p:nä lokakuuta
1909. Sen puheen
johtajaksi valittiin
P. liiiktlnen ja sih
teeriksi A. Ojala.
Ensimaiseen toimi
kuntaan kuuluivat
II. Paulin, A. Oja
la, V. Rönkä ja O.
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Ojala. Rahastonhoitajana loimi H. Paulin ja tilintarkastajina R. Halo
nen ja J. Piirainen.
Samalla kuin osasto | eruslettiin, päätti se yhtyä sahatyöväen liit
toon. Seuraavan tammikuun alusta 1910 yhdyttiin myös sos.-dem. puo
lueeseen. Alusta alkaen on osastolla myös ollut oma huvitoimikunta,
jonka avulla on koeteltu pitää osaston taloutta tasapainossa.
V. 1910 toimi puheenjohtajana osastossa P. Riikonen ja rahas
tonhoitajana V. Suutarinen, multa kun R. matkusti pois, siirtyi A.
Ojala puheenjohtajaksi ja hiilien sijalleen sihteeriksi tuli O. Halonen.
'Jämän vuoden päätöksistä mainittakoon verotus Ammattijärjestön va
rarahaston kartuttamiseksi. Vero oli 1 % mk. koko- ja 75 penniä puolimaksavilta jäseniltä.
1'. 1911 toimi A. Ojala edelleen puheenjohtajana, sihteerinä O. Ha
lonen ja rahastonhoitajana 11. Paulin. Silloin avustettiin toveri R. Ha
losta Helsinkiin Ammattijärjestön opetuskursseille.
Millä tavalla osasto on sitten vuoden 1912 kehittynyt, näkyy par
haiten seuraavista numeroista:

1
I 1912
1
I 1913
31 XII 1913
31 XII 1914
31 XII 1915

Kokomaksavia
30
32
63
100
43

Puolimaksavia
5
4

11
22
7

Yhteensä
35
36
77
122
50

Näistä numeroisia siis voimme päätellä, että osasto oli ripeästi
nousemassa aina siihen saakka, kun sota 1914 puhkesi. Sen jälkeen
toiminta on pysähtynyt. Toiselta puolen huonot työajat ja toiselta
puolen huolimattomuus on tämän vaikuttanut.
Meillä ei ole kuitenkaan syytä langeta epätoivoon. Yli nykyisen
tilanteen silti päästänee ja kun taas toimintamahdollisuudet aukenevat,
voi Kajaanin osastokin liitossa täyttää kunnialla paikkansa.
Nyt on osaston puheenjohtajana A. Halonen, sihteerinä P. Hyvö
nen ja rahastonhoitajana P. Repo.

Juustilan osaston N:o 89 toiminnasta.
Suomen Sahateollisuustyöväen liiton Juustilan osasto n:o 89 pe
rustettiin Juustilassa 6 p:nä syysk. 1908. Perustajana oli silloinen lii
ton puhuja Matti Karvonen. .1 äseniäjikirjottautui heti 35. Valittiin 5henkinen johtokunta, johon tulivat A. Iivonen. Anton Ilmonen, Otto
Sinisalo, Juho Taskinen ja Hugo Salmela. Viimeksi mainittu valittiin
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osaston puheenjoh
tajaksi. Näin
oli
saatu
paikkakun
nalle osasto, jonka
tarkoituksena
oli
valvoa ja edistää
työläisten taloudel
lista parasta.
Ei
puuttunut
muuta
kuin ripeää toimin
taa saada työläiset
sahalaitoksella
omaan järjestöönsä
Juustilan osaston toimikunta v. 1916
S. H. sekä tuntemaan si
Vasemmalta lukien seisomassa: Kalle Taivainen, Hugo
tä painostusta, mi
Eriksson ja Edv. Pellinen. Istumassa: Kalle Johansson,
kä silloin
lepäsi
rahastonhoit., Antti Alanne, puheenjoht.,
työläisten harteilla.
Juho Villanen, sihteeri
I. seita
kokouksia
pidettiin sekä keskusteltiin palkoista y. m. työväkeä koskevista asioista.
Tähän meni ensimäincn toimintavuosi. Jäsenluku osastossa ei lisään
tynyt eikä vähentynyt.
V. 1909 alussa alettiin jo työntekijöitä työnantajain puolell i
sortteeraamaan ja haalittiin muualta työvoimaa tilalle. Tästä oli seu
rauksena, että osa työntekijöistä teki itsepuolustuksekseen korpilak
koja. Nämä eivät suinkaan hyödyttäneet. Työväki kävi toiseen kei
noon: tarjosi joukkosopimusta isännistön hyväksyttäväksi. Tätä ei
isännistö sietänyt, vaan tilalle asetti yksityisluontoisen sopimuksen;
isännistä olisi ollut valmis tekemään työväkensä kanssa sopimuksen,
mutia ei liiton välityksellä. Joukkosopimuksen aikaansaanti siis rau
kesi ja työhön mentiin ilman sopimusta. Muutamia miehiä yhtiö ensin
erotti kokonaan palveluksestaan.
V. 1910, 1911 ja 1912 oli osaston toiminta melkein lamassa. Se
rajotlautui ainoastaan san sisäisiin tehtäviin. Jäsenluku pysyi jotenkin
alhaisena.
V. 1913 kasvoi Tpsenluku osastossa 79:ään.
Toukokuun loppupuolella piti sahan työväki ylei
sen kokouksen jossa päätettiin isännislöllä vaa
lia parempaa palkkaa. Vaatimuksen allekirjoitti
124 työläisiä. Vastausta pyydettiin kesäkuun
4 p:ksi. Isännistö ei vastannut.
Työväki ko
koontui uudestaan ja päätti valmistaa työehto
sopimuksen ehdolla, että jäsenluku osastossa
nousee KK). Jäsenluku kasvoikin sen määrän.
s. n.
Heinäkuun 27 p;nii hyväksyttiin sitä varten vali
Toivo Alku
10-vuotisjäsen
tun komitean valmistama työehtosopimus ja asia
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t

esitettiin liitolle. Kun samaan aikaan liitto jou
tui Porin sahojen lakon tähden suuriin työriitoi
hin, ei voitu Juustilan työehtosopimuskysymystä
liiton laholta ottaa esille. Sentähden työehto
sopimuksen esittäminen päätettiin siirtää sopi
vampaan aikaan.
V. 1914 alkoi myrskyn merkeissä. Edellinen
vuosi, 1913, oli ollut sahateollisuuden kukoistusvuosi, mikä vaikutti osastomme jäsenmäärän
U. Välikoski
Monivuot. toimihenkilö
nousuun. Tämän jäsenjoukon samoin kuin
muunkin työväen mielissä oli kauan juurtunut
ajatus palkkain kohottamisesta ja niiden pysyväisemmäksi var
mentamiseksi piti saada työehtosopimus.
Sen läpiajamiseksi oli
ajateltu kesä-aikaa. jolloin työt ovat laajemmassa käynnissä ja
johon mennessä olisi järjestymättömät . saatava osastoon. Mutia
eipä ollutkaan aikaa eikä tarpeellistakaan osaston jäsenten agitatsioni.
Sen tehtävän otti suorittaakseen toiminimi Diesen Wood. ja alkoi sen
ei sanoilla vaan teoiHa. Sahan seinille ilmestyi palkkaustariffi ja olisi
se ollut työväen sellaisenaan hyväksyttävä. Näiden kontrahtien ja py
käläin mukaan olisi tapuloitsijain pitänyt suorittaa 12 miehellä
kaikki puhdas tavara taapeleihin saadakseen 5 markkaa päivälle.
Taaplaajat neuvoteltuaan eivät katsoneet voivansa kontrahtia hyväk
syä, koska uusittujen koneiden lisääntyvän sahauksen johdosta on
mahdotonta 12 mieheen sanottua työtä suorittaa. Päätettiin pyytää lii
ton asiamiestä asioita selvittämään. Hän saapuikin tammikuun 16 p.
Samana iltana pidettiin osaston ylimääräinen kokous, jossa jyrkästi
päätettiin vastustaa yksityiskontrahdin allekirjoittamista. Seuraavana
päivänä kävi liiton asiamies toiminimen konttorissa asiasta neuvotte
lemassa ja tuloksena oli peräytyminen kontrahdeista ja niiden allekir
joituksesta, ja koska oli luvattu taata 14 miehelle 5 mk. päivälle, oli
näin ensimäinen puuska vältetty. Mutta tariffien yhä uusiutuessa ja
samalla työpalkkojen pieneneminen saattoi Juustilan työväestön asettu
maan jyrkemmälle kannalle. Silloin lähetti liittotoimikunta liiton jär
jestäjän J. Pihlmanin tarkoituksella, jos mahdollista, siirtää työehto
sopimuksen ajaminen tuonnemmaksi, mutta kokous päätti läpi-ajaa nyt
sopimuksen. Näin päätettiin alkaa puolustus- ja
samalla hyökkäyslakko maaliskuun 9 päivästä.
Lakon alaiseksi julistettiin lukkikasatyöt sahan
edessä, tukkien sahan eteen veto, kaikki sisätyöt
sahassa sekä lautatarhalyöt. Lakon johto jätettiin
•osastolle.
Neuvotteluja tarjottiin useampaan kertaan.
Suurimpana kiusana neuvottelujen onnistumi
seen näytti olevan isännistön luottamus pikai
seen voittoonsa, ja sen saavuttamiseksi käyttivät
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lie kaikki keinonsa. Kuusiviikkoisen laistelun jälkeen murtui toimi
nimi ja oli valmis sovinnon tekoon, joka päättyi työläisten voitolla.
Tähän kuitenkaan ei pääty juttu. Vähän sen jälkeen syttyi suuri maa
ilmansota. Työt vähennettiin sahalaitoksella ja palkat pudotettiin so
pimuksesta huolimatta 25 % alemmaksi joka alalla, kunnes taas yhtiö
jälleen rupesi antamaan työtä suuremmassa mitassa. Kuitenkin sekin
toive raukesi, sillä saharakennus paloi kohta sen jälkeen kokonaan po
roksi. Tähän päättyi vuosi. Synkkää se tosin oli, mutta jäsenmää
rämme kasvoi siitä huolimatta 113.
V. 1915 ja 1916 on ollut osastolle vaikeatrf. Sen toiminta on ra
joittunut ainoastaan sisäisiin asioihin. Tähän on vaikuttanut nykyi
nen tilanne. Palkkauskysymys on jäänyt työryhmien omaksi tehtä
väksi lukuunottamatta muutamia osaston välityksiä. Osaston jäsen
määrä on pysynyt huomattavan korkeana, käsittäen koko sahan työ
väestä 95 %, vaikka on harjoitettu poikottausta hyvin suuresti. Työ
palkat sahalaitoksella kohosivat entiselleen marraskuulla v. 1915. Sen
jälestä on kukin työryhmä saanut erikseen palkanlisäystä kalliinajan
muodossa.
•
Osaston jäsenmäärä vuosittain ja sen varallisuus:

Osaston varat

Jäsenluku
Vuosi'
koko maks.

puoleksi
maksavia

Smk.

P-

1908

35

1909

18

100 60

1910

19

1911

25

—

74 21

1912

35

7

515 31

—

1

55

49 45

1913

63

13

1 354 88

1914

136

20

1 009 82

1915

135

15

1 657 53

30. IX. 1916

169

20

23 02 94
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Tampereen sahatyöväen ammatillisesta toiminnasta.
Tampereen sahatyöväen varhaisemmista olvista
fampereen kaupungin luoteisessa
kulmassa Näsijärven rannalla sijait
see Särkänsaaren höyrysaha, jonka
nykyään omistaa .1. V. Enqvist o. v.
ja jossa työskentelee keskimäärin 60
työläistä. Kuten pienemmillä sa
hoilla yleensä, niin on täälläkin t/tiväki ennen ollut varsin paikallaanpysyvää väkeä. Kuluu loisinaan
monta vuotta, ettei ketään lähde
pois eikä uutta oleta lilalle; ne au
kot, mitkä syntyy työkyvyttömyy
den ja kuoleman tapausten kautta,
täytetään vanhempien työläisten lap
sista muodostetulla varaväellä. Tällaisessa horroslilassa elettiin tälläkin
sahalla pari vuosikymmentä; tyyty
mättömyyden sanaa ei
kukaan
lausu; järjestymisen kaipuuta ei
kukaan tunne.
Tulee vihdoin
suurlakko. Sen hyökyaalto heräl
Tampereen osaston
S. H.
tää muiden mukana myös suu
toimikunta v, 1916
rimman osan Särkänsaaren sahan
työväestöstä. On elämässä riemua,
on työssä autuutta, multa kukaan ei liedä. mitä teiniä, miten loimia.
Vihdoin kutsuttiin myöskin »Tampereen ja sen ympäristön sahojen
työväki» yhteiseen kokoukseen, jossa kokouksen ohjaaja kysyi: ha
luaako sahalyöläiset perustaa ammattiosaston? Siinä tarjottiin aivan
odottamatta työtä sen puutteessa olevalle joukolle. Mutta työ oii varsin
outoa, tuskin kukaan oli kertaakaan työväen kokouksessa ollut, vielä
vähemmin nähnyt laadittavan pöytäkirjaa y. m.
Osastot perustettiin
kuitenkin, jäseneksi yhtyi suuri joukko kolmen silloin toiminnassa ol
leen sahan työläisiä. Tämä osasto toimi kolmisen vuotta. Sillä ajalla
kyllä perusteluin nykyinen liittommekin ja olipa vielä edustajakin liiton
perustamiskokouksessa, mutta kun yksi saha lopetti toimintansa ja toi
sen. Santalahden sahan työläiset perustivat eri osaston, jäi Särkän sa
han työläisiä niin pieni osa, että oli pakko lopettaa koko toiminta.
Hedelmättömäksi ei tämä toiminta kuitenkaan jäänyt, vaikka en katse
sopivaksi siitä pitemmältä kertoa, kun se ei kuulu liittomme toiminta
piiriin. Olen tällä vain tahtonut näyttää, miten tämäkin .osasto öin
kouluttanut monta kunnon toveria nykyiseen taistelurintamaan.
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Liiton Tampereen osaston synty.
Kesäkuun 11 päivän illaksi. 1913 oli Kansan Lehden uutisosastossa kutsuttu Tampereen ja sen ympäristön sahojen työväkeä ko
koontumaan ulkotyöväen talolle, johon ilmoitettiin saapuvan liiton
puhuja Juho Pihlman. Hän ei kuitenkaan voinut saapua kuin vasta
12 päivän illaksi. Tämä kokouksen siirto vaikutti jonkun verran lamaannultavasti, joten mainittuun tilaisuuteen oli saapunut ainoastaan
10 Särkän sahan työläistä. Toveri Pihlman selosti lyhyesti sahatyöväen yleistä tilaa sekä sanoi tarkoituksen olevan perustaa Tampereelle
kin liiton osasto, mutta sanoi viikon perästä poikkeavansa uudestaan
Tampereelle ja käski silloin saapua samaan paikkaan mutta lukuisempana. Niinpä olikin seuraavaan kokoukseen saapunut 21 työläistä,
kaikki Särkän sahalta. Ensin puhui toveri Pihlman järjestymisen mer
kityksestä, sekä kysyi jos läsnäolijat haluavat ryhtyä perustamaan
ammattiosastoa? Kaikki läsnäolijat olivat myöntyväisiä ja koekirjoituksessa kirjoitti 15 toveria nimensä, jonka jälkeen päätettiin työmaalla
jatkaa nimien kirjoitusta ja valittiin kaksi henkilöä, jotka seuraavaksi
sunnuntaiksi toimii kokouksen työväenyhdistyksen talolle, kun päätet
tiin, ettei yhdytä ulkotvöväenyhdistykseen. Seuraavan sunnuntain ko
koukseen saapui ainoasi.; n 8 toveria. Tämä johtui osaksi siitä että
oli juhannusloman aika. Maksoimme kuitenkin sisäänkirjoitusmaksun ja päätimme, että osasto liittyy liittoon 1 päivästä heinäkuuta 1913,
samoin päätettiin pitää perusava kokous 28 päivä, siis taasen seuraavana sunnuntaina. Tässä olkoon mainittu, että nämä toverit, joiden
vaikutuksesta tämä osasto syntyi, olivat melkein kaikki edellisen osas
ton innokkaimpia jäseniä.

Osaston N:o 97 toiminta.
Perustavassa kokouksessa 28 p:nä kesäkuuta oli saapuvilla 18
siihen liittyneestä jäsenestä 15 jäsentä. Kokouksen avasi B. Järven
sivu, joka myös valittiin puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin J. Oksa
nen. Vakinaisiksi osaston virkailijoiksi valittiin puheenjohtajaksi E.
Lahtinen ja toimikuntaan: J. Ilomäki, B. Järvensivu, J. Oksanen ja K.
Luopio. Toimikunta valitsi näistä rahastonhoitajaksi K. Luopion, sih
teeriksi B. Järvensivun, varapuheenjohtajaksi J. Ilomäen. Osaston pe
rustamisesta vuoden loppuun oli osastolla 7 kokousta, joissa on käsi
telty yhteensä 31 asiaa. Toimikunnalla oli 10 kokousta, käsitelty 27
.asiaa. Palkkariitaa ei osastolla tänä toimintakautena ollut, eikä myös
kään eronnut osastosta yhtään jäsentä, joita alussa liittyi 18 ja vuoden
-ajalla 4. Vuoden lopussa oli jäseniä 22. Osaston tiliasema 31 p:nä
joulukuuta 1913 osoitti velkaa 1 mk. 23 penniä.
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Vuosi 1914 aletliin
hyvillä toiveilla. Oli
han osastossa nyt 22
toimintahaluista jä
sentä. Vuosikokouk
sessa 18 p:nä tam
mikuuta valittiin pu
heenjohtajaksi edel
leen E. Lahtinen,
toimikuntaan valit
tiin J. Ilomäki, K.
Luopio, M. Kanerva.
M. Koskinen entisiä
Lieksan osaston toimikunta v. 1916
S. H.
sekä J. Oksanen uu
si. Toimikunta va
litsi keskuudestaan rahastonhoitajaksi edelleen K. Luopion ja sihtee
riksi .1. Oksasen. Tämän vuoden ajalla"saatiin palkanyrennyslä keski
määrin 30 penniä päivässä jäsentä kohti. Se saaliin neuvottelujen
avulla ilman työseisausta. Osastolla oli kokouksia 7 ja toimikun
nalla 5. Jäseniä oli vuoden alussa 22. liittyi 3, erosi 7. muutti paik
kakunnalta 3. vuoden lopussa oli 15. Liiton lopetettua veronkannon
elokuussa 1914 päätti osasto kantaa jäseniltään osastolle tulevan osuu
den jäsenmaksuista, oli 5 penniä viikossa.
Vuosi 1915 on ollut enimmäkseen osaston olemassaolon taiste
lua. Jäsenmäärä, joka vuoden alussa oli 15. aleni vuoden ajalla 10:neen.
Osaston puheenjohtajana oli alkupuolen vuotta E. Lahtinen, vaan tä
män erottua osastosta on puheenjohtajana toiminut varapulieenjoli
taja J. Ilomäki. Johtokuntaan on kuulunut koko vuoden J. Ilomäki.
K. Luopio ja B. Järvensivu. Vuoden ajalla erosi osastosta johtokun
taan valitut M. Kanerva ja M. Kaskinen. Näiden tilalle valittiin ainoas
taan K. Lahtinen. Kokouksia on vuoden ajalla ollut osastolla 6, joissa
on käsitelty 36 eri asiaa ja ollut läsnä keskimäärin 10 jäsentä. Johto
kunnalla ou ollut ainoastaan 3 kokousta, 'läniä johtuu siitä, että toi
mikunnan jäsenet ovat kaikki samalla työmaalla, joten voivat ilman
kokousta neuvotella tärkeimmistä asioista ja juokseva! asiat on hoi
tanut sihteeri ja rahastonhoitaja kahden. Jäseniä oli vuoden alussa
15, liittyi 5 ja erosi 16. Vuoden lopussa oli 16 jäseniä. Tiliasema 31
päivänä joulukuuta 1915: käteistä rahaa 10 mk. 22 penniä. Kansan
Lehden osake
10 mk.: osaston omaisuus 20 mk. 22 penniä.
Kuluvan vuoden vuosikokouksessa 29 p:nä tammikuuta valittiin
puheenjohtajaksi Onni Virtanen, toimikuntaan valittiin: K. Luopio. B.
Järvensivu. K. Lahtinen. .1. Ilomäki ja Y. Sylvander. Toimikunta va
litsi keskuudestaan rahastonhoitajaksi edelleen K. Luopion, sihteeriksi
edelleen B. Järvensivun. Elokuun 1 päivään on osastolla ollut 7 ko
kousta, joista 2 teen on kutsulta sahan koko työväki. Näissä kali-

156
dessa kokouksessa on käsitelty yksinomaan »kalliinajan avustusta
jota työväen uudistetusta pyynnöstä alettiin maksamaan siten, että
yksinäiset miehet saivat 7 mk. ja naimisissa olevat 10 mk. sekä lisäksi
1 mk. jokaista lasta kohden. Tämä »avustus# annettiin kerta kuu
kaudessa, mutta työväen uudestaan pyydettyä alettiin kesäkuusta al
kaen antaa kaksi kertaa kuussa ja perheellisille miehille lisäksi 2 mk.
kerralla jokaista lasta kohti. Myöhemmin on eri työryhmien pyyn
nöstä ylennetty tuntipalkkaa 2—3 p:niä tunnille.
Elokuun 1 päivään on osastoon liittynyt 4 ja eronnut 4 jäsentä.
Jäsenluku samana päivänä 10, joista 6 koko- ja 4 puolimaksavaa.
Osaston tiliasema elokuun 1 päivänä: rahaa 17 mk. 96 p., Kansan Leh
den osake 10 mk., koko omaisuus 27 mk. 96 p:niä.
Koko osaston olemassaolon aikana on osastoon liittynyt 34 jä
sentä, eronnut 18 ja muuttanut 6; kuollut ei ole yhtään jäsentä. Osas
toa perustamassa olleista jäsenistä on osastossa jälellä vain 3, nimit
täin K. Luopio. B. Järvensivu ja J. Ilomäki. Nämä ovat koko ajan
jatkuvasti olleet osaston luottamustoimissa.
Osastomme tulevaisuus näyttää tällä kertaa hyvin synkältä, sillä
Särkän saaren sahalla lopetetaan liike ja tulee se hävitettäväksi tyk
känään. Työväki kyllä siirretään ensi vuoden kuluessa toiselle, Nie
men sahalle, epätietoista on josko sinne tulee muuttamaan niin monta
jäsentä, että osasta saadaan hengissä mukana kulkemaan, mutta pa
rasta kuitenkin toivomme. Lopuksi olkoon mainittu, että mitään vai
noa isännistön taholta ei ole osastoamme kohtaan harjoitettu.

Porin osasto N:o 99.
Loistavilla saavutuksillaan ei Porin osasto voi ylpeillä, eikä sillä
kään, että olisi huojumatta ajan aallokossa kestänyt. Mutta onpahan
innostuksen sattuessa jäsenlukuansa kohottanut puoliseen tuhanteen,
välistä ollen 21:ssä jäsenessäkin.
Syntynsä sai osasto suurlakon mainingeissa. Hiljaa vielä huuhtelivat ajan uudet virtaukset mieliä, kun sanomalehdissä oli kutsu
sahalaisille saapua Porin työväen talolle marraskuun 12 päiväksi 1905.
Innostuneen mielialan vallitessa, muuten niin murheellisten seikkulaisten ja vanhasahalaisten joukossa, ryhtyi toveri Oskar Leivo selvit
telemään suurlakon tapahtumia sekä esittäen kokouksen ratkaista
vaksi katsooko se tarpeelliseksi perustaa paikkakunnalle Saha- ja
lautatarha-ammattiosaston#?
Kokous valitsi puheenjohtajakseen J. Mäkisen ja siliterikseen
V. Söderlundin. Leivon ehdottamasta kysymyksestä syntyi vilkas kes-
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kustelu, jonka tuloksena oli, että paikkakunnalle päätettiin perustaa
mainittu ammattiosasto. Sääntöjä osastolle valmistamaan valittiin 5henkinen toimikunta, jolion tulivat J. Mäkinen, J. "Kulmala, N. Aronen.
O. Haapanen ja O. Leivo. Kiirettä pitäen sai komitea työnsä val
miiksi 19 päiväksi marraskuuta samana vuonna, jolloin oli varsinai
nen osaston perustava kokous.
Puhetta tässäkin kokouksessa johti J. Mäkinen ja sihteerinä toimi
V. Forstén. Sääntöehdotuksen luki O. Leivo selvittäen erikseen jokai
sen pykälän merkitystä. Säännöt hyväksyttiin, yhteen pykälään teli
tiili muutamia korjauksia.
Sisäänkirjoituksessa yhtyi osastoon heti
237 jäsentä. Innostus asiaan oli suuri. Loppuvuodeksi valittiin osas
tolle väliaikainen johtokunta, johon tulivat J. Mäkinen puheenjohta
jaksi, V. Forstén sihteeriksi; muiksi jäseniksi J. Kulmala, J. Minkki
nen, N. Helin, A. Pavén ja V. Aarnio. Sisäänkirjoitusmaksuksi mää
rättiin 1 mk. ja jäsenmaksuksi 40 penniä kuussa.
Varsinaiseksi ammatillisen liikkeen eteenpäin viejäksi ei osasto
heti alussa ryhtynyt. Se käy selville osaston pöytäkirjasta 10 päivältä
joulukuuta 1905, jolloin osasto tahtoi viittoa alkamaansa uraa.
Tähän aikaan varrottiin nelinurkkaisen eduskunnan päätöstä
siitä, muuttaako tai paremmin sanoen suostuuko se yksikamariseen
eduskuntaan ja hyväksyy sen. Ensimäinen vuosikokous oli 14 päi
vänä joulukuuta 1905. Seuraavan vuoden puheenjohtajaksi valittiin
J. Mäkinen ja sihteeriksi V. Forstén.
Vuoden 1906 kuluessa jäsenmaksut korotettiin 1 mk:aan kuu
kaudessa, osasto kun yhtyi vasta perustettuun »Suomen sahatyöväen
liittoon*.
Tänä vuonna alettiin jo keskustella pyliäillan työn lopettamisesta.
Kokouksessa, jossa tästä asiasta keskusteltiin, oli saapuvilla 300 jäsentä
ja yksinään tästä asiasta käytettiin toista sataa puheen vuoroa. Isännistölle asiasta ilmoitettiin pöytäkirjan otteella ja samalla pyydettiin
päiväpalkkalaisille 20 % palkankorotusta. Vastaus näihin molempiin
tuli jyrkästi kieltävä, mielet kuohahtivat, eikä ihmekään. Lakko ka
jasti monen mielessä, mutta ajat olivat huonot. Lakkoon ei voitu
ryhtyä. Yhä vaan täytyi työläisten nöyrtyä ja käydä työssä pyhäsinkin. Muutamat ehdottivat, ettei tehtäisi lakkoakaan, vaan yksinkertai
sesti jäätäisi pyhäiltaisin pois työstä. Tämäkin ehdotus hylättiin siitä
syystä, ettei katsottu sellaisen menettelyn järjestyneen työväen ohje!
man mukaiseksi, kuten sanat pöytäkirjassa kuuluvat.
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Saman vuouen syksynä tapahtui toinenkin mieliä katkeroittanut
tapaus. Osaston puolesta oli valittu toverit J. Sjöman ja E. Setälä
Seikun sahan konttoriin puhumaan siitä, että laitokselle rakennettaisi
ruokailuhuone, siellä kun sellaista ei ollut, lukuunottamatta lämmityshuonetta. Konttorista miehet saivat sen vastauksen, että koska eivät
he mahdu lämmityshuoneessa syömään, niin saavat lähteä hakemaan
muualla avarampaa ja puhtaampaa ruokailuhuonetta. Osaston asiaan
vakavammin tartuttua saatiin kyllä ruokailuhuone ja Sjöman sai pa
lata keväällä takaisin töihin, mutta Setälä ei. Osasto antoi tunnustuk
seksi kummallekin 100 mk. heidän kärsimästään vääryydestä, kun ei
osasto muutakaan voinut.
Vuoden 1907 kuluessa ei osastossa mitään mainittavaa tapahtu
nut. Sääntöjä vähän korjailtiin. Puheenjohtajana toimi J. Mäkinen, sih
teerinä A. Lumme.
Vuoden 1908 aikana saivat muutamat osaston jäsenet kärsiä poikottausta tunnustamansa aatteen takia. Seikun sahasta joutui muu
tamia puutyömiehiä pois töistä. Kaikki ne olivat osaston jäseniä. Poisjoutuneet olivat: J. Koskinen, F. Lavén ja muutamia muitakin. Sa
moin joutui myös osaston silloinen puheenjohtaja N. Aronen ja hänen
mukanaan sirkkelissä työskentelevä, samoin osaston jäsen J. Malja
sen tekosyyn nojalla, että he tekivät niin armottoman huonoa työtäl
Osaston puheenjohtajana toimi alkupuolen vuolta N. Aronen ja hä
nen erottuaan K. Dunder, sihteerinä toimi V. Oksa.
Vuosi 1909 kului taantumuksen merkeissä; jäsenluku aleni; innos
tusta puuttui.
Samaa tietä kulki vuosi 1910. Toukokuun 1 p:stä päätti osasto,
erota liitosta. Puheenjohtajana toimi V. Oksa, sihteerinä A. Ruokonen.
Vuosi 1911 oli hieman virkeämpää. Osaston jäseniä vainottiin.
F. Salonen ja F. Stählherg joutuivat pois työstä. Tänä vuonna perus
tettiin työttömyysapurahasto osaston jäsenille; siihen tarkotukseen luo
vutti osasto 1,500 markkaa. Puheenjohtajana toimi J. Minkkinen ja
sihteerinä K. Dunder.
Vuosi 1912 oli taantumista; jäsenluku laski 22, josta osasto sai ni
men »Neulomaseura». Puheenjohtajana toimi K. Saarinen, mutta kuo
lema saavutti hänen oltuaan vaan kahdessa kokouksessa puheenjoh
tajana. Hänen lilalleen valittiin J. Minkkinen, sihteerinä toimi N.
Johansson.
Vuonna 1913 osasto jatkoi unista toimintaansa. Virkeyttä yllä
piti keskustelu pyhäillan työstä. Vihdoin alettiin asiassa toimia. Touko
kuussa kutsuttiin yleinen sahalaisten kokous Porin työväenyhdistyksen
talolle keskustelemaan mitä olisi tehtävä, että saataisiin pyhäillan työ
poistettua? Kokouksen avasi N. Härmä, joka myös valittiin puheen
johtajaksi. Vilkkaan keskustelun tulos oli, että isännistölle lähetettiin
kokouksen nimessä pyyntö pyhätyön poistamiseksi, mutta tähän ei
saatu minkäänlaista vastausta.
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Kesäkuussa pidettiin uusi kokous, jossa päätettiin koota niiniä
listalle asian vakuudeksi ja jos kaksi kolmasosaa sahojen työläisistä
kirjoittaa nimensä papereihin, niin sitten viedään paperit sisälle irti
sanomisen kanssa. Nimiä kerääntyi tarvittava määrä. Irtisanominen
toimitettiin. Jopa saatjjn vastaus, jossa myönnettiin vapaus pyhätyöstä kesä- ja heinäkuun ajaksi.
Kesäkuun 18 päivä, jolloin irtisanominen loppui, pitivät työläiset
kokouksen, jossa keskusteltiin työnantajalta saapuneen vastauksen joh
dosta. Kokous oli hyvin kiihkeä. Yleensä oltiin sitä mieltä, että olisi
saatava ainakin 8 kuukauden ajaksi vuodessa pyhäillat vapaaksi.
Äänestyksen kautta tultiin siihen tulokseen, että mennään töihin isännistön tarjoamilla ehdoilla, jotta vältettäisiin lakko. Kokous kesti
myöhään illalla, joten sinä yönä ei enään menty töihin, vaan vasta
seuraavana aamuna. Aamulla töihin mennessä olivat jo pomot vas
tassa käskemässä konttoriin, missä sanottiin, että koska olette itsenne
irtisanoneet, niin lullaan teidät yksityisesti konttorin väluyksellä otta
maan töihin. Tähän eivät työläiset suostuneet, vaan päättivät ryhtyä
lakkoon.
Lakkoon yhtyi vähitellen kaikki työryhmät kummassakin sahassa
käsittäen jo noin 1,000 henkeä. Lakko kesti viisi viikkoa, jonka ai
kana rikkureina työskenteli 71 henkilöä, joista Iti oli sellaista, jotka
olivat nimensä kirjoittaneet pyhätyön poistamisvaatimuksen alle. Tä
män lakon aikana avusti lakkokomilea lakkolaisia raha-avustuksilla
Smk. 4.050: 80 sekä Porin osuuskauppa tavaralainoilla noin 4,000 mkn
arvosta, jotka viimemainitut tuli jokaisen tavaralainan ottajan töitten
alettua takaisin maksaa. Lakon aikana eli 19 päivänä heinäkuuta yhtyi
osasto jälleen Suomen sahateollisuustyöväen liittoon. Työtaistelun löin
ollen selvitti liitto. Osaston jäsenmäärä kohosi 22 jäsenestä 600:aan.
Lakon tuloksista mainittakoon, että pyhäiltasin ei jälkeen lakon
ole menty töihin, sekä lastaustyöntekijät saivat noin 10 % palkan
korotuksen. Lakon aineellinen voitto kyllä supistui vähiin. Sensijaan
saavuttivat työläiset koko joukon muuta. Henkisesti uneliaista ja
nöyristä raatajista tuli yhdellä iskulla arvonsa tuntevia työläisiä.
Vuonna 1914 alkoi sotatila. Työnantaja kiiruhti laskemaan palk
koja 20 jopa 40 %:lla. Asiasta kyllä lähetettiin kirjelmä osaston ■ uolesta isännistölle, mutta tuloksetta. Vastausta ei osasto saanut, mutta
sahojen seinille naulattiin ilmoitus, jossa yhtiö ei lupaudu maksamaan
entisiä palkkoja. Tänä vuonna puheenjohtajana toimi J. Minkkinen
ja sihteerinä N. Johansson.
Alennetulla palkalla työskentelivät sahalaiset vielä vuonna 1915.
Vasta syksyllä ylennettiin palkat entiselleen. Työttömyyttä saivat osas
ton jäsenet kärsiä. Jäsenuku alkoi alentua. Puheenjohtajana toimi
.1. Minkkinen ja sihteerinä A. Honkasalo.
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(N. Sammalisto
Salmen osaston nyk.
puheenjohtaja
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Kalle Järvinen
?:i m e n osaston nyk
rahastonhoitaja

b. rl.

H. Kuivi kko
Salmen osast. pernst. ja
toimihenkilö

Salmen osaston N:o 102 toiminnasta.
Osasto perustettiin ja yhtyi liittoon 16 p. marrask. 1913. Sen
jälkeen on se toiminut paikkakuntamme ainoana työväen järjestönä.
Hyvinkin voimakasta järjestymisen halua on se tällä lyhyellä loimintaajalla herättänyt kunnes sotatilan tähden lakkautettiin sahatyöt. Suu
rimman osan osastomme jäsenistäkin täytyi siirtyä silloin muualta työtä
hakemaan.
Osastomme jäsenistä ovat innokkaimpia olleet: Nikolai Samma
listo on ollut osaston perustamisesta asti mukana, ensin innokkaimpana jäsenenä ja nyt jo kaksi vuotta osastomme toimeliaana puheen
johtajana. Kalle Järvinen on samoin alusia asti tarkkuudella seuran
nut osaston menestystä, ja ollul jo kolme vuotia osastomme luotetta
vana rahastonhoitajana. Edelleenkin koetlaa hän koko tahdollaan
saattaa järjestymättömienkin toverien tietoon järjestymisen tärkeyttä ja
hyödyllisyyttä. Onni Rantanen on ollut kaksi vuotta osastomme sih
teerinä ja alusta asti ottanut osaa osastomme menestykseen. Mooses
Kankainen, Manu Ahonen ja Herman Kuivikko ovat osaston perus
tamisesta asti siinä olleet innokkaimpina toimihenkilöinä.

S. H
M. Kankainen
osaston perustajia ja
toimihenkilö

s. rt.
Manu Ahonen
osaston"perus(ajia ja
toimihenkilö

O. Rantanen
osaston toimihenkilö
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Riihimäen osaston N:o 105 toiminta.
V. 1913 saapui
H i i 11 i 111 ii e 11 c S. S. 'I'.
liiton puhuja. joka
selvitli perusteelli
sesti liiton toimin
taa ja osaston larpeellisuuta. Koska
ennen täällä toimi
va liitto-osasto oli
kuollut viisi vuolta
sitten,
koetimme
liiton pui,ujan ke
llotuksesta koekirRiihimäen osaston toimikunta v. 1916
S. H.
joitusta. joka näyt
Seisomassa vasemmalta: V. Saari, A. Raita, U..Tulonen
ti lupaavalta. Näin
ja E, Mäkinen. Istumassa vasemmalta: V. Saarinen,
ollen valittiin ko
K. Alanko ja A. Soini
koonkutsuja peruiB
tavalle kokoukselle, joka pidettiin joulukuun 21 p:nii samana vuonna.
Tässä kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Suomen Salialeollisuustyöväen liittoon kuuluva osasto ja liittoon pääteltiin vlilyii 1 p:nä
tammik. 1914.
Tämä ensimäincn vuosi osaston toiminnassa näytti hyvin innok
kaalta; jäseniä kertyi alusia vuoden 63. mutta vuoden lopussa oli
enää 27. Osaston perustavia henkilöitä, jotka ottivat loimiin erikoi
sesti osaa, olivat K. Tuominen. K. Numminen. V. Saarinen. V. Tulonen
ja K. Alanko.
Seuraavana vuonna eli 1915 oli osaston toiminta yleensä hiljaista.
Vuoden alussa sattuneessa tulipalossa osaston rahastonhoitajan asun
nossa tuhoutui osaston tavaroita ynnä jokunen määrä maksumerkkiii.
Jäsenluku myös laski tänä vuonna 23 jäseneen. Multa vuonna 1916
alkoi osastossa taasen näkyä vilkkaampaa toimintaa. Osaston maalis
kuun kokouksessa herätettiin kysymys kalliin ajan palkan ylennyspyynnön lähettämisestä sahan isännistölle.
Huhtikuun kokouksessa
valmisteltiin tämä korotuspyyntö valmiiksi ja valittiin 3-henkinen iähe
lystö viemään sitä perille. Korotus koski kaikkia työläisiä sahassa ja
lautatarhalla, niin että ne. jotka saavat alle 4 mk. päivältä, saisivat 20 %
korotuksen ja samoin niille, jotka saavat yli 4 mk. päivältä 15 % koro
tus. Näihin korotuspyyntöihin kyllä silloin suostuttiin, multa sittem
min on sahan puolella tehty muutoksia sahaustarirtin suhteen. Jäse
niä osastossa oli elokuun 1 p:nä 1916 46, joista 2 naista.
Osaston varat eri vuosina olivat:
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Vuosi

Tuloja

Menoja

Varoja

31 XII 1914
31 XII 1915
1 IX 1916

384: 67
378: 82
420: 15

319: 65
300: 77
256: 40

65:02
78: 05
163: 75

Sukevan sahatyöväen ammattiosaston N:o 109 toiminta.
Kun paikkakun
nalla kävi Suonien
saliateollisuustyöväen liiton puhuja
.1. Pihlman tammik.
21 p:nä v. 1914 pu
humassa liiton ja
sen osaston toimin
nasta ja sen tärkey
destä, saivat jotkut
Henkilöt silloin in
nostusta ja päätet
tiin perustaa Suke
Sukevan osaston toimikunta v. 1916
S. H, valle
sahatyöväen
ammattiosasto. Sitä
tarkoitusta varten kokoonnuttiin sunnuntaina tammikuun 25 päivänä
Sukevan työväenyhdistyksen talolle ja päätettiin yksimielisesti, että
perustetaan Sukevalle sahatyöväen ammattiosasto ja samalla yhdy
tään liittoon tammik. 1 pistä v. 1914. Kun tiimii oli päätetty, toimitettiin
nimikirjoitus ja kirjottaului 40 jäsentä. Osaston perustamiseen ottivat
tehokkaammin osaa Eero Pennanen. Julio Kauppinen. Julio Pehkonen,
Arvi Pikkarainen, Aug. Kervinen ja Simo Nuutinen, jotka useimmat
ovat ottaneet osaa osaston toimintaan koko sen olemassaolo-ajan.
Erittäin sopii mainita seuraavat henkilöt, jotka ovat olleet osaston toi
mihenkilöinä sen perustamisesta asti. Puheenjohtajana on ollut E. Pen
nanen toukokuuhun asti 1916, jolloin hän siirtyi pois paikkakunnalta.
Hänen lilalleen täytyi valita toinen kesäkuun kuukausikokouksessa ja
siilien tuli varapuheenjohtaja A. Pikkarainen. Rahastonhoitajana on
toiminut koko osaston olemassaolo-ajan vanhuudestaan huolimalla .1.
Kauppinen ja kirjurina on ollut koko ajan S. Nuutinen.
Osaston sisäinen toiminta oli aika vilkasta sinne asti kunnes alkoi
tämä nykyinen sotatila. Silloin alkoi jäseniä tippua osastosta pois yksi
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toisensa perään. Sen todistavat seuraavat numerot: Osastoon kirjottautui 1914 vuoden alkupuolella 68 jäseniä, mutta vuoden lopussa oli jälellä ainoastaan 44 jäsentä. V. 1915 ei liittynyt osastoon yhtään jäsentä,
mutta väheni. Vuoden lopussa oli ainoastaan 22 jäsentä. Vuoden 1916
alkupuoli osaston toiminnassa oli hiljaista, mutta kesällä alkoi liittyä
osastoon uusia jäseniä, niin että elok. 1 p:nä 1916 oli osastoon liittynei
den jäsenten lukumäärä 29. ja elokuun ajalla vielä liiltyi yli 20 jäseniä,
joten osaston jäsenmäärä on kasvanut nykyään vilkkaasti.
Osaston varat V. 1914 oli säästöä seuraavalle vuodelle 21: 60 ja
v. 1915 oli säästö seuraavalle vuodelle 160:30. V. 1916 olivat osaston
varat elokuun 1 p:nä 201:05.
Osaston ja työnantajan välillä ei ole ollut mitään erikoisia palkkariitoja. Joitakin kertoja on kyllä tehty palkankorotusanomuksia suulli
sesti ja yksi on tehty kirjallisesti, joihin kaikkiin on työnantajalta saatu
myönnytys. — Työnantaja on ollut yleensä suosiollinen osastolle. Ei
ole tapahtunut ollenkaan poikottausta sen tähden, että on kuulunut
osastoon.

Sunilan osaston toimikunta v. 1910

S. H.

Sisältö:
Siv.
Sahateollisu ustyöväen liiton marssi
Sahateollisuustyöväen Hillo 1906—1916:
Järjestymisen ja ensi taistelujen aika
Yleinen telidastyöväen kokous Tampereella ja liittomme perustaminen
Liiton edustajakokoukset
Sukulaisliittojen yhtyminen
Liittomme taistelut työväen elinehtojen puolesta
Sahateollisuustyöväen työtaistelut V..1907—1914
Liittomme voima
Jäsenluku vuosina 1906 — 1915
Suomen Sahateollisuustyöväen liiton tulot, menot ja työtaistelut 1906—1915
Liittomme toimitsijat ja toimikunnat

3

7
n

14
16
18

24

21
22
23
25
26

Uskonto, runo

30

Puuteollisuustynläisten kansainvälinen järjestyminen
Tanskan puuteollisiiustyÖväen liiton toiminnasta sen perustamisesta tähän saakka
Rikas mies ja Latsarus, runo
Lyhyt katsaus Norjan saha-, lautatarha- ja höyläämötyöläisten liiton toimintaan
Repaleiset, runo
Muutamia piirteitä Ruotsin sahateollisuustyöväen liiton historiasta ja kehityksestä
Ruotsin Sahateollisuustyöväen liiton kehitys 1897—1915
Tukkityöläisten ensiniäiset järjestöt

31
40

Kaksi hautaa, runo

56

44
45

46
47
52
53

Suomen Sahateollisuustyöväen liiton osastojen toiminnasta:
Osastojen kertomuksia
Uh kuvaa

57
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l/Jjdentéin marjan
kuukausimaksun suorittamalla
voitte liittyä osakkaaksi

.Suomitqfytiöön,
joka pohjoismaiden suurimpana
ja
ainoana osuustoimintapohjalle
perustuvana henkivakuutusyh
tiönä maassamme tarjoaa Teille

patsaat edut.
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