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Painettu 1916
‘Työoäen Kirjapainossa
‘Tampereella

Sivistyksen tuet.
Paperi puhdasna pöydällä makaa,
laikkapa kirjana tietoja jakaa,
kulttuurin aarteita suo . . .
Paljon se paperi kertoa tietäis,
jospa sen syntymäretkille vietäis
kunnaalle kaunokon luo:

Iskevät kirvehet, suihkivat sahat,
ryskettä säestävät manatkin pahat
— kunnaalla kaatuvat puut.
Hangessa hevoset luisevat laakaa,
pölkkyjä rantahan puhkien raahaa
— pakkanen huurtavi suut.
Kiire on, kiire on kaikilla heillä,
pinnistä, ponnista puulaakin teillä,
vaikkapa taittuisi luut!
Kuin kulon kuusia täytyvi lyödä;
palkka kun pieni, mistäpä syödä,
mistäpä tarpehet muut!

Nousevi korkeelle auringon terä,
selkiä aukovi tulinen kerä,
— pölkkyjä koski jo vie . . .
Kiire on, kiire on tässäkin työssä;
kaikuvi pomojen äyskinä yössä,
iospa ken kuhnuri lie.
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Ehtivät pölkyt jo tehtaan luokse,
löyhkävi vastahan ilkeä tuokse
— »kulttuurin^ valtimo lyö!
Konehet rouhivat, jauhavat massaa,
paljon ne, paljon ne pölkkyjä kassaa,
paljon ne muutakin syö.
Täällä, kas! — täälläpä vasta on hoppu,
onpa kuin huomenna maan oisi loppu
ja tinkinä viimeinen työ.
Täällähän häärivät vaimot ja lapset,
nuoret ja vanhatkin harmajahapset,
— päiväksi tehtynä yö!
Täällähän huimasti konehet pyörii,
kalpeina varjoina ihmiset hyörii
— uupuvat jalkoihin jää.
Täällähän viety on illatkin lauhat
täällähän viety on öidenkin rauhat . . .
— Kulttuurin kukkako tää?
Sekö se puuttehen penkille painaa,
sekö se niin vähän iloja lainaa,
raihnoiksi raatajat vie?
Tääkö sen luoma on »onnelan lehtoa,
näinkö sen ankara elämän ehto,
okainen näinkö sen tie?
— Ei tosin kaikille noin ole saita,
luokan se toisille onnelan maita . . .
— koskahan köyhille luo?
Eemil Elo.
o o
o
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Kymmenen Duotta.
Kymmenen vuotta on lausuttuna ly
hyt, vaan elettynä sekä lyhyt että pitkä.
Ajateltuna kymmenen vuotta tuntuu
aina pitkältä. Mutta jos elämä on
täynnä edistystä, tuntuvat vuodet ly
hyiltä. Silloin taasen kun elämässä
on puutteita ja kärsimyksiä, jollaista se
on useimmilla työläisillä, muodostuu
myös kymmenvuotisjakso pitkäksi ajaksi.
Sama sääntö, mikä tässä suhteessa voi
daan soveltaa yksilöitten elämään, on
määräävänä tekijänä järjestötoiminnas
sakin. Jos järjestötoiminta osoittaa voit
tokulkua, vierivät vuodet nopeasti, mutta
jos toiminta on kituvaa ja vastoinkäymi
sistä runsasta, tuntuu kymmenen vuotta
pitkältä ajalta.
Suomen Paperiteollisuustyöväen liitto,
joka nyt on elänyt kymmenen vuotta,
on saanut tällä ajalla kokea kumpaakin.
Sen toiminnassa on ollut, varsinkin ensimäisinä vuosina, tuloksiakin tuottavaa
toimiaikaa, mutta myöskin paljon velt
toa ja tappiota tuottavaa, varsinkin vuo
sina 1909-1912. Nämä ilmiöt ovat
kyllä luonnollisia ja ymmärrettäviä nuo
relle ammattiyhdistysliikkeelle, sen toi
miessa työväestön etujen puolesta kapi
talismin määräävänä ollutta ja vielä
määräävänä olevaa valtaa vastaan. Vali
tettavana ilmiönä Liitossa on ollut vain
se, että niin monet työläiset näistä ensi
vastoinkäymisistä säikähtyneinä ovat
vetäytyneet syrjään. Sellaista ei enää
vastaisuudessa saa tapahtua. Työnteki
jöitten, jotka ovat elämän kovan kou

lun karkaisemia, täytyy myös olla, vas
toinkäymisistä huolimatta, aina eteen
päin taistelevia, kestäviä sotureita.
Kymmenen vuotta sitten, jolloin Liitto
perustettiin, valtasi Suomen työväenluo
kan hetkellinen suuri innostus, johon
perustuvalla yhteistoiminnalla, mikä
kuitenkin oli vailla vakaumusta, ei ollut
vielä pysyväistä koossa pitävää voimaa.
Tältä kannalta on myös ymmärrettä
vissä, että Liiton ensimäinen 10-vuoti
nen toiminta on muodostunut lukuisten
kokeilujen hankkimisajaksi. Täten saa
vutettu oppi on kuitenkin varsin tar
peellista vastaisia menettelytapoja mää
riteltäessä, sillä toiminnan ja elämän
kovassa koulussa saavutetut tiedot ovat
parhaita aseita taistelussa kapitalismin
valtaa vastaan.
Paperiteollisuustyöväestön, jonka työ,
samoin kuin kaikkien työläisten työ,
on herkeämätöintä yhteiskunnallisten
omaisuuksien kartuttamista, on täytynyt
ja edelleenkin täytyy elää monissa suh
teissa ihmisarvolle alentavaista elämää.
Se on siihen pakoitettu pääasiassa luon
nottoman pitkien työpäivien ja riittä
mättömien palkkojen takia. Työntekijät
saavat uhrata kaikki voimansa kapita
lismin uhrialttarille, pääomien turvissa
elävien nautittaviksi, saamatta itse elä
mänsä välttämättömimpiäkään tarpeita
tyydytetyiksi. Mitä suurempi osuus
työntekijöille kuuluisi tuotannosta, sitä
pienemmäksi pääomanomistajat pyrki
vät sen saattamaan. Mitä korkeammalle
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kaikkien ihmisten elämäntason tulisi
kehittyä ja kohota, sitä alhaisemmalla
asteella tahtoo etuoikeutettu luokka sen
pysyttää.
Tällaisen luonnottoman ja yhteiskun
nan terveelliselle kehitykselle vahingol
lisen olotilan parantamiseksi on synty
nyt m. m. ammatillinen työväenliike,
jossa yhtenä haarana toimii meidänkin
10 vuotiaaksi ehtinyt Liittomme. Uu
demman ajan työläisistä on vähitellen
alkanut väistyä vanha orjan mieli vää
rine, mataline käsityksineen ja pyrkimyksineen, sekä tilalle vakaantua ase
maa ja osatovereita ymmärtävä yhtei
syyden tunto, varmoin e vakaumuksineen olotilan velvoittavista vaatimuk
sista.
Pääomain omistajat toimivat häikäi
lemättömästi suurella vaikutusvallallaan
etuoikeuksiensa säilyttämisen ja vieläpä
niiden laajentamisenkin puolesta, joten
näitä vastaan taistelevien työväen jär
jestöjen täytyy olla hyvin varustettuja
ja voimakkaita, pystyäkseen tehtäväänsä.
Tähän työhön työväen etujen puolesta
on kaikella tarmolla herkeämättä val
mistauduttava ja käytävä. Sitä kym
menvuotista valistavaa ja varustautuvaa
työtä, minkä tämäkin Liitto on suoritta

nut, tulee sen yhä suuremmalla pon
nella ja kaukonäköisyydellä jatkaa.
Paljon puuttuu paperi teollisuustyöväeltä oikeutettuja etuja, ennenkun saa
vutetaan heille yhteiskunnassa ihmis
arvoa vastaava elämä. Ne edut ovat
etupäässä työväen ammatillisen toimin
nan avulla vallattavat. Mutta niiden
valtaaminen edellyttää, kuten edellä on
jo viitattukin, vankasti järjestynyttä itse
tietoista työväestöä, suuria rahastoita ja
järkevää tarkoituksenmukaista toimin
taa. Mitä nopeammin ja mitä mahta
vammaksi nämä varustukset saadaan,
sitä pikemmin myös voitetaan välttä
mättömiä korjauksia työväestön ase
maan. Vallitsevien olojen parantami
nen riippuu siis työväestön omasta
tahdosta.
Kymmenvuotisen perustustyön päälle
on kyettävä rakentamaan ja siihen ra
kennustyöhön täytyy löytyä jo riittä
västi taitavia työntekijöitäkin. Täytyy
painaa mieleen, että Liiton 10-vuotisuus
velvoittaa jokaista paperiteollisuusalan
työläistä tositoimeen liittonsa hyväksi,
sekä kunkin itsensä, osatoverinsa ja
tulevien sukupolvien elämän hyväksi.
Tulee muistaa tunnussana: eteenpäin ja
ylöspäin!

Oo
o
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Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton perustavan kokouksen edustajat Tampereella v. 1906.

Merkkipylväs.
(Suomen Paperiteollisuustyöväen Liitolle, sen täyttäessä 10 vuotta.)

Oot saavuttanut vankan merkkipylvään
nyt töin ja toimin sekä taistellen
päämääräs eestä suuren sekä ylvään
ja itse vankemmaksi varttuen.
On sulia takanasi kohtaloita,
jotk! antoi sulle taakan roskahan,
mut pelkäämättä, väistämättä noita
sa tyhjensit myös kalkin katkeran.
Ja uljaana tän merkkipylvään juureen
nyt olet saapunut jo sinäkin.
Ja kera kumppaneisi maaliis suureen
sa pyrit varmoin, vakain askelin.
On sinne vielä matkaa, mutta kerta
sen saavutamme, — uskomme on tuo.
Nyt kevätviimat viiltää ihmismerta,
mut kerran kesä sille loiston suo.
Sa vartu eelleenl Uudet merkkipylväät
taas odottavat, entisf enemmän
myös vaatii varmaan taistelusi ylväät.
Sa olet saanut suuren tehtävän!
Toivo Järvinen.
oo
o
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^Katsaus Suomen ^aperiteollisuustyÖDäen
Giiton toimintaan dd. 1906—1916.
Liiton perustaminen ja lähin ohjelma.
Ajatus Suomen Paperiteollisuustyö
väen Liiton perustamisesta on lähtöisin
maassa vallinneista suurista vapaustuulahduksista vuoden 1905 lopulla. Se
heräsi ensiksimainittuna vuonna perus
tetun Tampereen Paperiteollisuustyö
väen ammattiosaston muutamien jäsen
ten mielessä. Asiassa tapahtuneet neu
vottelut johtivat siihen, että sanotun
osaston toimesta kutsuttiin Suomen
paperiteollisuustyöväen yleinen edus
tajakokous Tampereen Työväenyhdis
tyksen talolle v. 1906 huhtikuun 14 ja
15 päiviksi käsittelemään Liiton perus
tamista y. m. yhteistoimintaa koskevia
kysymyksiä. Tässä kokouksessa oli 38
edustajaa 17 eri paikkakunnalta edus
taen 3,711 paperiteollisuusalan työn
tekijää. Kokouksen avaaja, Kansan Leh
den silloinen toimittaja Timo Korpi
maa, lausuessaan edustajat tervetulleiksi,
huomautti niistä välttämättömyyksistä,
jotka olivat pakottaneet kokouksen toi
meenpanijat puuhaamaan järjestöä paperiteollisuustyöväelle; he kun siihen
asti olivat olleet kaikesta yhteistoimin
nasta välittämättä. — Kokouksen puheen
johtajiksi valittiin Tampereen paperi-,
pahvi- ja puuhiomotyöväen ammatti
osaston silloinen esimies Eetu Väre
(Vilkman) ja O. V. Lindström Nokiasta,
sekä sihteeriksi Tampereen Työväen

yhdistyksen silloinen sihteeri Tyko
Varto.
Ensimäisenä kysymyksenä kokouk
sen ohjelmassa oli, kuten luonnollista,
koko maata käsittävän Paperiteollisuustyöväen Liiton perustaminen. Sen alusti
kokouksen puheenjohtaja Väre. Esittä
mässään alustuksessa mainitsi hän, teh
tyjen muistiinpanojen mukaan m. m.,
että paperiteollisuustyöväestö on näihin
asti ollut nukuksissa. Yhteistoimintaa
ei heidän keskuudessaan ole ollut ni
meksikään. Pääasiallisena toimena on
ollut toinen toisensa polkeminen ja
pyrkimykset kohota — sen työtoverin
kustannuksella, joka on huomattu hei
kommaksi itseään puolustamaan —
mahdollisimman hyville oloille; hyville,
jos niin voi sanoa, sillä paperiteollisuu
den alalla ei ole kellään hyviä oloja.
Työpäivät luonnottoman pitkiä, 12tuntisia ja palkkaolotkin kurjan huo
nolla kannalla. Tällaista olotilaa on
mahdoton pitkälle sietää. Viimeaikoina
onkin paperiteollisuustyöväestö alkanut
osoittaa tyytymättömyyden oireita, kun
on tultu huomaamaan, että parannusta
oloissa ei tapahdu, jos ei työväestö
lähde itse niitä vaatimaan. Samoin on
tultu huomaamaan, että työväestö pys
tyy siihen tehokkaasti ainoastaan yksi
mielisyyden ja järjestäytymisen avulla.
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Sen takia on viime aikoina paperiteollisuustyöväestön keskuuteenkin perus
tettu työväenyhdistyksiä ja ■ ammatti
osastotta. Mutta paikallinen järjestäy
tyminen ei riitä taistelussa pääomaa
vastaan, vaan on muodostettava koko
maata käsittävä Liitto, johon eri paik
kakunnilla olevat paperiteollisuusalan
järjestöt yhtyvät Näillä perusteilla eh
dotti alustaja, että kokous päättäisi
perustaa paperi-, pahvi-, puuhiomo- ja
selluloosatehdastyöväestön liiton. Alus
tusta seuranneen lyhyen keskustelun
jälkeen päätettiinkin yksimielisesti pe
rustaa Suomen Paperiteollisuustyöväen
Liitto ja hyväksyttiin Tampereen Pape
riteollisuustyöväen ammattiosaston toi
mesta laadittu ehdotus sen säännöiksi.
Tehdystä hakemuksesta vahvisti senaatti
Liiton säännöt heinäk. 28 p:nä v. 1906.
Liiton tarkoitukseksi mainitaan hy
väksytyissä säännöissä, että: »Liitto on
yhdyssiteenä Suomen paperiteollisuustyöväestön keskuudessa: voidaksensa
yksimielisyydellä ja yhteisillä käytän
nöllisillä toimilla edistää ja valvoa
heidän parastaan, kohottamalla heitä
aineelliseen ja henkiseen hyvinvointiin.
Perustaa työttömyys y. m. tarvittavia
rahastoja". — Paitsi Liiton perustamista
oli tässä perustavassa kokouksessa käsi
teltävänä vielä seuraavat kysymykset:
Kysymys 8 tuntisesta työpäivästä ja
sunnuntailevosta, alustaja H. F. Airio
(Hermansson);
kysymys palkkausoloista, alustaja Ak
seli Pynnönen;
asuntokysymys, alustaja K. Högrén;
työttömyys- ja lakkorahastokysymys,
alustajat Ida Lehmus (Lindfors) ja K.
Mänty;

kysymys työväen suojeluslajnsäädännöstä, alustaja Tilda Kaihosalo (Ylen);
agitatsionikysymys, alustaja K. Sal
mela (Sandelin) ja kysymys tehtaiden
järjestyssäännöistä.
Kun näissä edellämainituissa kysy
myksissä tehdyissä kokouksen päätök
sissä ilmenee perustetulle Liitolle suun
niteltu lähin ohjelma, niin julaistaan
sanotut päätökset tässä. — Kysymyk
sessä 8-tuntisesta työpäivästä ja sun
nuntailevosta hyväksyi edustajakokous
yksimielisesti seuraavat ponnet:
»Katsoen siihen, että 12-tunnin työpäivä,
joka paperi-, pahvi-, puuhiomo- ja selluloosatehtaissa vielä enimmäkseen on käytännössä, on
yleisten terveydellisten, yhteiskunnallisten, siveel
listen ja sivistyksellisten syiden perusteella mitä
vaarallisin ja vahingollisin, etenkin edellämaini
tuissa tehtaissa, vaatii kokous:
l:si. Että koska työn yhtenäisen menon täh
den asteettaista työpäivän lyhennystä ei voida
toteuttaa, 8-tuntinen työpäivä viipymättä ote
taan käytäntöön, joka ei olekaan mahdotonta,
koskapa se on muutamissa tehtaissa jo meidän
kin maassa voitu panna toimeen. Samalla on
innolla työskenneltävä 8-tuntisen lakimääräisen
työpäivän aikaansaamiseksi.
2:si. Koska lepopäivän vietto uskonnolliselta,
terveydelliseltä ja yhteiskunnalliselta kannalta
on ehdottomasti välttämätöin, on sen siunaus
ulotettava mahdollisessa määrässä kaikkiin kan
salaisiin, ja vaatii kokous, että:
a) Sunnuntaityö on kokonaan lopetettava.
b) Täydellinen sunnuntailepo on alotettava
lauantaisin ja juhlapäiväin aattoina klo 6 illalla
ja ulotettava maanantain, eli seuraavan arkipäi
vän aamuun klo 6:teen.
c) Tällä väliajalla voidaan kemiallisesti pi
laantuvien aineiden hoitoon ja välttämättömien
tilapäisten korjaustöiden suorittamiseksi teettää
vapaaehtoisesti siihen suostuvien henkilöiden
kautta, joille on korvaukseksi muina aikoina
toimitettava 36-tunnin yhtämittainen lepo vii
kossa ja suoritettava kaksinkertainen palkka
sunnuntaityöstä".
10 -
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Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton l:sen edustajakokouksen osanottajat Kymin tehtaan työväentalolla v. 1907.

tappiolla, ehdottaa valiokunta viipymättä ryh
dyttäväksi toimenpiteisiin liiton lakkorahaston
aikaansaamiseksi siten, että liiton osastot toi
meenpanemalla vapaehtoisia päiväpalkkakeräyksiä ja pitämällä iltamia lakkorahaston hyväksi
laskevat pohjan lakkorahastolle, jota sitten kar
tutetaan vakinaisen verotuksen kautta, joka on
oleva mieheltä 50 ja naiselta 25 penniä kuu
kaudessa.
Rahastoa hoitaa Iiittohallinto, jolle lakon tai
työsulun uhatessa on viipymättä, ainakin kaksiviikkoa ennen irtisanomista, ilmoitus tehtävä.
Jos Iiittohallinto tarkasti asiaa harkittuaan pitää
lakkoa oikeutettuna ja välttämättömänä, antaa
se avustusta rahastosta, pannen samalla toi
meen lisäverotuksen, jona on oleva sama määrä
kun vakinaisessa verotuksessakin. Jos lakkorahasto uhkaisi vähetä puoleen määräänsä, kut
suu Iiittohallinto liiton suuremmista osastoista
neuvottelijoita kokoon, harkitsemaan lakon jat
kamisesta ja lisäverotuksesta tai lakon lopetta
misesta.
Näitä väliaikaisia säädöksiä noudatetaan siksi
kunnes liittohallinnon valmistamat ja esittämät,
lakkojen tekoa ja avustusta koskevat säädökset
ovat yleisellä äänestyksellä hyväksytyt.
Katsoen siihen, että työttömyysrahaston vii
pymättä aikaan saaminen tällä ammattialalla,
jossa työ-olot vielä ovat verraten järjestymättö
mät, nyt kohtaisi suuria vaikeuksia ja asettaisi
liiton jäsenille raskaita rasituksia, ehdottaa valio
kunta, että työväestö yhtyisi vaatimaan yleisen
työttömyysvakuutuksen aikaansaamista kiireh
dittäväksi valtion toimesta ja avustuksella ja
jos se näyttäytyisi lykkääntyvän, Iiittohallinto
laatisi scuraavaan edustajakokoukseen sääntö
ehdotuksen liiton työttömyysrahastoa varten".

Palkkauskysymyksessä hyväksyi ko
kous, samoin yksimielisesti, päätökseksi
seuraavan asianomaisen valiokunnan
laatiman lausunnon:
«Että Suomen paperi-, pahvi-, puuhiomo- ja
selluloosatehtaitten työväen käytännössä olevat
palkat 2:25 miehillä ja 1:25 naisilla; jopa sen
allekin, ovat aivan riittämättömät ihmisarvoi
seen elantoon ja siksi törkeä väärinkäytös isännistöjen taholta, että ne ovat viipymättä koro
tettavat niin, että näissä teollisuuslaitoksissa alin
päiväpalkka tulee olla Smk. 3 päivältä suku
puoleen katsomatta ja päivän pituudesta riip
pumatta, kunnes liiton hallinto kerkiää tarkem
min järjestää yleisen palkkatariffin ja saada sen
hyväksytyksi. Valiokunta ehdottaa kokouksen
hyväksyttäväksi seuraavan ponnen:
Alin päiväpalkka olkoon Suomen paperi-,
pahvi-, puuhiomo- ja selluloosatehtaissa, suku
puoleen katsomatta ja päivän pituudesta huoli
matta, kolme markkaa päivältä".

Asuntokysymyksessä hyväksyi kokous
seuraavat ponnet:
„l:si. Perustettu Iiittohallinto ottakoon asun
tokysymyksen harkintansa alaiseksi ja olkoon
yhteisvaikutuksessa yhdistyksien ja osastojen
kanssa, sen tunnetuksi tekemisessä.
2:si. On saatava aikaan sopimus joka tur
vaisi työläisten aseman häätöjen varalta 3 kuu
kauden irtisanomisajaksi.
3:si. On saatava vastaava korvaus niille,
joilla ei ole asuntoa tehtaitten huoneissa.
4:ksi. On edistettävä osuustoimintaa asun
tojen hankkimiseksi työväelle, niillä paikoin
missä niitä kipeimmin kaivataan, jonkatähden
kuntain on varattava tonttimaita sopivilta pai
koilta".

Työväen suojeluslainsäädännöstä tuli
kokouksen päätökseksi seuraavasisältöinen lausunto:

Työttömyys- ja lakkorahastokysymyksessä esitti asianomainen valiokunta seu
raavan lausunnon, jonka kokous yksi
mielisesti hyväksyi:

l:si. Työnantajat älkööt käyttäkö paperiteollisuustöissä lapsia ja nuoria työntekijöitä, jotka
ovat alle kahdeksantoista ikävuoden.
2:si. Naisten ja lasten yötyö on kokonaan
kiellettävä ja yötyö-ajaksi laskettakoon aika klo
10 i. p. klo 6 a. p.
3:si. Naisten työ on kokonaan kiellettävä
töissä, jotka katsotaan olevan suuremmassa

«Koska lakko, työntekijäin ainoa taisteluase
isännistöjen ja työnantajain mielivaltaa vastaan,
valmistumattomana useinkin päättyy työläisten
12

läisten inhimillisyyttä loukkaavia, ovat erittäin
raskaitten ja mielivaltaisesti sovellutettujen mää
räysten kautta sietämättömät, puhumattakaan
siitä, että työväestö, joka ei niiden kokoonpa
noon voi olla osallisena, ei voi tuntea siveellistä
sitovaisuutta niiden noudattamisessa.
Näin ollen on työväestön kaikissa teollisuus
laitoksissa vertailuilla ja arvostelulla osoitettava
järjestyssääntöjen epäinhimillisyys, vaadittava
niitä muutettavaksi ja osaltaan valvottava, että
elinkeinolakia muuttaessa työväestön osallisuusoikeus näiden laatimiseen nähden tulee toteu
tetuksi".

määrässä terveydelle vaarallista, kuten kokouskoneilta puuhiomoissa, lumpun pienennyskoneilta y. m. sen tapaisilla, jotka sellaisiksi kat
sotaan.
4:si. Teollisuustyöväestöllä on itsellä oikeus
valita ammattitarkastajansa. Tavasta miten ja
paikasta missä valinta tapahtuu ei Suomen
paperiteollisuustyöväen edustajainkokous katso
olevansa yksinään oikeutettu määräämään, vaan
siirtää asian yleisen koko maata käsittävän teollisuustyöväestön edustajainkokouksen ratkaista
vaksi.
5:si. Ammattitarkastaja ei missään tapauk
sessa saa ennen työpaikoille tuloansa ilmoittaa
tulostaan kenellekään, eikä esiintyä tehtaissa
työnjohtajain tai tehtaan isännistöön kuuluvain
kanssa.
6:si. Työväen vakuutuskysymyksessä hyväk
syy kokous sosialidemokratisen puolueohjelman
9:nen ja 10:nen kohdan".

Herätys- ja valistustoiminta.
Heinäkuun 1 p:stä 1906, jolloin Lii
ton palvelukseen otettu sihteeri astui
toimeensa, on Liiton toimialueella har
joitettu herätys- ja valistustyötä. Tässä
tarkoitetaan vain sitä valistustyötä mitä
Liiton hallinnon toimesta on tehty,
johon tulee lisäksi se valistustyö, jota
Liiton osastojen järjestämänä kullakin
eri paikkakunnalla on suoritettu. Herä
tys- ja valistustyötä on muiden Liiton
asioiden hoidon ohella tehnyt etu
päässä Liiton sihteeri. Mutta sen lisäksi
on pidetty myös varsinaista puhujaa
vuonna 1908 1 kk, v. 1909 4 kk.,
v. 1911 3 kk., v. 1912 3 kk., v. 1913
3 kk., v. 1914 3 kk. ja v. 1915 3 kk.,
yhteensä 20 kuukauden ajan. Mainittua
työtä on täten suoritettu seuraavasti:

Agitatsionikysymyksessä lausui ko
kous:
»Että Suomen paperiteollisuustyö väestön liitto
paikkaisi itselleen, niinpian kun mahdollista,
vakinaisen sihteerin, joka samalla hoitaisi liiton
keskuudessa tarvittavan agitatsioonin."

Tehtaiden järjestyssääntöjä koske
vassa kysymyksessä hyväksyttiin pää
tökseksi seuraava lausunto:
„Tehtaitten järjestyssäännöt, sellaisena kuin
ne nyt, elinkeinokin henkeä polkien, jonka
määrä ainakin olisi edellyttää työnantajain ja
työntekijäin tasa-arvoisuutta työsopimusta tehtäissä, ovat noudatettavaksi säädetyt, sekä niissä
säädetyn isännistön holhoojavallan puolesta työ
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työläiset välinpitämättömiksi jääden
pois osastojen jäsenyydestä, joten osas
tojen toiminta lamaantui. Siitä taasen
oli seurauksena, että vuoden 1909 lo
pulla sanottu työsopimus siinä säädet
tyine etuineen menetettiin ja työnan
taja pani toimeen 12-tuntiset työpäi
vät sekä palkkojen alennuksia ynnä
muita kiristyksiä. Työnantaja ei kyllä
sanonut sopimusta irti ilmoituksen te
kemisellä siitä sopimuskumppaneille,
Työpäivänpituus- ja palkkaliikkeet.
kuten olisi luullut tarvitsevan, joten
Suurin huomio ja toiminta on Liitossa työväen puolelta vedettiin asia oikeu
olosuhteiden pakosta kohdistunut työ teen, mikä katsoi työnantajan irtisano
päivänpituus- ja palkkauskysymyksiin. misen päteväksi. Päätöksestä valitettiin
Ne asiat ja varsinkin ensiksimainittu, Viipurin Hovioikeuteen, jossa sanottu
ovat olleet vaikeimpia sekä samalla asia on edelleen ratkaisematta.
Valkeakosken tehtailla puhkesi huh
Liiton kehitystä suuresti ehkäiseviä
tikuun 2 p:nä v. 1907 erään työntekikysymyksiä.
Ensimäinen varsinainen työtaistelu jättären työstä erottamisen johdosta
Liiton olemassaolon ajalla puhkesi Hal lakko, johon otti osaa noin 950 työn
lan selluloosateehtaalla heinäkuun 5 tekijää Taistelussa, joka jatkui 100 päi
p:nä v. 1906. Työväen vaatimuksena vää, oli luovuttava alkuperäisistä vaa
oli pyhätyön poistaminen ja palkkojen timuksista ennen kun saatiin sovittelut
korottaminen. Lakko, johon otti osaa käyntiin. Tuloksena kuitenkin oli kaksi
138 työntekijää, kesti noin 3 kuukautta vuotinen kirjallinen työsopimus, jonka
ja päättyi työntekijäin osittaisella voi mukaan saavutettiin vuorotöihin 8 tun
nin työpäivä ja palkkoihin korotuksia,
tolla.
Kymi-yhtiön tehtailla saatiin v. 1907 keskimäärin 25 penniä päivää kohden
maaliskuun 25 p:nä, pitkien neuvotte kullekin työntekijälle.
Tämän jälkeen Valkeakosken osas
lujen jälkeen kirjallinen työsopimus,
joka oli voimassa 2 vuotta eli marras ton jäsenmäärä pieneni ja toiminta sen
kuun 1 p:vään 1909. Sen mukaan saa mukana veltostui. Seurauksena oli, että
tiin Kymin, Kuusankosken ja Voikan työsopimus menetettiin ja työnantaja
tehtailla kolmivuorojärjestelmä vähitel pani tehtaillaan käytäntöön 12-tuntiset
len käytäntöön vuoden 1907 kuluessa, työpäivät marraskuun lopulla v. 1909.
Inkeroisten puuhiomolla syntyi tou
sekä samalla korotuksia työpalkkoihin.
Sopimuksen mukaan tuli alimmaksi kokuun 15 p;nä v. 1907 lakko, jossa
palkaksi naisille 1:60 ja miehille 2 mk. oli vaatimuksina: palkkain korottami
80 p. 8-tunnin työpäivästä.
nen, kokoomiskoneita hoitavilta nai
silta
toisen koneen hoidon poistami
Kun edellä mainittu olojen paran
nus oli voitettu, kävivät asianomaiset nen, sekä vähän myöhemmin kolmi-

Yhteensä siis 382 eri paikkakun
nalla käyntiä, joissa 580 puhetta ja
esitelmää yhteensä 48,305 kuulijalle.
Edellämainitun ohella, on annettu
neuvoja kirjeellisesti Liiton osastoille
ja yksityisille jäsenille, sekä opastettu
jäseniä persoonallisesti lukemattomissa
eri tilaisuuksissa osastojen toimintaa ja
menettelyä koskevissa asioissa.
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vuorojärjestelmä vuorotyöläisille. Lak
koon otti osaa 260 työläistä ja jatkui
se yhteensä 48 päivää. Tulos oli: päivätyöläisille 10-tuntinen työpäivä (en
nen 10 ja 1/a) vuorotyöläisille kolmivuorojärjestelmä vuoden 1Q08 kuluessa,
sekä palkkoihin korotuksia keskimää
rin 25 penniä työntekijälle päivää koh
den. Pahvikoneiden naisille kuitenkin
jäi edelleen 2 konetta hoidettavaksi.
Mainittujen etujen ohella saatiin aikaan
kirjallinen työsopimus, joka pysyi voi
massa vuoden kerrallaan niin kauan
kun ei sitä kummaltakaan puolen sa
nota irti 1 kuukautta ennen sopimuk
sen päättymispäivää.
Täten saatu työsopimus, oltuaan voi
massa 2 vuotta, sanottiin työnantajan
taholta irti toukokuun 29 p:nä 1909,
joten se lakkasi olemasta voimassa mai
nitun vuoden heinäkuun 1 pistä. Työ
väen puolelta ei oltu täälläkään tar
peeksi voimakkaita työnantajan toi
menpiteitä ehkäisemään eikä saamaan
uutta sopimusta irtisanotun tilalle. Työ
ehtoja ei Inkeroisten tehtaalla sentään
tämän jälkeenkään ole suuremmassa
määrin huononnettu, mikä on lasket
tava työväen järjestäytymisen ansioksi.
Lohikosken paperitehtaalla ryhtyivät
työläiset, luvultaan 200, lakkoon heinä
kuun 7 p:nä v. 1907, vaatimuksina palk
kain korotus, vuorotyöläisille kolmi
vuorojärjestelmä ja päivätyöläisten työ
päivä, joka siihen asti oli 10 ja l/2 tun
tia, 10-tuntiseksi. Lakon avulla, joka
kesti yhteensä 13 päivää, saatiin kirjal
linen työsopimus ja sen ohella palk
koihin korotusta keskimäärin 20 pen
niä työntekijälle päivää kohden, päivätyöläisille 10-tuntinen työpäivä ja lu
paus kolmivuorojärjestelmästä, joka sit

te pantiin käytäntöön vuoden 1908
alussa.
Enson paperi- ja puuhiomotehtaalla
alkoi lakko ja sulku marraskuun 28 p:nä
v. 1907, johon työnseisaukseen joutui
noin 700 työntekijää. Selkkauksen alku
johtui siitä, että Metallityöläisten amm.
osasto pyynnön avulla koetti saada
korjauspajan miehillä, lämmittäjille, sähkömiehille ja rasvaajille, palkkain koro
tusta, mutta tuloksetta. Sen johdosta
sanoivat metallimiehet itsensä työstä
irti sanotun marraskuun 13 p:nä. Tästä
taasen johtui, että tehtaan isännistö sa
noi muun työväestön, noin 660 hen
kilöä, työstä irti mainitun marraskuun
16 p:nä. Kun työläiset olivat tulleet
täten irtisanotuiksi, päätti paperi ja
puuhiomotehtaalaisten ammatti-osasto
esittää vastapainoksi työnantajalle vaa
timuksenaan kolmivuorojärjestelmän ja
pienempiä palkkain korotuksia. Kum
maltakin puolelta asetetut sovittelumiehet neuvottelivat marraskuun lopulla
3 päivää sovinnon aikaansaamiseksi
työväestön ja työnantajan välille. Neu
votteluissa päästiinkin niin pitkälle, että
saatiin muodostettua valmiiksi kirjalli
nen työsopimus, jonka mukaan olisi
saatu palkkoihin vähän korotuksia ja
työoloihin useita muita huomattavia pa
rannuksia, sekä vuorotyöläisille kolmivuorojärjestelmä kaikissa tehtaan osas
toissa vuoden 1908 kuluessa. Mutta
kun sitte ryhdyttiin käsittelemään var
sinaisia palkkatariffeja, ei yhtiön isän
nistö suostunut korottamaan metallimiesten palkkoja siinä määrässä kuin
nämä vaativat, joten neuvottelut katke
sivat ja metallimiehet ryhtyivät lak
koon usein mainitun marraskuun 27 päi
vän illalla. Tästä johtui, että muulle
16 -

työväestölle alkoi seuraavana päivänä
työnsulku.
Lakko ja sulku jatkui sitte joulukuun
loppupuoleen, kunnes työnantajan ta
holta ryhdyttiin jakamaan työläisille
julistusta, missä ilmoitettiin, että osake
yhtiön johtokunta on päättänyt lak
kauttaa työnsulun ja alottaa tehtaiden
käynnin tammikuun 2 p:nä. Samassa
kehoitettiin halullisia työntekijöitä teke
mään ilmoituksen työhön tulemisestaan tehtaan konttorissa viimeistään
joulukuun viimeisenä päivänä ennen
kello 12 päivällä. Lisäksi tehtiin julis
tuksessa selkoa niistä työehdoista mitä
yhtiö töitä jälleen alotettaessa työläisilleen tarjoaa. Paperi- ja puuhiomotehtaalaisten a. o. kokouksessa, kun oli
saatu tietää edellä mainitun julistuksen
levittämisestä, päätettiin, että töihin ei
mennä ennen kuin on saatu kirjallinen
työsopimus ja palkkatariffi aikaan. Tästä
päätöksestä huolimatta lukuisa joukko
työläisiä jo saman päivän illalla kun
kokouskin pidettiin, oli käynyt ilmoit
tamassa työhön menostaan, jollaisia
ilmoittautumisia jatkui sitte joka päivä.
Asian johdosta jälleen jouluk. 30 p:nä
pidetyssä kokouksessa ankarasti pahek
suttiin niiden työläisten menettelyä,
jotka vastoin ammattiosaston päätöstä
olivat käyneet työhön ilmoittautumassa.
Mutta kun tiedettiin työläisten keskuu
dessa suuren hajaannuksen olevan val
lalla, annettiin lupa kaikille töihin me
noon isännistön tarjoomilla ehdoilla,
kuitenkin siten, että metallityöläisten
alalle kuuluviin töihin ei kosketa. Me
tallityöläiset jäivät jatkamaan lakkoansa,
joka ei kuitenkaan myöhemminkään
tuottanut heillekään mitään tulosta.
Tässä tapauksessa yhden työryhmän

itsepäisyyden takia menetettiin verrattai hyvä työsopimus, joka olisi tietä
nyt huomattavia parannuksia mainitun
tehtaan työväestön oloihin. Tähän ai
kaan asianomaisen työväestön keskuu
dessa syntyneet erimielisyydet vaikeut
tavat vielä nytkin järjestäytymistä. Tällä
ei ole tahdottu sanoa, että metallityö
läisten palkankorotusvaatimut olisi ollut
epäoikeutettu, sillä sitä se ei todennä
köisesti ollut, vaan että järjestyneen
työväestön taholla täytyisi tällaisissa
asioissa menettelytapaa määrättäessä an
taa aina ratkaiseva merkitys voimasuh
teille ja työväestön yleiseduille.
Kun vuoden 1905 lopulla työväes
tön keskuudessa syntynyt innostus, joka
ei perustunut vielä varmaan vakaumuk
seen, alkoi häipyä ja ja sen ohella jä
senmäärä Liiton osastoissa pienentyä
sekä toiminta veltostua, näkivät työn
antajat vuoden 1908 lopulla alkavan
heille otollisen tilaisuuden ryhtyä huo
nontamaan työläistensä työoloja. Ensimäinen sellainen toimenpide tapahtui
Kotkassa Hallan ja n. k. Norjan sellu
loosatehtailla.
Hallan selluloosatehtaalla sanoi työn
antaja vuorotyöläiset irti syysk. 7 p:nä
v. 1908, samalla ilmoittaen, että vuorotyöläisten työpäivä muutetaan 14 vuo
rokauden kuluttua 8-tunnista 12-tuntiseksi. Liiton puolelta koitettiin ehkäistä
työnantajan taantumuksellinen toimen
pide. Mutta kun järjestäytyminen ja
yhteisymmärrys asianomaisen työväes
tön keskuudessa oli heikko, ei vastustustoimenpiteissä onnistuttu, joten työn
antaja sai ilman muuta ajetuksi tah
tonsa täytäntöön.
Qutzeit-yhtiön n. k. Norjan selluloo
satehdas oli laitosten alaisena siellä,
17
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kesäkuussa 1908 tapahtuneen höyrykattilan räjähdyksen kautta syntyneit
ten vaurioiden jälkeen. Kun laitostyöt
valmistuivat, ilmoitti isännistö tehtaansa
portille laitetuilla lapuilla, että tehdas
pannaan käyntiin saman vuoden syys
kuun 17 p:nä, jolloin kehoitettiin työn
tekijöitä ilmoittautumaan töihin. Sa
malla annettiin tiedoksi, että tehtaassa
otetaan käytäntöön 12-tuntiset työvuo
rot ennen käytännössä olleitten 8-tuntisten asemasta. Liiton puolelta koitet
tiin taasen saada työnantajan aikoma
työajan pitennys ehkäistyksi, vaan asian
omaisen työväestön heikon järjestäyty
misen ja velton yhteistoiminnan takia
ei siinä onnistuttu, joten 12-tuntiset
päivät tulivat käytäntöön.
Kun edellä mainituissa kahdessa teh
taassa oli työnantajat suuremmitta vas
tuksitta saaneet pitennetyksi vuorotyöläisten työpäivän 8-tuntisesta 12-tuntiseksi, rohkaisi se toisiakin työnantajia
uusiin samallaisiin yrityksiin. Niimpä
lokakuun 20 p:nä v. 1908 Mänttäri,
Äänekosken, Kyröskosken ja Läskelän
paperi- ja puuhiomotehtailla julaistiin
seuraavasisältöiset ilmoitukset:
„ Tiedoksianto.
Koska viime vuonna useissa paperi- ja puumassateollisuuteen kuuluvissa tehtaissa käytän
töön otettu kolmijakojärjestelmä kahdeksantuntisine työvuoroineen on näyttänyt tuottavan
paljon suurempia kustannuksia kuin oli ar
veltu, etenkin kun työ-into, jonka toivottiin
lyhennetyn työajan johdosta kasvavan, ainoas
taan vähässä määrässä — tai tuskin ollenkaan
on enentynyt, ja koska nykyään, etenkin rus
kean paperin valmistuksen alalla vallitsevat
huonot liikesuhteet uhkaavat tehdä kolmijakojärjestelmän käytäntöön ottaneiden Suomen teh
taiden kilpailun maailman markkinoilla mah
dottomaksi muiden maiden tehtaitten kanssa,

joissa kolmijakojärjestelmää ei käytetä, ovat
useat Suomen peperi- ja puumassateollisuuden
harjoittajain liiton jäsenet katsoneet itsensä pa
kotetuiksi jälleen ottamaan kaksitoistatuntisia
työvuoroja käytäntöön.
Tämän johdosta sanotaan täten kaikki mei
dän vuorotyöntekijämme irti, ja on heidän
muutettava marraskuun 15 päivänä 1908. Kui
tenkin tulemme sitä ennen tekemään uuden
sopimuksen työn kahdessa työvuorossa jatka
miseen tarvittavain työntekijäin kanssa, jolloin
niille työntekijöillemme joiden on huomattu
ahkeruudella ja taidolla työskennelleen liikkeen
hyväksi, annetaan etusija.
Helsingissä, lokakuun 16 päivä 1908.
— — — — Osakeyhtiön johtokunta "

Kuten julistuksesta käy ilmi, oli tä
mä taantumuksellinen toimenpide niin
kuin ymmärrettävää olikin lähtöisin
Suomen paperi- ja puumassateollisuu
den harjottajain liitosta.
Kun tiedot näistä vuorotyöläisten
irtisanomisista saapui, niin Liiton edus
taja yhdessä Suomen Ammattijärjestön
edustajan kanssa lähti heti matkalle
käymään kullakin näistä tehtaista otta
massa selkoa asemasta ja asianomai
sen työväestön mielipiteistä annetun
«ukaasin" johdosta. Näiden keskus
järjestöjen edustajat, havaintojensa pe
rusteella tehtyään kullakin paikkakun
nalla selkoa asemasta, ilman pienintä
kään kehoitusta puoleen tai toiseen,
jättivät menettelytavan salaisella äänes
tyksellä työväestön itsensä ratkais
tavaksi
Toimitetuissa äänestyksissä
äänesti Mänttässä taisteluun lähdön
puolesta työpäivän pitennystä vastaan
161 vuorotyöläistä ja työnantajain vaa
timukseen alistumisen puolesta 2. Ääne
koskella taisteluun lähdön puolesta 147
vuorotyöläistä ja alistumisen puolesta
ei yhtään, Kyröskoskella taisteluun läh18 -
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dön puolesta 111 vuorotyöläistä ja alis
tumisen puolesta 5, Läskelässä taiste
luun lähdön puolesta 145 työläistä ja
alistumisen puolesta 14. Kun asian
omainen työväestö, joka samalla oli
verrattain hyvin järjestynyttä, varsinkin
Äänekoskella ja Mänttässä, oli täten
osoittanut tahtovansa lähteä taisteluun
työnantajain taantumuksellista työpäi
vän pitennystä vastaan, niin Liitto sa
moin kuin Ammattijärjestökin päätti
vät toimenpiteen hyväksyä ja lähteä
sitä voimainsa- mukaan tukemaan. Tä
ten alkoi taistelu näillä neljällä teh
taalla marraskuun 15 p:nä, johon jou
tui yhteensä 666 työntekijää, jatkuen
asianomaisen työväestön puolelta ihme
teltävällä yksimielisyydellä ja sitkey
dellä 6 kuukautta ja 10 päivää, päät
tyen siis toukokuun 25 p:nä 1909 työ
väestön tappiolla.
Tähän työväestölle perin ikävään
tulokseen vaikutti se seikka, että löytyi
paljon ymmärtämättömiä työntekijöitä,
jotka menivät rikkureiksi, toimimaan
koko työväenluokan yhteistä etua vas
taan. Tällaisia henkilöitä saivat työn
antajat hankituiksi yhteensä noin 400,
joiden avulla tehtaat saatiin käyntiin
12-tuntisilla työvuoroilla.
Lohjan selluloosatehtaalla saatiin hy
vän järjestäytymisen avulla marras
kuussa 1908 kirjallinen työsopimus,
joka työväestön palkka- y. m. etuihin
nähden oli Liittomme osastojen par
haimpia. Vuonna 1911, heinäkuun
alussa, sanoi kuitenkin tehtaan omis
taja, kamariherra Hj. Linder, sopimuk
sen irti joka siis päättyi elokuun 15
p:nä, tahtoen siihen saada, kuten hän
oli selittänyt, muutamia muutoksia.
Työväen ammattiosaston toimesta laa

dittiin uusi työsopimusehdotus, joka
Liittovaliokunnan tarkistamana esitet
tiin työnantajalle. Liiton edustajan mat
kustettua heinäkuun lopussa Lohjalle
tarkoituksella ottaa osaa sopimusneu
votteluihin, ei siitä kuitenkaan tullut
silläkertaa mitään tehtaan omistajan
ulkomailla olon vuoksi. Ammattiosas
ton kokouksessa valittiin vain 13 jäse
ninen sovittelukomitea, joka sai tehtä
väkseen ryhtyä heti kun tehtaan omis
taja palaa ulkomailta, keskusteluihin
uudesta sopimuksesta sekä jos sovinto
ei näytä helposti syntyvän kutsua Lii
ton edustaja saapumaan paikalle.
Tehtaan omistaja kotiutui elokuun
4 p:nä, jonka jälkeen sovittelut hänen
ja ammattiosaston valitseman komitean
välillä alkoivat. Niissä päästiin niin
pitkälle, että työnantaja luopui urakkatyövaatimuksestaan, jota hän ensin ai
koi useimmille työaloille. Samoin hän
myös oli luopunut työpäivän pitennysaikeistaan. Mutta näistä luovuttuaan
hän kuitenkin vielä vaati paaliprosenttia pannu-, hakku- ja sooda-osaston
työläisiltä pois, sekä nuoremman läm
mittäjän palkkaa alennettavaksi 5 pen
nillä tunnilta ja kolmannen lämmittä
jän toimen lakkauttamista. Näiden li
säksi vaati työnantaja tehtaallaan käy
täntöön muutamissa suhteissa ankaria
järjestyssääntöjä, jollaisia ei aikaisem
min lainkaan ollut. Kun työnantaja ei
kuitenkaan näissä kohdin perääntynyt
vaatimuksistaan ja työväen asettama
sovittelukomitea ilmoitti ettei työväestö
tule niitä hyväksymään, katkesivat so
vittelut siihen ja työnantaja oli ilmoit
tanut panevansa tehtaansa seisomaan
ja lakkauttavansa koko liikkeensä.
Neuvotteluista ja niiden katkeami
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sesta saapui tieto Liitolle elokuun 11
p:nä, joten Liiton edustaja heti 12 päi
vän aamulla matkusti Lohjalle neuvot
teluihin osaa ottamaan. Täällä kävi
kuitenkin selville, että kamariherra Lin
der saman päivän aamulla oli matkus
tanut jälleen ulkomaille, joten häntä ei
voitu enää tavata. Liiton edustaja kävi
kyllä tehtaan teknillisen johtajan pu
heilla, vaan tämä ilmoitti: «ettei hä
nellä ole mitään sovitteluoikeutta. Ai
noastaan yksityisesti yksityissopimuksilla (orjakontrahdeilla) hänellä on val
ta työntekijöitä joku määrä ottaa".
Tehdas seisautettiin jo elokuun 13
p:nä, vaikka sen oli määrä, tehtaan
omistajan ilmoituksen mukaan, seisah
tua vasta lö päivänä, joten vuorotyö
läisille ilmoitettiin 13 päivän illalla et
tei heidän tarvitse enää tulla töihin.
Liiton ja Ammattijärjestön edustajat
kävivät myöhemmin kamariherra Linderin luona sovittelutarkoituksessa, vaan
hän kieltäytyi mihinkään sovitteluihin
enää ryhtymästä.
Lokakuun alussa saatiin Lohjan sellu
loosatehdas suurimmalta osaltaan 12-tuntisin työvuoroin rikkurien avulla käyn
tiin, joskin se ammattitaidottoman väen
avulla oli perin kehnoa. Vähitellen rik
kurien luku lisääntyi ja tehtaan valmismistuskyky myös parani, joten, kun
taistelun jatkaminen näytti muodostu
van hyödyttömäksi, Liittovaliokunta pää
töksensä mukaisesti julisti taistelun päät
tyneeksi helmikuun 17 p:stä 1912. Tä
ten tämä taistelu, johon otti osaa noin
100 työntekijää, kesti 6 kuukautta ja
4 päivää. Niinkuin edellä olevasta se
lostuksesta käynee selville, aiheutui
mainittu työtaistelu työnantajan ja työ
väen ammattiosaston asettaman sovit
- 21

telukomitean liiallisesta jyrkkyydestä ja
malttamattomuudesta, joka oli tappioksi
molemmin puolin. Tällaisten tapaus
ten pitäisi olla hyvinä oppaina vastais
ten työriitojen sovitteluja johdettaessa.
Kymi-yhtiön työväen ammattiosastot
Kymin, Kuusankosken ja Voikan teh
tailla ryhtyivät kesäkuussa v. 1912 toi
menpiteisiin parannusten saamiseksi
sanottujen tehtaiden työväestön oloi
hin. Yhtiön Hallinnolle kesäk. 24 p:nä
lähetetyn kirjelmän mukaan vaadittiin
seuraavia parannuksia:
1) vuorotyöläisten työpäivän lyhen
tämistä 12-tunnista 8 tuntiseksi pysyt
tämällä entiset päiväpalkat;
2) päivätyöläisten alin tuntipalkka
korotettavaksi 33 penniin miehille ja
22 penniin naisille, sekä, että urakkatöissä on päiväpalkka taattu;
3) ylityöstä vuorotyöläisille sunnuntai-aamusta kello 6:sta sunnuntai-iltaan
kello 8:saan 100 pros. ja arkipäivinä
tehdystä ylityöstä 50 prosentin korotus.
Päivätyöläisille lauvantai-illasta kello
4:stä sunnuntai-iltaan kello 6:teen 100
pros. ja muina aikoina tehdystä yli
työstä 50 pros. korotus;
4) Vapunpäivä ja juhlapäivät aattoineen, sekä päivätyöläisten työpäivät pi
dettävä entisellään.
Näihin vaatimuksiin vaadittiin työn
antajan vastausta 8 vuorokauden ku
luessa.
Vastausta odoteltaessa ryhtyivät osas
tot kielteisen vastauksen varalle lakkoa
valmistaviin toimenpiteisiin, vaikka Liit
tovaliokunta ja Ammattijärjestön toimi
kunta ilmoittivat olevansa lakkoon ryh
tymistä vastaan. Kerättiin nimikirjoi
tukset niiltä, jotka tahtovat sanoa itsensä
työstä irti ja kertyi yhteensä 1,617 työn

tekijää, eli noin 70 pros. sanotun yh
tiön työläisistä. Näiden nimikirjotusten
mukaan toimittivat osastot työväen irti
sanomiset heinäkuun 5 p:nä. Työnan
tajan vastaus saatiin heinäkuun 13 p:nä.
Se oli kielteinen muuten, paitsi päivätyöläisten palkkausasiaa luvattiin tutkia
ja suostua oikeudenmukaisiin palkan
korotuksiin.
Asian johdosta pidettiin ratkaiseva
osastojen valtuutettujen kokous Kuu
sankosken työväentalolla heinäkuun 17
p:nä, jossa myös Liittomme sihteeri ja
Ammattijärjestön puheenjohtaja, sekä
Metallityöntekijäin liiton puheenjoh
taja ja Kivityöntekijäin liiton sihteeri
olivat saapuvilla. Ammattijärjestön pu
heenjohtajan kanssa keskusteltuaan il
moitti yhtiön johtokunta tällöin suos
tuvansa siihen, että asetetaan 5-jäseninen komitea johon he valitsevat 2 ja
yhtiön työläiset 2 ja jonka komitean
puheenjohtajaksi tulee lakitieteen toh
tori Leo Ehrnrooth, mikä komitea sitte
tarkastaa yhtiön tehtaitten palkkausoloja ja ehdottaa sellaisia parannuksia,
joita se ehkä katsoo oikeutetuiksi. Yh
tiön johtokunta ilmoitti, että tulevat
ottamaan täten muodostetun komitean
ehdotukset huomioon niin pitkälle kuin
se on heille mahdollista. Tämä välitysehdotus ei saanut kuitenkaan osas
tojen valtuutettujen kannatusta, joten se
ilman muuta raukesi. Ainoastaan Liit
tomme edustaja ja Ammattijärjestön
puheenjohtaja puolsivat sen hyväksy
mistä, sekä edelleen vastustivat lak
koon lähtemistä, jotka mielipiteet kui
tenkin osastojen valtuutettujen puolelta
mitä ankarimmin tuomittiin. Täten
näillä kolmella suurella tehdaslaitok
sella alkoi lakko heinäkuun 18 päi

vänä, johon otti osaa yhteensä noin
1,700 työntekijää.
Lakon jatkuessa viikko viikolta ja
yksimielisyyden ollessa erittäin hyvän,
ryhtyi yhtiön isännistö haalimaan teh
tailleen rikkureita kaikilla mahdollisilla
keinoilla. Siinä tehtävässään he onnis
tuivatkin niin, että elokuun 15 päivän
seuduilla oli tehtailla jo noin 700 rik
kuria ja muutamia pettureita. Ammat
tijärjestön toimikunnan toimesta koi
tettiin saada sovitteluja työnantajan
kanssa käyntiin, siinä kuitenkaan onnis
tumatta. Syyskuun alussa, jolloin näillä
tehtailla oli jo yhteensä noin 1,000
rikkuria, tehtiin liittotoimikuntien ja
Ammattijärjestön toimikunnan toimesta
asianomaisille osastoille ehdotus lakon
hyödyttömänä lopettamisesta. Tämä eh
dotus ei kuitenkaan saanut asianomai
sen työväen keskuudessa kannatusta,
vaan päätettiin lakkoa edelleen jatkaa.
Ammattijärjestön puheenjohtaja kään
tyi jälleen syyskuun 26 p:nä Kymin
Osakeyhtiön johtokunnan puheenjoh
tajan puoleen tiedustellen, olisiko mah
dollista jo ryhtyä keskusteluihin Kymin
tehtaitten lakkoa koskevassa asiassa.
Tähän tiedusteluun oli vastattu, että
sellainen on kyllä mahdollista, mutta
kuitenkin aivan yksityisesti Tokoin
kanssa. Keskustelun tuloksena oli, että
Kymi-yhtiön hallinnon puheenjohtaja
Björkenheim oli ilmoittanut viimeisenä
sananaan, että hän kaikissa kohdin
uudistaa sen vakuutuksen, jonka hän
lakon alkaessa Tokoille osoittamassaan
kirjeessä oli antanut, nimittäin, että
asetetaan tehtaitten työ- ja palkkausoloja tutkimaan komitea, joka sitten
tekee ne ehdotukset mitä katsoo tar
peelliseksi ja mitkä ehdotukset tehtait-
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ten hallinto on ottava huomioonsa
niin pitkälle kuin se voi. Myöskin oli
Björkenheim antanut vakuutuksen siitä,
että lakon lopetettua ei minkäänlaista
boikoteerausta saa lakon johdosta teh
tailla tapahtua, sekä että entinen työ
väestö otetaan töihin siinä järjestyk
sessä kuin he työnjohtajille ilmoittau
tuvat ja paikkoja tehtailla tulee.
Näiden tietojen perusteella ja ottaen
huomioon lakkopaikalla vallitsevan ase
man, oli Ammattijärjestön toimikunta
kokouksessaan syyskuun 27 p:nä päät
tänyt, että sanottu lakko olisi nyt työn
antajan ilmoittamilla ehdoilla lopetet
tava, koska suurempaa voiton mahdol
lisuutta ei sillä kertaa ollut olemassa.
Edellä mainitun päätöksen johdosta
matkusti Ammattijärjestön puheenjoh
taja seuraavana päivänä Kuusankos
kelle tekemään esitystä lakon lopetta
misesta. Sunnuntaina syyskuun 29 p:nä
kello 2 j. pp. Kuusankosken työväen
talolla pidetyssä lakkolaisten yleisessä
kokouksessa, jossa oli saapuvilla lähes
2,000 henkilöä, päätettiinkin kaikilla
äänillä noin 30 ääntä vastaan lopettaa
lakko lokakuun 1 pstä, työnantajan
myöntämillä ehdoilla. Täten tämä lakkotaistelu, joka kesti yhteensä 74 päi
vää, ei tuottanut toivottua tulosta. Lak
koa lopetettaessa asetettavaksi määrä
tyn työväen palkkoja tarkastaneen ko
mitean tekemistä ehdotuksista on kui
tenkin palkkoja näillä tehtailla koro
tettu, joten palkat, verrattuina muihin
vastaaviin tehtaisiin, eivät ole Kymi-yhtiön tehtailla nykyään huonoimpia. Mutta
tärkein parannus, kolmivuorojärjestelmä,
jäi vielä toistaiseksi saavuttamatta.
Mainittakoon vielä, että Hallan sel
luloosatehtaalla saatiin aikaan kirjalli
- 24

nen työsopimus kesäkuun 8 p:nä 1912,
jonka mukaan niille vuorotyöläisille,
joilla ei ole tehtaan puolesta asuntoa,
maksetaan vuokrahyvitystä 35 penniä
jokaista tehtyä työpäivää kohden. Sa
moin saatiin päivätyöläisille 5 penniä
tuntia kohden palkanlisäystä, paitsi kirvesmiehille, jotka olivat käyneet tehtaan
insinöörille ilmoittamassa: »etteivät he
vaadi lisää palkkaa". Lisäksi saatiin
määräys, että kesällä: touko-, kesä-,
heinä- ja elokuun aikana seisautetaan
tehdas sunnuntai-aamusta kello 6:sta
maanantaiaamuun kello 6. Siihen asti
oli tehdas ympäri vuoden ollut seisauk
sissa vain sunnuntai-aamusta kello 6
sunnuntai-iltaan kello 6.
Lahden selluloosatehtaalla saatiin ai
kaan kirjallinen työsopimus kesäkuun
18 p:nä v. 1913, jonka mukaan silloi
set työehdot vahvistettiin täällä pysy
viksi ja muutamilla osastoilla saavu
tettiin vähän palkanlisäystä.
Kotkassa Qutzeit-yhtiön n. k. Norjan
selluloosatehtaalla saatiin kirjallinen
työsopimus kesäkuun 18 p:nä v. 1914
jonka mukaan palkat ylenivät keski
määrin 25 pennillä päivää kohden kul
lekin työntekijälle, sekä tehdas seiso
maan kesällä: kesä-, heinä-, elo- ja
syyskuun aikana sunnuntai-aamusta
kello 6 maanantai-aamuun kello 6.
Näiden edellä lueteltujen lisäksi on
Liiton alalla kulueen 10-vuoden aikana
ollut paljon pienempiä työ- ja palkkaliikkeitä, joissa on toisissa enemmän
toisissa vähemmän saatu parannusta
työväestön oloihin. Näiden kaikkien
eri tapausten kertominen ei kuitenkaan
ole mahdollista tämän julkaisun puit
teissa, koska se tekisi kertomuksen suh
teettoman laajaksi.

Edellä mainituissa työtaisteluissa on huomioon, että Liiton toiminnan avulla
ollut yhteensä 2,663 Liiton jäsentä ja ' eri tehtailla saavutetut parannukset vai
menetetty työpäiviä kaikkiaan 374,010, kuttavat esimerkillään toistenkin saman
joista palkkahäviötä, laskien 3 markan alan tehtaiden työoloihin. Näinollen
mukaan päivältä, on ollut yhteensä työntekijäin lukumäärää, jotka ovat saa
1,122,030: — mk. Tämän lisäksi on neet samoja etuja liiton toiminnasta,
Liiton toimesta maksettu avustuksina voidaan lisätä toisella puolella, eli siis
taisteluissa oleville Smk. 125,912:75, 10,000 työntekijäksi. Täten laskettuna
joten häviötä yht. Smk. 1,247,942:75, 10 vuoden ajalla Liiton toiminnan
sekä lisäksi ne varat, mitä taistelussa avulla saavutetut palkanlisäykset tekee
olleet paikalliset osastot ovat oman yhteensä Smk. 7,500,000: —. Tähän
toimintansa avulla hankkineet, jot tulee lisäksi muita etuja, kuten työpäi
ka eivät kuitenkaan suuriin summiin vän lyhennyksiä, työhuoneiden paran
nuksia ja kohtelua koskevia määritel
nouse.
miä y. m. joita ammatillisen järjestäyMitä sitte näiden taistelujen ja mui
den palkkaliikkeiden avulla saatuihin misen kautta on saavutettu, joten täy
tuloksiin tulee, niin niistä, ikävä kyllä, tyy myöntää, että Liiton 10-vuotisen
ei ole tarkkoja laskelmia olemassa, toiminnan avulla, joskin on tuloksia
koska tarkkojen tietojen kerääminen tuottamattomiakin taisteluja käyty, kui
olisi vaatinut jo laajaa tilastotoimintaa, tenkin on saatu tuloksia, jotka osoitta
jota ei ole vielä saatu järjestetyksi. vat ammatillisen työväenliikkeen vält
Mutta ylimalkainenkin silmäys osoit tämättömyyden ja hyödyn.
taa, että sanottu työ ei ole missään
tapauksessa ollut turhaa. Vaikka varsi
naisissa työtaisteluissa on ollut Liiton
Jäsenmäärän vaihtelut ja
jäseniä vain 2,663, niin mukaan otet
rahastot.
tuina järjestymättömät työntekijät, joi
den etuja toimenpiteet ovat samalla
Jokaisen liiton merkitys ja voimak
tavalla koskeneet, nousee niistä suora kuus riippuu jäsenten lukuisuudesta ja
naisesti osallisena olleitten lukumäärä uskollisuudesta. Mitä pitemmälle näissä
vähintäin 5,000. Kaikkien alhaisem suhteissa päästään sitä suurempia tu
man laskelman mukaan on näiden loksia myös saavutetaan. Ikävällä täy
työntekijäin palkat Liiton olemassaolon tyy meidän todeta, että Suomen papeaikana ja toimenpiteiden avulla kohon riteollisuustyöväestö ei ole täyttänyt vel
neet vähintäin 25 penniä päivää koh vollisuuttaan Liittoaan kohtaan niin kuin
den kullekin työntekijälle, joka henki olisi pitänyt, mistä on johtunut, ettei
löä kohden tekee vuodessa 300 päi tulokset ole niin suuria kuin useat eh
vän mukaan laskien Smk. 75: — ja 5,000 kä ovat toivoneet ja odottaneet. Lii
työntekijälle yhteensä Smk. 375,000: —. tämme tähän taulukon, josta selviää
Kymmenessä vuodessa tekee tämä pal- Liiton jäsenmäärän vaihtelut, tulot ja
kanlisäys 5,000 työntekijälle yhteensä menot sekä omaisuuden määrä eri
Smk. 3,750,000: —. Lisäksi on otettava vuosina:
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Liiton edustajakokoukset ja toimi
henkilöt.
Lukuunottamatta perustavaa kokous
ta, josta tämän kirjotelman alussa on
tehty selkoa, on 10 vuoden kuluessa pi
detty 4 Liiton edustajakokousta. Ensi
mäinen pidettiin Kymin tehtaalla tou
kokuun 18 —20 päivinä v. 1907. Paitsi
sääntömääräisiä asioita, oli kokouksen
käsiteltävinä m. m. lakko- ja työttö
myyskassojen perustaminen, kolmivuo
rojärjestelmän toteuttaminen, alimman
(minimi) palkan käytäntöön saaminen
ja Ammattijärjestöön liittyminen, mikä
päätettiin toteuttaa lokakuun 1 p:stä
1907. Liittovero, joka tähän asti oli
15 penniä mies- ja 10 penniä nais
jäseneltä kuukaudessa, korotettiin nyt
35 penniksi mies- ja 25 penniksi nais
jäseneltä. Liittovaliokuntaan valittiin sen
kotipaikalta Tampereelta: V. Salonen,
Ida F. Lehmus, K. Högrén, Emo Ris
sanen, Selma Aaltonen, Kalle Salmi
nen ja Otto Linna, sekä varajäseniksi:
J. Niemi, Aug. Bergqvist ja R. Kanerva.
Liittohallintoon maaseutujäseniksi: A.
N. Hurme, Helsingistä, Otto Pasi, Ky
min tehtaalta, J. A. Kangas, Mäntästä,
Samuli Salo, Kuusankoskelta, Matti
Hasu, Tainionkoskelta, Frans Aalto,
Nokiasta, Matti Manninen Voikasta,
Oskar Ström, Valkeakoskelta ja V.
Iisakkala, Kotkasta. Näille varajäse
niksi: H. A. Mattiin, Äänekoskelta, V.
Jalonen, Siurosta ja Anton Typpö Ky
min tehtaalta.
Tähän edustajakokoukseen asti, Lii
ton perustavassa kokouksessa valittuina,
olivat Liittovaliokunnassa toimineet:
Eetu Väre (Vilkman)*), H. F. Airio (Her*) Eetu Väre erosi valiokunnasta huhtikuun
28 p.stä v. 1907.
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V. 1913 valittu Liittovaliokunta.
Istumasssa oikealta vasemmalle: O. Lindell, Elli Luotonen, K. A. Koskinen, Helmi Multisilta, Emil Wiljanen.
Seisomassa oikealta vasemmalle: B, A Stenbäck,- Aug. Mäkinen, H. F. Airio ja K. Tuominen.
Poissa: Otto Ehrlund ja Aug. Saarinen.

Toinen Liiton edustajakokous pidet
tiin Ensossa kesäkuun 6-8 päivinä
v. 1908. Paitsi sääntömääräisiä kysy
myksiä, käsiteltiin tässä kokouksessa
m. m. edustajakokousten pitämisen har
ventamista, Liiton hallinnon valtuuk
sien laajentamista, työttömyyskassakysymystä, sunnuntaityön rajottamista ja
liittojen välisten suhteiden järjestämistä
työtaistelujen varalle, teollisuusliittojen
aikaansaamista, sekä valtion toimesta
työtilastollisen tutkimuksen toimittami
nen Suomen paperiteollisuudesta. Liittovaliokuntaan valittiin Tampereelta:
Liina Kallio, Eino Rissanen, Kalle Sal
minen, Kalle Tammi, Ida F. Lehmus,
H. F. Airio ja Otto Ehrlund. Varajä-

mansson), Tilda Kaihosalo (Ylén), Ida
F. Lehmus (Lindfors), A. Pynnönen, V.
Salonen, ja K. Mänty*). Näiden varamiehinä: R. Kanerva, K. Högrén, Kus
taa Stenberg ja J. Niemi. Liittohallinnossa maaseutujäseninä: J. Lehto, No
kiasta, Hilma Rossi, Mänttästä, O. Ström,
Valkeakoskelta, Matti Salmi, Kymin teh
taalta, Hulda Tyven, Nokiasta, Otto
Pasi, Kymin tehtaalta, A. Leppänen,
Kaukaalta, Hilma Rantanen, Valkea
koskelta ja Viktor Jalonen, Siurosta.
Näiden varamiehinä: O. Linström, No
kiasta, K. Manninen, Kyröskoskelta ja
Kalle Tuomi, Äänekoskelta.
*) K. Mänty erosi valiokunnasta toukokuun
27 pistä 1907.
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seniksi: Fanny Ström, Aug. Bergqvist
ja Hj. Selin. Liittohallintoon maaseutujäseniksi: J. Majonen, Kotkasta, Fanny
Oksanen, Voikasta, Semmi Mäkinen,
Mänttästä, A. N. Hurme, Helsingistä,
Evert Järvi, Kymin tehtaalta, Hj. Kajan
der, Ensosta, Alma Kuitunen, Kuusan
koskelta, Ida Laurén, Lohikoskelta ja
Frans Aalto, Nokiasta. Näille varajä
seniksi: H. Vägg, Kymin Korkeakos
kelta, Otto Ampuja, Hovinmaalta ja
Bernhard Korhonen, Äänekoskelta.
Liiton kolmas edustajakokous pidet
tiin Kotkassa toukokuun 14-16 päi
vinä v. 1910. Sääntömääräisten asioi
den ohella oli tässä kokouksessa käsi
teltävänä m.m. yhtäläisten sääntöjen ja
viikkomaksujärjestelmän käytäntöön ot
taminen osastoissa, 8-tunnin työpäiväkysymys, menettelytapa ja kansainväli
nen yhteistoiminta, Eduskunnan hyväk
symien työväen suojeluslakien vahvis
tuksen viipyminen, Liittohallinnon ko
kousten vähentäminen ja sen valtuuk
sien siirtäminen Liittovaliokunnalle, sai
raus- ja hautausapukassan perustami
nen Liiton yhteyteen, sekä Liiton jäsen
ten suhde Sos.-dem. puolueeseen. Liittovero päätettiin korottaa 10 pennillä
kuukautta kohden, eli 45 penniksi miesja 35 penniksi naisjäseneltä kuukaudes
sa. Liittovaliokuntaan valittiin Tampe
reelta: Erkki Helminen, Ida F. Lehmus,
Karl Högrén, E. Wiljanen, K. A. Koski
nen, K. Viheriäkoski ja B. A. Stenbäck.
Varajäseniksi: K. Salonen, J. Lehto ja
A. Uskela. Liittohallintoon maaseutujäseniksi: Q. Sandström, Lohjalta, Otto
Ampuja, Hovinmaalta, Frans Aalto,
Nokiasta, Tuomas Juura, Ensosta, Mau
rits Paljakka, Kotkan Hallasta, Mimmi
Vilander, Inkeroisista, Paavo Salokuusi,

Valkeakoskelta, J. Lappalainen, Tainionkoskelta ja Manu Kontula, Kuusankos
kelta. Näille varajäseniksi: Fanny Ok
sanen, Voikasta, Hj. Laakso, Kymin
tehtaalta ja Ida Laurén, Lohikos
kelta.
Liiton neljäs edustajakokous pidet
tiin Tampereella toukokuun 10-13 päi
vinä v. 1913. Tässä kokouksessa käsi
teltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi
m. m. menettelytapakysymyksiä työtais
telujen varalle, vastaisen valistustyön
harjottamista, pienempiä sääntömuutok
sia, kansainvälistä yhteistoimintaa, Lii
ton suhdetta Sos.-dem. puolueeseen,
työttömyyskassakysymystä, Ammattijär
jestön edustajakokouksen edustajain
valitsemistapaa, apurahojen antamista
sos.-dem. puolueopistoon pyrkiville jä
senille ja teollisuusliittokysymystä, sekä
valistustoimintaa. Sisäänkirjoitusmaksu
Liitolle, joka tähän asti oli ollut ainoas
taan 50 penniä, päätettiin nyt korottaa
2 markkaan koko- ja 1 markkaan puolimaksavilta jäseniltä. Kokomaksaviksi
jäseniksi päätettiin lukea ne, joiden
palkka on Smk. 2:50 tai siitä ylöspäin
päivässä, sekä puolimaksaviksi ne joi
den palkka on alle Smk. 2:50 päivässä.
Samoin päätettiin liittovero korottaa
55 penniksi koko- ja 40 penniksi puolimaksavilta jäseniltä kuukaudessa. Liit
tovaliokuntaan valittin Tampereelta: H.
F. Airio, K. Tuominen, Elli Luotonen,
K. A. Koskinen, Helmi Multisilta, O.
Lindell, ja B. A. Stenbäck. Näille varamiehiksi: Otto Ehrlund, Aug. Mäki
nen ja Aug. Saarinen. Liittohallinnon
jäseniksi: P. O. K. Salokuusi, ja M.Silan
der, Valkeakoskelta, Konsta Lehtonen,
Kymin tehtaalta, Frans Aalto ja J. Tuo
minen, Nokiasta, Eino Rissanen, Fanny
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maila, kun nämä nuoren liittomme pa
periteollisuustyöväen huonon aseman
parantamista tarkoittavat yritykset ovat
olleet sille suuriarvoista vastaisen toi
minnan opastamista, on myös saavu
tettu voittoja, jotka monin kerroin ovat
korvanneet Liiton hyväksi tehdyt uh
raukset. Lisäksi on Liitto ollut mer
kitsevänä tokeena työnantajain yleisille
pyrkimyksille työväenluokan itsemää
räämisoikeuden saavuttamistarkotusten
tukahuttamiseksi. Liitto on siis näissä
suhteissa puolustanut ja valistanut tä
män teollisuusalan työväestöä. Paljon
enemmän kuitenkin olisi voitu tehdä
ja saavuttaa, jos kaikki ne työntekijät,
joiden nimet ovat kerran olleet Liiton
jäsenluetteloissa, olisivat ymmärtäneet
pysyä jäseninä, siten kukin kohdaltaan
täyttämällä velvollisuutensa, vahvistaen
työväenluokan yhteistä rintamaa.
Nyt kun Liitto alkaa toistakymmentään taivaltamaan, sekä on tullut jo
kokeneemmaksi ja varttuneemmaksi, on
aikaisemmat laiminlyönnit korjattava.
Paperiteollisuustyöväestön tulee san
koin joukoin rientää Liittonsa jäse
niksi. Ei siinä mielessä, että jonkun
kuukauden tai vuoden kuluttua siitä
jälleen erotakseen, vaan alati pysyviksi,
toimintaan osaaottavaviksi uskollisiksi
jäseniksi.
Loppulauselma.
Paperiteollisuustyöväen kansainväli
nen
yhteistoiminta, jota Liittomme puo
Edellä olevasta Liiton 10-vuotisen
toiminnan yleiskatsauksesta on lukija lelta on jo useana vuonna suurella mie
varmaan havainnut, että paljon on siinä lenkiinnolla seurattu, myös on päässyt
ollut ikään kuin kävelemään opettele- käytännöllisen toiminnan alkuun. Nor
van lapsen yrityksiä, joissa ei ole voitu jan Paperiteollisuustyöväen Liiton al
kompastuksiakaan välttää. Mutta sa- kuunpanosta on lokakuun 22 ja 23 p:nä
v. 1915 Göteborgissa pidetyssä neuvot
•) Päiväsalon valitsi edustajakokouksen sii telukokouksessa päätetty asettaa Skan
hen valtuuttamana Tampereen Paperinjalostusdinavian maiden ja Suomen paperitehtaalaisten a. o.

Päiväsalo*) ja Evert Virtanen, Tampe
reelta, sekä Alfred Koivunen, Epilästä.
Näiden varamiehiksi: Viktor Pasi, Voikasta, Albin Valkama, Nokiasta ja Kalle
Nappa, Valkeakoskelta.
Liiton hallinnon puheenjohtajina ovat
toimineet seuraavat jäsenet: A. Pynnö
nen ja varapuh.-joht. H. F. Airio (1906
ja 1907), V. Salonen ja v.-p. Eino Ris
sanen (1907 ja 1908), Kalle Salminen
ja v.-p. H. E. Airio (1908 ja 1910), K.
A. Koskinen ja v.-p. A. Uskela (1910
ja 1913), K. A. Koskinen ja v.-p. B. A.
Stenbäck v. 1913 pidetystä edustajako
kouksesta lähtien tähän päivään asti.
Liiton rahastonhoitajina ovat olleet
Liiton perustamisesta lähtien v:n 1910
loppuun Ida F. Lehmus, sen jälkeen
vv. 1911 — 1913 E. Wiljanen, sekä vuo
den 1914 alusta lähtien ja edelleen
Otto Ehrlund.
Liiton perustavasta kokouksesta noin
kahden ja puolen kk. ajan torni väli
aikaisena sihteerinä Eetu Väre, kunnes
kesäkuun 24 p:nä pidetyssä Liittohallinnon kokouksessa valittiin Liiton var
sinaiseksi toimitsijaksi, sihteeriksi, Emil
Wiljanen. Valittu sihteeri astui toi
meensa heinäkuun 1 p:nä v. 1906, jota
tointa hän edelleenkin hoitaa.
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sevät paperiteollisuustyöväen asemaan
suuriarvoisia parannuksia.
Kaikkien parannusten toteuttaminen
riippuu kuitenkin paperiteollisuustyöväestöstä itsestä. Etenkin on Suomen
paperiteollisuustyöväestön herättävä, jo
ka ammatillisessa järjestäytymisessään
on niin paljon jälessä muista maista.
Vihdoin on tositoimin ryhdyttävä pu
haltamaan samaan ahjoon, josta on tu
leva työväestölle onnea ja ihmisarvon
edellyttämää elämää, valoa ja vapautta!
E. W.

teollisuustyöväen keskusjärjestöjen kes
ken komitea suunnittelemaan yhteistä
etujen parantamista, joista etusijassa
kolmivuorojärjestelmän toteuttaminen.
Tällä komitealla oli ensimäinen varsi
nainen kokouksensa Kristianiassa, Nor
jan Paperiteriteollisuustyöväen Liiton
huhtikuun 10-15 päivinä v. 1916 ol
leen edustajakokouksen ohella, huhti
kuun 14 p:nä, jossa kokouksessa Emil
Wiljanen oli Liittomme edustajana saa
puvilla. Useita tärkeitä suunnitelmia
on vireillä, jotka toteutettuina merkit
Oo
o

Ikuinen päivä ja ikuinen yö.
Latva sen uljas taivasta tapaa,
päivässä päilyvät lehdet sen.

Povessa tanteren tammen on juuret,
syvälle syöpyen maankamaraan.
Maasta sen lehvät mahtavan suuret

Päällä on taivas säihkyvä, vapaa
yö on musta maan uumenten!

etsivät elämänmahlojaan.

Latvassa laulaa lintujen kuoro,
lehdillä tuulet leikkiä lyö.
Kevät, kesä, syksy — kunkin on vuoro
------maan alla aina on, aina on yö...
L. L-ki.
oo
o
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Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton nykyinen toimisto Tampereen Työväenyhdistyksen talossa.

Paperiteollisuuden kehitys ja työoäen asema.
Paperiteollisuus.
Paperin, pahvin ja selluloosan val
mistuksella on tärkeä merkitys siitä
syystä, että tuotteet ovat ihmisten talou
dessa erittäin hyödyllisiä ja valistustoi
minnassa välttämättömiä. Paperitec llisuuden historia alkaa jo sangen var
haisilta ajoilta. Historia kertoo, että jo
noin 100 vuotta ennen Kr. on paperia
valmistettu Kiinassa, joskin valmistus
on ollut perin alkuperäistä. Neljännellätoista vuosisadalla alettiin suurem
pia laitoksia, paperimyllyjä, käyttämään;
Ranskassa v. 1350, Saksassa v. 1390 ja
Englannissa v. 1460 Mutta vasta sit
ten kun kirjapainotaito 15-vuosisadan
puolivälissä keksittiin, pääsi paperiteol
lisuuskin suurempaan vauhtiin, leviten
- 31

myöskin lähemmäksi Suomea, kuten
Ruotsiin, Tanskaan y. m. Hollanti oli
huomatuin tällä alalla. Sen tuotteet oli
vat paraimmat ja valkosemmat. Siellä
myös keksittiin v. 1670 »hålanderiksi"
nimitetty kone, joka kokonaan syrjäytti
ennen käytetyt survinlaitokset ja myl
lyt.
Uusia keksintöjä ja parannuksia pa
periteollisuuden alalla tehtiin tämän
jälkeen toinen toisensa perään. Lumpunleikkauskone keksittiin v. 1720, valkaisemistapaa parannettiin 1700 luvun
lopulla ja vihdoin v. 1799 keksittiin tär
kein apuneuvo, paperikone. Tämän ko
neen keksijä oli Parisin viereisen Essonesin paperitehtaan työntekijä Nico

las, Louis Robert. Hänen keksimänsä
ensimäisen paperikoneen rakenne on
pääpiirteissään nykyisissäkin koneissa,
vaan tietenkin lukemattoman monissa
yksityiskohdissa parannettuna. Toisen
muotoisen paperikoneen keksi lontoo
lainen mekanikko Joseph Bramah v.
1805 panemalla vaakasuoran sihtikankaan sijaan lieriömäisen. Näistä mo
lemmista keksinnöistä ovat sittemmin
kehittyneet nykyiset kaksi paperikonetyyppiä, »Langsieb«-kone ja »Rundsieb"-kone.
Tekniikan jatkuvan kehityksen joh
dosta muodostui paperinvalmistus käsiammatista suurteollisuudeksi. Seurauk-

vuttaa keksintönsä eräälle paperiteknikolle nimeltä H. Wölter. Tämä raken
nutti hiomiskoneen v. 1846, vaan ylei
semmin tunnetuksi tuli se vasta Pari
sin näyttelyssä v. 1867, johon Wölter
oli näytteille pannut täydellisen käyn
nissä olevan puuhiomon. Toimenpi
teistään puumassateollisuuden luojana
annettiin Wöltterille näyttelyssä kulta
mitali. Tämä hiomiskonemalli on edel
leenkin käytännössä, joskin suuresti pa
rannetussa muodossa.
Jälkeenpäin on puumassa tullut pa
perin valmistuksen tärkeimmäksi raakaaineeksi. Puumassaa valmistetaan kah
della eri tavalla, joko yksistään koneel-

Ensimäinen paperikone Frenckellin paperitehtaalla Tampereella.
(Alkuperäisintä rakennetta.)

sena myös oli, että paperin raaka-ainetta,
ryysyjä, havaittiin olevan riittämättö
mästi saatavana. Ryysyjen sijaan oli
saatava jokin muu aine, jota oli run
saammin olemassa ja joka kävi hal
vemmaksi.
Samalla kuin paperinvalmistukseen
tarvittavan raaka-aineen, lumppujen,
puute tuli polttavaksi, ilmestyi myöskin
saksilainen kankuri Friedrich Gottlob
Keller, joka kykeni tyydyttävällä tavalla
käyttämään puuta raaka-aineena. Hio
malla siitä höyhtöä tavallisella käsinpyöritettävällä tahkolla sai hän siitä pu
ristamalla ja kuivaamalla paperilehtiä.
Vuonna 1845 alkoi hän käyttää kek
sintöään suuremmassa mitassa, mutta
varoja kun puuttui, täytyi hänen luo- 32

lisesti taikka kemiallisesti. Koneella val
mistaminen tapahtuu, kuten jo edellämainitusta selviää siten, että puuta han
gataan pyörivää tahkoa vasten, jolloin
sen lustot erkanevat toisistaan. Tämä
tuote on saanut nimen «hiottu puu
massa". Kemiallisesti valmistettaessa
massaa, pienitään puu hienoiksi las
tuiksi, keitetään paineen alaisena sulje
tuissa kattiloissa erityisten kemiallisten
aineitten kanssa, jolloin puun solukettoaineesta — selluloosasta — erkanee mo
niaita paperin kestävyydelle haitallisia
aineksia. Tuote, jota pidetään hiottua
puumassaa parempana, nimitetään »puuselluloosaksi".
Raaka-aine, josta paperi, olkoonpa
sitte mitä laatua tahansa, valmistetaan,

saadaan melkein yksinomaan kasvikunnasta. Kasvilusto eli solukettoaine —
selluloosa — onkin pääaine paperissa.
Kun kudonta eli tekstiilituotteet, niin
kuin pellava-, hamppu-, puuvilla-y. m.
kankaat, sisältävät melkein yksinomaan
kettoainetta — selluloosaa —, niin saa
daan niiden lumpuista parasta raakaainetta. Paras paperi, kuten esim. n.k.
asiakirjapaperi, tehdäänkin paljaista lum
puista. Halvemmanlaatuista paperia val
mistetaan sekoittamalla lumppuihin jo
tain niiden verosta ainetta, esim. olkitai puumassaa ja tehdäänpä sellaistakin
paperia, jossa ei ole lumppuja ollen
kaan. Tämmöistä paperia voidaan käyt
tää sellaisiin tarpeisiin, joissa kestävyys
on sivuseikkana, esim. sanomalehtipa
periksi, käärepaperiksi y. m. Erityisiä
tarkoituksia varten valmistetaan paperia
toisinaan myöskin villalumpuista.
Paperiteollisuus on viime vuosikym
meninä tavattomasti elpynyt, niin että
maailman tuotanto tälläalalla esim. v.
1908 nousi seuraaviin määriin:
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Paperiteollisuusalalla työskentelevien
työntekijäin luvusta ei ole käytettävis
sämme varmoja tietoja. Mutta niiden
summittaisten laskelmien perusteella
mitä on saatavissa, voidaan sanoa, että
tällä teollisuusalalla työskentelee noin
400 tuhatta työntekijää. Samalla siis
kun tässä on kysymys tärkeästä tuotan
non alasta ja sen edistyksestä, koskee ky
symys myöskin suuren ihmisjoukon
elämää ja kehitystä.
Suomessa on paperiteollisuutta alettu
harjottamaan v. 1764, jolloin ensimäi
nen paperitehdas täällä pantiin käyn
tiin. Ensimäinen puuhiomo Suomessa
rakennettiin v. 1860, tullen kuitenkin
tarkoitustaan vastaavaan käyntiin vasta
v. 1865. Useimmat tehtaat täällä ovat
rakennetut vasta vuosina 1865 — 1900,
jolla ajalla tämä teollisuus on nopeasti ko
honnut ja yhä edelleen on kohoamassa.
Suomen
paperiteollisuustuotannon
nopeaa kohoamista osoittavat seuraavat
virallisesta tilastosta otetut numerot:
Tuotannon arvo oli esim. v. 1885 Smk.
9,109,390: -. V. 1895 Smk. 15,927,242: -.
V. 1905 Smk. 40,924,200: — ja edelleen
v. 1909 Smk. 52,569,400: —, ollen seu
raavana vuonna, eli v. 1910 Smk. 63 milj.
514,100: —. Viimeiset saatavissa olevat
tiedot osoittavat, että vuonna 1911 oli
tuotannon arvo Smk. 88,472,000: — ja
työpalkkain luku 125, sekä työntekijäin
luku 12,089. Tämän jälkeen on kuitenkin
muutamia tehtaita laajennettu ja ainakin
yksi (Pankakosken) valmistunut uusia, jo
ten m.m. työväestön lukumäärä on toden
näköisesti ainakin 12,500 å 13,000 tätänykyä. Uusia tehtaita on yhä syntymässä.
Näistä lyhyesti esitetyistä piirteistäkin
käypi selville, että paperiteollisuus on
yleensä ja erittäinkin Suomessa lasket
tava tärkeimpien teollisuusalojen jouk
koon. Sen merkitys myös yhteiskunta
taloudessa täytyy olla jo suuriarvoinen
tekijä.
Työväestön asema.
Niinkuin edelläolevasta selviää, on
paperiteollisuus yksi tärkeimmistä teol33 -
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peellisia korjaustöitä. Tästä
menettelytavasta seuraa, että
on järjestettävä kaksi tai
useampia työvuoroja, joista
kukin vuorollaan suorittaa
yhtämittaisen työn.
Kun meillä työnantajat ovat pääasiassa saaneet mää
ritellä työehdot, niin on siitä
johtunut, että vuorotyöläisillä suurimmalta osaltaan
on vielä käytännössä 12-tuntiset työpäivät, jotka vuoro
jen viikkovaihdon aikana
venyvät vielä pitemmiksikin.
Ainoastaan pienellä osalla
vuorotyöläisistä on käytän
nössä kolmivuorojärjestelmä
— 8-tunnin työpäivä —, jo
Paperikone Mänttän tehtaalla (viimeisintä rakennetta).
hon järjestelmään kuitenkin
yleisesti on päästävä.
Jokainen ajatteleva ihminen kyllä ym
lisuusaloista ja sitä osoittaa myös se
nopea kehitys, mikä sillä on ollut. Tästä märtää, miten turmiollinen vaikutus
seuraa, että tämä teollisuus on harjoit näin luonnottoman pitkällä työpäivällä
tajilleen taloudellisesti edullinen ja siis työntekijöihin on. Kun vielä ottaa huo
runsaasti voittoa antava tuotannonala. mioon sen epäterveellisen ilman, jota
Mutta kaikista näistä eduista huolimatta tehtaan komeroissa saa keuhkoihinsa
on tällä alalla työväestön asema mitä hengittää, käy aseman huonous selvem
huonoin, erittäinkin mikäli se koskee mäksi. Lisäksi ei tuona 12-tuntia pit
vuorotyöntekijöitä, jotka paperiteolli känä työpäivänä ole edes ruokailuaikaa,
vaan on vatsan täyttäminen toimitettava
suudessa muodostavat enemmistön.
Tunnettuahan on, että tämän teolli tehtaassa työn ohella. Vielä on otettava
suusalan työtapatekniikka vaatii, jos huomioon, että vuorotyöläiset joka toi
tahdotaan suurta ja nopeaa tavaran val nen viikko saavat olla työssä yöt, joka
mistusta, että koneiden käynti keskey edelleen kurjistukaa näiden asemaa.
tetään harvoin. Työnantajat, joille voitto Nukkuminen päivällä, erittäinkin sellai
on pääasia, luonnollisesti vaativat yhtä sessa kodissa, jossa on lapsia — ja har
mittaista käyntiä, jotta tuotanto saatai vassapa niitä ei olisi —, on erittäin huo
siin kohoamaan mahdollisimman suu noa ja puutteellista. Selvää siis on, että
reksi. Tästä syystä onkin tämän teol tällainen olotila suuressa määrin kulut
lisuusalan tehtaissa työt järjestetty yhtä taa ruumiillista terveyttä ja henkistä tar
moa. — Mutta tällaisessa asemassa
mittaisiksi vuorotöiksi.
Työt siis jatkuvat vuorokaudet ym työpäivän pituuden suhteen kuitenkin
päri, ainoastaan pyhäsin seisautetaan on paperiteollisuusalan vuorotyöläisten
koneet noin 8 ä 10 tunniksi. Silloin suuri enemmistö.
Suomessa on nykyään ainoastaan 9:sä
kun useampi pyhä on peräkkäin, on
seisausaika myöskin sen mukaan pi paperiteollisuusalan tehtaassa käytän
tempi. Näinä pieninäkään seisausaikoina nössä kolmivuorojärjestelmä ja noin 116
eivät työt silti ole kokonaan pysähdyk tehtaassa kaksivuorojärjestelmä 12-tunsissä, vaan tehdään silloin koneissa tar tisine työpäivineen, joten verrattain pieni
- 34 -

määrä vuorotyöläisistä
on työpäivän suhteen
siedettävissä oloissa.
Tapaturman vaarat
ovat paperiteollisuusalalla myös erittäin
suuret. Sitä todistaa
tilastot ja ne uutiset,
joita tuon tuostakin
saadaan sanomalehdis
tä lukea, tällä alalla ta
pahtuneista tapaturmis
ta. Näihinkin on suu
rena syynä ylen pitkä
työpäivä, joka näännyttää työntekijän siihen
määrään, että hän me
nettää tarpeellisen huo
miokykynsä. Toisena
Paperikone
tapaturmain aiheuttaja
na on se seikka, että
työnantajat eivät huolehdi suojusten
laittamisesta koneisiin. Ammattientar
kastus on myös niin kehnolla kan
nalla, ettei senkään toimesta saada tässä
mitään parannuksia aikaan.
Työpalkat ovat välttämättömiinkin elä
misen tarpeisiin riittämättömät. Ne kun
ovat täysi-ikäisillä miehillä 2 — 5 mk. ja
naisilla 1: —3:75 päivältä, riippuen siitä
minkälaisessa työssä kukin työntekijä on.
Keskimääräiseksi palkaksi paperiteolli
suusalalla tulee noin 3:75 miehille ja
1:80 naisille päivältä, kun jätetään las
kusta pois mestarit ja pääkoneenhoitajat, jotka erikoisten ammattitietojensa
vuoksi nauttivat korkeampaa palkkaa.
Tätä palkkojen riittämättömyyttä arvos
teltaessa on otettava huomioon, että
maaseuduillakin ovat tehdaspaikoilla
elantotarpeet samoissa hinnoissa kuin
kaupungeissakin, — lukuunottamatta
vuokria, — joten mainitunlaiset palkat
yleensä eivät kunnolliseen elämiseen
riitä, puhumattakaan valistus- y. m. tar
peista, joiden tyydyttämiseen pitäisi
työntekijän palkasta myöskin osansa
jäädä.
Asunto-olot ovat niinikään yleensä
huonolla kannalla. Toisilla tehtailla on

Mänttän tehtaalla (viimeisintä rakennetta).

tehtaan puolesta osaksi rakennettu työ
väelle asuntoja, joista lasketaan tuntuva
vuokra. Muutamissa tapauksissa ne ovat
auttavassa kunnossa, useimmissa kos
teita ja kylmiä. Ne asunnot taasen, joita
tehtaiden työntekijät muilta talojen ja
asuntojen omistajilta vuokraavat, ovat
enimmäkseen puutteellisia ja huonoja,
samoin kuin nekin huoneet, mitä köy
hissä oloissa elävä työläinen itse itsel
leen laittaa. Tämän kaiken ohella seu
raa palkkojen riittämättömyydestä, että
liika-asutus työväestön keskuudessa on
yleistä, josta johtuvat vaarat terveydel
lisessä ja siveellisessä suhteessa ovat
tunnetut. Katseleepa siis tämän teolli
suusalan työväestön olosuhteita miltä
puolelta tahansa, tulee siihen tulokseen,
että ne ovat kehnot ja ihmisarvoa alen
tavat.
Kuka saa voiton?
Jokainen työnantaja harjoittaa liiket
tään, palkkaamansa työväestön avulla,
voiton toivossa. Hänen pyrkimykse
nään on pysyttää hyödykkeen — eli sa
nokaamme tässä tapauksessa paperiteollisuustuotteiden — tuotantokustannukset
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mahdollisimman pieninä, jotta hän voisi
saavuttaa itselleen suurimman voiton.
Siihen pakoittaa häntä myöskin kilpailu,
mikä kapitalististen yrittäjäin kesken val
litsee, kunnes he ovat trustiutuneet.
Työntekijä saa palkkaa vaan sen verran,
että sen turvissa voi jotenkuten pysyä
hengissä ja tuotantokykyisenä, joka on
koko tuotannon jatkumisen edellytys.
Kaikki mitä työntekijä saa enemmän,
on lujan järjestäytymisen ja yhteistoi
minnan avulla otettava. Tuotannon yli
arvon — voiton — pistää työnantaja
holviinsa ja tässä toimessa antaa hänelle
suosiollista apuaan koko kapitalistinen
yhteiskunta monissa eri muodoissa.

säännöissä: »puolestaan edistää sitä, että
työnantajat ja heidän muodostamansa
yhdistykset yhdenmukaisesti ja yhtei
sesti esiintymällä valvovat työnantajain
etuja". Liittonsa välityksellä tarjoovat
paperiteollisuuden harjottajat auttavan
kätensä metallitehtailijoille ja päinvas
toin, milloin työläiset koittavat parantaa
asemaansa. Näiden tarkoitustensa to
teuttamiseksi ovat työnantajat muodos
taneet erilaisia rahastoja, joita säännöl
lisesti kartutetaan. Näillä toimenpiteil
lään pyrkivät he säilyttämään itselleen
mahdollisimman suuren riistämisoikeuden, ja työehdoista määräämisvallan y.m.
Mistä apu työntekijöille?

Työnantajat järjestyvät.
Sen ohella, että koko yhteiskunnalli
nen lainsäädäntö on viimeaikoihin asti
muodostunut työnantajain ja yleensä
omistavan luokan etuoikeuksia suojaavaksi, ovat työnantajat perustaneet vielä
itsenäisiä järjestöjä, vastustaakseen yhä
voimakkaammin työväestön pyrkimyk
siä riistonalaisen tilansa parantamiseksi.
Tämä työnantajain kiinteämpi järjestäy
tyminen pohjoismaissa sai ensi sysäyksensä Ruotsin työväen suurlakosta, joka
tehtiin v. 1902 äänioikeuden saamiseksi
eduskuntavaaleissa.Niihin aikoihin Ruot
sin, Norjan ja Suomen työnantajat pe
rustivat taistelujärjestönsä, joiden tar
koituksena on suojella työnantajain etuja
työväenjärjestöjä vastaan. Pian saivat
kin he järjestönsä täälläkin niin voi
makkaaksi, että sanomalehdissään jo tal
vella 1906 uhkailivat työnsuluilla tukahuttaa ne vaatimukset, joita työläisten
puolelta eri työpaikoissa esitettiin. Tä
män uhkansa he myöhemmin toteuttivatkin käytännössä. Edellämainittuna
vuonna muodostivat työnantajat täällä
lopullisesti »Suomen Yleisen Työnan
tajaliiton", joka on kaikkien sekä pikkumestarien että tehdasherrain eri järjes
töjen yhteinen yhdistys — keskusjär
jestö. Liiton tarkoituksesta sanotaan sen

Jos työnantajain toimenpiteet saavat
jatkua, työväestön asioihin puuttumatta,
tulee työntekijäin asema nykyisestään
kin huononemaan. Tekniikan ja työn
jaon yhä kehittyessä on yksityisen työn
tekijän merkitys työpäivän pituutta, työ
palkkaa y. m. työehtoja määriteltäessä
sangen pieni. Työnantajain ylivoima
tässä suhteessa on viime aikoina mo
ninverroin lisääntynyt ja yhä lisääntyy.
— Jos et tyydy siihen mitä työnantajasi
suvaitsee tarjota, niin saat — harvoja
poikkeuksia lukuunottamatta — lähteä
kilometritehtaalle, sillä porttien ulko
puolella on uusia riistettäväksi tulijoita.
Olojen tällaiseksi kehityttyä ovat yk
sityiset yritykset ja toimenpiteet yleensä
tuloksettomia. Mutta näissäkin oloissa
tulee työväestölle apu säännöllisestä,
yhteisymmärryksellä tehdystä yhteis
työstä. Työn, joka on kaiken rikkau
den lähde ja yhteiskunnallisen edistyk
sen kulmakivi, täytyy säännöllisen ja
voimakkaan yhteistoiminnan — järjes
täytymisen — avulla, vapautua kapita
lismin riistosta ja päästä oikeuksiinsa.
Tämä tapahtuu sitä mukaa kuin kapi
talistinen kehitys kohotessaan huippuaan
kohden saa yhä suuremmat työläisjou
kot havaitsemaan oman luokka-ase
mansa ja järjestäytymään taisteluun sen
parantamiseksi.
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Tätä kehitystä on jo
kaisen työntekijän vel
vollisuus kykyjensä ja
voimainsa mukaan edistää, sillä kuta useam
pi sen tekee vaikutta
valla tavalla, sitä lyhemmäksi käypi työ
väenluokan orjuusaika.
Mitään ei saada
ilmaiseksi.
Paljon ei sellaisia
työläisiä enää löytyne,
jotka eivät sisimmässään tunnusta työväen
yhteistoiminnan ja jär
Paperikone
jestöihin kuulumisen
suurta merkitystä. Mut
ta kun näille järjestöille täytyy maksaa,
niin se on asia, josta johdetaan monellaisia syitä järjestymättymyyden puo
lustukseksi. Järjestymättömyyden puo
lustuksena kuulee mainittavan m. m.
palkkojen pienuutta ja muiden «välttämättömimpien" tarpeiden tyydyttämistä;
edelleen tyytymättömyyttä järjestöjen
toimihenkilöihin ja sitä, että järjestöjen
avulla ei ole saavutettu parannuksia j.n.e.
Useissa tapauksissa kuitenkin juuri ne
kin henkilöt, jotka tätä kaikkea sanovat,
nauttivat ammattiosaston ja liiton myö
tävaikutuksella saavutettua 25 tai 50
pennin, — ehkä suurempaakin, — päivä
palkan korotusta ja ehkä joidenkin tun
tien lyhennystä työajassa. Mutta he ei
vät ole huomaavinaan — tai eivät tahdo
tunnustaa — että saadut parannukset
ovat työväenjärjestöjen ansiota. Jo 25
pennin palkankorotus päivää kohden,
mikä saavutetaan työväenammattiosaston ja liiton vaikutuksella, tekee vuo
dessa noin 75 mk. Ammattiosastolle
menevät jäsenmaksut taasen nousevat,
esim. Paperiteollisuustyöväen liitossa,
vain 10 — 20 mk. vuodessa, joten edellä
mainittu pienikin saavutus korvaa jo
moninkerroin ammattiosastolle suorite

Mänttän tehtaalla (viimeisintä rakennetta).

tut maksut. Muista maista ja omastakin
maasta saadut kokemukset ovat yleensä
osoittaneet, että järjestöille uhratut mak
sut moninkerroin, parannettujen työeh
tojen muodossa, ovat tulleet työnteki
jöille takaisin korvatuiksi, varsinkin
niillä aloilla, missä järjestäytyminen on
ollut pitemmän aikaa voimakasta. Tä
män ohella on muistettava, että mitään
ei saada ilmaiseksi, vaan kaikki maksaa
ja vielä, että mitä enemmän johonkin
liikkeeseen uhrataan, sijoitetaan pää
omia, sitä suuremman hyödyn se omis
tajilleen antaa. Se on kaiken järkevän
liiketoiminnan ensimäisiä edistymisen
ehtoja ja samoin se on myöskin asian
laita työväen järjestöissä, joten jäsen
maksujen suorittaminen on tärkein asia,
— se on vastaisen elämän turvaamista.
Rahastojen kartuttaminen työväen lii
toille ei ole välttämätöntä yksinomaan
työtaistelujen varalle, vaan on niiden
kartuttaminen yhtä tärkeätä myös työt
tömyyden varalle; jäsenille sattuvien,
työttömyydestä y. m. tapahtumista joh
tuvien puutteiden lieventämiseksi. Huo
mattavat rahastot, suuren valistuneen
jäsenmäärän kerällä, tekevät työväestön
liitosta sellaisen voiman, jonka kautta
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myöskin Ruotsissa, Saksassa ja Englan
nissa ovat paperiteollisuustyöläiset jär
jestyneet moninverroin paremmin kuin
täällä Suomessa.
Nykyään, kun ollaan m. m. jo saatu
alulle kiinteämpi kansainvälinen yhteis
toiminta paperiteollisuustyöväen keskus
järjestöjen kesken, on häpeäksi Suo
men paperiteollisuustyöväelle se seikka,
että järjestäytymisprosentti täällä on
kaikkein pienin. Jo tästäkin syystä on
joka-ainoan tämän alan työntekijän vel
vollisuus heti yhtyä liiton jäseneksi;
liittymällä paikkakunnan tämän alan
ammattiosastoon, tai jos osastoa ei ole
ryhtymällä toimenpiteisiin sellaisen pe
rustamiseksi. Yllämainitun syyn lisäksi
on muistettava se perussyy, että työ
väestön ammatillinen toiminta tuottaak
seen hyviä tuloksia, edellyttää ja vaatii
jokaisen työntekijän liittonsa jäsenenä
olemista. Meidän on muistettava muu
rahaisia, miten niistä kukin kantaa kor
tensa yhteiseen kekoon, eikö ihmisen,
joka on varustettu suuremmalla järjellä,
pitäisi silloin vieläkin suuremmalla uut
teruudella rakentaa linnoitusta elämänsä
etujen suojaksi.
Tämä velvollisuus on täällä vasta pie
neltä osaltaan oivallettu ja siksipä onkin
meillä monet parannusyritykset onnis
tuneet huonosti. Mutta meidän on teh
tävä järjestömme voimakkaaksi, ei luot
tamalla toisiin, vaan kukin kohdaltaan
toimimalla itse. Ne on luotava aseiksi,
joilla me voitamme ihmisarvomme ja
oikeutemme. Tähän työhön tulee jo
kaisen käydä, itsemme, vaimomme, las
temme, siskojemme, veljiemme ja kaik
kien osatoveriemme elämän ja onnen
tähden. Kunkin työntekijän kunniaasiana tulee olla: kaikin voimin edistää
sitä työväenluokan joukkotoimintaa,
joka tarkoittaa työtätekevän luokan
vapauttamista ja onnellistuttamista.
E. W.

varsinaiset työtaistelut vähenevät ja pa
rannusten saavutukset työväestöllelisääntyvät.
Mitä sitte tulee huomautuksiin jär
jestöjen toimihenkilöistä, niin niihin
nähden on jokaisella järjestön jäsenellä
yhtä suuri määräysvalta. Tästä perus
oikeudesta jo seuraa, että järjestöjen
toimihenkilöiden tulee olla sellaisia
kuin kunkin järjestön jäsenten enem
mistö tahtoo. Luonnollista on, että täl
laisessa suuressa joukkoliikkeessä ei
kaikki asiat ja toimenpiteet mene jokai
sen yksilön tahdon mukaan. Mutta
tämä liike edellyttääkin jäseniltään su
vaitsevaisuutta ja alistumista enemmis
tön päätöksiin; vain niin menetellen
voi toiminta tuottaa tuloksia.
Kaikki liiton jäseniksi!
Siinä tunnussana, jota jokaisen pa
peri-, pahvi-, puuhiomo-, selluloosa- ja
paperinjalostustehtaalaisen on täydellä
todella nyt vihdoin, liiton alettua toista
vuosikymmentään taivaltamaan ryhdyt
tävä toteuttamaan käytännössä. Meillä
täällä Suomessa on, kuten edellä on jo
mainittukin, ainakin 12 ä 13 tuhatta paperiteollisuustyöläistä, vaan näistä kuu
luu omaan liittoonsa vasta noin 1,500.
Tämä luku on niin mitättömän pieni,
koko työväestön lukuun verrattuna, että
sitä on häpeä mainita, varsinkin kun
ottaa huomioon, miten muissa maissa
tälläkin alalla on työväestö järjestynyt.
Esimerkiksi Norjassa, jossa varsinainen
Paperiteollisuustyöväen liitto alkoi toi
mintansa vasta vuoden 1914 alusta, on
siitä huolimatta 14 tuhannesta paperiteollisuusalan työntekijästä yhtynyt lii
ton jäseneksi jo 8 tuhatta. Tanskassa,
jossa paperiteollisuudessa työskentelee
noin 1300 työntekijää, nämä kaikki
kuuluvat liittonsa jäseniksi. Samoin

O o
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testamentti.
Hoidelkaa illankulma pikkusia persoonallisia
askareitanne, mutta käyttäkää tämä lepoaika
myös uuden työläispolven luomista varten ja
— kerätkää myös voimia riittävästi huomista
päivää varten. Mutta huomisaamuna aikaisin
olkaa liikkeellä taas ja antautukaa ruumiinenne
sieluinenne minun haltuuni. Minun te olette,
mutta päästänpä teidät taas vähäksi aikaa kuin
hevosen valjaista hakaan.
Sankka työläisjoukko tulvasi tehdasalueelta,
hajaantuen pitkin monia kylän kujia. Tuolla
täällä otti työpuseroinen työmies kujalta multanenäisen pikkupalleron käsivarrelleen ja talut
taen toista vapaalla kädellään, asteli niin mie
luisin myhäyksin pirtilleen.
Sen kauniin mökin kaunis emäntä oli tullut
portille ja ohikulkeville kiharaista päätään nyökytellen vartoili hän, eikö sieltä kujalta tule
hänenkin kaivattuaan. Mutta ei kuulunut.
- No missäs meidän Martti viipyy? täytyi
hänen kysäistä joltakin ohimenevältä.
- Martin kävi huonosti, sanoi kysytty.
— Huonosti? huudahti nuori työläisemäntä
ja hänen äskeisestä touhustaan punertuneet
poskensa valahtivat valkeiksi.
- Se rupesi sylkäsemään verta, selitti toi
nen. — Kesken työtä piti mennä lääkäriin.
Taikka lääkäriä jo tuotiin vastaan, kun pelät
tiin, että mikä tuli, kun mies niin pyörtyä nökähti ja verta läksi sylkemään. — Mutta tuol
lapa näkyy Martti jo tulla hoipertelevankin.
Nuori vaimo syöksyi hätääntyneenä miestään
vastaan.
Eihän tämä heti kyennyt selittämään, mutta
siinä kun hän vaimoonsa nojaten hiljakseen
hiihteli tupaansa kohti, sai hän sentään katko
naisesti kerrottua:
- Lääkäri tutki ... se on keuhkotauti . . .
— Herra jumala, keuhkotauti! säikähti vai
mo parka.
— Toinen keuhko on vielä terve . . . koetti
mies lohduttaa horjahtavaa vaimoa.
Siinä kauniissa työläismökissä tuli synkkä ilta.

Tyynenä, helteisen kesäpäivän jälkeen viilen
tyvänä tuli ilta taajaan tehtaalaiskylään. Kujilla
askartelivat lapset vanhempiaan odotellen teh
taasta.
— Nyt! sanoivat he, kun kuulivat jonkun
äänen hiljaisessa illassa. - Ei, ei se ollutkaan
tehtaan pilli, vaikka siltä tuntui. Se olikin vaan
juna kun vihelsi.
Ja pienissä tehtaalaistuvissa häärivät vaimot
hellan ääressä velliä tai puuroa keittäen ja sil
loin tällöin avoimelta kyökin ovelta kuulos
taen lapsia ja miesten paluuta tehtaasta.
Viimeiset kauppamiehessä käyneet maalaiset
ajaa jyristivät tehdaskylän valtakatua niin että
sakea tomu kiiri paksuna pilvenä läheisten työläismökkien pihamaalle.
Erään mökin pihalta kaikui iloinen harmo
nikan soitto. Suutarin sällit olivat jo lopetta
neet työnsä ja vartoilivat pientä illallistaan.
Mutta koski kohisi ja tehdas laajoine työpihoineen touhusi vielä täydellä tarmolla.
Olipa siinä hiekkakankaassa yksi mökki mui
ta viehättävämpi. ja soma oli siinä emäntäkin
miestään tehtaasta odottamassa. Mökin ympä
rillä oli tavallista laajempi puutarha-aitaus ja
aitauksessa hyvin hoidettu, hyötyisä pikku
puutarha marjapensaineen, kasvislavoineen. Ja
emännällä oli hohtavan valkea esiliina ja tum
ma tukka oli tuuhea ja vallattoman kihara.
Nuori emäntä hääri ahkerasti puutarhassaan
ja poikkesi silloin tällöin kamarin akkunaan
tähystämään, mitenkä siellä pienokainen nuk
kuu. Mutta kyökissä oli puuro jo valmiina
odottamassa miestä ja pesuvati tuolilla pyyhinliinoineen ja toisella tuolilla miehen vaatteet
työtamineitten muuttamista varten. Kelpasi
miehen palata tehtaasta sellaiseen kotiin.
— Viuuu! puhalsi silloin tuimana läpi hil
jaisen iltarauhan tehtaan pilli ja monessa mö
kissä ja mökin pihamaassa pantiin se merkille.
Se kuului tuimalta, äreältä ja tylyltä kuin olisi
se tahtonut sanoa:
- No, riittää tältä päivältä. Menkää nyt.
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— Se työläiskohtalo tulee kumminkin, sanoi
mies nuorelle itkevälle vaimolleen, kun he ilta
sella istuivat puutarhassaan. - Tuntuipa sitä
elämä kaikesta puutteesta huolimatta koko
hauskalta, kun minulla oli tämä mökki ja sinä
ja lapsukainen ja minä olin terve. Mutta tulee
han se meikäläisen kohtalo kerran, lyö nyr
killä rintaan ja sanoo, että älä unohda olevasi proletaari.
— Mutta eikö sitä nyt mitään keksitä, min
kä kautta sinä pääset tekemästä tuota epäter
veellistä tehdastyötä, kun kerran lääkäri sanoi,
että työalan muuttaminen on sinulle välttämä
töntä?
— Ei se ole helppoa muuttaa, sanoi mies.
— Hävittää tämä mökki tuottoisine kasvitarhoineen ja lähteä sinun ja lapsen kanssa kulkutyömiehen mustalaistielle kaiken maailman
nurkkiin. Kai sitä on tähän kuoltava.
Vielä illemmällä kävelivät he hiljaa ja toi
siinsa nojaten koskensillan yli pitkät matkat
maalaiskyliin päin.
Siellä olivat he ennenkin kävelleet monasti.
Olipa siellä eräs pieni syrjäinen talo metsässä.
Sitä he olivat aina ihailleet omakseen ja kuherrusaikanaan siellä kävellessään olivat he mieli
kuvituksissaan jo talon omistaneetkin, sitä hal
linneet ja elämänkulkunsa siinä haaveilleet.
Oli näet vaimolla, Katrilla, ollut vähän tuo
tavana myötäjäisiäkin mukanaan kotitorpastaan
kun he avioliittonsa alkoivat. Mutta se oli
niin pientä se, eivätkä he keksineet mitään
mahdollisuutta toteuttaa kuherruskuukausiensa
vienoja unelmia omasta pikkutalosta. Katrin
pienet myötäjäiset pantiin mökin ostoon ja mö
kin ja sen puutarhan varustamiseen heidän
tähänastiset niukat säästönsä olivat menneet.
Mutta nyt olisi Martin ollut muutettava työ
alaa terveytensä takia. Ja siinä kesäyönä hil
jaisena hiipiessään entisiä kuherruspolkujaan,
puhkesi heissä entistä voimakkaampana oman
pikkutilan halu. Siinä «heidän talossaan" met
sän keskellä asui lapseton vanhuspari ja oli
vatpa he kerran jo aikaisemmin kysässeet taloa
ostaakseenkin . . . nuoret hupsut! Hinnan he
tiesivät, ja senkin, että vanhukset kykenivät
asumaan taloaan vielä monta vuotta — niin mon
ta vuotta kuin heillä olisi koossa . . . rahat...
Että heillä ei niitä rahoja ole milloinkaan
koossa, siitä oli kumpikin varma. Mutta yrit

tää he päättivät. Viisi vuotta, kymmenen vuot
ta .. . viimeistään kymmenen vuoden kuluttua!
Kyllähän Martti sen vielä jaksaa ja Katri läh
tee oitis ansiotyöhön hänkin.
Ja niinpä vaan kävi, että kun he aamuyön
vaalenevassa hämärässä saapuivat mökilleen
päästämään naapurieukon pois lapsen luota,
oli heidän katseissaan taas uutta toivoa. Ja
varsinkin Katri oli täynnä tarmoa, auttaessaan
voimakkailla käsillään kalpeaa miestään por
taita ylös tupaan.
He alkoivat säästää!
Katri meni kauppiaalle puotilaiseksi. Lapsi
saatiin hänen kotiinsa ja toinen lapsi säästet
tiin. Kasvitarhamaata vuokrattiin pikku tilkkunen lisää ja uhrattiin siihen kaikki vapaaaika. Talvisin Katri iltakaudet ompeli. Martti
säästi ammattiosaston ja yhdistyksen maksut
kin, eikä häntä — ennen työväenliikkeen eturivinmiestä - enää nähty työväentalolla. Ja
nousipa hän sitte pomoksikin, sepä tietty.
Viisi vuotta kului ja menipä siinä saman
tien kuudeskin. Lääkäri oli antanut Martille
elinikää ainoastaan pari vuotta, mutta hän eli
yhä vielä, vaikkakin sairasteli aina pahemmin.
- Köyhän täytyy koittaa elää, tapasi hän sa
noa, muistellessaan lääkärin ennustusta ja laahustaessaan kalpeana luurankona työmaalleen.
Ja tottapa sitte myös tapahtui, että kun he
eräänä iltana laskivat varojaan, riittäisivätkö
ne talonkauppaan, jonka he noitten metsätalon
vanhusten kanssa olivat jo valmiiksi puhuneet
ja päättäneet, huomasivatkin he riemukseen,
että vuosi vielä ja — sitte! Sitte on maatila
heidän.
Mitä kaikkea he olivat uhranneet päämää
ränsä hyväksi! Päivisin työssä olleessaan oli
vat he sitä yhäti miettineet ja illoin tarhassaan
työskennellessään oli se heillä ollut loppumat
tomana puheenaiheena.
Vuosi vielä! Sitte tapahtuu elämänmuutos!
Katrin punaiset posket ovat kalvenneet ja käy
neet ryppyihin ja sairastavasta Martista oli jälellä vain haamu. Mutta sitä kiinteämmin ku
toutuivat heidän elämänlankansa toisiinsa ja
sitä kiihkeämmin he säästivät kokoon talonostorahoja.
Kuinkas kävikään?
Sattupa niin, että tehtaalla syntyi lakko ja sitä
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seurasi työnsulku, ja siifä vuodesta, mikä Mar
tille ja Katrille piti tulla erinomaiseksi ansiovuodeksi, tulikin sulkuvuosi, joka nieli entisiäkin varoja. Synkeällä mielin he iltasin mietti
vät, miten pitää kiinni siitä kultaisesta päämää
rästä, mikä nyt taas niin vinhaa vauhtia etään
tyi heidän käsistään. Olihan mahdoton keksiä
mitään, ja sitte tuli Martti vuoteen omaksi ja
se söi vieläkin enemmän noita elämäkalliita
säästövaroja.
Mutta kevättalvella oli puute ja hätä urhool
listen sulkulaisten keskuudessa äärimmillään.
Martin naapurimökissäkin näkivät lapset näl
kää ja ne olivat kalpeat kuin vahakuvat kun tu
livat Katrilta saamaan ravintoa pikkuvatsoihinsa.
- Herrat tahtovat tappaa nälkään, mutta
me ei anna peräksi! puhelivat lapset kyökissä
ahmiessaan leipää ja velliä.
Sen kuuli Martti, joka lojui kamarissa sai
rasvuoteellaan.
Ja olipa kuin olisi jokin pistänyt hänen sydä
messään.
Heidän yhteinen ajatuksensa maatilasta oli
vallannut hänet siinä määrin, että hän nopeasti
vieraantui työväenliikkeestä.
Nyt, kun hän näki katkeran taistelun ympä
rillään, kun hän näki työtoveriensa, koko ky
län köyhälistön yksimielisyyden; kun hän huo
masi jalon taisteluhengen tempaavan mukaansa
hyvät ja huonot ja pahimmankin kohottavan
merkillisellä tavalla kunnon ihmiseksi, alkoi
hän sairasvuoteellaan miettiä joukkotoiminnan
ihmeellistä voimaa. Miten hyödytöntä hänen
yksilöllinen taistelunsa oli ollut, miten pikku
maista etuilemista yhteisen, voitollisen toimin
nan kustannuksella! Juuri hänenlaisensa ne
olivat syynä siihen, että tässäkin taisteltiin kat
keraa häviön taistelua. Jos hän olisi pysynyt
paikallaan rivissä, jos kaikki muutkin työläiset
täyttäisivät velvollisuutensa järjestöä kohtaan,
olisivat tulokset toisellaiset! Mutta nyt hän sai pomonpaikan ja tämä lienee viimeinen ke
vät elettävänä.
Kyökistä kuului yhä sulkulaisten nälkäisten
lasten puhetta.
Sitte tuli lääkäri käynnilleen.

Kun hän meni, jäi Katri vuoteen jalkopää
hän epätoivoissaan itkemään ja Martti makasi
kuin kuollut liikahtamatta. Lääkäri oli antanut
kuolemantuomionsa.
Kauan mietti Martti, kauan itki Katri.
Viimein sanoi mies rauenneella äänellä:
— Me kaksi olemme ponnistelleet, päästäk
semme itsenäiseen, vauraaseen asemaan ja minä
olen säästänyt ammattiosaston maksuni. Nuo
toiset ponnistelevat pysyäkseen jos mahdollista
kiinni leipäkannikan syrjässä. Jonkun hyppy
set ovat siitä jo luiskahtaneetkin — he näkevät
nälkää! Katsopa tuon naapurinkin lapsia!
— Taistelu riehuu, jatkoi hän hengähdettyään. - Se on minun joukkoani! Minä pe
tin sen! Nyt hämärtää silmiini kuoleman
verho . ..
Katri oli kauhuissaan noussut ja lähentynyt
sairasta.
— Annapa tänne pankkikirja, sanoi Martti. Kiitos. Onhan tässä jo yli neljätuhatta markkaa.
- Se on kallista rahaa, sanoi Katri, joka al
koi huomata, mitä toinen tarkoitti.
— Mutta jäähän mökki ja puutarha sinulle
ja lapselle, sanoi Martti. - Ja nämä muutamat
sataset yli neljäntuhannen riittävät meille sii
hen asti . . .
- Mihin asti — sen ymmärsi Katri kyllä.
Siihen asti, kun Martti on saatu multaan!
— Se on hirveän kallista rahaa, sanoi Katri
hiljaa
Ne ovat valellut uurastuksen hiellä.
Mutta mitä me niillä enää teemme, jos kerran
niinkuin lääkäri sanoi . . .
— Sinä hyvä vaimo! sanoi Martti, jonka
ruumista puistatti väkevä liikutus. - Käy pant
taamassa pankkikirja ja kun saat rahat, kutsu
lakkokomitea tänne!
Vaimo meni. Kun hän jonkun ajan päästä
palasi miesten kanssa, makasi Martti ruumiina.
Kesti kauan, ennenkuin Katri tointui. Vii
mein nousi hän vainajan vuoteelta, tarjosi inie
hille suuren kirjeenkuoren ja sanoi:
— Martin testamentti . . . siinä on neljätu
hatta markkaa. Ottakaa ne lakkoavustukseksi.
Martti ei pettänyt taistelua ja siitä minä olen
ylpeä.
L. L—i.
oo
o
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työläisten ahkeruus.
Työnantajain taholla syytetään työn
tekijöitä laiskoiksi, väitetäänpä heidän
köyhyytensäkin johtuvan siitä. Todel
lisuudessa kuitenkin työläiset ovat ah
keria. Nykyinen tekniikka, minkä avulla
työläiset yleensä jo työskentelevät, on
työntekotapaa entisestään täydellisesti
muuttanut työnjaon kautta. Niinpä voi
työläinen sanotun muutoksen vaikutuk
sesta monin verroin enemmän kuin
ennen valmistaa tuotteita. Tästä on
seuraus, että työläisen palkka ennen
valmistamaansa määrään nähden ale
nee, josta taasen johtuu, että työläiset
pienillä tuloilla voivat kuluttaa valmistamiaan tuotteita liian vähän, siihen
nähden, mikä olisi työntekijän elämälle
välttämätöntä. Työläinen on täten pa
kotettu elämään puutteellista elämää ja
tavarain omistajat määrittelevät tava
roilleen korkeimpia hintoja, saadakseen
pienemmällä tavaramäärällä yhä suu
remman voiton, siihen luettuna myös
monet välikädet, jotka vielä elävät köy
hien kuluttajien kustannuksella.
Näistä syistä on vähemmän ajatele
van työläisen pitkän työpäivän, ylityön,
provisioonipalkan y. m. menetelmien
avulla koetettava saada ansaituksi enem
män. Tästä kaikesta ahkeruudesta on
seurauksena toisten työläisten työttö
myys, sekä vieläkin pienemmät palkat.
Näinollen on työläisten asema orjanasema, joilla ei pintapuolisesti katsot
tuna näytä olevan muuta valitsemi
sen varaa kuin vuorolleen jatkaa tur

miollista menettelyään tai kuolla näl
kään.
Tämä nälkäkuoleman uhka onkin
pakoittanut työläisiä yhä enemmän
ponnistelemaan yksilöeduistaan ahke
ruudellaan, siten unohtaen kokonaan
yhteiset edut. Tämä menettely on
ajan oloon tylsistänyt työläisiä vähem
män käsittämään kohtaloansa, jonka
vuoksi monen käsitykset myöskin
yhteiskuntataloudellisesta elämästä on
muodostunut vääräksi. Sitä todistaa
useat seikat ja havainnot, joita voi
tehdä työläistemme keskuudessa. To
disteena tästä ovat ne ajat, jolloin työ
väestö saavutti usealla eri taholla maa
tamme paperiteollisuudessa 8 tunnin
työpäivän. Tätä saavutustaan olisi työ
väestön luullut säilyttävän arvokkaana
etuna, vaan niin ei kuitenkaan tapah
tunut. Työläiset, huomattuaan saa
neensa enemmän «omaa aikaa", ryh
tyivät yksilöetujensa ahertamiseen ja
työntekoaan yli määrä-ajan, hakemalla
m. m. urakkatöitä sivullisilta, sekä pyy
tämällä tehdasherroilta lisätöitä, täten
paljastaen erheellisen käsityksen 8-tunnin työpäivän tuottamasta hyödystä.
Tätä työläisten ahkeruutta hyväkseen
käyttäen ryhtyivät työnantajat jatka
maan työpäiviä entiselleen. Myöskin
useat työtaistelut, joissa on ollut kysy
myksessä lyhyemmän työpäivän saa
vuttaminen, ovat osoittaneet, ettei niissä
tällaisissa oloissa onnistuta. Jos työ
väestö vankalla vakaumuksella suhtau
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tuisi tähän asiaan olisi työväestöllä
myös varmat voiton mahdollisuudet.
Jos sen henkinen kehitys olisi niin
korkealla, ettei se vasten omia etujaan
lähtisi tekemään säännöttömästi työtä,
olisi silloin myös minkäänlaisen mah
din vaikea pakottaa siihen ketään.
Austraaliassa, jossa on jo yleisem
min käytännössä 8-tunnin työpäivä,
sanotaan sen maan työläisiin olevan
vakaumuksellisesti kiteytynyt n. s. kaksikahdeksikko, nimittäin 8-tunnin työ
päivä ja 8 shill. päiväpalkka — mei
dän rahassa 10 mk. Tämänlaisella pal
kalla on työläiselläkin jo mahdollisuus
elää kunnollisesti ja kuluttaa tuotteita,
joita kaikkien ihmisten tarpeita varten
tuotetaan. Meidän oloissa ei saavuteta
mainittua palkkaa kokonaisen vuoro
kaudenkaan työskentelyllä, johon mei
dän työläisillämme ainakin osalla on
kuitenkin halua. Tämä »ahkeruus" on
meidän porvarfemme, piispojemme ja
pappiemme ylistämää ahkeruuden lajia.
Tähän alistumista voidaan kuitenkin
sanoa orjuudeksi eikä ahkeruudeksi.
Tämänkaltaisten työläisten elämää myös
voidaan pitää vaivaloisena eikä suin
kaan edistyksellisenä. Liian pitkän työ
päivän työskentely on myös pidettävä
paheena ja yhteisille eduille tuhoa tuot
tavana. — Työväestön olisi vihdoin ym
märrettävä se tosiasia, että ei kaiken
lainen »ahkeruus" ole aina hyväksyt
tävä. Ahkeruuskin on vaan hyve sen
mukaan kuinka sitä käytetään.
Ainoa laji ahkeruutta, joka ansait
see kiitosta, on se, mistä tuloksena on
yhteinen hyöty ja jonka tarkoitus ei

ole itsekäs. Työväestön järjestötoimin
taa voidaan suositella yhtenä sellai
sena. Järjestötoiminnalla saavutettavat
tulokset eivät voi olla itsekkäitä, vaan
niiden tarkoitus on tuottaa hyötyä koko
työväenluokalle. Se ohjelma, jota työ
väen valtiolliset ja ammatilliset järjes
töt ajavat, on jalojen perussyiden syn
nyttämiä. Henkilöt, jotka toimivat työ
väenluokan vapaustaistelun hyväksi,
edellämainittuja epäkohtia poistaak
seen, ovat pidettävät ei ainoastaan
ahkerina vaan jalomielisinä henkilöinä.
Tällaisten henkilöiden ja järjestöjen
ulkopuolella olevien henkilöiden vä
lillä on sama eroitus kuin kunniallisen
ja jalomielisen henkilön välillä. Kun
niallinen tekee vain velvollisuutensa
itseään kohtaan, mutta jalomielinen
tekee kaiken senkin, millä hän huo
maa hyödyttävänsä työväestölle suu
resta merkityksestä olevia pyrkimyksiä.
Järjestötoiminnan tarkotuksena on m.
m. rajoittaa säännötön työnteko, saadak
seen siten kilpailut poistetuksi. Edel
leen on sen tarkotus saada työläisille
vissit lepo- ja virkistyshetket, sekä kai
kille ihmisille riittävästi työtä; ei kui
tenkaan niin, että toiset nääntyisivät
liiallisesta ahkeruudesta ja toiset sa
maila kertaa ainaisesta työttömyydestä.
Näitä pyrkimyksiä voi edistää ja
toteuttaa jokainen työläinen, liittymällä
omiin järjestöihinsä ja toimimalla siellä
tällaisten jalojen perussyitten innosta
mana. Näin aikaan saamamme hyöty on
siunausta tuottava jälkeläisillemmekin.
Tämä ahkeruus on kiitosta ansaitseva.
25. 12. 1915.
M. Paljakka.
O Q ----------O
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^Katsauksia Giiton osastojen toimintaan.
Näin lausuttu toivomus lankesi hyvään maa
han. K. Högréniin yhtyi Edvard Vilkman
(Väre) Kustaa Rantanen ja Aug. Bergqvist,
Jos teemme itsellemme selväksi ne syyt, jotka joiden alotteesta ja kutsusta pidettiin edellä
ovat antaneet aiheen työväen järjestäytymiseen
mainittu perustava kokous.
Kokouksessa oli saapuvilla, silloisen pöytä
ja eri ammattiryhmien yhtymiseen, havaitsem
me, että aiheen antajana on poikkeuksetta alhai kirjan mukaan, 60 osanottajaa. Puheenjohta
jana toimi Edv. Vilkman, pöytäkirjurina Hilda
set palkat ja pitkät työpäivät, jotka yhdessä
Suonsivu (Virtanen). Yksimielinen päätös tässä
kalliitten elantokustannusten ja korkeitten vuok
kokouksessa oli, että peruste
rien kanssa uhkaavat alentaa
taan ammattiosasto, joka yhtyy
työväestön elintason niin al
osastoksi Tampereen Työv. yh
haiseksi, että kehnoissa talou
distykseen.
Koekirjoituksessa
dellisissa oloissa eläjä ja niihin
yhtyi osastoon jäseneksi 40
tottunutkaan ei voi enään kes
tää. Hän tuntee itsensä yksilönä
henkilöä.
Sääntöjä osastolle laatimaan
turvattomaksi ja niinollen etsii
valittiin H. K. Rantanen, H. F.
osatovereita jotka häntä ym
Hermansson (Airio), August
märtäisivät.
Bergqvist, K. Högrén, A. Pyn
Varma on, että edellämaini
nönen, E. Vilkman (Väre), Ida
tuista syistä 13 p. elok. 1905
Grönberg, Hilda Suonsivu
kokoontui joukko Tampereen
(Virtanen) Ida Lindfors (Leh
Paperitehtaan „J. C. Frenckell
mus), Tina Fagerlund ja Sanni
& poika O. Y.“ työväestöä,
Gulstén. Säännöille vahvistusta
Tampereen t. y.n talolla vakaas
sa aikomuksessa perustaa Pa Tamp. Paperiteollisuus a. o. van hakemaan Tamp. Työv. yhdis
hempia jäseniä
tykseltä valittiin H. F. Her
periteollisuustyöväen ammatti
Johan Ahlström.
mansson, H. K. Rantanen, K.
osasto paikkakunnalle.
Högrén, Aug. Bergqvist ja A. Sandroos.
Tämä oli jo aikaisemminkin ollut eräitten
Kokouksessa 24 p. syyskuuta oli säännöt val
henkilöitten yksityisharrastuksena, mutta mitään
miina yhdistyksen hyväksyminä, joten osasto
valmiimpaa ei siitä ollut tullut, joten alkuvaltästä alkaen voi ryhtyä virallisesti esiintymään.
mistuksien ja perustavan kokouksen pitäminen
Samassa kokouksessa valittiin osastolle johtoaina siirtyi. Oli ehkä sattuma, että meillä hy
kunia ja muut virkailijat. Johtokuntaan valit
vin tunnettu työv.aatteen mies Yrjö Sirola,
tiin: Edv. Vilkman puheenjohtajaksi sekä muiksi
yksityisasioiden johdosta, sattui kosketuksiin
paperiteollisuusmiehen ja siihen aikaan sosiaali jäseniksi Aug. Bergqvist, H. F. Hermansson, H.
Rantanen, K. Högrén, E. Kärkkäinen, Robert
sia pyrinnöitä harrastavan henkilön K. HögGrönroos, Hilda Suonsivu, Ida Lindfors, Olga
rénin kanssa, ryhtyen m.m. esittämään työväen
Qvik, Maria Helminen, Rosa Salmelin ja Sanni
oloja meillä ja muualla sekä samalla huomaut
Gulstén. Näistä valittiin varapuheenjohtajaksi
taen siitä seikasta, että paperityöläiset ovat
työväenliikkeen ulkopuolella. Samalla kehoitti
Aug. Bergqvist, kirjuriksi Sanni Gulstén ja ra
S. H:ä toimimaan siihen suuntaan, että Paperi hojen hoito uskottiin K. Högrénille.
teollisuustyöväen a.-o. tulisi paikkakunnalle
Asioista ja alotteista ei ollut puutetta, niinpä
kokouksessa marraskuun 12 p:nä 1905 keskus
perustettua.

Tampereen ‘Japeriteollisuusfyöoäen osasto d.d. 1905-1915.
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toja komitean työntuloksista, eikä toimenpi
teltiin m.m. Tehtaalais-seuralta tulleen kirjeen
teistä mihinkä niiden johdosta olisi ryhdytty.
johdosta, jossa osastoa kehoitettiin yhteisen lii
Todennäköistä on, että työväestö näillä kol
ton perustamiseen. Minkälaiseksi se oli aijottu,
mella tehtaalla seurasi innolla osastojen toi
ei selviä pöytäkirjoista, mutta luultavaa on, että
mintaa sekä odotti parannuksia oloihinsa. Osas
tässä kokouksessa lausuttiin S. Paperiteollisuustyöv.liiton syntysanat, koskapa esitys sai siinä tomme koetti kaikella tavoin toimia yhteishen
gen kasvattamiseksi paperiteollisuustyöväen kes
määrin kannatusta, että valittiin E. Vilkman, E.
Kärkkäinen ja Hilda Suonsivu lähemmin neu kuuteen.
Kokouksessa 21 p. tammik. 1906 päätti osasto
vottelemaan asiasta Tehtaalaisseuran kanssa. Sa
m.' m. lähettää tilapäis. puhujan Valkeakoskelle
massa kokouksessa päätettiin lähettää Teollisuusja Nokiaan koittamaan puheella ja neuvoilla
hallitukselle esitys työtilastollisen tutkimuksen
opastaa näillä tehtailla
toimeenpanemisesta
olevaa työväestöä.
paperiteollisuusalalla.
Kesäkuun 15 p. 1906
Antamassaan vastauk
oli osastolla merkki
sessa asettui Teollipäivä; silloin vihittiin
suushallitus suopealle
osaston lippu. Tilai
kannalle tutkimuksen
suudessa piti Emil
toimeenpanoon näh
Wiljanen puheen lipun
den, luvaten Keis. se
tarkoituksesta. Lippu
naatille esittää a. o:n
kohotti suuresti osas
toivomuksen niin pian
ton arvoa vaikkakin
kuin Teollisuushallitus
suurin merkitys, ku
on tilaisuudessa teke
ten luonnollista, pan
mään esityksen siitä,
tiin sille seikalle, min
mikä teollisuusala olisi
kä verran osanottajia
seuraavana
otettava
oli lipun jälessä, sitten
tutkimuksen alaiseksi.
kun Vappuna lähdet
Tällainen
tutkimus
tiin juhlimaan Pyyni
pantiin toimeen pape
kin harjulle.
riteollisuudessa
syk
Kuten edellä maini
syllä 1909, vaikka se
tusta käy selville, oli
ilmestyi painosta vasta
osaston perustajilla jo
vuonna 1912.
se käsitys, että yksityi
Osaston kokoukses
nen ammattiosasto ei
sa 10 p. jouluk. 1905
paljoakaan voi, eikä
valittiin komitea, jonka
suunniteltavaksi annet Tamp. Paperiteollisuustyöväen a. o. vanhempia ole suuren arvoinen
silloin kun kysymyk
tiin palkkojen koro
jäseniä
tusta ja työajan lyhen Vas. oikealle: Ida F. Lehmus, H. F. Ailio, Aug. Bergqvist sessä on koko työväen
luokka, joka koko elin
nystä koskevat asiat.
ikänsä on kärsinyt puutetta sekä ollut lisäksi siinä
Tämän komitean huoleksi uskottiin m. m. yh
käsityksessä, että kaikki oli niinkuin ollakin piti.
teistoiminnan aikaansaaminen Valkeakosken ja
Työväestöhän yleensä oli sellaisessa harhakäsi
Nokian työväestön kanssa, koittamalla yhtätyksessä, että mitään parannuksia ei ole saata
läistyttää toimintaa ja kerätä yhdenmukaisesti
vissa, jos työnantaja niitä ei vapaehtoisesti anna
tilastoa työajasta ja palkoista y. m. asiaan
ja että rimpudeminen hänen tahtoansa vastaan
kuuluvista seikoista. Komitean työntulokset
oli rikos, joka tavallisesti rangaistiin työstä
tuli suunnittelun mukaan esittää mainittujen
paikkakuntien osastojen kokouksissa, joissa sit eroittamisella, opiksi ja varoitukseksi toisille.
ten lähemmin sovitaan toimenpiteistä. Silloi Tällaisissa oloissa syntyneillä osastoilla oli erit
set asiakirjat eivät kuitenkaan anna mitään tie täin tärkeätä, että yksityisille jäsenille tehtiin
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dessa ennenmainitussa kokouksessa tuotuja
mielipiteitä ja tehtyjä päätöksiä, joittenka no
jalla on meillä kunnia esittää seuraavaa:
Olemme tulleet siihen käsitykseen, ettei teh
taan Hallinnolla ole vähintäkään käsitystä työ
väestön menoista, tulot se kyllä tietää ja kuten
näyttää, pitää niitä hyvin riittävänä, ehkä taval
lista parempinakin. Tämän käsityksen poista
miseksi tahdomme esittää seuraavan laskelman,
joka puhuu siksi selvää, joskin korutonta kieltä,
ettei paikkakunnan oloja tunteva voi sitä toi
seksi väittää:
Olettakaamme päiväpalkaksi 2:60 ja hen
kilöluvuksi perheessä 5.

selväksi asema missä työläisjoukot ovat, sekä
ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai vastai
suudessa on ryhdyttävä työväen aseman paran
tamiseksi. Jotta edellämainitut toimenpiteet ja
kasvatustyö voitaisiin järjestää tehokkaammaksi,
sekä saada yhtäläiset menettelytavat käytäntöön
jokaisessa paperiteollisuustyöväen järjestössä,
päätti osasto huhtik. 14-15 p:ksi 1906 kutsua
kokoon kokomaata käsittävän Paperiteollisuustyöväen edustajakokouksen, jossa kokouksessa
sitten perustettiin Suomen Paperiteollisuustyö
väen Liitto.
Työolojen ja palkkojen parantamistarkoituk
sessa oli osaston puolesta käännytty monet ker
rat sekä kirjeellisesti että lähetystöjen kautta
tehdasyhtiön puoleen, mutta tuloksetta. Vasta
kirjeellä, jonka osaston valitsema toimikunta
23 p. maalisk. jätti tehdasyhtiön hallinnon pu
heenjohtajalle saavutettiin tulos, jolla on kan
tavuutta näihin päiviin asti. Mainittu kirje
kuului seuraavasti:

300 päivältä ä 2:60

Tulot:
. . .

.

Smk

780: —

Menot:
Vuokra.............................................180:
Lämpö...............................................40:
Valo japuhtaus..................................50:
Sairaskassaany. m. tilap. menoja . .
Veroja................................................ _.
Yhteensä Smk.

»K. Herra Senaattori August Ramsay.
Paperitehtaan työväki kokouksessaan 3 pmä
maaliskuuta 1907 keskusteli kysymystä palkko
jen korottamisesta. Aiheen tähän kokoukseen
on antanut kohonneet elintarpeitten hinnat
sekä paraillaan kohoamassa olevat vuokrat, jot
ka yhdessä tekevät työväestön tukalan tilan yhä
sietämättömämmäksi. Kokouksessa ei kuiten
kaan tehty minkäänlaista päätöstä, vaan esitet
tiin kokousta jatkettavaksi sopivan tilaisuuden
tullen. Sittemmin jatkettiin kokousta 17 p.
maalisk. Tampereen Työväenyhdistyksen talolla,
jossa osanottajia oli lukuisasti ja keskustelu vil
kasta. Kokouksen päätökseksi tuli: että palkka
edut täkäläisellä Frenckelin paperitehtaalla ovat
siksi kehnot, harvoja poikkeuksia lukuunotta
matta, että perheellisen miehen on aivan mahdotoin tulla toimeen saamallaan palkalla, joten
parannuksia palkkaukseen on saatava mitä pi
kemmin. Asian lopullinen valmistaminen ja
toiminimi ]. C. Frenckell & son A. B. Hallinto
neuvoston puheenjohtajan tietoon saattaminen
uskottiin toimikunnalle, johon valittiin V. Salo
nen, E. Enberg, Kalle Tammi, K. Salonen,
M. Lindgren, Selma Jakobsson, Selma Aalto
nen ja Otto Ehrlund. Pidetyn kokouksen pää
töksen mukaan olemme me allekirjoittaneet
tänäpäivänä kokoontuneena harkinneet kah

—
—
—
25: 30: —
325: -

joten ruuan osalle jää 455 mk., joka tasaisin
luvuin tekee 25 p:iä henkilöä kohti päivässä,
jota ei suinkaan voida pitää riittävänä nykyi
siin ruokatavarahintoihin katsoen. Sarake vaa
tetusta, sanomalehtiä y. m. tunnustettuja sivistyspyrinnöitä varten tähtyy meidän, ikävä kyllä,
jättää tyhjäksi tai merkitä armeliaitten lähim
mäistemme kontolle. Mutta sekään, siveellisistä
syistä, ei ole hyväksyttävä, eikä kaikki voi
siihen taipuakaan. Koska kuitenkin perheen
vaatettaminen ei ole niinkään pieni asia, koe
tetaan sitä auttaa ottamalla n. s. luona-asujia
sekä vaimon tilapäisellä tai mikäli mahdollista
vakinaisella työllä kodin ulkopuolella. Kuiten
kaan kaikilla ei ole tilaisuutta tähänkään, mistä
johtuu, että suurin osa ottaa tuon puuttuvan
summan kaikille välttämättömästä ruuasta.
Tällainen asioiden tila ei suinkaan ole kun
niaksi tehdasyhtiölle, vielä vähemmän sen hal
linnolle. Tähän asti on työväestö pysynyt tyy
nenä, sillä se on uskonut annettuihin lupauk
siin, mutta toivo näyttää pettävän ja epätoivo
sydämessä se ottaa vastaan Pääsiäisjuhlaa.
Kääntyen Teidän Herra Senaattori puoleenne
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ja luottaen siihen vaikutusvaltaan, joka Teillä
on alaisienne puuhiomo- ja paperitehtaan hal
linnossa, kuin myöskin suullisiin ja kirjallisiin
lausunnoihin 25 piitä toukok. 190ö ja sittem
min 19 piitä kesäk. jo edellämainittua vuotta,
lausumme me toivomuksena, että yhtiön hal
linnon toiminta johtaisi palkkausasian pikai
seen, sekä työväestölle suotuisaan tulokseen.
Tampereella 23 pinä maaliskuuta 1907.
Kunnioittaen:
V. Salonen. Matti Lindgrén. Kalle Tammi.
E. Enberg. Selma Aaltonen. Kustaa Salonen.
Selma Jakobsson. Otto Ehrlund."
Edelläolevaan kirjelmään antoi tehtaan hal
linnon puheenjohtaja vastauksen, joka kokouk
sessa huhtik. 7 p. selosteltiin. Hän on siinä
luvannut mahdollisuuden mukaan toimia sii
hen suuntaan, että se tulisi tyydyttämään koko
työväestöä, samalla huomauttaen, että hallin
non päätös annetaan työväestön tiedoksi kulu
van kuun ajalla.
Työväestölle heräsi kuitenkin omat pyrki
myksensä. Se tahtoi olla mukana palkkojen
korotusta järjestettäessä ja lausua siinä oman
mielipiteensä. Senpätähden valittiin tässä ko
kouksessa komitea, johon asetettiin jäseniä kul
takin työ-osastolta. Komitean toimeksi uskot
tiin palkkojen koroituksen järjestely siltä va
ralta että työväestö saa tilaisuuden vaikuttaa
asiaan.
Seuraavassa kokouksessa huhtik. 21 pinä
esitti aikaisemmin valittu palkkauskomitea mie
tintönsä osaston harkittavaksi. Siinä lyhyesti
esitetään anottavaksi palkankorotuksena 50 p:iä
jokaiselle työntekijälle sukupuoleen katsomatta.
Esitys ei kuitenkaan tyydyttänyt osastoa, vaan
keskustelujen tuloksena oli päätös, jossa osasto
hyväksyi alimmaksi päiväpalkaksi miehille 3: 50
ja naisille 2: 50. Päätöksestä työnantajalle tie
toa antamaan valittiin uusi komitea.
Lähetystöjä, valiokuntia ja komiteoita on
osastolla ollut niin monta, ettei enään tiedetä
mitä ne kaikki ovat toimineet ja kuka kuhun
kin on kuulunut. Sentähden päättää osaston
johtokunta kokouksessaan 13 pinä lokakuuta
1907 ehdottaa osastolle, että toimessa olevat
valiokunnat, komiteat ja lähetystöt lakkautettai
siin ja sijalle asetettaisiin eri työosastoilta vali
tuista henkilöistä muodostettu pysyvä sovittelu-

lautakunta, huolehtimaan niistä asioista, jotka
siihen asti olivat kuuluneet valiokunnille, komi
teoille ja lähetystöille. Johtokunnan esitys hy
väksyttiin periaatteessa, mutta muuten jätettiin
lepäämään määräämättömäksi ajaksi. Eikä sitä
sittemminkään ole toteutettu. Kolmivuorojärjestelmä, joka tänävuonna lokakuun alusta otet
tiin käytäntöön sekä palkkojenkorotus touko
kuulla, oli tyydyttänyt siksi mieliä, ettei mi
tään ristiriitaa näyttänyt olevan antamassa
aihetta mainitunlaisen lautakunnan valitsemi
seen. Parannuksista, joita ammattiosaston alotteesta on saavutettu Frenckellin paperitehtaalla,
on etusijassa mainittava 8-tuntinen, 3-vuoroinen työaika lokakuusta 1907 alkaen, palkkojen
korotus samana vuonna toukokuusta alkaen,
ja palkkojen korotus toukokuulla 1914. Molem
milla kerroilla teki saatu korotus keskimäärin
50 piiä henkilöä ja päivää kohden. Tähän päi
vään mennessä ei työväestö ole vielä päässyt
itse määräämään palkankorotuksista ja muisla
parannuksista. Alotteita näissä suhteissa on
kyllä useita tehty, mutta laihoilla tuloksilla.
Syy siihen on ollut siinä, että järjestäytyminen
on ollut heikkoa, joten työnantajalla ei ole
ollut pakkoa ottaa tehtyjä vaatimuksia huo
mioonsa Anomuksien muotoon laadittuihin
esityksiin on yhtiön isännistö katsonut velvol
lisuudekseen useimmiten osaksi myöntyä. Nii
den lähettämiseen työnantajalle onkin ryhdytty
vasta mitä suurimman tarpeen pakoittamana.
Edellälausutusta on myös johtunut, ettei mi
tään hankausta eikä suurempia selkkauksia ole
tapahtunut Frenckelin tehtaalla työväestön ja
isännistön välillä. Työväestö on tyytyväisyy
dellä laskeutunut levolle herätäkseen uuden
ahdinkotilan tullen. Merkille pantavana seik
kana mainittakoon, että kun osaston toimesta
on ryhdytty palkkainkorotuspuuhiin, niin ko
kouksiin saapuu järjestymättömiäkin, jotka lau
suvat tunnustuksensa tehdystä alotteesta, sa
malla luvaten yhtyä osastoon jäseniksi. Mutta
toimenpiteen päätyttyä suotuisasti, vetäytyvät
mainitut henkilöt siivosti syrjään, jättäen lu
pauksensa täyttämättä. Silloin taasen, jos työn
antajan vastaus on kielteinen, voivat he hyvin
«lojaalisesti" sanoa: „Arvasinhan minä sen,
ettei siitä mitään tule!" Tällaisen joukon kanssa
on osaston toiminta kaikkea muuta vaan ei
ihanteellista.
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Osastomme toiminta sitten kun edelläkerrottu 3-vuorojärjestelmä ja pari huomattavam
paa palkkainkorotusta oli saavutettu, on kul
kenut hiljaista jokapäiväistä menoaan. Väsy
neinä ehhä «liiallisista ponnistuksista", heittäytyi
suurin joukko huolettomuuteen. Jälellä oleva
osa osastossa on taas voimainsa mukaan koet
tanut pitää yllä osaston toimintaa. Silloin täl
löin on m. m. pidetty herätyskokouksia, joihin
on kutsuttu osaston ulkopuolellakin olevia työn
tekijöitä. Nykyään taasen näyttää, että herää
minen työläisjoukoissa olisi alulla ja toivo
kaamme, että se kestäisi ja tulisi satoa tuotta
vaksi ammatilliselle työväenliikkeelle.
Toivottomuus ja mahdolliset vastoinkäymiset
eivät milloinkaan saa lamauttaa mieliä, vaan
terästäköön jokaista osaston jäsentä toimimaan
siihen suuntaan, että loiseläjäin ja osaston toi
mintaa jarruttavain joukko päivä päivältä pie
nenisi. Tehtäköön näille selväksi se seikka,
että heidän toimintansa on työväenaatteen vas
tustamista, kuin myös sekin, että:
»Oikeutta ei saa, ken ei itse sitä hanki".

O. V. E.

STokian osasto o.o. 1905 — 1915.
Suurlakon synnyttämän innostuksen hedel
miä on Nokian paperiteollisuustyöväen ammatti
osastokin. Kolmannen suurlakkopäivän iltana
herätti nimittäin Otto Lindström kysymyksen
osaston perustamisesta. Sitten 12 päivä mar
raskuuta pidettiin koko tehtaan työväen ylei
nen kokous, jossa perustaminen lopullisesti
päätettiin. Kokouksessa toimi puheenjohtajana
O. Lindström ja sihteerinä J. Louhivaara. Tilai
suudessa piti J. Lehto puheen yhteenliittymisen
merkityksestä.
Marraskuun 19 p. oli taas kokous, jossa va
littiin osastolle virkailijat; ensimäiseksi puheen
johtajaksi tuli ]. Lehto ja johtokuntaan F.
Aalto, F. Rintala, K. Lindholm, A. Lundén,
A. Koskinen, Hulda Tyvén, Hilda Aarnio ja
ja Anna Lindström. Kirjuriksi valittiin A. Lun
dén ja rahastonhoitajaksi A. Koskinen. Huvitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin F. Aalto.
Alussa oli toiminta vilkasta ja innostus suuri,
sillä melkein kaikki tehtaan vakituiset työläiset
olivat osastossa. Jäsenmäärä oli alun neljättä
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sataa, joten hyvillä toiveilla alettiin eteenpäin
taivaltaa. Monta kuukautta ei kuitenkaa saatu
rauhassa työskennellä kun jo alkoi sisäiset rii
taisuudet, joiden johdosta osastosta erosi pal
jon jäseniä. Näitä riitaisuuksia koetettiin sit
temmin sovittaa Tampereen osaston ja liiton
puolelta, kunnes ne vihdoin loppuivat v. 1907.
— Paljon olisi niistä mainittavaa, vaan jääköön
tekemättä, koska se tulisi liian pitkäksi kertoa.
Vuosi 1906 alkoi siis hyvillä enteillä. Puheen
johtajana toimi alkuvuoden J. Lehto ja loppu
vuoden F. Aalto, sihteerinä Fanny Oksanen ja
rahastonhoitajana A. Koskinen. Paperiteolli
suustyöväen liiton perustavassa kokouksessa
Tampereella edusti osastoa J. Lehto, G. Lind
ström, O. Lindström, Hulda Tyven ja Fanny
Salo. Osasto yhtyi heti liittoon, ja valittiin
osastomme jäsenet O. Lindström, J. Lehto ja
Hulda Tyven liittohallinnon jäseniksi liiton
perustavassa edustajakokouksessa. Samana ke
väänä valmistui myös osaston komea lippu,
joka juhlallisesti vihittiin tarkoitukseensa. Sil
loin oli myöskin ensimäinen palkankorotuspuuha vireillä, jossa osaksi onnistuttiinkin,
sekä saatiin maanantain vastainen yö kahdeksantuntiseksi. Samana kesänä oli ensimäiset
arpajaiset, joista saadut tulot käytettiin torvien
ostamiseen.
Alkoi vuosi 1907. Puheenjohtajana F. Aalto,
sihteerinä J. Peltonen ja rahastonhoitajana J.
Lehtinen. Helmikuun 10 päivänä mainittuna
vuonna oli osastolla merkkipäivä, saatettiin
haudan lepoon toveri G. Lindström. Osasto
oli lipun ja soittokunnan kanssa viimeistä
kunnioitustaan osottamassa vainajalle, joka tau
din murtamana poistui taistelurintamasta. Edus
kuntavaaleihin osanotto on myöskin mainittava.
Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa
Tampereella edusti osastoa F. Aalto, sekä lii
ton edustajakokouksessa Kymintehtaalla F. Aalto
ja Ida Lumme. Siellä F. Aalto valittiin jäse
neksi liittohallintoon, jossa toimessa hän on
vieläkin.
Vuonna 1908 oli puheenjohtajana E. Joki
nen, sihteerinä J. Peltonen ja rahastonhoitajana
J. Lehtinen. Toiminnasta mainittakoon sairausja hautausapurenkaan perustaminen, joka kui
tenkin pian kannatuksen puutteessa kuoli, sekä
osaston kokouksiin toimitetun käsinkirjoitetun
sanomalehden ilmestyminen, mikä on edelleen

Frans Aalto.

G. A. Ojala.

Johan Lehtinen.

hengissä. Liiton edustajakokouksessa Ensossa
mään. Oli myös vireillä palkankorotuspuuha,
edusti osastoa E. Jokinen ja Mimmi Gustafsson.
vaan se raukesi.
Vuoden lopulla toimitettiin myös hiljainen
Vuonna 1913 toimi puheenjohtajana F. Ojala,
hautaus isännistön aikaisemmin antamalle lu sihteerinä LL Janka ja rahastonhoitajana G.
paukselle kolmivuorojärjestelmästä Nokian pa Ojala. Liiton edustajakokouksessa Tampe
peritehtaalla.
reella edusti osastoa F. Ojala. PalkankorotusAlkoi vuosi 1909. Puheenjohtajaksi valittiin
puuha oli taaskin vireillä ja saatiinkin pienitaasen F. Aalto, sihteeriksi U. Janka ja ra palkkasemmille jonkun verran koroitusta.
hastonhoitajaksi G. Ojala. Am
Vuonna 1914 ovat osaston
mattijärjestön edustajakokouk
virkailijoina toimineet puheen
sessa Helsingissä edusti osastoa
johtajana F. Ojala, sihteerinä
K. Laine. Tämä vuosi kului
LL Janka ja rahastonhoitajana
hiljaisesti.
G. Ojala. Yleinen palkkojen
Samaten vuosi 1910, jolloin
koroituspyyntö
valmistettiin,
puheenjohtajana toimi edelleen
joka myös Liiton välityksellä
F. Aalto, sihteerinä U. Janka
piti esitettämän tehtaan isänja rahastonhoitajana G. Ojala.
nistölle, vaan isännistö asiasta
Liiton edustajakokouksesa Kot
tiedon saatuaan ilmoitti aikai
kassa edusti osastoa F. Ojala.
semmin tehdystä pyynnöstä
Vuodesta 1911 ei ole suu
antavansa vastauksen, minkä
rempaa mainittavaa. Puheen
vuoksi tämä pyyntö jätettiin
johtajana toimi edelleen F.
sikseen.
Aalto, sihteerinä LL Janka ja
Vuosi 1915 on ollut siksi
Mimmi Custafsson.
rahastonhoitajana G. Ojala.
hiljaista, ettei siitä ole paljon
Toiminta oli hiljaista kehitystyötä.
mainittavaa. Virkailijoina osastossa ovat edel
Vuonna 1912 valittiin puheenjohtajaksi F.
leen samat kun edellisellä ■ vuodella. Mar
Ojala, sihteeriksi LL Janka ja rahastonhoita raskuussa 1915 tuli osastomme kymmenvuo
jaksi edelleen G. Ojala. Pyydettiin viikon
tiaaksi, joten tämä on merkkivuosi osas
kesälomaa täydellä palkalla, johon saatiin
tomme toiminnassa. Tulkoon myös mainituksi,
myöntävä vastaus, nimittäin, että kaikki teh
että osastomme sisäänkirjoitusmaksut, jotka
taalla vuoden ajan olleet työläiset saavat vii alkuaan olivat miehiltä 1 mk. ja naisilta 50 p.
kon kesäloman, sekä ne kaksi viikkoa, joiden
ovat nykyään miehiltä 2 mk. ja naisilta 1:5 0,
työnlaatu vaatii sunnuntainkin työskentele sekä jäsenmaksut, jotka olivat alkuaan miehiltä
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25 p. ja naisilta 15 p. kuukaudessa, ovat ny
kyään täysimaksavilta 20 p. ja puoleksimaksavilta 15 p. viikossa, joten koroitus on koko
lailla tuntuva. Nykyään on osastossamme 15
jäsentä, jotka ovat osaston perustamisesta
saakka mukana olleet ja ovat ne seuraavat:
Fr. Aalto, Fr. Nieminen, K. Nylund, K. Saa
rinen, ]. Tuominen,
A. Valkama, B. Raa
tikainen, D. Salmi
nen, J. Lehtinen, O.
Karlsson, V. Heino
nen, M. Davidson,
K. A. Tuominen, M.
Mäki ja A. Sjöman.
Näistä 7 viimeksi
mainittua on päätetty
ottaa osastoon vapaajäseneksi, kun ovat
täyttäneet 50 vuotta.
Siinä lyhyin piir
tein kerrottuna osas
tomme kymmenvuo
tinen toiminta. Pal
jon on ollut petty
myksiä, mutta on
myöskin voittoja saa
vutettu. Hiljaista ke
hitystyötä on alati
tehty. Oloihin ja työ
palkkoihin saatu jon
kun verran korjauk
sia. Mitään isompia
työselkkauksia osas
tolla ei ole ollut.
Paljon olisi korjatta
vaa vielä, vaan jouk
Frans Nieminen.
ko on pieni, kun
saataisiin kaikki osa-veljet mukaan, niin silloin
olisi voitto meidän.
Osaston puolesta:
F. Aalto.
Nokian osaston toimihenkilöistä ja enemmän
toimineista vanhoista jäsenistä mainittakoon
etupäässä:
Frans Aalto. Yksi osaston perustajia ja sen
innokkaampia toimihenkilöitä. Toiminut 5 vuotta
osaston ja huvitoimikunnan puheenjohtajana.
Edustanut osastoa Ammattijärjestön perusta
vassa kokouksessa Tampereella, sekä liiton
edustajakokouksessa Kymintehtaalla, jossa va
littiin liittohallintoon jäseneksi, missä toimessa

hän on vieläkin. Nykyään pitemmän aikaa
.toiminut liittohallinnon jäsenenä. Ollut 3 vuotta
Ammattijärjestön valtuustossa, jossa hän on
edustanut Paperiteollisuustyöväen liittoa. Sa
moin edustanut liittohallintoa Kotkan edustaja
kokouksessa.
Esiintynyt puhujana, sekä toiminut osaston
ja muissa työväen luottotoimissa paikkakunnalla.
G. A. Ojala. Osas
ton
monivuotinen
jäsen. Ollut osaston
johtokunnassa ja ra
hastonhoitajana jo 7
vuotta. Ottanut osaa
innolla osaston toi
miin sekä kaikkiin
työväen pyrinnöihin.
Paljon käytetty työ
väen luottamustoi
missa. Rehellinen ja
täsmällinen luokka
toveri.
Uuno Janka.
Osaston pitkäaikai
nen jäsen.
Ollut
osaston johtokunnas
sa ja osaston kirju
rina 7 vuotia. Paljon
käytetty osaston luot
tamustoimissa. Hil
jainen, mutta vank
ka ammatillisen työ
väenliikkeen edistäjä.
Johan
Lehtinen.
Osaston perustajia.
Ollut monissa luot
totoimissa;
myös
osaston johtokunnas
sa ja rahastonhoita
jana useita vuosiasekä varapuheenjoh
tajana. Hän on jo
Kaarle Nylund.
ikämies, joten hänet
on otettu vapaajäseneksi 10 vuotisen toimintansa johdosta.
Frans Ojala. Nuoresta ijästään huolimatta
paljon käytetty osaston luottamustoimissa. Ollut
osaston puheenjohtajana 4 vuotta, sekä useita
vuosia johtokunnassa ja huvitoimikunnan pu
heenjohtajana. Edustanut osastoa liiton edustaja
kokouksissa Kotkassa ja Tampereella.
Frans Nieminen ja Kaarle Nyland. Molem
mat osaston perustajia ja monta vuotta kanta
neet lippua, tehden sen juurella uskollisesti
työtä. Tämän ohella monia vuosia osaston
johtokunnassa ja järjestysmiehinä sekä jäsen
maksujen kerääjinä. Lisäksi osaston sekä muissa
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työväen luottotoiraissa.
puoluetoverit.

Vankat ja uskolliset

Mimmi Gustafsson. Osastomme vanhempia
jäseniä. Ottanut osaa innokkaasti toimintaan.
Ollut osaston johtokunnassa ja huvitoimikunnassa monia vuosia. Edustanut osastoa liiton
edustajakokouksessa Ensossa. Uskollinen toveri
ja työväenliikkeen edistäjä.

^Kyröskosken osasto

d.d.

1906 — 1916.

Vuoden 1906 alussa heräsi paikkakunnalla
ajatus osaston perustamisesta paperi tehtaalais
ten keskuuteen. Tämän johdosta pidettiin
useita kokouksia, joissa asiasta keskusteltiin, ja
tulos olikin, että keväällä 24 päivä toukok. sa
nottuna vuonna alotti osasto toimintansa.
Perustava kokous pidettiin Kyröskosken seura
huoneella, jossa valittiin toimikunta ja hyväk
syttiin osaston nimeksi Kyröskosken Paperi- ja
Puuhiomotehtaalaisten a. o. Puheenjohtajaksi
osastolle valittiin K. Alhoniemi, sihteeriksi L.
Puro ja rahastonhoitajaksi A. Aarnio.
Paperityönt. liittoon amm. osasto liittyi 1 p.
heinäk. samana vuonna ja oli osastossa silloin
70 jäsentä. Alku oli siis sangen lupaava, kun
lähes puolet paikallisen tehtaan työväestä oli
järjestyneitä.
Osaston alussa ripeästä toiminnasta olkoon
mainittu, että jo 8 p. heinäk. esitettiin tehtaan
isännistölle palkankorotusvaatimus, jonka joh
dosta sitte palkkoja korotettiinkin 20 pennillä
päivää kohden kaikille työläisille. Tämän koro
tuksen jälkeen tuli miesten alimmaksi palkaksi
2 mk. päivälle. Vielä tehtiin pyyntö, että teh
das pantaisiin käymään maanantai-aamusin
sunnuntai-illan sijasta, kuten siihen asti oli
ollut, mutta saatiin tähän pyyntöön kieltävä
vastaus.
Useita muitakin työoloja koskevia pyyntöjä
tehtiin isännistölle ja epäkohtia korjattiinkin
ensimäisen toimintavuoden aikana. Tämä seikka
puolestaan todistaa, mihin työväen järjestymi
nen johtaa ja mitä sillä saadaan aikaan.
Kaikkiaan piti osasto tänä toimintavuotena
12 kokousta ja merkittiin näistä pöytäkirjaan
yhteensä 50 §:lää.
Seuraava vuosi, eli v. 1907, oli alussa sään
nöllinen toiminnan vuosi. Osaston jäsenluku
vaihteli 60-80 välillä. Puheenjohtajana toimi
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N. Vellamo, sihteerinä Elsa Vuorio ja rahaston
hoitajana F. Mäkinen.
Tämän vuoden ansioihin on luettava se, että
osasto teki vaatimuksen isännistölle Vapunpäi
vän työstä vapaaksi saamisesta ja seisotettiinkin tämän johdosta tehdas Vapunpäivänä kello
12 päivällä kello 12 yöllä. Tämä oli ensimäinen vapaa Vapunpäivä, mikä vietettiin Kyrös
koskella, eikä sitä ole senjälkeen pyydetty eikä
saatu, lukuunottamatta sulkukevättä 1909, jol
loin kyllä osaston jäsenet olivat tilaisuudessa
viettämään mieleisensä Vapunpäivän. Samana
vuonna 1907 huhtik. 28 p:nä esitettiin isän
nistölle, että työaika vuorotöissä muutettaisiin
8-tuntiseksi, eli kolmivuorojärjestelmäksi, ja
johti tämä esitys siihen, että jo saman vuoden
syysk 1 päivänä tuli käytäntöön edellämainittu
kolmivuorojärjestelmä. Emme voi olla tässä
huomauttamatta, että tämä oli todellista työ
läisten voittokulkua, mitä tänä ja edellisenä
vuotena oli työväestölle saatu. Mutta kuiten
kaan ei ole syytä iloon, sillä tämä oli pidet
tävä vaan pahan enteenä, sen tulemme näke
mään seuraavista
vuosikatsauksista.
Tänä
vuonna oli osastolla 9 kokousta ja on pöytä
kirjaan näistä merkitty 53 §:lää.
Vuoden 1908 alussa oli huomattavissa la
maannusta osaston toiminnassa. Sitä todistaa
se, että osaston vuosikokous oli siirtynyt aina
maaliskuuhun asti. Silloin vasta valittiin osas
ton virkailijat, puheenjohtajaksi E. Hiidenuhma ja myöhemmin samana vuonna J. Vuo
rio, sihteeriksi Elsa Vuorio ja rahastonhoita
jaksi F. Mäkinen. Myöskin verojen maksua
lyötiin tämän vuoden alussa laimin ja näin
ollen oli useita jäseniä jäänyt osaston ulko
puolelle. Tästä ieväperäisyydestä kai sitten oli
kin osaksi seurauksena se, että marraskuun
alussa sanottiin irti koko tehtaan työväestö.
Työnantajat katuivat tietysti, että olivat edelli
senä syksynä antaneet 8-tuntisen työpäivän ja
katsoivat nyt ajan tulleen ottaa se takaisin,
mutta, että se ei tapahtunut yhtä helposti kuin
sen antaminen oli käynyt, näemme siitä, että
työsulku joka alkoi marrask. 15 p. kesti 6 kk.
Sulun alkaessa liittyi osastoon koko tehtaan
työväestö ja oli osaston jäsenluku silloin noin
130 vaiheilla.
Vaikka vuoden toiminta alettiinkin vasta
näin myöhään, oli osastolla tänä vuonna 18

kokousta ja kirjoitettiin näistä pöytäkirjaan
103 §:lää. Osaston pöytäkirjoissa muuten kä
sitellään tätä työtaistelua aivan päällimmiten
ja vajavaisesti. Tämä kai johtuu siitä että
asioita hoiti silloin erityinen sulkukomitea
jonka pöytäkirjoja emme ole olleet tälläkertaa
tilaisuudessa seuraamaan.
Tänä sekasorron aikana vaihdamme vuoteen
1909. Osaston vuosikokous oli silloin 28 p.
helmikuuta ja valittiin tällöin osaston puheen
johtajaksi F. Packalén, sihteeriksi K. Koivisto
ja rahastonhoitajaksi Osk. Lehtinen. Tämä
vuosi on nyt asioita seuraaville (osaston pöytä
kirjojen perustalla) hyvin hämärä ja syynä on
se, että kirjoja on huolimattomasti hoidettu,
vieläpä suorastaan revitty, joka ei suinkaan
ole kunniaksi luettava sille joka siihen itsensä
syylliseksi tuntee. Emme tahdo tällä syyttää
näitä virkailijoita, jotka vuosikokous oli valin
nut, sillä pitkin vuotta näkyy osaston virkaili
joita muutetun, joka tietysti johtuu tästä krii
tillisestä ajasta.
Työnantajat, voitettuaan tässä työtaistelussa,
antoivat samalla kuoleman iskun osastolle, siis
saivat kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Osastolla
nimittäin on ollut tämän vuoden elokuussa
kokous, mutta ei enää sen jälkeen. Asiakir
joista ei käy selville, mitä varten osasto on
kuollut, mutta oletamme sen johtuneen siitä
tappiosta, joka tässä taistelussa kärsittiin. Emme
tiedä, onko asia tulevaisuudessakaan korjatta
vissa, siltä ainakin tällä kertaa asia näyttää.
Tulkoon tässä vielä mainituksi, että tämän
vuoden alusta osasto muutti työväen talolle,
ollen näihin asti vuokralla missä milloinkin,
koska ei paikkakunnalla ollut työväen taloa.
Aikaisemmin osasto oli häädetty pois tehtaalle
kuuluvalta seurahuoneelta.
Kuten jo mainitsimme, päättyy osaston toi
minta tämän vuoden elokuuhun. Sillä sen
jälkeen ei osaston toiminnasta kuulu mitään.
Mutta v. 1913 näkyy osasto heränneen uudel
leen eloon hiljaa ja varovasti, mutta kuitenkin;
jäseniäkin oli jo 48. Tällöin on toimineet vir
kailijoina Anna Henriksson puheenjohtajana, K.
Manner rahastonhoitajana ja Alma Kivistö sih
teerinä. Että ei osasto ainakaan vielä ole päässyt
entiselleen, arvelemme johtuvan siitä epäsovusta,
joka vallitsee n. s. uuden ja vanhan työväen vä
lillä, sekä pyydämme lausua tässä puolestamme,

että vihdoinkin alettaisiin rakentaa sopua keskuu
teemme, sillä ainoastaan yhteisin voimin saam
me oloihimme korjausta, joidenka tarpeessa
suuresti olemme. Toiminta on tämän vuoden
aikana ollut jotenkin säännöllistä. Samoin
myöskin vuonna 1914, jolloin osastossa oli
puheenjohtajana O. Snellman, rahastonhoita
jana K. Manner ja sihteerinä A. Kivistö, mutta
keskeytettiin tämän vuoden toiminta elok.
1 p:stä Liiton määräyksestä*). Tämän vuoden
aikana useita rikkureita teki sovinnon, mutta
ovat, - käyttäen hyväkseen osaston toiminnan
keskeyttämistä — lyöneet laimin velvollisuu
tensa, joten ovat saattaneet asiansa yhä edel
leen epävarmaan tilaan.
Osaston toiminnan alettua jälleen vuoden
1915 maaliskuussa oli jäsenluku vähentynyt
entisestään vielä huomattavasti. Virkailijat ovat
samat kuin edellisenä vuonna, paitsi sihteerinä
on Naima Lindgren. Muuten osaston toiminta
on ollut säännöllistä, huolimatta pienestä jäsenluvusta, minkä toivomme nousevan kun vaan
koetamme pitää toiminnan vilkkaana ja sään
nöllisenä. Osaston omaisuus sen pitkästä toi
minta-ajasta huolimatta, on verrattain pieni,
sillä se ei nouse päälle 200 mk.
Pöytäkirjat kuitenkin osoittavat, että osasto
on paljon uhrannut paikkakunnan T. Y:n ta
lon rakennukseen, joka on myöskin joksikin
laskettava, vaikka ei osasto ole osannut tässä
kohdin etujaan valvoa, joten talon omistus
oikeus on siirtynyt yksistään T. Yhdistykselle.
Osasto on talossa vaan vuokralaisena, vaikka
onkin yhdistyksen kanssa yhdessä talon saami
seksi kantanut kuorman ja helteen.
Tässä lopuksi pyydämme lausua kiitoksen
muutamille tovereille, jotka ovat uhrautuneet
osastolle, minkä suinkin ovat voineet. Ensimäinen niistä on J. Vuorio, joka on ollut
osaston jäsenenä sen perustamisesta asti ja
on uutteruudella tehnyt työtä yhteisen asian
eteen. Ottanut eron osastosta työtaistelujen
päätyttyä 1909, mutta toimii edelleen T. Yhdis
tyksessä. Hän menetti vakinaisen paikkansa
*) Väärä käsitys. Ei Liitto toimintaa mää
rännyt lopetettavaksi, vaan ainoastaan ilmoitti,
että liittomaksuja ei kirjeessä mainituista syistä
toistaiseksi tarvitse suorittaa. Muuten kehotet
tiin osastojen toimintaa jatkamaan entiseen
tapaan.
Toim.
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tehtaassa ja elättää nykyisin itseään ja perhet
tään tilapäisillä töillä, joka on sitäkin vaikeam
paa, kun hänellä on vaan yksi käsi, toinen on
jäänyt kapitaalin uhrialttarille. Toinen K.
Alhoniemi, oli myöskin osaston perustajia ja
suoralla sekä rehellisellä toiminnallaan paljon
aikaansaava jäsen. Muuttanut Ameriikkaan jo
usea vuosi sitten, vaan toimii yhä sielläkin
työväen järjestöissä. Kolmas on osaston nykyi
nen rahastonhoitaja Kössi Manner, ollut myös
kin osaston mukana sen perustamisesta asti ja
soutanut sekä tuulet että tyvenet, on vakava
toiminnan mies. Enemmän sellaisia!
Osaston puolesta:
K S.

Kymin tehtaan osasto o.o. 1906-1916.
Kun maassamme alkoi vapausliike vyöryä,
syntyi kansan pohjakerroksissa vilkasta toimin
taa ja köyhälistön kohottamishuudot kaikuivat
kautta maan. Samalla alkoivat työläiset en
tistä enemmän perustaa työväenyhdistyksiä,
joiden avulla he taistelevat yksi kaikkien ja
kaikki yhden puolesta kapitalistista järjestel
Mutta kehityksen mennessä
mää vastaan.
eteenpäin ei riittänytkään mainittu järjestys
muoto taisteluaseeksi, vaan näiden rinnalle
alettiin lukuisasti perustaa ammattiosastotta.
Niinpä perustettiin Kymin P. P. ja S. ammatti
osasto v. 1906 heinäk. 12 p:nä, jonka tarkoi
tukseksi tuli toimia jäsententensä tilan paran
tamiseksi ja turvaamiseksi elämän eri aloilla.
Nyt perustetun ammattiosaston ja siihen
liittyneiden työntekijäin vastustajaksi tuli työn
antaja. Työntekijät joutuivat taisteluun palk
kojensa korottamisen ja työajan lyhentämisen
puolesta, joten osasto joutui alituiseen koske
tukseen työnantajan kanssa. Jos muiden työ
väen järjestöjen toiminta on vaikeata, niin on
sitä kaikkien enemmän ammattiosastojen, joi
denka tarkoituksena ensisijassa on työväen
taloudellisen elämän parantaminen.
Osasto, synnyttyään, osoitti vilkasta toimin
taa joka suhteessa; eikä ihmekään, olihan se
innostuksen aikakautta: Jäseniä oli osastossa
lukuisasti, niin jotta v. 1907 voitiin kehuen
mainita, että Kymintehtaan työväki oli hyvin
järjestynyttä. Samana vuonna tulikin sitten

kova yhteenotto paikkakunnan ammattiosasto
jen ja Kymiyhtiön välillä, jolloin tämä paperitehtaalaisten ammattiosastokin sai koetella voi
miansa miljoonayhtiötä vastaan. Sähkötyöntekijäin vaatimuksien johdosta tulivat asiat
niin kireälle, että kaikki pyörät seisoivat.
Tällöin alkoi yleinen neuvottelu ammatti
osastojen ja Liiton sekä Kymiyhtiön välillä.
Vuonna 1907 maaliskuussa laadittiin kirjalli
nen työsopimus, jonka perusteella saatiin vuo
rotyöläisille 8-tunnin työpäivä ja palkkojen
korjauksia. Tällaiseen tulokseen vaikutti hyvä
ammatillinen järjestäytyminen ja se seikka, että
työnantajatkin olivat silloin vielä suurlakon
mainingeissa. Sopimuksen käytäntöön tullessa
alkoi osastojen jäsenille uusi maailma, ennen
tuntematon.
Tätä „paratiisielämää" ei kuitenkaan kestä
nyt kauan. Mainitun vuoden loppupuolella
alkoi vallita yleinen pulakausi ja Kymiyhtiökin
joutui jonkinlaiseen selvitystilaan. Tämän joh
dosta antoi yhtiö työväestölleen joululahjaksi
työstä irtisanomisen. Näinollen v. 1908 tam
mikuun alkupäivinä saivat m. m. Kyminteh
taan paperiteollisuus ammattiosaston jäsenet
suurimmaksi osaksi siirtyä muille työmaille ja
osa joutui aivan työttömäksi. Työttömyysavustuksia jakoi osasto m. m. tästä syystä jäsenil
leen yli neljätuhatta markkaa. Tämäkin jo
pitäisi osaltaan osoittaman ammatillisen jär
jestäytymisen hyödyn.
Tehtaat kuitenkin kesällä pantiin jälleen täy
teen käyntiin, vaan työväestö jäi järjestäytymi
seen nähden huolettomaksi, luottaen siihen,
että kyllä työolot tehtailla muutenkin yhtä
hyvinä pysytetään. Osaston jäsenmäärä aleni
mitättömän pieneksi. Jäseninä pysyivät enää
vain ne henkilöt, jotka käsittivät ammatillisen
järjestäytymisen tarpeellisuuden, joka joukko
oli verrattain pieni.
Vuonna 1909 sanoi Kymiyhtiö irti — kyllä
laittomalla tavalla — mainitun tariffisopimuksen ja työaika vuorotöissä pitennettiin 12-tuntiseksi, sekä palkat alennettiin. Osasto ei heik
koutensa takia voinut muuta kuin tyytyväisenä
katsella seurauksia, koska yleinen taantumus
vallitsi työntekijäin kesken. Sopimusaika lop
pui täten viimeinen päivä lokakuuta. Silloin
»lahjoitti" Kymiyhtiö matkapassit niille työläi
sille, jotka olivat liikaa 12-tuntisen työpäivän
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Kymin P., P. ja S. a. o:n jäseniä v. 1915.
tullessa käytäntöön, maantielle talveansa tai
valtamaan.
Kymin puuhiomo- ja selluloosatehtaalaiset,
jotka aikoinaan olivat perustaneet omat am
mattiosastonsa, päättivät nyt myöhemmin yh
tyä paperiteht. ammattiosastoon. Vuonna 1910
2 päivä tammikuuta pidettiin nimittäin yhtei
nen kokous sanottujen osastojen kesken, jossa
nämä yhtyivät yhdeksi jäsenineen ja varoineen.
Tälle yhteiselle osastolle tuli nimeksi Kymin
Paperi-, Puuhiomo- ja Selluloosateht. ammatti
osasto. Tällöin alettiin taasen toimia entistä
innokkaammin.
Kahdeksan tunnin työ-aika
muistui osaston jäsenien mieleen. Siitä alet
tiin tuumia ja keskustella osaston kokouksissa
y. m. tilaisuuksissa. Osasto otti m. m. toisten
Kymiyhtiön työväen osastojen kanssa yhteisen
kotineuvojan, johon toimeen hyväksyttiin M
Paljakka. Osasto antoi hänelle toimiohjeeksi
käydä jokaisen Kymiyhtiön tehtaitten työn
tekijän kodissa terottamassa ammatillisen jär
jestäytymisen tarpeellisuutta, sekä 8-tunnin työ
ajan merkitystä.

Vuonna 1912 päätti osasto tehdä työnanta
jalle 8-tunnin työpäivän ja palkkainkorotusvaatimuksen. Näitä vaatimuksia ei työnantaja
luvannut täyttää, minkä johdosta osasto tois
ten osastojen ohella päätti tehdä lakon. Hei
näkuun 19 p:nä alkoi sitten tämä lakko, johon
otti osaa noin 80 % Kymiyhtiön tehtaitten
työntekijöistä. Tässä lakossa, kuten muistettanee, onnistuttiin huonosti. Ei sentähden,
että lakon tekijät olisivat hajaantuneet ja pe
räytyneet kannaltaan, sillä he seisoivat uskolli
sesti 3 kuukautta rintamassa - ja osaston
sekä lakkomitean puolelta pidettiin hyvä jär
jestys. Avustuksia myös saatiin — ja taisteli
joiden leirissä vallitsi hiljainen rauhallisuus.
Mutta työvoimansa myyjien kesken vallitsee
kilpailu. Kun kuultiin, että täällä työntekijät
vaativat työvoimallensa hinnannousua, niin
toiset työntekijät tulivat myymään samoilla
ehdoilla, mistä edellinen lakkasi. Tämä on
syy, että työvoiman kauppiaat, siis työntekijät,
saavat työvoimalleen huonon hinnan, kuten
kävi tässäkin tapauksessa.
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Tainionkosken P., P. ja S. a. o:n Johtokunta v. 1915.
Eturivi vas. oikealle: Otto Koivisto, Ville Pajari, Martta Karppinen, Edith Nyyssinen, Kalle Hämäläinen.
Takarivi vas. oik.: J. Kokkonon, J. Slöör, J. Karhunen, I. Lappalainen, K. Huovila, L. Puputti.

Osastollamme on ollut kunnia vastaanottaa
m. m. Paperiteollisuustyöntekijäin liiton edus
tajakokous, joka pidettiin Kymin tehtaalla
vuonna 1907 toukokuun IS—20 päivinä. Osas
tomme on myös ottanut osaa kaikkiin Liiton
edustajakokouksiin edustajansa kautta. Osas
tollamme on ollut huvitoimikunta, joka on
pitäpyt huolta huvipuolesta, joista tilaisuuk
sista on ollut jäsenille virkistystä sekä osas
tolle vähän tuloja. Vielä on osastomme otta
nut osaa Valkealan kuntakokouksiin tärkeim
pien kysymysten ollessa esillä, kuin myös nii
den osuuskuntien kokouksiin, joista osastolla
on osuuksia, kuten Kyminlaakson Työväen
Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskuntaan ja
Kymintehtaalaisten osuuskauppaan.
Osaston jäsenmäärä oli v. 1907 350, 1908
46, 1909 91, 1910 52, 1911 76, 1912 68, 1913
60, 1914 55 ja 1915 78. Nyt osoittaa osaston
jäsenmäärä lisääntymistä ja toiminta sen rin
nalla vilkastumista.

^Tainionkosken osasto o.o. 1906—1916.
Kun suurlakon jälkeinen aika oli seurannut
useine vapaine tuulahduksineen, kun ilma
ikäänkuin kirkastui, puhdistui ja tuntui kevyemmältä hengittää, vaikutti se myöskin täkä
läisessä työväestössä elvyttävästi, kohottavasti.
Henkiset riennot alkoivat herätä eloon kuin
kasvullisuus virkoaa keväällä toimintaan kevätauringon lämpimien säteiden houkuttelemana.
Työväenliike sai ennen kuulumattoman kan
nattajajoukon. Kaikki tahtoivat kantaa kor
tensa „L'uden Suomen" rakennukselle. Kaikki
tahtoivat olla mukana taistellessa parempaa
tulevaisuutta Suomen köyhälistöluokalle.
Vuonna 1906 kesäkuun 17 päivänä kokoon
tuivat Tainionkosken paperityöntekijät Imatran
Työväenyhdistyksen talolle toveri Matti Hasun
kehoituksesta keskustelemaan ammattiosaston
perustamisesta paikkakunnalle. Kokouksen avasi
kokoonkutsuja, joka myöskin valittiin puheen
johtajaksi. Luettiin Suomen Paperiteollisuus-
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kaan antamatta aihetta pienimpäänkään moit
työntekijäin Liiton säännöt, jotka sellaisenaan
teeseen.
hyväksyttiin. Samalla päätettiin yksimielisesti
Tätä kirjoitettaessa on osastossa 79 jäsentä,
perustaa a. o. paikkakunnalle. Valittiin 10-henkinen toimikunta sääntöjä laatimaan. Seuraa joista yksi on vapaajäsen.
Tällaisella pitkällä toimikaudella on osaston
vassa kokouksessa 1 päivä heinäkuuta samana
toiminnassa tapahtunut yhtä ja toista sellaista
vuotena pidettiin koekirjoitus, jolloin osastoon
kin, mikä on vähemmän miellyttävää. Niinpä
liittyi 50 jäsentä. Samassa kokouksessa valit
tiin ensimäinen johtokunta, johon tulivat : on osastossamme ollut pari sellaista jäsentä,
jotka ovat jättäneet jälkeensä lähtemättömän
Matti Hasu puheenjohtajana, J. Ruotsalainen
häpeätahran ja teoillansa vaikuttaneet vähem
v.-puheenjohtajana, H. A. Mätiin kirjurina, H.
män kehittyneisiin jäseniin osastostosta vieroit
F. Halme rahastonhoitajana. Muina jäseninä
olivat: M. Markkanen, V. Hirvikoski, H. Inki tavasti. Nämät miehet ovat Juho järnström
nen, E. Julkunen, J. Lappalainen, Katri Kos ja Yrjö Elovirta. Molemmat toimivat he työtamo ja Lyydia Leppänen. Virallinen toi väenlehtien asiamiehinä osaston vastuulla ja
minta alettiin kuitenkin vasta seuraavan elo jättivät tilittämättä tilaajilta saamansa rahat
lehdille, yhteensä lähes 900: —
kuun 1 p:nä, josta alkaen kan
markkaa. Jälkimäiseltä tosin
nettiin jäsenmaksua 15 penniä
onnistuttiin viranomaisten vä
mies- ja 10 penniä naisjäse
lityksellä saamaan kavallettu
niltä kuukaudessa.
erä (noin 300: — markkaa) ta
Osasto näyttäytyi heti alussa
kaisin, saaden hän myös an
virkeäksi ja elinvoimaiseksi.
saitun rangaistuksensa, mutta
Kokouksiin osanotto oli run
edellinen on teillä tietymättösas ja jäsenet lisääntyivät li
millä; ja on osasto hänen te
sääntymistään, ollen vuonna
kemiänsä kavalluksia jo o;an
1908 korkeimmillaan. Jäsen
maksanut. Edellinen teko vai
määrä oli silloin toistasataa.
kutti sitäkin lamaannuttavamIltamia ja perheiltamia pidet
min, kun hän — teeskennellen
tiin useita. Toimittiinpa kah
rehelliseksi innostuneeksi järdet arpajaisetkin, joista rahal
jestömieheksi — onnistui voit
linen tulos oli tyydyttävä.
Matti ja K. Hasu.
tamaan niin järjestyneiden luot
Sittemmin osaston jäsenmäärä
tamuksen. että he valitsivat
on ikävä kvlfä vähentynyt, ol
len välillä puolensadankin paikkeilla. Tätä jä hänet osastomme puheenjohtajaksi.
Mutta on meillä valoisampiakin muistoja.
senmäärän vähentymistä on huomattavissa aina
silloin, kun ylimääräiset verotukset ovat jäseniä Vaikkakin ammattiyhdistysliike samoin kuin
koko työväenliikekin on joukkotoimintaa, joi
kohdanneet muualla tapahtuneiden työtaisteluiden toiminta ei suinkaan ole yksilöistä riippu
hin osaaottaneiden toverien hyväksi, mikä ei
vaisia, on kuitenkin henkilöitä, jotka voivat
ole kunniaksi täkäläisille paperityöntekijöille.
Jäsenten vähentyminen on myöskin keväällä ha toiminnallaan näille liikkeille antaa tuntuvan
sysäyksen eteenpäin. Niinpä meidänkin osas
vaittavissa. Lähestyvä talvi taasen ajaa työläiset
tossamme on ollut yksi sellainen mies, Matti
jälleen järjestöön.
Keskeytymättä ovat jäseninä olleet perusta Hasu, jonka kuvan olemme panneet kaunista
misesta asti: J. Slöör, V. Hirvikoski, A. An maan tämän kirjasen lehtiä. Hän se oli osas
tomme varsinainen henkiin herättäjä. Hän se
tikainen, Paavo Blom ja K. Hämäläinen,
joka viimemainittu kuitenkin käväsi välillä sanoillaan, työllään ja toiminnallaan oli ainai
sena kehoittajana, innostajana järjestyneille ja
Amerikassa, kuuluen kuitenkin senkin ajan
herättäjänä järjestymättömille. Eivät ole harvat
järjestyneihin. Hän on myöskin yhtämittaa
ne osastomme jäsenet, jotka hänen herätyksensä
viimeisen neljän vuoden aikana kuulunut
kautta ovat osastoon liittyneet. Hän oli aina
johtokuntaan ollen rahastonhoitajana, jonka
eturinnassa, aina tulessa, ollen nuoremmille
toimensa hän on tehnyt tunnollisesti, kos
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velvoittavana esimerkkinä, niinkuin isä lapsil
leen. Yhtämittaa - muutamia pieniä keskey
tymisiä lukuunottamatta — oli hän osastomme
puheenjohtajana kuolemaansa asti. Kuolinvuo
teellaankin hän vielä teroitti pojillensa ja häntä
katsomassa käyneille tovereille järjestymisen tär
keyttä. Osasto kunnioitti hänen muistoansa,
saattamalla hänet juhlallisesti viimeiseen lepopaikkaansa, laskien samalla seppeleen hänen
haudalleen. Matti Hasu jätti kuoltuansa osas
tomme riveihin aukon, joka ei hevillä ole täy
tettävissä.
Tuloja on osastolla ollut vuosina 1906—15
Smk. 11,926:05 ja menoja Smk. 10,753:70.
Puhdas omaisuus oli vuoden 1915 lopussa
Smk. 684: 18.
Nykyiseen johtokuntaan, jonka kuvan olem
me tähän liittäneet, kuuluvat: Otto Koivisto
(puheenjohtaja), Ville Pajari (varapuheenjoht.),
Martta Karppinen (kirjurina), Edit Nyyssönen
(varakirjurina), Kalle Hämäläinen (rahastonhoi
tajana), J. Karhunen, K. Huovila, L. Puputti,
I. Lappalainen, O. Nieminen ja J. Slöör.
Mitään erityisiä mainetöitä ei osastomme ole
tällä ajalla kyennyt suorittamaan. Työmme on
ollut vain hiljaista järjestötyötä nukkuvien he
rättämiseksi ja saattamiseksi järjestöön. Ja
tässä työssä tahtoo osastomme edelleenkin väsymättömästi työskennellä vointinsa mukaan.
Päämääränämme on saada kaikki ammattialal
lamme työskentelevät työläiset koottua lujaan
järjestöön — sellaiseksi, että siitä voidaan sa
noa kuin muinen Döbeln'in armeijasta: „Ja
joukko musta ryysyvaattehissa taas järjestykses
sään on hirmuinen."

Valkeakosken osasto o.o. 1906 — 1916.
Kirj. P. O. K- Salokuusi.
Vuoden 1905 lopulla heräsi eräissä Valkea
kosken tehtaitten työläisissä ajatus ammatti
osaston perustamisesta paikkakunnalle. Asia
kehittyikin niin, että v. 1906 tammikuun 5 p:nä
kiinnitettiin ilmoituspylväisiin lappuja, joissa
kehotettiin tehtaalaisia kokoontumaan sunnun
taina sanotun tammikuun 7 p:nä kello 2 j.pp.

työväentalolle, keskustelemaan paperiteollisuustyöväen ammattiosaston perustamisesta.
Kehoitusta noudattaen kokoontuikin työväes
töä mainittuna aikana Valkeakosken silloinen
työväentalo täyteen. Kokouksen avasi paperi
tehtaan korjauskonepajan työntekijä Johan Polakka, tehden lyhyesti selkoa työväen ammatti
osaston perustamisen tärkeydestä ja kehoittaen
valitsemaan kokoukselle puheenjohtajan ja kir
jurin. Puheenjohtajaksi valittiin paperikoneenhoitaja Otto V. Civil ja kirjuriksi P. O. K.
Selin (nykyään Salokuusi)
Vilkkaan keskus
telun tuloksena oli, että päätettiin paikkakun
nalle perustaa Paperi-, Puuhiomo- ja Selluloosatehtaalaisten ammattiosasto. Samassa kokouk
sessa valittiin sääntökomiteaan: Otto V. Civil,
Jalmari Alppi, V. Ruuska, A. Sirén, A. J.
Marttinen, F. Mattsson, Johan Polakka, Aino
Pölkkynen ja Paavo Selin, joista väliaikaiseksi
rahastonhoitajaksi Jalmari Alppi. Kokouksen
aikana toimeenpannussa koekirjoituksessa ilmoit
tautui osastoon heti 36 jäsentä. Tammikuun 21
p:nä pidetyssä osaston kokouksessa hyväksyttiin
muutamilla pienillä muutoksilla komitean laa
tima sääntöehdotus, jotka Valkeakosken Työ
väenyhdistys vahvisti, koska Paperiteollisuustyöväen liittoa ei silloin vielä ollut olemassa.
Helmikuun 11 p:nä pidetyssä kokouksessa valit
tiin osastolle varsinainen johtokunta v:lle 1906,
johon tulivat: puheenjohtajaksi K. Sundström
ja muiksi jäseniksi: O. V. Civil, V. Ruuska,
Aino Pölkkynen, Hilma Rantanen, J. K. Tammlander, ,. K. Nieminen, Verner Dahl ja J. Ran
tanen. Nämä valitsivat keskuudestaan vara
puheenjohtajaksi J. Rantasen, kirjuriksi O. Num
melan ja rahastonhoitajaksi Oskari Strömhn.
Kokouksessa, missä vakinainen johtokuntakin
valittiin, liittyi osastoon taasen 30 uutta jäsentä,
Maaliskuun 4 p:nä pidetyssä kokouksessa
valittiin osaston edustajiksi Tampereella 1906
huhtikuun 14 ja 15 p:nä pidettävään koko
maata käsittävään paperiteollisuustyöväen edus
tajakokoukseen Oskari Ström, K. Sundström ja
Hilma Rantanen, jonka jälkeen huhtikuun 22
p:nä osasto päättää liittyä perustettuun Suomen
Paperiteollisuustyöväen liittoon. Tämän jälkeen
muutettiin osaston sääntöjä ja hankittiin niille
liiton vahvistus, joka tapahtui marraskuun 24
p:nä, mistä lähtien osasto on ollut varsinaisesti
liiton osasto. Mainittuna vuonna heinäkuun
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22 p:nä päätti osasto perustaa keskuuteensa
paikallisen lakkorahaston, johon kannettiin veroa
kultakin jäseneltä 10 penniä kuukaudessa. Täl
löin alkoi myöskin ilmestyä osaston kokouksiin
käsinkirjoitettu lehti nimeltä »Herättäjä", jonka
toimittajana oli Otto Civil. Osaston lippu, joka
tilattiin toukokuussa ja valmistettiin Tampereella
Aug. Liukon piirustusten mukaan, vihittiin tar
koitukseensa elokuun 12 p:nä. Tilaisuudessa
pitivät puheita Liiton sihteeri E. Wiljanen ja
osaston puheenjohtaja O. Civil, sekä Valkea
kosken t. y:n kirjuri Abraham Pesonen. Tämä
vuosi kului pääasiassa osaston toiminnan järjestämistyössä, mutta sen ohella kerättiin avus
tuksia m. m. Tampereen tehdaslakkolaisille 3
pros. kunkin jäsenen palkasta, sekä avustettiin
Hallan ja Myllykosken lakkolaisia y. m. huo
mattavalla tavalla.
Vuodeksi 1907 valittiin osaston puheenjohta
jaksi O. V. Civil ja johtokuntaan erovuoroisten
tilalle F. Rein, Agda Lindberg, O. Ström, Siiri
Suojanen ja A. Salonen. Varajäseniksi K.
Reunanen, K- Virtanen ja A. Lauren. Vara
puheenjohtajaksi tuli F. Rein, kirjuriksi V. Dahl
ja varalle Agda Lindberg, rahastonhoitajaksi
O. Ström ja lakkorahastonhoitajaksi Siiri Suo
janen. Osasto asetti keskuuteensa myös huvitoimikunnan ja järjestysvaliokunnan. Tämä
toinen toimintavuosi oli osastolle jo kovien
koettelemusten vuosi, niin kuin seuraavasta
tullaan huomaamaan.

per oli pillinsoittoon syytön, koska lämmittäjä
V. Eerola oli ilmoittanut omasta vakaumukses
taan soittaneensa tehtaan pillin kello 5, eikä
kenenkään toisen käskystä. Näinollen naispuo
liset työntekijät, katsottuaan että Anna Tapper
oli tullut aiheettomasti työstä erotettua, vaativat
hänen takaisin työhön ottamistaan. Päivätyö
läiset pitivät asian johdosta kokouksen maalis
kuun 31 p:nä ja päättivät samoin vaatia Anna
Tapperin takaisin työhön ottamista. Työväestön
päätöksestä vietiin heti tieto yhtiön isännistölle,
johon vaadittiin vastausta huhtikuun 1 päivään
kello 5 ip. Samalla päätettiin, että jos isännis
tön vastaus tulee kielteinen, niin kukaan päivätyöläisistä ei mene työhön tiistaina huhtikuun
2 päivänä.
Työnantajan vastaus, joka saatiin määräai
kana, oli kielteinen, josta johtui, että työväestö
huhtikuun 1 p. tälle varalle tekemänsä päätök
sen mukaan jäi työstä pois ja päätti olla lakossa
niin kauan kuin työnantaja on vaatimuksen
hyväksynyt. Saman kuun 4 p:nä jätettiin tehdasyhtiön hallinnolle työväen puolelta näin
kuuluvat vaatimukset:
»Koska olemme saaneet kieltävän vastauksen
vaatimukseemme, olemme me lakkokomitea
velvolliset yleisen lakkolaisten kokouksen käs
kystä tuomaan lisävaatimuksia, koska olemme
tätä oikeutettua asiaa ajaessamme kärsineet
aineellista tappiota, niin on ehtomme seuraavat:
l:si) Anna Tapperin on jälleen päästävä
työhön.
2:si) Palkka koko lakkoajalta, joka alkaa
kuulua huhtikuun 4 päivästä kello 1 jpp. v.
1907. Palkka maksettava sellainen kun se kul
lakin on ollut, vaan summatyössä oleville Smk.
2: 75 päivältä ja niille, jotka ovat olleet hevo
sen kanssa yhtiön töissä, on maksettava 5
markkaa päivältä. Sama määrä myös urakkaajajille;
3:si) Työnantaja ei saa mielivaltasesti erot
taa työläisiä työstä, vaan on asia ensin yhdis
tyksen tai osaston johtokunnan harkittavaksi
alistettava;
4:si) Tehtaan isännistön tulee lakkokomitean
antaman luettelon mukaan erottaa lakkopetturit
ja rikkurit työstä. Kolmas kohta ei koske jär
jestymättömiä työläisiä.
Ennenkuin kaikkiin ehtoihimme on isännis
tön puolelta suostuttu ei työt tule alkamaan ja

Valkeakosken. lakko.
Valkeakosken paperi-, puuhiomo- ja sellu
loosatehtailla puhkesi lakko huhtikuun 2 p:nä,
joka sai aiheensa erään työntekijättären työstä
erottamisesta. Asian alkuvaiheista mainittakoon
tässä seuraavat seikat: Tehtaan työntekijätär
Anna Tapper oli pitkäperjantain aattona kehot
tanut pannuhuoneen miehiä soittamaan tehtaan
pilliä kello 5, vaikka tavallisesti päivätyöt lope
tettiin kello 6. Kehoituksen mukaisesti puhalsi
pilli kello 5 ip., joten päivätyöläiset läksivät
silloin työstä pois. Työnantajat ryhtyivät etsi
mään tämän työstä lähdön aiheuttajaa ja kat
soivat syylliseksi sen, joka oli antanut kehoi
tuksen pillin soittamisesta kello 5 ja Anna
Tapper pantiin heti työstä pois. Tehtaan työ
väestö, tutkittuaan asiaa katsoi, että Anna Tap
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näitten ehtojen takana seisoo kaikki lakkolaiset.
Vastauksen vaadimme kirjeellisesti ja sovintokirjan alle vaadimme kolmen tehtaan hallinoon kuuluvan jäsenen nimikirjoituksen. Lakkokomitea."
Näihin vaatimuksiin saatiin Osakeyhtiö Val
kiakosken hallinnolta kieltävä vastaus.
Vuorotyöläiset jatkoivat vielä työtään huhti
kuun 9 tai 10 päivään. Paperityöntekijäin
ammattiosasto päätti nimittäin maaliskuun 29
pmä pitämässään kokouksessa vaatia käytäntöön
8-tunnin työpäivän, joka alistettiin ensin Paperi
teollisuustyöväen liiton harkittavaksi. Liiton
kehoituksesta lienee mainittu 8-tunnin työpäiväkysymys esitetty yhtiön isännistölle ensin pyyn
tönä, koska osasto huhtikuun 8 pmä pitämäs
sään kokouksessa päätti 8-tunnin työpäiväasian
lähettää vaatimuksena ja vaatia vastauksen seuraavana päivänä. Samalla päätettiin, että jos
isännistön vastaus tulee kielteinen, niin julis
tetaan lakko.' Samaan vaatimukseen liitettiin
kirvesmiesten ja päivätyölakkolaisten vaatimuk
set. Näihin, samoin kuin aikaisempiin vaati
muksiin, tuli työnantajalta kieltävä vastaus.
Sitten huhtikuun 10 p.nä jätettiin työnanta
jalle kaikkien lakkolaisten puolesta uudelleen
samat vaatimukset, mitkä päivätyöläisten aset
tama Lakkokomitea ja myöhemmin vuorotyö
läiset oli sinne jo erikseen lähettäneet ja jotka
tähän edelle ovat otetut. Mutta niiden ohella
vietiin työnantajalle vielä seuraavat lisävaati
mukset:
„ Paperi-, Puuhiomo- ja Selluloosatehtaalaisten
ammattiosaston päättämänä on 8-tunnin työ
päivä, joka vaatimus huhtikuun 9 pmä sisälle
jätettiin, otettava käytäntöön 1 pmä toukokuuta
ja lopullisesti 1 pmä syyskuuta 1907 kaikilla
Osakeyhtiö Valkiakosken tehtailla. Palkkasuh
teissa vaadimme seuraavat muutokset: Ylityöstä
vaadimme 50 pros. sekä pyhä- ja juhlapäiviltä
100 pros. korotuksen. Muuten suostumme teke
mään vanhoilla palkoilla. Nämä vaatimukset
koskevat ainoastaan vuorotyöläisiä;
Paperi-, Puuhiomo- ja Selluloosatehtaalaisten
ammattiosaston päivätyöläisten vaatimus on
10-tuntinen työpäivä käytäntöön sekä lauantait
ja juhlain aatot 8-tuntisiksi. Alin tuntipalkka
30 penniä miehille ja 20 penniä naisille, sekä
hevosmiehille 60 penniä. Nämä ehdot koskevat
myös urakkamaksuja, jos ei urakka sisällä sitä
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määrää. Ylitöistä 50 pros. sekä pyhä- ja juhla
päiviltä 100 pros. korotus;
Puutyöntekijäin ammattiosasto vaatii 10-tuntisen työpäivän, paitsi sunnuntain- ja juhlainaattoina 8-tuntinen. Alimmaksi tuntipalkaksi
35 penniä, joka koskee myössummatöissä olevia,
jos ei summa sisällä sitä. Ylityöstä 50 pros.
sekä sunnuntai- ja juhlapäiviltä 100 % korotus;
Niille henkilöille, jotka lakon alkaissa työs
kentelivät rakennusmestari N. Kostialle kuulu
villa työmailla, on koskityön loputtua annet
tava muuta työtä;
Näitä ehtoja on sovinnon tultua noudatettava
kummaltakin puolen. Sopimuksen ehdotamme
kestäväksi 2:si vuotta ja molemminpuolisen
ylössanomisajan 2:deksi kuukaudeksi, jos ylössanomista ei kummaltakaan puolen tapahdu,
niin seurataan näitä sääntöjä edelleen;
Nämä sopimukset olkoon sitovat kun tehtaan
hallinnon puolelta 3 johtokunnan jäsentä on
ne allekirjotuksellaan vahvistanut;
Lakossa olevat työläiset ovat edellämainitut
määritelmät hyväksyneet ja ehdottavat puoles
taan sovintokomitean, joka on valtuutettu
sovinnon tekemään ja olemaan läsnä keskus
teluissa.
Tähän sovintokomiteaan kuuluvat
seuraavat: Valter Koskinen, Oskar Ström, A.
Salonen, P. Nissinen, Ida Sirén, Kalle Tuomi,
K. Virjula, K. Lindberg, F. O. Mattsson, K.
Vimberg, F. Rein, K. Hildén, J. Nummela ja
K. Virtanen."
Näihin edellä mainittuihin vaatimuksiin saa
tiin kielteinen vastaus, niinkuin edellisiinkin.
Yhtiö ilmoitti samalla, että sovitteluja ei voida
alkaa ennen kuin Anna Tapperin työhön otta
mista koskeva vaatimus jätetään pois sekä, että
Valter Koskinen erotetaan sovittelulautakunnasta. Vielä lueteltiin työnantajan vastauksessa
11 nimiltään mainittua työntekijää, joita eivät
suostu lakon loputtua takaisin työhön ottamaan.
Tämän jälkeen yritettiin työväen puolelta sovit
teluja monet kerrat, vaan tulos oli aina sama.
Vasta heinäkuun 4 p:nä tapahtui käänne
asiassa, jolloin työväen puolelta lähetettiin yh
tiön isännistölle seuraavasisältöinen kirjelmä:
»Osakeyhtiö Valkiakosken Hallinnolle.
Koska Osakeyhtiö Valkiakosken johtokunta
on asettanut perusteeksi sovitteluille tehtaalla
syntyneessä työriidassa:

l:si) että sovittelussa ei enää tule esille Anna
Tapperin asia, ja
2:si) että ulkotyömies Valter Koskinen ei ole
ottamassa osaa sovitteluihin, niin katsoo Valkiakosken lakkolaisten valitsema sovittelulautakunta,
osottaakseen vakavan halunsa olevan saada so
vinto aikaan, voivansa suostua yllämainittuihin
kohtiin, johtokunnan esittämään sovitteluehtoon, joten siis lopullisen keskustelun työsopi
muksesta voi alkaa. Valkeakoskella, heinäkuun
4 p:nä 1907.
Valkeakosken työläisten Sovittelulautakunnan puolesta:
E. Haapalainen,
(S. Ammattijärjestön puheenjohtaja.)
P. Nissinen,
(Kirjuri.)"
Tähän kirjelmään saatiin myöntävä vastaus,
vaan kuitenkin vielä sillä ehdolla ettei E. Haapa
lainen saa olla sovittelulautakunnan puheenjohta
jana. Vastauksen johdosta piti lautakunta kokouk
sensa saman heinäkuun 6 p:nä ja valitsi sovittelulautakunnalle puheenjohtajaksi K. Tuomen.
Tämän jälkeen alkoivat varsinaiset sovittelut,
joiden tuloksena oli kirjallinen Työsopimus,
joka molemmin puolin kirjoitettiin alle heinä
kuun 6 p:nä 1907. Sopimuksen mukaan saatiin
tehtailla vuorotyöläisille käytäntöön kolmivuorojärjestelmä 8-tuntisine työvuoroineen huhtikuun
1 päivään 1908 mennessä, sekä päivätyöläisille
10-tuntinen työpäivä ja lauantait sekä juhlain
aatot 8-tuntisiksi, jotka muutokset astuivat käy
täntöön heti. Vapun-päivä saatiin työstä va
paaksi, sekä ylityöstä ja sunnuntaityöstä 50 pros.
ja juhlapäivätyöstä 100 pros. korotus palkkoihin,
sekä urakkatöissä päiväpalkka taatuksi. Vakuu
tus siitä, että työnantaja ei boikoteeraa työn
tekijöitä järjestäytymisen tähden, eikä lakkoon
osaa ottamisen vuoksi, sekä, että mahdolliset
selkkaukset on koitettava sovitella asianomaisen
työväen ammattiosaston ja yhtiön johtokunnan
kesken. Sopimuksen kestävyys-aika tuli kahdeksi
vuodeksi, eli heinäkuun 31 päivään 1909 ja
irtisanomisaika kahdeksi kuukaudeksi. Työpal
koista laadittiin eri luettelot, joissa ne työosastottain lueteltiin. Niissä saatiin pienempipalkkasten työpalkat kohoamaan kullekin keskimää
rin noin 25 penniä päivää kohden.

Tähän taisteluun, johon otti osaa noin 950
työläistä, saatiin rahallista avustusta Liitolla
Smk. 4,300: — muualta keräyslistain avulla
Smk. 7,831:60 ja ulkomaalta Smk. 68:40, siis
yhteensä Smk. 12,200: —. Lakko kesti yhteensä
100 päivää, huhtikuun 2 p:stä — heinäkuun
10 päivään 1907, jolloin työt vasta voitiin
alkaa.
Nyt luultiin työolot olevan ainakin kahdeksi
vuodeksi Valkeakoskella järjestetyt, vaan niin
ei käynyt. Vuorotyöläiset, saatuaan ensimäisiä
tilejään, huomasivat, että palkkaa ei saatukaan
sen mukaan kuin palkkaus-sopimuksessa maini
taan ; muutamilla työosilla kun oli jo pantu
käytäntöön kolmivuorojärjestelmä, niin oli isän
nistä alentanut näiltä palkkoja vuoroa kohden
jonkun verran. Täten nämä työntekijät eivät
tulleet 8-tunnin työajasta saamaan samaa palk
kaa kuin entisestä 12-tuntisesta. Kun kolmivuoron käytäntöön tultua tuli työntekijöille 7
työvuoroa viikossa, niin oli isännistä laskenut
palkan siten, että työntekijät kolmessa viikossa
tulivat saamaan saman palkan kuin 12 tuntisen
työajan käytännössä Ollessakin kolmessa viikossa
saivat, eli siis vuodessa saman palkan kuin 12tuntisen työajan käytännössä Ollessakin vuodessa
voivat ansaita. Työväestön puolelta selitettiin:
että isännistön menettelyssä on tapahtunut palk
kain alennus ja siis tavallaan rikos sopimusta
vastaan, koska työsopimusta tehdessä nimen
omaan on sanottu, että kolmivuoron käytän
töön tultua saavat työntekijät 8-tunnin työ
ajasta saman palkan kuin ennen 12-tuntisesta.
Asian johdosta oli ammattiosastolla kokous
lokakuun 27 p:nä, jossa oli myös Liiton sihteeri
E. Wiljanen saapuvilla. Päätökseksi tuli edelläkerrottu työväestön mielipide, joten sen perus
teella päätettiin käydä asiasta isännöitsijä
Bruun’in kanssa neuvottelemassa. Näiksi neu
vottelijoiksi valittiin: F. Mattsson, J. K. Tammlander, O. Ström, T. Lehtinen ja Liiton sihteeri
E. Wiljanen. Tämän komitean käytyä isän
nöitsijä Bruun'in puheilla, ilmoitti hän suos
tuvansa siihen, että riidanalainen palkka pan
taisiin puoliksi niin, että palkkaa korotettaisiin
8-tunnin työaikaa kohden puolella siitä mitä
sitä oli alennettu. Tämän tarjouksen vei komitea
ammattiosaston kokouksen käsiteltäväksi, mutta
työväestö ei siihen puolestaan suostunut, vaan

— 60 -

Valkeakosken P., P. ja S. ammattiosastossa 5 ja 10 vuotta olleita jäseniä.
Ensi rivi vas. oikealle: Kalle Salo (poika), K. Salo, P. O. K. Salokuusi, Johan Tallqvist. Toinen rivi vas. oik. W. Öh
man, K. Fagerlund, Alma Kanninen, Tilda Erenius, W. Fagerlund, W. Fagerlund. Kolmas rivi vas. oik. L. Wuorinen,
K. Tuomi, T. Fagerlund, O. Wirtanen.

päätti pysyä vaatimuksessaan, että sama palkka
on nyt saatava 8-tunnista kuin ennen saatiin
12-tunnista, joka päätös uudestaan saatettiin
tehtaan isännistön tiedoksi. Lokakuun 29 p:nä
saatiin sitten yhtiön isännöitsijältä vastaus, joka
kuului: «että he eivät halua nyt uudestaan
rettelöitä työväestönsä kanssa, vaan suostuvat
työväestön vaatimukseen, joskin tekevät sen
hyvin vastenmielisesti." Täten tämä selkkaus
päättyi työväestölle onnellisesti.
Loppuvuosi kului rauhallisesti ja osaston
toiminnassa oli intoa sekä tarmoa. Toimittiin
m. m. arpajaiset soittotorvien hankkimiseksi.
Arpajaiset onnistuivat hyvin ja niistä saaduilla
tuloilla ostettiin torvet ja nuottitelineet, joiden
yhteinen arvo oli toistatuhatta markkaa.
Vuodeksi 1908 valittiin osastolle puheen
johtajaksi K. Nieminen ja johtokuntaan ero
vuoroisten tilalle: T. Lehtinen, A. Lindh ja K.
Tuomi, sekä varalle: H. Andersson, M. Karja
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lainen ja K. Reunanen. Mutta osaston toiminta
muuttui hyvin laimeaksi ja välinpitämättömäksi,
sekä jäsenmäärä aleni kovin pieneen. Syynä
tällaiseen asiain tilaan oli kai se, että valkea
koskelaiset luulivat jo kaikki olevan valmista ja
varmaa, kun he olivat saaneet 8-tunnin työ
päivän y. m. korjauksia oloihinsa. Liiton toi
sessa edustajakokouksessa, joka pidettiin Ensossa
tänä vuonna kesäknun 6-8 päivinä, oli osaston
edustajana K. Reunanen. Vuonna 1909 toimi
osaston puheenjohtajana Kalle Kanerva ja vara
puheenjohtajana K. Reunanen. Kanervan erot
tua puheenjohtajan toimesta kesken vuotta
toimi puheenjohtajana lopun vuotta S. Sondag.
Näiden lisäksi kuului johtokuntaan V. Lauren,
J. E. Johansson, Ida Rautalin, O. Virtanen, V.
Heinonen, T. Lehtinen, O. Koskinen, O. Leh
tinen, Ida Siren, Maria Vigell, Agda Salo ja
O. Ström. Näistä toimi kirjurina O. Virtanen
ja rahastonhoitajana J. E. Johansson. Tänä

sihteeri oli saapuvilla. Näissä kokouksissa teh
vuonna oli osaston toiminta vieläkin heikompaa
kuin edellisenä
Edellisen vuoden johtokun dyn päätöksen mukaan lähetettiin yhtiön johto
kunnalle kirjelmä, jossa tehtiin selkoa kolminalle ja rahastonhoitajalle ei myönnetty tilivuorojärjestelmän säilyttämisen välttämättömyy
vapautta syystä, että rahastosta puuttui osaston
destä ja lausuttiin se työväestön mielipide, että
varoja Smk. 576:51. Vasta kesäkuussa, kun
sanottu työjärjestys olisi edelleen käytännössä
sanottuna vuonna toiminut rahastonhoitaja oli
pysytettävä. Samalla lausuttiin kirjeessä muuta
täyttänyt vajauksen täydellisesti, annettiin tilimia muita toivomuksia työjärjestyksen suhteen.
vapaus.
Osaston jäsenmäärän pienentymisestä ja toi Tähän kirjelmään ei kuitenkaan saatu isännistön
puolelta vastausta. Työväen yleisessä kokouk
minnan lamaantumisesta alkoivat varsinaiset
sessa oli kyllä käsiteltävänä myös kysymys tar
seurauksetkin tulla esille. Osakeyhtiö Valkiakoski sanoi nimittäin voimassa olleen työ mokkaampiin toimenpiteisiin ryhtymisestä työ
sopimuksen irti toukokuun 28 p. 1909 päivä päivän pitennyksen vastustamiseksi, mutta kun
tyllä kirjelmällään, jonka mukaan sopimus lak tiedettiin, että osa työväestöstä on taipuvainen
hyväksymään työnantajan esittämät työehdot ja
kasi olemasta voimassa heinäkuun 31 p:stä 1909.
että ammattiosastossa oli vain 48 jäsentä, niin
Osaston kehoituksesta koitettiin Liiton puolelta
katsottiin, ettei minkäänlaista työnseisaus-toimen
saada yhtiö suostumaan uuden työsopimuksen
laatimiseen, vaan siihen saatiin sellainen ynseä
pidettä näillä edellytyksillä voida ajatella. Täten
vastaus, „että he ilmoittavat työläisillensä, millä
työnantaja sai ilman muuta ajettua aikeensa
ehdoilla töitä elokuun 1 päivän jälkeen tullaan
työehtojen huonontamisessa käytäntöön.
Kolmivuoron näin menettämiseen oli suurin
tekemään". Heinäkuun 17 p:nä antoikin yhtiö
työläisilleen tiedon, että työt tehtaissa tulevat syypää työväestö itse, niinkuin jo edellä kerro
elokuun 1 p:vän jälkeenkin jatkumaan entisillä
tusta selviää. Kahdeksan tunnin työpäivän
ehdoilla. Tämä tiedonanto saattoi työläiset
ollessa käytännössä tekivät m. m. vuorotyöläiset,
uskomaan, että työolot todella pysytetään enti osaksi kyllä työnantajankin vaatimuksesta, vaan
sellään, joten osaston toiminta pysyi edelleen
suurimmaksi osaksi omasta tahdostaan 12 jopa
lamassa. Liittovaliokunta kyllä kehoitti osastoa
18 tuntisiakin työpäiviä. Oltiin mikä missäkin
koittamaan parhaansa uuden työsopimuksen
yhtiön työssä ulkopuolella oman varsinaisen
aikaansaamiseksi, vaan osaston heikkouden takia työmaan, kuten paperia lastaamassa, puita kuori
massa y. m. töissä, mitä vaan saatiin. Tästä
ei siitä, ikävä kyllä, tullut mitään.
Samana vuonna marraskuun 1 p:nä antoi
syystä, kun vuorotyöläiset tekivät niin paljon
sivutöitä, loppui osalta ulkotyöläisiltä työt
yhtiön johtokunta julistuksen, missä se ilmoitti
saman kuun 24 pistä ottavansa jälleen tehtais syksyn tullen aikasemmin kuin muuten olisi
saan käytäntöön 12-tuntia pitkät työvuorot.
tapahtunut, joten ulkotyöläiset, syystä kyllä,
Samassa ilmoitettiin annetun yhtiön isännöit paheksuivat vuorotyöläisten menettelyä. Valkea
sijän toimeksi irtisanoa ne työläiset, joita ei j kosken työväestö ei ollut vielä kypsynyt säi
tämän järjestyksen käytäntöön tultua enää
lyttämään saamiaan etuja. Heiltä puuttui tie
tarvita. Lisäksi mainittiin, että yhtiön isän toisuus lyhemmän työpäivän tarkoituksesta ja
nöitsijän on ilmoitettava muillekin vuorotyö
hyödystä.
Vuonna 1910 toimi osaston puheenjohtajana
läisille, että he myöskin ovat vapaat sanotusta
päivästä, mikäli he eivät ennen saman marras P. O. K. Salokuusi ja hänen tultuaan touko
kuun lopussa valittua osaston rahastonhoita
kuun 17 päivää ilmojta olevansa halukkaat
jäämään yhtiön palvelukseen. Tämän jälkeen
jaksi, valittiin puheenjohtajaksi K- Vallin. Vara
puheenjohtajana on toiminut Kalle Nappa.
tehtiin julistuksessa yksityiskohtaisesti selkoa
marraskuun 24 pistä käytäntöön astuvasta uu Näiden lisäksi kuului johtokuntaan V. Heino
desta työjärjestyksestä; työn alkamisista, keskey nen, K. Kanerva, Jalmari Salo, Olga Fagerlund,
O. Siren, M. Silander ja T. Lehtinen. Näistä
tyksistä ja päättymisestä y. m. seikoista.
kuitenkin erosi kesken vuotta Jalmari Salo ja
Edellämainitun julistuksen johdosta pidettiin
O. Siren, joista jälkimäisen tilalle valittiin V.
ammattiosaston ja yleinen vuorotyöläisten ko
Koskinen. Tänä vuonna pidetyssä Liiton eduskous marraskuun 14 pinä, jossa myös Liiton
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tajakokouksessa Kotkassa toukokuun 14-16
päivinä oli osastoa edustamassa P. O. K. Salokuusi. Osaston toiminta oli edelleen hiljaista.
Vuoden 1011 ajalla alkoi osaston toiminta
osoittaa vilkastumista. Jäsenmäärä, joka vuoden
alussa oli vielä alle 50 kohosi vuoden loppuun
mennessä 170:neen. Osaston puheenjohtajana
toimi K. Vallin ja varalla E. Töyräs, rahaston
hoitajana P. O. K- Salokuusi ja kirjurina M.
Enroth sekä varakirjurina M. Silander. Liittohallinnossa oli osastosta P. O. K- Salokuusi.
Maaliskuun 12 pmä pitämässään kokouksessa
päätti osasto Osakeyhtiö Valkiakoskelta vaatia
seuraavia parannuksia työoloihinsa, nimittäin:
l:si) Maanantaita vasten oleva yötyövuoro
pois siten, että vuorotyöt alotettaisiin vasta
maanantai-aamusin kello 6, eikä sunnuntaiiltasin kello 10, kuten siihen asti;
2:si) Kymmenen pros. palkankorotus-niille
työntekijöille, joita edellisessä kohdassa mai
nittu yhden yövuoron poistaminen tulisi kos
kemaan, sekä valaistus- ja lämmityslaitosten
työntekijöille, joiden täytyy työnlaadun takia
olla ympäri vuorokauden työssä, kolmivuorojärjestelmää;
3:si) Uusia järjestys-sääntöjä tehtaille, joiden
laatimiseen työväen ammattiosaston tulisi saada
valita yhtämonta jäsentä kuin työnantajakin
asettaa niitä laatimaan.
Nämä vaatimukset lähetettiin liittovaliokunnan tarkastettaviksi, toivomuksella, että ne Liiton
puolelta esitettäisiin Osakeyhtiö Valkiakosken
johtokunnalle. Liittovaliokunta hyväksyFosaston
tekemän esityksen ja toimitti ne työnantajalle.
Lähettämässään, toukokuun 2 p. päivätyssä
vastauksessaan yhtiön johtokunta mainitsi yrlseästi: «ettei johtokunta katso voivansa ryhtyä
keskusteluihin työoloista tehtaillaan ulkopuolella
työväestöään olevan järjestön kanssa". Tämän
jälkeen osasto päätöksensä mukaisesti kääntyi
edustajiensa kautta isännistön puoleen, päätet
tyjen parannusvaatimusten läpisaamiseksi. Toi
meenpannuissa neuvotteluissa saatiinkin niin
paljon aikaan, että sulfiittiselluloosatehtaan
keittomiehille ja hapon valmistajille järjestettiin
toukokuun lopulla kolme vuoroa, sekä paperi
tehtaan hålanderimiehille korotettiin palkkaa
10 pennillä päivää kohden. Muiden työväestön
taholta tehtyjen esitysten suhteen ilmoitti isän
nistö, että olivat lähettäneet ne heidän (työn

antajain) liitolle lausunnon saantia varten sekä,
että, kun sanotut asiat sieltä palaavat, ryhtyvät
keskusteluihin niistä työväestönsä kanssa. Niihin
ei kuitenkaan myöhemminkään saatu vastausta,
joten muiden parannusten saannista ei tullut
mitään.
Liiton 5-vuotisessa juhlassa, joka pidettiin
Tampereen Työväenyhdistyksen talolla huhti
kuun 16 p:nä, edusti osastoa Matti Silander,
P. O. K. Salokuusi ja F. Grönberg.
Vuoden 1912 alkupuolella valittiin osastolle
puheenjohtajaksi J. V. Toikka ja varapuheen
johtajaksi M. Silander. Kirjurina on toiminut
P. Vuorinen ja rahastonhoitajana V. Öhman.
Vuoden keskivaiheilla erotettiin Toikka pois
työstään, joten siitä lähtien siirtyi M. Silander
vakinaiseksi puheenjohtajaksi ja hänen tilalleen
valittiin varapuheenjohtajaksi U. Laakso.
Tänäkin vuonna oli osastolla pieni työselk
kaus selvitettävänä. Se kuitenkin päättyi onnel
lisesti. Heinäkuun 19 p:nä kävivät nimittäin
«Tervasaaren" eli 4:nen paperikoneen paperinlajittelijat tyytymättömiksi mitättömiksi kutis
tuneisiin palkkoihin. Lajittelijoiden ansiot oli
nuonojen paperien tähden käyneet niin pieniksi,
etteivät voineet ansaita kuin noin 30 ä 40
penniä päivässä. Tästä syystä olivat nämä
naiset vaatineet urakkahintoja korotettaviksi, tai
maksettavaksi päiväpalkka. Tehtaan teknillinen
johtaja ei kuitenkaan suostunut kumpaankaan,
vaan antoi tytöille 5 minutin miettimisajan,
joko sitten jatkavat työtään entisillä ehdoilla,
tai lähtevät tehtaalta pois. Mainitut työntekijät
valitsivat jälkimäisen ehdon ja lähtivät tehtaalta
edellä mainittuna päivänä. Kun näistä lajit
telijoista kuului suurin osa Paperi-, Puuhiomo
ja Selluloosatehtaalaisten ammattiosastoon, niin
päätti osasto ryhtyä heitä puoltamaan. Heinä
kuun 21 p:nä pitämässään kokouksessa päätti
osasto jyrkästi vaatia, että näille lajittelijoille,
jotka kaikki on otettava työhönsä, on makset
tava 1:50 pahjapalkka päivässä ja että urakkatyöstä on tämä pohjapalkka taattava sekä, että
heille on maksettava palkka myös siltä ajalta
kun saavat olla työnsulussa. Isännistön vas
taus vaadittiin näihin vaatimuksiin kahden
vuorokauden kuluessa.
Isännistö suullisesti
antamassaan vastauksessa kehotti osastoa valit
semaan 3 henkilöä heidän kanssaan asiasta
neuvottelemaan.
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Asian kehittyessä täten, kutsuttiin Liiton
sihteeri Valkeakoskelle, jolloin osaston kokouk
sessa valittiin sovittelukomiteaan 3 jäsentä,
mihin Liiton sihteeri E. Wiljanen tuli lisäksi.
Evästykseksi lausui kokous, että komitean on
pidettävä kiinni niistä vaatimuksista, mitä osasto
oli jo asiassa työnantajalle tehnyt, sekä lisäksi
esitettävä vaatimus, että osaston entinen puheen
johtaja J. V. Toikka, joka oli erotettu tehtaalta,
on otettava takaisin työhönsä. Liiton edustaja
E. Wiljanen lausui kyllä epäilyksensä Toikan
asian onnistumisesta, syystä kun Toikka oli
kieltäytynyt hänelle määrätystä työstä, josta
erottaminen oli sitten johtunut, kun lisäksi
otetaan huomioon, että siinä oli kysymys val
lasta työntekijäin ottamiseen ja erottamiseen
nähden. Äänestyksen jälkeen päätti osasto
kuitenkin pitää myöskin Toikan takaisin enti
seen työhönsä pääsemisen vaatimuksenaan.
Sovittelukomitean mentyä isännistön puheille,
ei yhtiön isännöitsijä suostunut Liiton sihteerin
kanssa neuvottelemaan vaan ilmoitti, että siinä
tapauksessa hänen »täytyisi" kutsua yhtiön
johtokunta koolle ja että silloin tulisi myöskin
heidän - työnantajain - liiton edustajankin
ottaa osaa neuvotteluihin. Toisille neuvottelukomitean jäsenille oli isännöitsijä maininnut,
että he mahdollisesti tulevat suostumaan niiden
16 lajittelijan suhteen esitettyihin parannuksiin
vaan, että, Toikkaa eivät missään tapauksessa
tule takaisin työhön ottamaan, joten oli kekoittanut ammattiosastoa siinä suhteessa tarkista
maan päätöstänsä. Tämän johdosta piti osasto
kokouksensa jälleen heinäkuun 29 päivän illalla,
jolloin päätettiin, ottamalla huomioon kaikki
asiassa esiintyneet seikat, luopua J. V. Toikan
takaisin työhön vaatimisesta. Seuraavana päi
vänä komitean mentyä uudelleen sovitteluihin,
oli isännöitsijä ilmoittanut, että he eivät »peri
aatteellisista" syistä voi suostua taattua päivä
palkkaa vakuuttamaan, vaan, että lajittelijat
entisillä ehdoilla saavat mennä jatkamaan työ
tänsä. Tästä omituisesta tuloksesta ilmoitettiin
Liitolle, jolta saatiin sellaiset ohjeet, että lajit
telijat näinollen pysyivät edelleen työstä poissa
ja koettaisivat toimia niin, että ei kysymyksessä
olevalle työmaalle menisi rikkureita. Tämän
johdosta yhtiön isännöitsijä kutsui elokuun 3
p:nä ammattiosaston valitseman sovittelukomi
tean puheilleen ja ilmoitti, että yhtiön johto

kunta on päättänyt suostua vakuuttamaan
»Tervasaaren" lajittelijoille Smk. 1:50 päivä
palkan, silloin kun on niin huonoa paperia
ettei sanottua määrää voi summatyöstä ansaita,
sekä saman palkan selkkausajalta, eli »odotusajalta" kuten isännöitsijä oli sitä tahtonut kut
sua. Tämä »odotusaika" kesti yhteensä 15
päivää.
Täten tulivat työväestön puolelta esitetyt
vaatimukset täydellisesti hyväksyttyä, joten siis
selkkaus päättyi onnellisesti.
Liittohallintoon on osastosta edelleen kuu
lunut P. O. K. Salokuusi. Osaston toiminta
on mainittuna vuonna ollut tarkoituksen mu
kaista ja vilkasta joka suhteessa.
Vuoden 1913 toiminta on taasen ollut velt
toa ja puutteellista. Osaston puheenjohtajana
on ollut K. Kuusisto ja varapuheenjohtajana
P. O. K. Salokuusi, rahastonhoitajana V. Öhman
ja kirjurina U. Laakso. Liiton edustajakokouk
sessa, joka pidettiin Tampereella toukokuun
10 -12 päivinä oli osaston edustajina P. O. K.
Salokuusi ja M. Silander. Näitä edustajako
kouksen asioita y. m. tärkeitä kysymyksiä on
osastossa ollut esillä, vaan niitten käsittely oli
hyvin vajanaista, laimean kokouksiin osanoton
vuoksi.
Vuoden 1914 alkupuolen toiminta oli vähän
vilkkaampaa kuin edellisen. Puheenjohtajana
vuoden alussa P. Vuorinen ja maaliskuun 22
p:stä M. Silander, sekä varapuheenjohtajana K.
Lindqvist. Rahastonhoitajana edelleenkin V.
Öhman, sekä kirjurina alkuvuoden U. Laakso
ja hänen muutettuaan pois paikkakunnalta J.
Lindell.
Tänä vuonna maaliskuun alkupäivinä sattui
jälleen pieni työselkkaus, joka koski neljättä
paperikonetta apukoneineen. Tehtaan isännistö
siirsi näiltä koneilta rasvaajan pois ja määräsi
koneita hoitavat miehet rasvaamaan ne itse,
kunkin työosaltaan. Kun tästä lisätyöstä ei
luvattu maksaa mitään erikoiskorvausta, niin
asianomaiset työntekijät kieltäytyivät siten mää
rättyä työtä suorittamasta. Seuraus oli, että
he sanottiin irti tehtaan palveluksesta, joskin
toiset sanoivat itse itsensä irti, ennenkuin teh
taan puolelta ehdittiin irti sanoa. Ammatti
osasto ryhtyi koittamaan sovintoa aikaan edellä
mainittujen työläisten ja isännistön välillä.
Osaston kokouksessa maaliskuun 8 p:nä tehdyn
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päätöksen mukaisesti lähetettiin asiasta työn
antajalle kirjelmä ja 4 henkilöinen komitea,
koittaen saada työolot mainitulla työosalla pysy
tetyksi entisellään. Työnantajan vastaus tehtyyn
esitykseen oli kuitenkin kielteinen. Seuraavassa
osaston kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan
pyydettiin Liiton edustajaa paikkakunnalle jär
jestämään riidanalaista asiaa. Maaliskuun 16
pmä saapuikin liittovaliokunnan puheenjohtaja
K. A. Koskinen paikkakunnalle, jolloin koitet
tiin uudelleen saada työnantaja myöntymään
kysymyksessä olevilla koneilla työolojen enti
sellään pysyttämisessä, mutta siinä ei nytkään
onnistuttu. Sittemmin, maaliskuun 17 p:nä
pidetyssä osaston kokouksessa päätettiin, äänes
tyksen jälkeen, myöntyä työnantajan vaatimuk
seen koneiden rasvaamisessa. Ne työläiset,
jotka olivat asian johdosta sanoneet itsensä
irti, saivat lähteä, sillä heitä ei otettu enää
töihin. Täten saivat työnantajat tällä kertaa
ajettua tahtonsa lävitse.
Samoihin aikoihin kuin edellämainittu selk
kaus tapahtui, esitettiin Liitolle kysymys: saisiko
osasto ryhtyä Osakeyhtiö Valkiakoskelta vaati
maan palkan lisäystä siten, että vaadittaisiin
niille työläisille, joiden palkka on alle 3 mk.
päivää kohden, korotusta 15 pros. ja niille
joiden palkka on yli 3 mk. 10 pros. korotusta
päivää kohden. Liitto antoi luvan koittaa rau
hallisin keinoin saada mainittuja parannuksia,
vaan lakonteko kiellettiin. Tämän jälkeen esi
tettiin työnantajille mainittu palkkain korotusvaatimus, jonka kirjoittivat alle, yhtä lukuun
ottamatta, kaikki Valkiakosken työväen ammatti
osastot. Työnantajan vastauksessa, joka saatiin
Suomen työnantajain liiton kautta, sen puheen
johtajan allekirjoittamana, mainittiin vaan, että
he eivät tunne työväenjärjestöjä, eivätkä näin
ollen ryhdy neuvottelemaan niiden kanssa
työväestönsä palkkauksia koskevissa asioissa.
Yritys ei siis tälläkertaa tuottanut mitään tu
losta, joten katsottiin, että työväen ammatti
osastot ovat ensin saatavat niin voimakkaiksi,
että työnantajankin on pakko ne tunnustaa;
vasta silloin voidaan varmasti onnistua olojen
parantamisessa.
Vuoden loppupuolella, elokuusta lähtien, jol
loin alkoi yleinen sotatilanne, on asema ja
olotila ollut vaikeata. Valkeakosken tehtailla
lyhennettiin työpäivät elokuussa 6 tuntisiksi,

jolloin myös palkatkin pienenivät noin toisella
puolella. Tällaista olotilaa jatkui noin pari
kuukautta, jolloin työpäivät pidennettiin 8-tuntisiksi, lisäämällä myös palkkaa jonkunverran.
Marraskuun loppupäivinä työolot asetettiin
entiselleen. Mutta kun elintarpeet elokuun
alusta lähtien ovat yhtenään huikeasti kohon
neet, niin työväestön olotila on huonontunut.
Tämä tilanne on saattanut jäsenet välinpitä
mättömiksi ammattiosaston toimintaankin näh
den, vaikka sen olisi tullut vaikuttaa päin
vastoin.
Vuoden 1915 toiminnasta on mainittava, että
se on ollut edelleen verrattain hiljaista, jonka
päävaikuttimena on ollut vallitseva tilanne.
Osaston puheenjohtajana on toiminut V. Fager
lund ja varalla O. Virtanen, rahastonhoitajana
V. Öhman, kirjurina Juho Lindell ja varalla P.
Vuorinen. Liittohallinnossa on osastosta v. 1913
pidetystä edustajakokouksesta lähtien olleet P.
O. K. Salokuusi ja Matti Silander, sekä vara
jäsenenä Kalle Nappa.
Erittäin vaikean aseman vuoksi on osasto
jonkunverran kuluneena vuonna aineellisestikin
avustanut jäseniään. Myöskin tehdasyhtiö on
sitä tehnyt lisäämällä muutamille hitusen palk
kaa, sekä hankkien työväelleen kohtuhinnoilla
ostettavaksi viljaa ja polttopuita.
Vapunpäivä on kuluneena, kuten useina edel
lisinäkin vuosina, vietetty työstä vapaana, pitäen
tällöin juhlia työn kunniaksi ja ohjelmavaatimusten terästämiseksi.
Osaston 10-vuotinen toiminta ei ole ollut
tuloksetonta. Paljon on saatu koulutusta, sekä
jäsenien henkistä ja taloudellista tilaa paranne
tuksi, joskaan ei siinä määrin kun on toivottu.
Osastolla on vuodesta 1907 alkaen ollut m. m.
oma torvisoittokunta, jonka ylläpitäminen on
kysynyt paljon uhrauksia. Tässä on myön
nettävä, että toisetkin Valkeakosken työväen
ammattiosastot ovat jonkunverran soittokuntaa
kannattaneet, vaan pääasiallisesti se kuitenkin
on ollut Paperi-, Puuhiomo- ja Selluloosa
ammattiosaston asiana. Sääksmäen kunnalta
on usea kerta pyydetty apurahoja soittokunnan
ylläpitämiseksi, vaan mitään tulosta ei niistä
ole ollut. Jäsenille on myös osaston varoilla
ja toimesta kustannettu luento- ja kirjanpitokursseja y. m. valistustilaisuuksia, joilla on
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tietoja koitettu kartuttaa. Osaston jäseniä on
ollut mukana Työväenyhdistyksen lauluseurassa
ja Työväen Näyttämössä, jolla toiminnallaan
jäsenet ovat valistaneet itseään ja tovereitaan.
Työväenyhdistyksen Urheilu- ja Voimisteluseuran toimintaa on myös edistetty, osaston
jäsenistä kun monet ovat olleet myös seuran
jäseniä ja sen ohella on avustettu osaston va
roilla huomattavilla määrillä sekä lisäksi ilmasen
työn muodossa urheilukentän kuntoonlaittamista. Samoin on osaston puolelta Valkeakosken
Työväenyhdistyksen omaisuutta kartutettu ja
toimintaa edistetty monissa eri muodoissa.
Yhdistyksen talon rakentamista, jonka arvo on
nykyään yli 16,000: — markkaa, on huomatta
valla tavalla avustettu sekä rahalla että työllä.
Paljon on jäsenet ja osasto avustaneet myöskin
eri paikkakunnilla olleita työtaisteluita y. m.
työväen yhteisiä pyrinnöltä. Kunnalliseen toi
mintaankin on osaston toimesta otettu osaa;
osaston jäseniä on m. m. ollut kansakoulujen
johtokunnassa, taksoituslautakunnassa y. m.
kunnallisissa toimissa.
Osaston 10-vuotinen toimikausi on jäsenis
tölle ollut suuresta merkityksestä olevaa oppiaikaa. Nyt kun alkaa toinen toiminnan vuosi
kymmen täytyy saadun opin olla ohjeena. Ensimäisiä edellytyksiä tarkoitusten saavuttamiseksi
on kuitenkin se, että kaikki Valkeakosken pa
peri-, puuhiomo- ja selluloosatehtaiden työ
väestö liittyy osaston pysyviksi jäseniksi. Tällöin
aletaan saavuttaa myös runsaimpia hedelmiä.

123
92
90
55
42
122
80
100
82
85

20
26
20
27
20
43
24
37
26
25

Yhteensä

Naisia

116
170
118
110
82
62
165
104
137
108

j

Yhteensä

Naisia

105 11
158 12
92 26
90 20
55 27
42 20
122 43
80 24
1001 37
82126

Vuoden
lopussa
Miehiä

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

Vuoden
alussa
Miehiä

Vuosi

Taulukko Valkeakosken Paperi-, Puuhiomo- ja
Selluloosateht. ammattiosaston jäsenistä ja
varoista v.v. 1906 —1916:
Osaston varat
Vuoden
alussa

143
118 140: 39
110 331:81
82 576: 51
62 585: 92
165 2062: 61
104 2280: 35
137 2586: 15
108 2357: 25
110 2588: 35

Vuoden
lopussa

140: 39
331:81
576:51
585: 92
2062:61
2280: 35
2586: 15
2357: 25
2588: 35
2764: 20

Huom.! Vuosien 1906, 1907, 1908 ja 1909
varat osoittavat vain osaston rahavaroja. Vuo
desta 1910 alkaen on vasta tehty omaisuusluettelo, jolloin on otettu varojen mukaan
myös irtain omaisuus ja arvopaperit.

Kuusankosken Paperi- ja Puuhiomo
a. o. o.o, 1906—1916.
Osaston perustus laskettiin lokakuussa vuon
na 1906 ja toiminta oli alussa vilkasta. Jäseniä
ijmestyi kuin sieniä sateella ja osasto paisui
suureksi. Sen jäsenluku oli mainitun vuoden
lopulla 232, eli noin 80 pros. Kuusankosken
paperi- ja puuhiomotehtaan työväestöstä. —
Lokakuun 14 p:nä pitämässään kokouksessa
päätti osasto liittyä Suomen Paperiteollisuustyöväen Liittoon. Puheenjohtajana toimi E.
Elomaa ja varalla N. Ekholm. Kirjurina Anna
Vilenius ja varalla Viktor Verho. Osaston alkutoiminta kohdistui, tällöin pääasiassa kuten
luonnollista, kaikellaiseen järjestelytyöhön.
Vuoden 1907 alkoi osasto suurella jäsenjoukolla, joka edelleenkin osotti lisääntymistä, ol
len vuoden 1907 lopulla korkein, nimittäin
240, joista miehiä 150 ja naisia 90. Osaston
johtokuntaan kuului 13 henkilöä, puheenjohta
jana toimi S. Vuorela, sihteerinä Hellin Väinönen ja rahastonhoitajana J. V. Verho. Jäsen
maksujen kantajina oli 10 jäsentä. Huvitoimikuntaan kuului 21 henkilöä. Kokouksia oli
osastolla sanottuna vuonna kaikkiaan 16, joista
kuukausikokouksia 12 ja ylimääräsiä 4. Johto
kunnan kokouksia 5. Osasto on lähettänyt
edustajia yhden Ammattijärjestön perustavaan
kokoukseen Tampereelle ja 3 edustajaa Paperiteollisuustyöväen Liiton edustajakokoukseen Kymintehtaalle.
Vuosi 1907 oli merkkivuosi ammattiosaston
historiassa,- sillä sinä vuotena saavutettiin Kymiyhtiön tehtailla 8-tunnin työpäivä vuorotyöläisilie, jonka saavuttamiseen antoi alkusysäyk
sen sähkötyömiesten toimeenpanema yhden
viikon kestänyt lakko.
Osastolla on ollut valtuutettuina välimiehinä
isännistön ja osaston välisten asiain järjestämi
sessä S. Vuorela ja M. Laakso, jolloin saavu66 —

Kuusankosken Paperi- ja Puuhiomo a. o:n vanhempia jäseniä.
tettiin kaksi vuotta kestänyt kirjallinen työso
pimus.
Vuonna 1908 alkoi osaston toiminnassa nä
kyä laimenemisen merkkejä, sillä osaston jäse
nistä yksi toisensa perässä alkoi nukahdella
saavutetuille laakereille. Vuoden 1907 240 jä
senestä ei ollut vuoden 1908 lopulla jälellä
kuin 150 jäsentä; naisia 53 ja miehiä 97.
Osaston puheenjohtajana toimi mainittuna
vuotena J. V. Verho ja hänen erottuaan puo
lesta vuodesta M. Laakso. Hänkään ei toimi
nut vuoden loppuun, vaan erosi omista talou
dellisista syistään, jolloin puheenjohtajaksi va
littiin J Lehtosaari.
Rahastonhoitajana toimi vuoden alussa J.
Kaarre, mutta hän erosi sairauden takia kes
kellä vuotta, jolloin hänen tilalleen valittiin
E. Vilkman. Kirjurina toimi koko vuoden V.
Unelius. Osaston johtokuntaan kuului 10 jäjentä ja jäsenmaksujen kantajina toimi 10 hen
kilöä. Huvitoimikuntaan kuului 9 henkilöä.
Kokouksia piti osasto tänä vuotena kaikkiaan
40, nimittäin kuukausikokouksia 12 ja ylimää-

räsiä 7, sekä johtokunnan kokouksia 20. Val
tuutettujen ja johtokunnan yhteisiä kokouk
sia 1. Osaston valtuutettuina isännistön ja
osaston välisissä asioissa toimivat J. V. Verho,
M. Laakso ja J. Lehtosaari.
Edustajia lähetti osasto mainittuna vuotena
3 Liiton edustajakokoukseen, joka pidettiin En
sossa ja 1 Kunnallisjärjestön kokoukseen Kau
salaan.
Vuonna 1909 osaston jäsenluku yhä vaan
supistui, ollen vuoden lopussa ainoastaan 60,
niistä naisia 25 ja miehiä 35. Osaston puheen
johtajana toimi Oskari Lupunen ja kirjureina
4 eri henkilöä, nimittäin A. Pokki, J. V. Lehtosaari, A. Sinervo ja J. Ovaska. Syynä siihen,
että näin monta kirjuria toimi yhtenä vuotena
oli se, että niistä poistui paikkakunnalta 3.
Rahastonhoitajana toimi edelleen E. Vilkman.
Valtuutettujen ryhmän jäseninä osaston ja
isännistön välisissä asioissa toimi Osk. Lupu
nen ja J. V. Lehtosaari. Osaston edustajina
kuntakokouksissa on ollut J. V. Verho ja Manu
Kontula, sekä Kunnallisjärjestössä Osk. Lupu-
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nen ja V. Unelius. Osaston johtokuntaan kuu
lui 9 ja jäsenmaksuja keräämässä oli 8 henki
löä. Huvitoimikunta oli 10 henkilöinen.
Kokouksia on osastolla ollut vuoden ajalla
28, joista kuukausikokouksia 12 ja ylimääräisiä
5, sekä johtokunnan kokouksia 10 ja yleisiä työ
väen kokouksia 1. Ammattijärjestön edustaja
kokouksessa Helsingissä oli osastosta J. V. Verho.
Vuonna 1909 näkivät täkäläiset tehtaan her
rat hyväkseen sanoa työsopimuksen irti, sillä
työväestö nukkui 8 tunnin työpäivän tuuditta
mana. Työväestön puolelta vietiin työsopi
muksen irtisanomisasia oikeuden käsiteltäväksi
syystä, että työsopimusta ei oltu sanottu lailli
sella tavalla irti. Kihlakunnanoikeus kuitenkin
katsoi irtisanomisen lailliseksi. Työväestön puo
lelta vedottiin asia hovioikeuteen, jossa se edel
leen on ratkaisematta.
«
Vuonna 1910 oli osaston jäsenluku pienin,
mitä se osaston olemassaolon aikana on ollut.
Vuoden alussa oli osastossa 51 jäsentä, miehiä
42 ja naisia 9. Vuoden lopussa oli jäseniä
ainoastaan 44, miehiä 30 ja naisia 14.
Puheenjohtajana toimi Antti Salminen, ra
hastonhoitajana Johan Ovaska ja hänen erot
tuaan vuoden keskivaiheilla, valittiin rahaston
hoitajaksi Adam Tillonen. Kirjurina toimi An
ton Jaatinen. Johtokuntaan kuului 9 ja jäsen
maksujen kantajina toimi 5 henkilöä. Huvitoimikuntaan kuului 6 jäsentä. Osastolla oli
kokouksia yhteensä 24, nimittäin kuukausiko
kouksia 12, johtokunnan 8 ja yhteisiä toverikokouksia Kymin ja Voikan osastojen kanssa
3, sekä 1 yleinen paperityöväen kokous.
Liiton edustajakokouksessa Kotkassa oli osas
ton edustajana M. Kontula.
Mielenosotuksiin on osasto ottanut osaa m.m.
Työväen suojeluslakien voimaan saattamisen
puolesta.
Vuonna 1911 näytti osasto taasen virkisty
misen merkkejä. Jäsenluku, joka oli vuoden
alussa 44, kohosi vuoden loppuun mennessä
126, joista naisia 47 ja miehiä 79. Johtokun
taan kuului 11 henkilöä. Puheenjohtajana
toimi Manu Kontula, kirjurina E. Tukiainen ja
Tukiaisen muutettua pois, Anna Hurme. Ra
hastonhoitajana Anton Väre. Jäsenmaksujen
kantajina oli 8 henkilöä. Herätystoimikuntaan
kuului Emil Mäki ja E. Saarinen ja huvitoimikuntaan 5 henkilöä.
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Kokouksia piti osasto 27, joista johtokun
nan 13 ja kuukausikokouksia 12, ylimääräisiä 2
ja yleisiä työväen kokouksia 3, joissa oli kes
kustelukysymyksenä 8 tunnin työpäivän saa
vuttaminen. Kotkan agitatsioonipiirin kokouk
sessa oli osastolla myös edustajansa.
Vuonna 1912 osotti osaston toiminta edel
leen vilkastumista, joten jäsenmääräkin, joka
vuoden alussa oli 126, lisääntyi vuoden keski
vaiheille päästessä 147:ään. Mutta vuoden lo
pussa ei ollut täysin maksaneita jäseniä enään
kuin 57, joista naisia 25 ja miehiä 32. Tähän
jäsenmäärän vähenemiseen vuoden lopulla oi.
pääasiassa syynä 11 viikkoa kestänyt suuri
Kymi-yhtiön työläisten lakkotaistelu, joka alkoi
heinäkuun 19 päivänä ja päättyi lokakuun 1 p:nä.
Johtokuntaan kuului 11 henkilöä. Puheen
johtajana toimi Manu Kontula, kirjurina Emil
Laine ja lakon jälkeen Mandi Inkeroinen sekä
rahastonhoitajana Emil Mäki. Jäsenmaksujen
kantajina oli 11 ja n. k. herätystoimikuntaan
kuului Emil Mäki ja Emil Laine, sekä agilatsioonitoimikuntaan Fabian Örn ja Emil Laakso.
Huvitoimikunnan muodosti 8 henkilöä.
Kokouksia oli osastolla 37, joista johtokun
nan 15 ja kuukausikokouksia 12 sekä ylimää
räisiä 10. Lakon aikana pidettiin kokouksia jo
ka päivä. Lakkotaistelun loputtua oli 32 miesja 15 naisjäsentä, joita ei työnantaja ottanut
entisiin töihinsä. Näistä osa muutti pois paik
kakunnalta ja osa työskentelee yhtiön muissa
töissä y. m. satunnaisissa hommissa.
Vuoden 1913 alkupuolella oli osastossa 68
jäsentä, lisääntyen vuoden kuluessa niin, että
vuoden lopussa oli jäseniä 92, joista miehiä
47 ja naisia 45.
Puheenjohtajana toimi M. Kontula, kirjurina
vuoden alussa Robert Tuominen ja lopussa
Anni Hyttinen. Rahastonhoitajana Emil Mäki
ja jäsenmaksujen kantajina 6 henkilöä. Huvitoimikuntaan kuului 7 henkilöä ja agitatsioonitoimikuntaan Otto Strid ja Allan Helander.
Osaston edustajana Liiton neljännessä edus
tajakokouksessa Tampereella oli Emil Mäki.
Kokouksia on osasto pitänyt sanottuna vuo
tena 17, joista johtokunnan kokouksia 8 ja kuu
kausikokouksia 8 sekä ylimääräisiä 1.
Vuoden 1914 alkupuolella oli jäseniä osas
tossa 89 ja vuoden lopussa täysinmaksaneita
vain 67, joista miehiä 32 ja naisia 35.

Puheenjohtajana oli Emil Mäki, joka myöskin
toimi rahastonhoitajana. Kirjurina toimi Anni
Hyttinen. Huvitoimikuntaan kuului 7 jäsentä
ja jäsenmaksujen kantajina oli 6 henkilöä. Agitatsioonitoimikuntaan kuului Otto Strid ja Allan
Helander. Kokouksia on osastolla ollut mai
nittuna vuotena 12, joista johtokunnan kokouk
sia 6.
Sotatilanteen takia on vuoden toiminta ollut
laimeaa Kuusankoskella, kuten muuallakin, riip
puen kokouslupien hankinnan hankaluuksista
y. m. seikoista.
Vuoden 1915 ensimäisellä neljänneksellä oli
osaston jäsenmäärä 63, sekä vuoden päättyessä
60, joista naisia 34 ja miehiä 26. Puheenjoh
tajana Antti Korpela, rahastonhoitajana J. E.
Mäki ja kirjurina Anni Leppänen. Kokouksia
oli osastolla yhteensä 17, joista johtokunnan
kokouksia 9 ja osaston kokouksia 8. Tämän
vuoden toiminta on, samoin kuin edellisenkin
ollut laimeanpuoleista, johon epäilemättä on
vaikuttanut edelleen vallinnut poikkeuksellinen
tilanne.
Monivaiheista on osaston 10-vuotinen toi
minta ollut, jonka mukana olleet tietävät. Sen
työn merkitys vastaisuuteen nähden ei voi olla
vähäinen, sillä suuriarvoisia kokemuksia on
saavutettu.
Osastossa pitemmän aikaa yhtämittaisesti jä
senenä olleita ovat: Manu Kontula, Nestor
Ekholm, Hilja Puhjo, Miina Rautiainen, Kus
taa A, Kosonen, Allan E. Helander, Antti
Korpela, Anna Jokimies, Hilma Kunnas, Emil
Roitto, Anna Hurme, Konsta Tenninen, Maria
Takala ja Olga Lindberg. Valokuva näistä
uskollisista, toisille esimerkiksi kelpaavista, jä
senistä on otettu tähän julkaisuun.
J. E. Mäki.

lDoikan osasto o.o. 1906 —1916.
Työväestön herääminen luokkatietoisuuteen
Voikkaalla alkoi v. 1903, jolloin perustettiin
nykyinen Voikan työväenyhdistys. Sittemmin
v. 1905 maassamme vallinnut suurlakko antoi
sysäyksen Suomen työväenliikkeelle. Tästä al
kaen kaikkialla kiinnitettiin enemmän huomiota
niihin seikkoihin, jotka ovat välttämättämiä työ
väestölle sen yhteisessä ja suuressa luokkatais

telussa kapitalismin valtaa vastaan. Kun Paperityöntekijäin liitto perustettiin huhtikuussa 1906
Tampereella, oli siitä seurauksena tämän alan
työläisten keskuudessa ammattiliikkeen enem
män tunnetuksi tuleminen.
Samana vuonna elokuun 12 p:nä oli Voik
kaan paperi-, puuhiomo- ja selluloosatyöväki
kokoontunut perustamaan yhteistä amm. osastoa.
Tässä perustavassa kokouksessa toimi puheen
johtajana Helenius ja kirjurina M. Manninen.
Koekirjoituksessa liittyi 38 henkilöä jäseniksi
perustettavaksi päätettyyn osastoon. Samalla
valittiin 9 henkinen sääntökomitea ja 6 henkilöä
uusia jäseniä osastoon vastaanottamaan. Lisäksi
kokous hyväksyi seuraavan ponnen:
»Voikan paperi-, puuhiomo-ja selluloosa amm.
os. toimii jäsentensä taloudellisten pyrintöjen
toteuttamiseksi S. Paperiteollisuustyöväen liiton
sääntöjen mukaisesti, sekä liittyy Valkealan työ
väenyhdistykseen valtiollisen tarkoituksensa saa
vuttamiseksi."
Näin oli paikkakunnalla peruskivi laskettu
sille ammattiyhdistystoiminnalle, jonka tehtävä
on lukuisten työläisjoukkojen taloudellisen ja
henkisen aseman parantaminen.
Seuraavassa kokouksessa lokak. 28 p:nä valit
tiin osastolle vakinaiset virkailijat. Ensimäinen
puheenjohtaja osastolla oli E. Pajari ja johto
kunnan jäseninä O. Jäntti, J. Leminen, A. Roitto,
K. Järvinen, L. Lemberg, A. Savinen, H. Ylen,
M. Manninen, S. Heino, J. Siren, F. Ruohonen
ja A. Ahonen.
Osaston toiminnan alettua oli paljon puuhaa
sen alkuhommissa, kuten tarpeellisten toiminta
välineiden saamisessa y. m. Yhdistyselämässä
totuttuun tapaan pidettiin myös huolta ktinnallisistakin asioista valitsemalla kuntakokouksiin
kolme edustajaa. Päivänlyhennyskysymystä on
käsitelty ja pidetty tärkeänä lyhemmän työpäivän
saavuttaminen. Toiminnan vilkkautta osoittaa
sekin, että noin 3 kk. ajalla pidettiin 5 osaston
ja 3 johtokunnan kokousta. Tuloja oli osastolla
tällä ajalla 316 mk. 80 p. ja menoja 181 mk.
40 p. Säästö seuraavalle vuodelle 135 mk. 70 p.
Jäseniä ensimäisen toimintavuoden lopussa:
naisia 7 ja miehiä 81, yhteensä 88.
- Vuosi 1907 oli nousukautta maamme talou
dellisessa elämässä, joka oli alkanut jo edellisenä
vuotena. Kaikkialla työväki oli vilkkaassa toi
minnassa. Samoin oli amm. osastollamme pal-
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jon puuhaa. Useinkin pienet ja vähäpätöiset
asiat antoivat paljon aihetta moninkertaisiin
keskusteluihin ja juoksuihin. Tärkeimpinä toi
minnasta mainittakoon osaston lipun vihkimisjuhla toisena helluntaipäivänä. Ammattijärjestön
perustavassa kokouksessa Tampereella edusti
osastoa Helenius. Voikan tehtaan tulipalon joh
dosta kärsineitä kuin myös lukuisissa työtais
teluissa ympäri maata apua tarvitsevia avustet
tiin pitkin vuotta huomattavalla tavalla. Suurin
ja arvokkain saavutus yhteistoiminnalla oli 8 t.
työpäivä kaikille vuorotöissä työskenteleville.
Samalla saatiin yleinen palkkainkorotus kaikilla
työaloilla. Osaston kokouksia pidettiin vuoden
ajalla 26 ja johtokunnan kokouksia 6. Osaston
jäsenluku oli tammik. 83, maalisk. 310, heinäk.
214, syysk. 175. Jäsenmäärä oli siis korkeim
millaan maaliskuulla, jolloin täällä Kymiyhtiön tehtailla saatiin aikaan kirjallinen työ
sopimus.
Vuosi 1908 antoi osastolle ennen tuntematto
mia kokemuksia. Voikan selluloosatehtaalla
otettua uusia koneita käytäntöön, ryhdyttiin
erottamaan työntekijänaisia työstä.
Osasto
puolestaan koitti tehdä voitavansa näiden työntekijättärien suhteen, m. m. esittämällä isännistölle, että eroitetut naiset sijoitettaisiin muihin
töihin, sekä koittaen aineellisesti avustaa heitä.
Syyllä voidaan sanoa, että näinä aikoina var
sinkin osaston jäseniä kohdanneet työstä erot
tamiset y. m. s. koskivat osaston toisiin jäseniin
yhtä vaikuttavasti kuin joku jäsen, käsi tai jalka,
olisi ruumiista irroitettu. Vaan että sellainen
työnantajille sopiva aika oli nyt käsissä, ei voitu

alussa vuotta arvata. Kapitalistisen tuotanto
järjestelmän aiheuttama n. s. taloudellinen pulaaika oli työnantajille antanut aihetta tuotannon
supistamiseen. Kymintehtaitten seisottaminen
ja työttömäin lukumäärän siten lisääminen sel
vitti myös osastolle näitä asioita enemmän kuin
olimme odottaneetkaan. Samoin myöhemmin
samana vuonna koko maassa toimeenpannut
työnsulut, joiden tarkoitus oli työehtojen huo
nontaminen ja työpäivien jatkaminen. Tämä
antoi aihetta osaston kokouksissa keskustele
maan niistä toimenpiteistä, mihin olisi ryhdyt
tävä, jos sama isku kohtaisi Voikankin työläisiä.
Myöskin lukemattomat työselkkaukset vuoden
varrella aiheuttivat äärimäiseen uhrautuvaisuu
teen taistelevien toverien auttamiseksi. Tästä
taasen oli seuraus, että jäsenet alkoivat lai
minlyödä velvollisuuksiansa ja erota jäsenyy
destä.
Vuoden aikana pidettiin osaston kokouksia
24 ja johtokunnan kokouksia 12. Osaston jäsenluku vaihteli seuraavasti: vuoden alussa 191,
maalisk. 207, kesäk. 176, syys- ja jouluk. 120.
Vuoden tilikertomus osoittaa tuloja 2,251 mk.
40 p. ja menoja 1,837: 55. Rahaa kassassa 413
mk 85 p Ylimääräisiä veroja kerätty metallisulkulaisille 259 mk. Paperisulkulaisille 256: 35
ja Liiton lakkorahastoon 136: 70. Työväen
yhdistyksen rakennusrahastoon 122: 05 ja sellu
loosatehtaan työttömille 182:05.
V. 1909 ei ollut ammattiosaston elämälle
edullisempi kuin edellinenkään. Edellisenä vuo
tena alkanut 4 tehtaan paperisulku painosti
osaston toimintaa, vaikuttamalla jäseniin taantuvasti monella eri tavalla. Vuoden loppu
puolella, kun paperisulku oli päättynyt työ
väestön tappiolla, sai Voikan ammattiyhdistys
liike kohdalleen tuntuvia iskuja. Edellisen vuoden
jäsentilasto osottaa, ettei osaston jäsenet olleet
vakiintunutta ammattiyhdistys väkeä, joten nyt
tappioitten kohdatessa rivit yhä enemmän har
venivat. Tehdasyhtiön hallinto tätä tilannetta
hyväkseen käyttäen sanoi irti voimassa olleen
työsopimuksen, samalla ilmoittaen jatkettavan
työpäivät 8 t. 12-tuntisiksi, vielä alentamalla
tuntuvasti palkkojakin. Tämä vaikutti työväes
töön järkyttäväsi, vaan liian myöhään. Osaston
toiminnassa on ilmennyt kylläkin jyrkkä suunta.
Mutta jäsenten vähälukuisuuden takia ei työväen
yhteistoiminnalla ollut tarpeeksi suurta voimaa,
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työnantajain taantumuksellisia toimenpiteitä eh
käisemään.
Lisäksi mainittakoon, että osasto on kuitenkin
koittanut voimainsa mukaan avustaa jäseniään
monessa eri muodossa. Samoin on kerätty
avustuksia sekä koti- että ulkomailla työtaiste
lussa oleville tovereille. Kuten ennenkin on
myös kunnalliseen toimintaan y. m. s. otettu
osaa, joten kuluneenkaan vuoden toiminta ei
ole merkityksetön, vaan on sillä ollut huo
mattava valistavakin merkitys työläisten keskuu
dessa.
Osaston jäsenluku oli ensimäisellä vuosinel
jänneksellä 120, toisella ja kolmannella 125, vuo
den lopussa 250. — Tuloja on osastolla vuoden
kuluessa ollut 2,063: 05 ja menoja 1899: 55. Yli
määräisinä veroina kerätty Smk. 1,680: -. Sal
doa seuraavalle vuodelle 163: 50.
Vuosille 1910 ja 1911 jätti edellisen vuoden
tapahtumat paljon ajattelemisen aihetta. Edel
lisenä vuotena tapahtuneet työpäivän piden
nykset ja palkkojen alennukset ovat olleet osas
ton kokouksissa useita eri kertoja pohdinnan
alaisina. Näitä kysymyksiä harkitessa on osas
tossa tällöin tultu siihen tulokseen, että on vaa
timalla vaadittava työpäivä ja palkat entiselleen.
Keinoja voimaperäisempään toimintaan on myös
koetettu keksiä. Esimerkiksi on koitettu vai
kuttaa Kuusankosken ja Kymin tehtaitten työväenosastoihin, koittamalla niiden kanssa saada
aikaan voimaperäisempää yhteistyötä. Kaikilla
osastoilla on kuitenkin tätä tarkoitusta ollut eh
käisemässä se, että ei ole saatu liittymään osas
toihin tehtaiden työväen enemmistöä. Siitä syystä
onkin osaston kokouksissa päätetty mennä edem
mäksikin kuin mihin järjestötoiminta edellyt
täisi. On nimittäin päätetty ryhtyä yhteistoi
mintaan järjestymättömien työläisten kanssa,
saaden näiltä nimellisiä lupauksia vaatimusten
kannattamiseksi. Kun kuitenkin kävi selväksi,
että tällainenkaan menettely ei sanottavasti lisää
mahdollisuuksia parannusten saavuttamiseksi,
niin koitettiin m. m. saada koko maata käsit
tävä paperiteollisuustyöntekijäin lakko aikaan
vaatimusten tukemiseksi. Näin ollen on koe
tettu saada koko Paperiteollisuustyöväen liitto
tässä asiassa mukaan yhteistoimintaan. Nämä
pyrkimykset ovat kuitenkin heikon järjestäyty
misen y. m. syiden takia rauenneet. Edelläselostettu osaston toiminta on osoittanut, ettei

Voikan Työv. yhdist. juhlasali sisältä.
ole oltu kyllin tietoisia työnantajain voimasuh
teista niiden järjestäytymiseen y. m. nähden,'
eikä myöskään siitä, että jokaisen työntekijän
täytyisi olla selvillä mistä on kysymys ja minkätähden on järjestäydyttävä voimakkaaksi lii
toksi. Kun nämä asiat edes osapuilleen työ
väestölle selviävät, niin silloin jäsenet ei ole
enään hetkenlapsia osastoissa, vaan ne tulevat
vakuutetuiksi jatkuvan jäsenenä olemisen hyö
dystä.
Poliittisessa toiminnassa on osasto edelleen
ollut mukana ja kunnalliseen toimintaan on
otettu osaa edustajien kautta.
V. 1910 oli osastolla kokouksia 20 ja johto
kunnalla 12 kokousta. Tuloja oli osastolla Smk.
1,238:19 ja menoja Smk. 1,160: 95. Säästö 77: 24.
Jäsenluku vuoden alussa 150 ja vuoden lo
pussa 74.
Vuoden 1911 aikana on osastolla ollut 18 ja
johtokunnalla 12 kokousta. Rahatuloja oli Smk.
2,975:77 ja menoja Smk. 2,846:50. Säästö
129:27 p.
Osaston jäsenmäärä vuoden alussa 74. Vuo
den lopussa 147.
Vuosi 1912 oli maamme teollisuudelle yleensä
nousuaikaa, varsinkin paperiteollisuusalalla.
Voikan tehtaallakin koetettiin saada tuotanto
mahdollisimman suureksi yhä uusituilla ja pa
rannetuilla tavoilla josta m. m. oli seurauksena
työntekijöille lisärasituksia. Tämäkin seikka an
toi uutta aihetta harkitsemaan keinoja amma
tillisen yhteistoiminnan kehittämiseksi enemmän
tuloksia tuottavaksi. Päähuomio kohdistettiin
8 tunnin työpäivän ja alimpiin palkkoihin ko-
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Voikan P. P. ja S. a. o.n johtokunta v. 1915.
Eturivi vasemmalta oikealle: Otto Huusari, puheenjohtaja, Juho Halme v.-puheenjoht., Maiju Nissilä, Selma Laitinen,
Edv. Kalke, A. Pohjonen, kirjuri. Takarivi vas. oik.: Kalle Puhalainen, Juho Rinne, rahastonhoitaja, Yrjö Heikkilä,
A. Kranath, Viktor Pasi, Nestor Salomaa.

sen tosiasian, että kun työläisryhmät ensikerran
heräävät niin paljon, että uskaltavat kapinoita
leipäherrojaan vastaan, ovat lakot silloin puh
keavia epätoivon purkauksia. Tämän 11 viikkoa
kestäneen taistelun perästä oli osasto menettänyt
useita tarmokkaita toimihenkilöitäänkin, joka
myös on luettava tappioksi. Kuitenkin muu
tamien paikkakunnalle jääneitten toimeliaampien
jäsenten avulla järjestettiin osaston asioita sen
verran, ettei toiminnassa toki tapahtunut kes
keytystä.
Vuoden kuluessa on osastolla ollut 25 ja
johtokunnalla 17 kokousta. Osaston jäsenmäärä
oli vuodan alussa 147 ja vuoden lopussa vain 78.
Tuloja on osastolla ollut Smk. 2,009:02 ja
menoja Smk. 1,813: 6S. Säästö Smk. 153: 34.
Vuodet 1913, 1914 ja 1915 on osastomme
toiminnassa ollut tasaista kehitystä. Edellisen
toimintavuoden jättämiä aukkoja on parsittu
aineellisesti ja henkisesti. Keskustelut ovat koh
distuneet etupäässä osaston taloudellisiin kysy

roitusten saavuttamiseen. Työväestön keskuu
dessa oli yhä kasvanut luottamus siitä, että kun
saadaan enemmistö työläisiä, vaikka järjesty
mättöminäkin, vaatimuksia tukemaan, niin pa
rannukset kyllä saavutetaan hyvinkin lyhyellä
taistelulla. Tämänlaisen toimintatavan eturin
tamassa työskenteli osastokin. Kun osaston toi
mintaan lisäksi vaikutti järjestymätöin sakki,
niin tulos oli, että lähdettiin vaatimusten to
teuttamiseksi lakkoon. Taisteluun lähdettyä alet
tiin huomata, miten vaikeissa olosuhteissa osas
ton on toimittava m. m. järjestymättömäin avus
tuksen suhteen. Onni onnettomuudessa oli,
että keskusjärjestöt myöhemmin olivat kuitenkin
päättäneet ottaa osaa taistelun tukemiseen. Tais
telu alkoi käydä pitkäaikaiseksi sekä osastolle
ylivoimaiseksi kamppailuksi. Tässä taistelussa,
jossa ei saatu vaatimuksia toteutetuiksi, saatiin
kuitenkin vakuus siitä, ettei tämänlaisilla toi
menpiteillä, joihin oli kauan uskottu, kuiten
kaan mitään voiteta. Tämä taistelu totesi m. m.
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myksiin. Entistä enemmän on alkanut esiintyä
vakiintunut suunta toiminnassa, joka ei ole
enää tähdännyt mihinkään pilvilinnojen raken
teluun. — Kokouksia on pidetty säännöllisesti
kuukausittain. Jäsenmäärä on osastossa ollut
vähän vaihteleva, mutta mitään äkkinäisiä nou
suja eikä laskuja ei ole tapahtunut. Keskimää
räinen jäsenluku on ollut 80 vaiheilla, joten
siinä suhteessa täytyisi mahdollisimman pian
saada huomattava lisäys aikaan.
Edellä kerrotusta käy selville, että osastolla
on vielä paljon työalaa paikkakunnan työläisten
keskuudessa. Työ läistoverit on saatava tietoi
seksi ammattiyhdistysliikkeen historiallisesta
välttämättömyydestä. Kasvattavan valistustyön
avulla tämä on voitettavissa, joskaan nykyään
vallitseva tilanne ei ole ollut tarpeeksi sovelias
siihen. Vähitellen on kuitenkin tietoisuus lä
himmistä tehtävistä ammattiyhdistysliikkeessä
alkanut saavuttaa alaa.
Olemme täten lyhyesti pääpiirteissään esit
täneet osastomme kymmenvuotista toimintaa.
Tästä voimme havaita, että osastolla on ollut
m. m. pettymyksiä, hukkaan menneitä yrityksiä
joiden eteen on paljon vaivaa nähty. Mielen
kiintoisempia tietysti on ne asiat, jolloin on
saavutettu suoranaisia tuloksia jäsenistölle. Mi
käli taas havaitsemme harha-askelia otetuksi,
ne tiedot on käytettävä ohjaukseksi vastaisen
varalta. On tarkoin otettava huomioon ne koh
dat, joissa on nähty suurimmat vastukset, jotta
vastaisuudessa osattaisiin sellaisista suoriutua
paremmin. Ikävimmätkään tapahtumat ei saa
mieliä masentaa, vaan päinvastoin virkistää ja
elvyttää. Niillä kokemuksilla, joita saatu opetus
on meille antanut, on suuri merkitys vastaiselle
toiminnalle. Ne tulevat sitäkin suuriarvoisemmiksi sentähden, että olemme saaneet ne kal
liisti ostaa. Tässä järkähtämättömässä vakaumuk
sessa osastomme katsoo rohkeana tulevaisuutta
kohti.
Pöytäkirjoista mukaellut
Maurits Paljakka.

Gohikosken osasto o. o. 1006-1916.
Lohikosken, Kankaan, paperitehtaalla on jo
kymmeniä vuosia tehty työtä, josta suurin aika 12
tuntia pitkiä työpäiviä. Monta työläistä on täällä

kin sortunut leipänsä hankkimisessa epäterveelli
sissä tehtaan komeroissa, jyrisevien koneitten
ääressä. Moni on myös näiden koneiden ja
pyörien parissa työskennellessään saanut tapa
turmaisen kuoleman, sekä toiset taas elinikäisen
vamman vaivaksi itselleen. Tehtaiden omistajat
eivät enää välitä mitään työläisistä, jotka jO'
ovat työkuntonsa uhranneet kapitalismin hyväksi,
eivätkä enää kykene kylliksi hyödyttämään teh
taan herrain kukkaroa. Tällaisia ilman muuta
työnnetään maantielle, koska voimakkaampaa,,
uutta työvoimaa on tilalle kyllin saatavissa.
Tehtaitten omistajat menettelevät työläisten
kanssa samalla tavalla kun he menettelevät ko
neidenkin kanssa, joista myös vanhat työnne
tään pois uusien ja parempien tieltä.
Sellaista olotilaa kun edellä ou kerrottu, on
jatkunut jo äärettömän kauan. Täällä Suomesssa
vasta marraskuussa 1905 alkoi työväestö varsinaisemmin herätä. Alettiin huomata, että voima
peräinen yhteistoiminta on työväestöllä hyvä
keino asemansa parantamiseksi, jossa myönnet
tiin yleisesti olevan paljon parantamisen varaa.
Tähän aikaan ja vähän sen jälkeen alkoi
työläispuhujia kulkemaan asioita selvittämässä.
Niinpä kävi näitä puhujia Lohikoskellakin selit
tämässä vallitsevien olojen nurinkurisuutta ja
esittämässä keinoja työväen aseman parantami
seksi. Ensimäiseksi toimenpiteeksi, kuten luon
nollista, esitettiin ammattiosastojen ja työväen
yhdistysten perustamista.
Näitä kehoituksia
noudattaen perustivat Lohikosken paperitehtaalaiset paikkakunnalle v. 1906 työväenyhdistyksen,
joka myöskin yhtyi Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon. Jäseniä liittyi yhdistykseen
lukuisasti niin, että jäsenluku v. 1907 oli lähes
150. Samalla oli jäsenet hyvin yksimielisiä ja
innostuneita toimessaan, joten työväenliike Lohikoskella, kuten muuallakin, alkoi mennä hyvää
vauhtia eteenpäin. Samaan aikaan alettiin paikka
kunnalla m. m. viettää Vappua työväestän mielen
osoituspäivänä, jolloin toimeenpantuihin mielen
osoituksiin ja juhliin aina kokoontui suuret
työläisjoukot. Näissä tilaisuuksissa on eri yh
distysten ja osastojen jäsenet sekä järjestymättö
mätkin työläiset voineet tutustua toisiinsa ja
lausua tervehdyksiä toisilleen. Näin sitte alkoi
Lohikosken työläisetkin järjestyä ja yhdessä aja
maan yhteistä asiaansa. Mutta alku on aina
hankalaa ja niinhän se oli täälläkin, sillä yhdis73 —

tyksellä ei ol
lut toimintahuonetta. Saihan yhdistys
kyllä luvan pi
tää kokouk
siaan ja iltamiaan tehtaan
työväen lukutuvassa, vaan
hankalalle se
tuntui, koska
se oli liian
ahdas iltami
en pitoa var
ten ja lisäksi
useita muita puutteita. Mutta siinä sitä kui
tenkin tuhrattiin pitkä aika. Toisinaan käy
tiin muuallakin iltamia pitämässä, mistä mil
loinkin sopiva
huoneusto saatiin. Viimein
siihen yhdistys kuitenkin kyllästyi ja ryh
dyttiin miettimään oman huoneuston hankki
mista. Kysyttiin tehtaan isännistöltätonttia ja
saatiinkin tarjous monesta eri paikasta. Kun
sitte talon paikasta keskusteltiin kokouksissa,
niin ilmeni jäsenien kesken erimielisyyttä tontin
paikan suhteen. Naapuri yhdistys n. k. «Taulumäellä" oli samaan aikaan alkanut oman talon
rakentamisen, niin päätettiin tiedustella ottaisiko
yhdistys osakkaaksi Lohikosken yhdistyksen,
johon saatiin myöntävä vastaus.
Taulumäen yhdistyksen kanssa sovittiin sitte
yhteisen talon rakentamisesta, koska huomattiin,
että siten saadaan toimintapaikka varmasti ja
paljon huokeammalla kun yksin rakentaen.
Yhteinen talo rakennettiin, joka on sitte ollut
Lohikosken yhdistyksen toimintapaikkana.
Heti kun yhdistyksemme oli perustettu yhtyi
se myös Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon
toimimaan yhteisten tarkoitusperien hyväksi,
vaikkakin jäsenmäärä jonkun ajan kuluttua laski
huomattavalla tavalla, Kuten useilla muillakin
paperiteollisuusalan tehtailla, ryhdyttiin Lohikoskellakin toimenpiteisiin korjausten saamiseksi
työoloihin, erittäinkin kohdistettiin huomio
kysymykseen vuorotyöläisille kolmivuoron saa
misesta kaksivuorojärjestelmän tilalle. Kesä
kuussa 1907 tehtiin työnantajille vaatimus kolmivuorojärjestelmän ja palkkoihin koroitusten saa
misesta. Vaatimuksiin saatiin kuitenkin kieltävä

vastaus, josta
johtui,
että
niiden läpisaamiseksi ryh
dyttiin
lak
koon heinäk.
7 p:nä. Kaksi
viikkoa kestä
neen lakon avulla saatiin
aikaan kirjal
linen työsopi
mus, jonka pe
rusteella voi
tettiin vuoro
työläisille kolmivuorojärjestelmä ja palkkoihin korotuksia kes
kimäärin noin 20 penniä kullekin työntekijälle
päivää kohden. Tähän hyvään tulokseen vai
kutti työntekijäin keskuudessa vallinnut luja
yksimielisyys asiassaan ja se seikka, että lakonalaiselle tehtaalle ei tullut yhtään työnhaluista.
Ikävällä täytyy mainita, että sen jälkeen kun
oloja tehtaalla yhteisvoimin oli saatu paranne
tuksi, alkoi jäsenmäärä yhdistyksessä huomatta
vasti vähentyä, järjestötoiminta muuten on
kyllä vähitellen kehittynyt ja edistynyt. Yhdis
tykselle perustettiin m. m. torvisoittokunta, joka
on ollut huvitoimikunnalle suurena apuna juh
lien ja huvien järjestämisessä. Samoin perus
tettiin yhdistyksen keskuuteen urheilun edistä
miseksi Lohikosken Voimistelu- ja Urheiluseura
Alku. Torvisoittokunta sekä Voimistelu- ja
Urheiluseura, joiden ylläpitäminen tuotti yhdis
tykselle melkoisesti kustannuksia, täytyi lopettaa
pääasiassa tarpeellisten johtajien puutteessa.
Jonkun ajan kuluttua siitä kun soittokunta
ja urheiluseura olivat lopetetut perustettiin naa
puri yhdistyksen kanssa yhteinen näytelmäseura.
Senkin toiminta oli kyllä alussa hy.in puut
teellista, mutta sitte kun onnistuttiin saamaan
tälle seuralle johtaja, muodostui sen toiminta
asianmukaiseksi. Näytelmäseuran toimesta esi
tettiin arvokkaita näytelmäkappaleita yhdistyksen
talolla ja käytiinpä niitä toisilla paikkakunnilla
kin esittämässä. Harrastus kasvattavaan ja va
listavaan toimintaan on alkanut yhä lisäänty
mään, vaikkakin jäsenluku on pysynyt pienenä.
Vähän myöhemmin perustettiin taasen uusi
urheiluseurakin nimeltä: Voimistelu- ja Urheilu
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seura Pyrintö, joka yhtyi Suomen Urheilijoiden
liittoon. Kaikeksi ikäväksi näille molemmille
seuroille kävi niinkuin soittokunnalle ja aikai
semmalle urheiluseurallekin, jotenka tällä kertaa
osastolla ei ole muuta tätä puolta edustavaa
laitosta kuin huvitoimikunta.
Järjestömme nimenä oli pitkät ajat Työväen
yhdistys, jolla nimellä kuuluttiin Paperiteolli
suustyöväen liittoon. Kun tämä nimi oli amma
tilliselle järjestölle vähän sopimaton, niin pää
tettiin se muuttaa Lohikosken Paperitehtaalaisten
ammattiosastoksi, jota nimeä osasto on käyttä
nyt vuodesta 1913. Osasto on kuulunut myös
Jyväskylän pitäjän Taulumäen Työväenyhdistyk
seen jonka kanssa, kuten edellä mainittiin, omis
tetaan yhteinen talo.
Edustajiensa kautta on osasto ottanut osaa
Liiton edustajakokouksiin, sekä Työväen Sanoma
lehti osuuskunnan „Sorretun Voiman" kokouk-,
siin josta osuuskunnasta osasto omistaa osuuksia
500 mk arvosta. Lisäksi on osasto sanotulle
osuuskunnalle lainannut rahojaan velkakirjaa
vastaan 450 mk. Osaston taloudellinen asema
on koko olemassa olonsa aikana pysynyt ver
rattain tyydyttävänä. Vuoden 1916 alussa oli
osaston omaisuus lähes 4,500 mk.
Saavutuksena osaston tähän astisesta toimin
nasta voimme siis merkitä: Lohikosken paperi
tehtaan vuorotyöläisten 8-tunnin työpäivän, sekä
palkkojen korotukset. Tämän ohella on mai
nittava osaston avulla saavutettu tietoisuus asian
omaisen työväestön keskuudessa. Ettei enempää
ole voitettu on johtunut osaston jäsenluvun
pienuudesta. Kerran kuitenkin täytyy työväestön
oman etunsa pakoittamana tulla ymmärtämään
velvollisuutensa järjestöjään kohtaan- Sitä mu
kaa myökin saavutukset alkavat käydä taajem
miksi ja suuremmiksi. Kirjoitukseemme liittyy
osastomme nykyisen puheenjohtajan Nestor
Tuukkasen ja rahastonhoit. Jalo Heinosen kuvat.
A. N. Tuukkanen.

□nkeroisten osasto o.o. 1907 — 1915.
Vuonna 1906 alettiin jo täälläkin keskustella
työläisten taloudellisen aseman parantamisesta.
Lähetettiin silloisen isännöitsijän puheille lähe
tystö ehdottamaan vuorotyöläisille 10 Va tuntista työ-aikaa, samoin myös päivätyöläisillekin,
joita etuja ei kuitenkaan sillä kertaa saatu. Edel

leen näitä asioita keskusteltaessa, huomattiin
ammatillisen järjestymisen tarpeellisuus ja pää
tettiin perustaa ammattiosasto ja liittyä Suomen
Paperityöntekijäin liittoon vuoden 1907 alusta.
Osaston perustava kokous pidettiin Inke
roisten työväentalolla tammikuun 1 p:nä 1907,
jossa vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin
perustaa paikkakunnalle Puuhiomotehtaalaisten
ammattiosasto. Seuraavassa kokouksessa helmi
kuun 10 p:nä valittiin osastolle virkailijat kulu
vaa vuotta varten. Puheenjohtajaksi tuli S.
Liukkonen, sekä johtokuntaan muiksi jäseniksi:
U. Johansson, M. N. Heinonen, K. Jutin, E.
Tani, K. Vanhala, M. Heikkilä ja T. Saren;
varalle: A. Rajamäki ja M. Virtanen. Huvitoimikuntaan valittiin: K. Jutin, V. Harra, J.
Rajamäki, A. Nikkari, Hilma Seppä, Hanna
Lehtinen, Maria Sirola ja Tilda Vigberg. Näin
alkuun päästyä päätettiin katsoa osaston toi
minta alkaneeksi vuoden 1907 alusta. Saman
kuun 21 päivä pidetyssä kokouksessa päätettiin
yhtyä Suomen Paperityöntekijäin Liittoon.
Osastomme ensimäinen toimintavuosi oli sisältörikkain koko sen olemassa-olon aikana. Sil
loin saatiin korjauksia palkkoihin ja muihin
työ-ehtoihin, jotka edut ovat edelleen voimassa,
pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta. Nämä
edut saavutettiin kyllä taistelulla, mutta eihän
ilman uhrauksia mitään voittoja voidakaan
saada.
V:na 1908 tammikuussa pidetyssä vuosiko
kouksessa, kun siihen asti käytännössä olleet
jäsenmaksut 35 penniä mies- ja 25 penniä nais
jäseniltä kuukaudessa olivat osottautuneet vält
tämättömiin menoin riittämättömiksi, korotet
tiin miesjäsenten maksut 50 penniksi kk. Osas
tomme toimintaa koitettiin pitää virkeänä, jos
kin kokouksissa kävijäin luku harveni. Pahin
puoli asiassa oli kuitenkin se, kun jäsenet alkoi
vat luopumaan osastosta pois, mikä verojen,
mikä minkin muun syyn tähden. Ensossa pi
detyssä Paperiteollisuustyöväen liiton edustaja
kokouksessa oli osastomme edustettuna 2 edus
tajalla. Rahallisia uhrauksia on tehty koko pal
jon, joista suurimmat Liiton hyväksi, sekä työtaisteluihin joutuneitten toverien avustamiseksi.
Varat taasen on saatu jäseniä verottamalla, vaan
osa myöskin iltamien avulla.
Tammikuun alussa v. 1909 otettiin tehtaalla
käytäntöön, työväen saavuttaman sopimuksen
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mukaan, kolmivuoronen työ-aika, siis 8-tuntinen, entisen 12-tuntiseh tilalle. Tämä muutos
toi jonkunverran innostusta ammatillisellakin
alalla. Osaston jäsenluku lisääntyi, ollen vuo
den alkupuolella toistasataa, mutta sanottuna
vuonna olleen pitkäaikaisen verotuksen aikana
alkoi se taasen laskemaan. Lakon avulla saatu työ
sopimus sanottiin isännistön taholta irti. Ammat
tiosaston taholta koitettiin kyllä uutta sopimusta
entisen tilalle, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Vuonna 1910 koitettiin osaston toiminnassa
pitää vireyttä kokouksien ja iltamien avulla.
Siitä huolimatta jäsenmäärä osotti enempi las
kua kuin nousua, useat eronneista valittivat,
kuten tavallista, verojen suuruutta y. m. Yhdis
tys kun osti osuuden palokunnalta työväen
taloon, niin osastokin otti tähän osaa lahjoit
tamalla varojansa 100 markkaa. Vappu- y .m.
juhlissa on osasto toiminut yhdessä työväen
yhdistyksen kanssa. Kotkassa pidettyyn Liiton
edustajakokoukseen lähetti osasto 2 edustajaa,
silloisen jäsenmäärän perusteella.
Vuonna 1911 osotti osaston toiminta edel
leen lamaantumista, kokouksiin osaaottaneiden
luku harveni harvenemistaan. Siitä huolimatta
koitti osaston toimihenkilöt toimia heille anne
tuissa tehtävissä kunnolleen ja ahkerasti, muis
tutellen jäseniäkin velvollisuuksiensa laiminlyö
misestä. Yleiseen koko maata käsittävään Työn
juhlaan otti osastomme osaa, valitsemalla m. m.
juhlatoimikuntaan 5 henkilöä. Paikkakunnalla
pidetyitä luentokurssia osaston puolelta myös
avustettiin. Vuoden lopulla kannettiin jäse
niltä ylimääräistä veroa Lohjan selluloosateh
taalla työnsulkuun joutuneitlen toverien avus
tamiseksi. Osaston jäsenluku oli vuoden lo
pulla enään vain 50 paikkeilla.
V:na 1912 oli osaston toiminta edelleen heik
koa, syystä kun kokouksiin osanotto oli perin
laimeata. Kymi-yhtiön työväestöä kuitenkin
avustettiin lakkotaistelussaan voimain mukaan,
myymällä m. m. kuittilippuja ja pitämällä ilta
mia tarkoituksen hyväksi.
Vuoden 1913 toiminta oli laimeudessaan jat
koa edellisille. Paikkakunnan osuuskaupasta
otettiin osastolle yksi osuus. Liiton neljännessä
edustajakokouksessa, joka pidettiin Tampereella,
oli osasto edustettuna l:llä edustajalla. Paikka
kunnan työväentalon rakennusrahastoa on osas
to koittanut kartuttaa vointinsa mukaan.

Vuonna 1914 ja 1915 on kokouksia kyllä
koitettu pitää, vaikka toisinaan on niitä täyty
nyt siirtää jäsenten laimean osanoton takia,
mikä seikka täytyy lukea häpeäksi paikkakun
nan työläisille. Mistä tämä välinpitämättömyys
johtuu, jääköön kunkin työläisen itsensä ajatel
tavaksi. Ensinmainitun vuoden alussa koro
tettiin sisäänkirjoitusmaksua 1 markasta 2 mark
kaan täysinmaksavalta jäseneltä. Ylimääräisen
verotuksen johdosta tällöin jäsenluku taasen
laski jonkun verran. Sen seikan nimittäin sano
vat aina syyksi tällaiset eroavat jäsenet, vaikka
suurin syy on välinpitämättömyys omaa itseään
ja tovereitaan kohtaan. Hankkeissa olevasta
Työväen Henkivakuutus Osakeyhtiöstä päätti
osasto merkitä l:den osuuden.
Tässä lyhyt selostus ammatti-osaston toimin
nasta koko sen toiminta-ajalta. Siitä tietysti
on jäänyt pienempiä asioita pois hyvinkin pal
jon. Lopuksi vielä tuokoon tuleva aika suu
rempaa innostusta osaston jäseniin ja toimi
henkilöihin niin, että tästä alkaen ei ilmenisi
jäsenluvussa laskua vaan ainoastaan nousua.

M L-t.

Kymin Korkeakosken osasto.
Jos katselemme useita vuosia taaksepäin huo
maamme, että enin osa työläisiä oli vielä hy
vin alhaisella tietoasteella. Niinpä tämänkin
tehtaan työväestö on ollut siinä uskossa, että
kyllä ne herrat työläisistä huolen pitävät, kun
vaan on nöyrä, eikä rupea heitä vastaan kapi
noimaan. Nyt on kokemus kuitenkin toisin
osoittanut. Silloin kun Suomen köyhälistö
alkoi liikehtiä, oli tälläkin tehtaalla joitakuita
henkilöitä, jotka olivat jo vapautuneet rukoile
misen uskosta ja alkoivat käsittää, että ainoas
taan lujalla järjestäytymisellä voi työväestö olo
jansa korjata. Noin pari ’ vuotta ennen suur
lakkoa alkoi työväenliike luoda valon merkkiä
tämänkin seudun työläisiin. Todellisuudessa
se kyllä oli vielä hyvin pientä, vaan oli se kui
tenkin alkuvalmistusta siihen päämäärään mi
hin. itsetietoisen työläisen katse tähtää. Iki
muistettavat suurlakonpäivät loivat sitte työläi
siimme sellaista itsetietoisuuden tulta, että tä
mänkin tehdaslaitoksen työläiset heräsivät siitä

- 76 -

unesta, missä olivat jo pitkään uinuneet. Suur
lakon tulos oli myöskin se, että saatiin paikka
kunnalle perustetuksi työväenyhdistys. Se ta
pahtui marraskuun 8 p. 1905. Siitä ajasta voi
daan myöskin laskea Kymin Korkeakosken puu
hiomon työväen järjestymisen alkaneen. Sil
loin oli mukana yhteistoiminnassa koko työ
väki ja osa herrojakin. Mutta taantumus tuli
pian. Työläisiä alkoi jäädä, pikkupomoja lukuunottamattakaan, pois järjestöistä. Kuitenkin
•on työläisiä ollut niin paljon mukana, että on
voitu pitää järjestötoimintaa yllä.
Yhdistyksen kokouksessa huhtikuun 12 p:nä
1906 oli päätetty lähettää edustaja Tampereella
pidettävään koko maata käsittävään paperiteol
lisuustyöväen edustajakokoukseen, joka oli sa
notun huhtikuun 14 — 15 p:nä. Siinä kokouk
sessa päätettiin perustaa Suomen Paperiteolli
suustyöväen liitto, joka on nyt toiminut kym
menen vuotta. Siitä tähtien voi pitää tämän
kin tehdaslaitoksen työläisten ammatillista jär
jestötoimintaa alkaneena, vaikka ei kuitenkaan
vielä itsenäisenä osastona.
Yhdistyksen kokouksessa toukokuun 12 p:nä
1906 on ollut m. m. käsiteltävänä puuhiomon
työläisten palkkausolot, jossa on päätetty kään
tyä tehtaan isännistön puoleen pyynnöllä, että
työläisten palkat korotettaisiin 3 markkaan päi
vältä. Turha vaiva se pyyntö kuitenkin on kai ollut,
koska ei käy selville, että siihen olisi suostuttu
Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon yh
tymistä on käsitelty yhdistyksen kokouksessa
toukokuun 12 ja marraskuun 3 p:nä 1906, sekä
maaliskuun 17 pmä 1907, joista viimeksi mai
nitussa on valittu 2 henkilöä ottamaan selkoa
puuhiomotyöläisiltä, haluavatko yhtyä Suomen
Paperiteollisuustyöväen liittoon. Tästä tiedus
telusta on ollut tuloksena, jotta saman kuun
27 p:nä on päätetty, että liittoon liitytään niin
pian kuin suinkin on mahdollista. Varsinaista
ammattiosastoa ei kuitenkaan katsottu tarvitse
van perustaa, koska yhdistys katsottiin edel
leenkin sopivaksi. Huhtikuun 7 pnä 1907 oli
lopullisesti käsiteltävänä liittoon liittyminen,
jolloin onkin päätetty, että Kymin Korkeakos
ken puuhiomon työväki liittyy liittoon tammi
kuun 1 päivästä 1907, mikä päätös sittemmin
on myös toteutettu.
Saman vuoden huhtikuun 16 p:nä pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa päätettiin tehdä työn
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antajalle esitys palkkojen koroittamisesta ja kir
jallisen työsopimuksen saamisesta, johon pyy
dettiin ja saatiin Liittohallinnon suostumus.
Tämän jälkeen toukokuun 9 p:nä pidetyssä
kokouksessa valittiin kolme henkilöä valmiste
tun esityksen sisälle jättämään, johon samalla
pyydettiin vastausta 7 päivän kuluessa. Työn
antaja, Karhulan osakeyhtiön johtokunta, mää
räaikana antamassaan vastauksessa vaan huo
mautti, etteivät voi hyväksyä sitä, koska sa
nottu esitys oli työväenyhdistyksen kokouksen
päättämä, johon yhdistykseen kuuluu muitakin
kuin ainoastaan puuhiomon työläisiä. Tämän
johdosta pidettiin yhdistyksen kokous 19 p:nä
toukokuuta, johon kokoukseen puuhiomon työ
väki saapui lähes kaikki eli yhteensä noin 150
henkilöä. Tässä kokouksessa lausuivat työnte
kijät jyrkän paheksumisensa Karhulan osake
yhtiön johtokunnalle sen johdosta, että sanottu
johtokunta hylkäsi tekosyyllä työntekijäin oikeu
tetun vaatimuksen. Samassa kokouksessa teh
dyn päätöksen mukaan vietiin samat vaatimuk
set uudestaan työnantajalle, johon sitte Karhu
lan osakeyhtiön johtokunta antoikin myönteisemmän vastauksen ja valtuutti puuhiomon
hoitajan neuvottelemaan esitetyistä asioista työ
läisten kanssa. Työläisten valitsema komitea,
johon kuului 7 henkilöä, kokoontuikin 28 pmä
toukokuuta tehtaan hoitajan kanssa neuvottele
maan. Tämä ensi neuvottelu päättyi kuitenkin
pian, syystä kun työnantajan tarjous ei ollen
kaan työväen edustajia tyydyttänyt, eikä työ
väen valitsemalla komitealla ollut valtuuksia
kaan esitetyistä vaatimuksista vähentämiseen.
Kesäkuun 2 p:nä pidettiin jälleen yleinen
puuhiomon työväen kokous, jossa, samalla kun
työnantajan tarjousta ankarasti arvosteltiin, pää
tettiin antaa asetetulle sovittelukomitealle val
tuus sovitteluihin parhaansa mukaan työnanta
jan kanssa. Kesäkuun 9 pmä sitte lopullisesti
hyväksyttiin työnantajan ja työntekijäin edusta
jain laatima työsopimus. Varsinaista tariffisopimusta ei saatu, vaan henkilökohtainen työhinnoittelu. Mutta olihan sekin hyvä, sillä siinä
saatiin ainakin palkat huomattavasti kohoa
maan. Esimerkiksi työpalkat jotka olivat mie
hillä 2: 50 ä 2: 75 tulivat nyt 3: — a 3: 50 päi
vää kohden. Naisten palkat taas jotka olivat
1:20 ä 1:30 kohosivat 1:80 ä 2: — päivälle.
Lisäksi saatiin vuokrarahaa kaikille vakinaisille

työntekijöille, jotka eivät asu tehtaan huoneissa,
miehet 5 mk. kuukautta kohden ja naiset 2: 50
samalle ajalle, sekä polttopuita miehet ja naiset
1 '/a syltä vuodessa Ainoastaan yksinäiset mie
het ja vanhempiensa luona asuvat tyttäret jäi
vät näitä viimeksimainittuja etuja ilman. Palkat
siis saatiin huomattavasti kohoamaan, vaan
kolmivuorojärjestelmä ja varsinainen tariffisopimus jäi vielä toistaiseksi saamatta. Tätä en
nen oli jo kyllä saatu työaikaakin jonkun ver
ran lyhenemään siten että tehdas, joka ennen
pysäytettiin vaan sunnuntai-aamusta sunnuntaiiltapäivään, seisautettiin nyt lauantaisin kello
5 i.-p. sunnuntai-iltapäivään kello 4. Nämä
saavutetut edut eivät kyllä kovin loistavia ole,
mutta ovat nekin kuitenkin olleet aina eteen
päin menoa työväen ammatillisella alalla.
Elokuun 4 p:nä 1907 pidetyssä kokouksessa
päätettiin vihdoin perustaa puuhiomotyöntekijäin ammattiosasto. Alkuvalmistukset sen suh
teen jäivät jokaisen työntekijän huoleksi, että
koittaisivat parhansa mukaan selitellä työtovereilensa mainittua asiaa. Syyskuun 1 p:nä pi
detyssä kokouksessa jätettiin työväenyhdistyk
sen johtokunnalle tehtäväksi ottaa S. Paperi
teollisuustyöväen liitolta selkoa käytännöllisistä
toimenpiteistä ammattiosaston perustamisessa.
Marraskuun 10 p:nä 1907 pidetyssä yhdistyk
sen kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin sään
nöt perustetulle ammattiosastolle ja joulukuun
31 p:nä pidetyssä kokouksessa valittiin sitten
osastolle puheenjohtaja ja johtokunta.
Vuoden 1908 alusta alkoi siis Kymin Kor
keakosken Puuhiomotyöntekijäin ammattiosasto
varsinaisen toimintansa, jolloin siihen liittyi
noin 75 jäsentä. Tällöin oltiin siinä toivossa,
että saataisiin kaikki asianomaiset työntekijät
mukaan. Mutta taantumus tuli niin suureksi
tämän tehtaan työväestössä, että kesäkuussa
1910 täytyi osaston toiminta kokonaan lopettaa.
Kun sitte noin puolentoista vuotta oli oltu
ilman ammattiosastoa, vailla ammatillista tukea
ja turvaa, ryhdtytiin toimenpiteisiin ammatti
osaston henkiin herättämiseksi. Siinä tarkoi
tuksessa kutsuttiin puuhiomon työläiset kokouk
seen joulukuun 11 p:nä 1911, jossa kokouk
sessa päätettiin yksimielisesti perustaa uudel
leen puuhiomotyöntekijäin ammattiosasto. Sa
malla päätettiin liittyä heti joulukuun alusta
Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon. Osas

ton toiminta on ollut toisinaan vilkasta, vaan
toisinaan taas hyvinkin laimeata. Tulokset am
mattiosaston toiminnasta ei ole olleet niin suu
ria kun moni ehkä olisi toivonut niiden ole
van, joka on johtunut heikosta järjestäytymi
sestä. Työläiset eivät ole vielä oikein käsit
täneet ammatillisen järjestymisen merkitystä.
Ainoastaan silloin, kun osaston toimesta tulisi
hyvin paljon etuisuuksia, voisi ehkä vaikuttaa
kokoavasti tämän tehdaslaitoksen työläisiin.
Vaikka jokaisen järkevän ihmisen pitäisi ym
märtää, että armeija on ensin saatava suureksi
ja varustukset vankoiksi, ennenkuin voitot ovat
mahdollisia.
Kirjallisen tariffisopimuksen aikaansaaminen
työväen ammattiosaston ja työnantajan välille oli
käsiteltävänä ammattiosaston kokouksessa huhti
kuun 12 p:nä 1913. Liittohallinto myös antoi
hankkeelle kannatuksensa, kehoittaen sovittelu
jen kautta yrittämään sen aikaansaamista. Mutta
osasto kuitenkin tuli sellaiseen tulokseen, että
toimenpide neuvotteluista sillä kertaa annettiin
raueta, jonka jälkeen kului taasen vuosi, ennen
kuin saatiin mitään parannusta tekeille.
Vasta helmikuun 28 p:nä 1914 pidetyssä
ammattiosaston kokouksessa päätettiin vielä
voimassa oleva henkilökohtainen vanhentunut
palkkahinnoittelu jonka päättymisaika oli kesä
kuun 1 p:nä, sanoa työväen puolelta irti. Sa
malla asetettiin 11-henkilöinen komitea laati
maan työehtosopimusta ja palkkahinnoittelua,
jonka komitean ehdotukset hyväksyttiin osaston
kokouksessa huhtikuun 25 p:nä. Kun täten
syntyneelle ehdotukselle uudeksi työehtosopi
mukseksi oli pyydetty ja saatu Liittohallirmon
hyväksyminen, päätettiin se samalla, kun enti
nen henkilökohtainen sopimus sanotaan irti,
esittää työnantajalle tarkistettavaksi ja hyväk
syttäväksi. Vastausta puuhiomon isännistöltä
pyydettiin 14 päivän kuluessa, joka saatiinkin
toukokuun 15 p:nä. Se tuli kuitenkin tavalla,
jota ei osattu aavistaakaan. Se nimittäin oli
laitettu tehtaan seinälle, eikä annettu mitään
vastausta suoraan esityksen lähettäjille. Tässä
vastauksessa m. m. mainittiin »että yhtiön joh
tokunta on suostuvainen neuvottelemman palk
kaus-sopimuksen tarkistamisen suhteen itse työläistensä kanssa, mieluimmin työryhmittäin.
Mutta johtokunta ei sitävastoin voi ryhtyä so
pimuksen tekoon sellaisen ammatillisen järjes-
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Joutsenon Selluloosatehtaalaisten a. o:n jäseniä v. 1915.
tön kanssa, joka ei edusta kaikkia puuhiomon
työntekijöitä. Neuvottelujen ajasta ja tavasta
tullaan myöhemmin ilmoittamaan.'* Tästä huo
limatta puuhiomon isännöitsijä heti samana
iltana kiirehti tekemään sopimuksen sähköase
man hoitajan kanssa ja seuraavana päivänä jäl
leen useain työryhmäin kanssa. Uhkasipa vielä,
että joka ei tahdo heti sopia, on 14 vuorokau
den kuluttua työstä vapaa. Asianomaisten
työntekijäin ollessa heikosti järjestyneitä ja muu
tenkin toinen toiseensa nähden epäilevällä kan
nalla, niin ensimäset työryhmät tekivät tällöin
sopimuksen palkoistaan työnantajan kanssa.
Samalla antoivat myöskin suostumuksensa sii
hen että sopimus tehdään vaan työläisten kans
sa, eikä työväen ammattiosaston kanssa. Tou
kokuun 17 p:nä annettiin Liittovaliokunnalle
tieto näistä toimenpiteistä, jonka johdosta Lii
ton sihteeri saapui heti 18 p:nä paikkakunnalle.
Mutta kun asiat olivat jo kehittyneet siihen
suuntaan kun edellä on kerrottu, ei enään kat
sottu hyödyttävän yrittääkään saada työehto
sopimusta aikaan työväen järjestön kanssa. Sen

sijaan kohdistettiin neuvottelut puuhiomon työ
väen yleisissä kokouksissa, joita Liiton sihteerin
mukana ollessa pidettiin toukokuun 18 20 päi
vinä, siihen miten sopimus muuten saataisiin
työväestöön nähden mahdollisimman edulli
seksi. Kokouksissa sovittiin m. m. siitä, että
ne työryhmät, joita tullaan vielä isännistön
luona neuvotteluissa käyttämään koettavat vai
kuttaa siihen suuntaan, että kysymyksessä oleva
sopimus tulee mahdollisimman lähelle yleisen
joukkosopimuksen muotoa. Samalla varoitet
tiin jokaista antautumasta yksityissopimuksiin,
joita isännistön taholta koetettiin tyrkyttää.
Kehoitettiin kaikkia pyrkimään siihen suuntaan,
että palkkahinnottelutkin tehtäisiin työ-aloja
koskeviksi, eikä yksityisiä nimitettyjä työnteki
jöitä tarkoittaviksi. Neuvottelut, joita tehtaan
isännistön toimesta pidettiin noin kolmen vii
kon ajan yksityisten työntehijäin kanssa pal
koista ja sopimuksen muodosta, johti lopulta
sellaiseen tulokseen, että ei tehty mitään varsi
naista kirjallista työehtosopimusta. Ainoastaan
laadittiin palkkahinnoittelu, jonka työnantaja
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kirjoitti puolestaan alle ja laittoi tehtaan työ
väestön nähtäväksi joka työosastolle, sekä teh
taan konttorin seinälle. Tämä hinnoittelu on
voimassa vuoden kerrallaan ja edelleenkin, jos
ei sitä kummaltakaan puolen vähintäin yhtä
kuukautta ennen sen päättymisaikaa sanota irti.
Tulos tästä toimenpiteestä oli kuitenkin se,
että palkat saatiin ylenemään 5 ä 85 penniä
päivää kohden. Polttopuita sekä vuokraraha
saatiin lisäksi niille, joilla sitä etua ei ennes
tään ollut.
Viimeisen 5 vuoden aikana on osastossa ol
lut jäsenmäärä seuraava:
Vuonna 1911 miehiä 32 ja naisia 8 yhteensä
1912
a
38 a „ 19
•»
•
w
..
35 „ „
1913
7
1914
„
38 „ „
7
n
■W
H
1915
„
26 „ „
7
M

40
57
42
45
33

Tästä käypi hyvin selville, että tämän tehtaan
työväki ei vieläkään anna sitä arvoa ammatilli
selle järjestymiselle, mikä sille tulisi antaa. Jos
otetaan lukuun kaikki se mitä järjestymisen
avulla on saatu, niin tullaan huomaamaan, että
ei tämä toiminta ole turha ollut.
Nämä 2 viimeistä vuotta on tämän tehtaan
työläisten ammatilliselle järjestymiselle tehnyt
suurta haittaa, vallitsevista oloista johtuneen
tehtaan käynnin ja työväestön vähennysten ta
kia. Paikkakunnalle jääneet ovat taasen olleet
välinpitämättömiä järjestymisen suhteen.
Edellä kerrotusta käynee selville, että eteenpäin
sitä on menty, vaikkakaan toiminta ei ole ollut
sellaista kun sen olisi pitänyt olla. Mutta toi
votaan, että ensikerran kun kirjoitamme Kymin
Korkeakosken puuhiomotehtaalaisten ammatti
osaston kymmenvuotisesta toiminnasta, voidaan
esittää monin verroin suurempia saavutuksia.

Snson osasto o. o. 1907—1915.
Heinäkuussa v. 1915 tuli kuluneeksi 8 vuotta
siitä kun Enson paperi- ja puuhiomotyöntekijäin ammattiosasto alkoi varsinaisen toimintansa.
Toukokuun 5 p:nä 1907 kokoontuivat Enson
tehtaan työläiset Enson Työv. yhd. talolle kes
kustelemaan ja päättämään ammattiosaston pe

rustamisesta, jolloin hyväksyttiin sääntöehdotus1)
ja määriteltiin jäsenmaksujen suuruus y. m.
Samassa kokouksessa valittiin 6 henkilöä värvää
mään jäseniä perustettuun osastoon. Kesäkuun
2 p. kokoonnuttiin uudelleen, jolloin valittiin
E. Elo Liiton edustajakokoukseen ensolaisia edusmaan. Tässä kokouksessa hyväksyttiin lopulli
sesti myös osaston säännöt. Suomen Paperi
teollisuustyöväen liittoon yhdyttiin 1 pestä
heinäkuuta samana vuonna.
Osaston ensimäiseen johtokuntaan valittiin
samassa kokouksessa: M. Kalander, Hj. Ka
jander, A. Kauppinen, E. Elo, P. Alanne, M.
Havunen, T. Kaija, Ruusa Järvinen ja M. Ran
tala. Puheenjohtajaksi valittiin Hj. Kajander,
kirjuriksi E. Elo ja rahastonhoitajaksi M. Ha
vunen. Näistä on ammatillisessa liikkeessä mu
kana enään ainoastaan T. Kaija. Hän on toiminut
osaston johtokunnassa yhtämittaisesti, ollen l:den
vuoden kirjurina ja tullut 6 kertaa valituksi
puheenjohtajaksi, jossa luottamustoimessa hän
edelleenkin on. Tässä kokouksessa valittiin myös
huvitoimikunta ja järjestysvaliokunta. Valkea
kosken lakkolaisten avustamiseen päätettiin sa
massa kokouksessa henkilökohtaisella keräyksellä
ottaa osaa.
Heinäkuun 7 p:nä pidetyssä kokouksessa pää
tettiin hankkia osastolle lippu, joka sitten Liittotoimikunnan toimesta hankittiin Smk 241: —
hinnasta. Toisena asiana edellämainitussa ko
kouksessa oli keskustelun alaisena kolmivuorojärjestelmän käytäntöön saaminen Enson teh
taalla kaikissa vuorotöissä. Siitä tehtiinkin
anomus tehtaan hallinnolle. Tällöin myöskin
keskusteltiin urakkatyön lopettamisesta ja tunti
palkan käytäntöön saamisesta.
Samaan aikaan olivat työehtosopimus ja
palkkatariffi puuhissa puutyöntekijät ja metallityötyöläiset, joka puuha sitten kehittyi lakkoon
asti. Metallityöntekijäin sanottua ilsensä irti ja
lakattua työstä, julisti tehtaan hallinto työsulun
kautta koko tehtaan, johon paperi- ja puuhiomo
ammattiosasto päätti vastata lakolla. Marraskuun
20 p. päivätyllä kirjelmällä antoi tehtaan hal
linto tietää, että tapahtuneissa neuvotteluissa
sovittujen palkkaetujen ohella otetaan kaikissa
vuorotöissä kolmijako-järjestelmä käytäntöön
Aikaisemmin oli valittu sääntökomitea, joka
pöytäkirja on kuitenkin joutunut hukkaan.
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vuoden 1908 toukokuuhun mennessä. Mutta
kun metallityöläisten palkoissa ei päästy yksi
mielisyyteen, niin marraskuun 27 p:vän illalla
lopetettiin työt klo 6 ja jatkui sitten lakkoa v.
1908 tammikuun 2 päivään, jolloin paperi- ja
puuhiomotyöläiset alottivat työt. Täten mene
tettiin luvassa ollut hyvä työehtosopimus. Sen
lisäksi menetti osasto tässä selkkauksen uhrina
yhden osaston perustajan, nim. M. Kalanderin.
Hänessä menettivät työläiset kiitettävän työn
johtajan ja paikkakunnalla ensimäisen ja aina
innokkaan työväenliikkeen miehen. Hänelle
ammattiosasto, toveri Kalanderin työstä joudut
tua pois, maksoikin täyden palkan kuukausittain
5 kuukauden aikana.
Ammattiosaston jäsenmäärä on ollut seuraava:
Vuonna 1907
—
kokomaksavia 93 ja puolimaksavia 153. Vio — 31/n kokomaks. 117 ja
puolimaks. 1 7, v. 1908 >/i 98 kokomaks. ja
puolimaks. 69. Saman vuoden 31/ia kokomaks.
63 ja puolimaks. 24. v. 1909 */i kokomaks. 54
ja puolimaks. 27, 31/i2 kokomaks. 29 ja puoli
maks. 14, v. 1910 */i kokomaks. 26 ja puoli
maks. 9, 31/i2 kokomaks. 22 ja puolimaks. 2,
v. 1911, 1h kokomaks. 25 ja puolimaks. 1, 31/ia
kokomaks. 19 ja puolimaks. 3, v. 1912 l/i ko
komaks. 17 ja puolimaks. 4, 31/ia kokomaks.
15 ja puolimaks. 3, v. 1913 1h kokomaks. 13
ja puolimaks. 3,31/i2 kokomaks. 14 ja puolimaks.
2, v. 1914 1h kokomaks. 13 ja puolimaks. 2,
31/i2 kokomaks. 11 ja puolimaks. 3 jäsentä.
Vuoden 1915 alussa oli kokomaksavia 13 ja
puolimaksavia 2. Nyt kuitenkin näyttää, että
nykyinen tilanne on ehkä saanut työläisiä he
reille, että voidaan toivoa vuoden lopussa jäsenluvun olevan jo kaksi kertaa niin lukuisa kun
alussa vuotta.
Lakkoavustuksiin on osasto ottanut osaa koti
maassa ja osaksi ulkomaillekin, nim Ruotsin
suurlakkoa avustettiin Smk 50: —.
Ammattijärjestön edustajakokouksissa on ol
lut osastomme edustajana l:ssä T. Juura ja Hj.
Kajander, 3:ssa T. Kaija, joka tuli valituksi
liittoäänestyksellä.
Liiton edustajakokouksissa on ollut, kuten
edellä on jo mainittukin Kymin tehtaalla pide
tyssä kokouksessa E. Elo. Enson kokouksessa
Hj. Kajander ja Ida Lumme, Kotkan kokouk
sessa T. Juura, Tampereen kokoukseen osasto
valitsi varsinaiseksi T. Kaijan, vaan hänen ol
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lessa estettynä saapumaan oli varajäsen T. Juura
tilalla.
Siinä lyhykäisesti kerrottu osaston vaiheet
8 vuoden ajalta, joita voidaan merkittävämmiksi
tapauksiksi mainita.
Syytä kyllä . olisi ensolaisillakin olojensa kor
jaukseen, liittymällä ammattiosaston jäseneksi
ja sitä tietä lähteä parannuksia vaatimaan. Pi
täisi olla jo jokaisella Enson työläisellä selvillä
se tosiasia, että yksilönä emme saa mitään
aikaan, vaan joukkoliikkeellä yrittäessä olomme
korjaantuvat.
Ammattiosaston käskystä:
T. Kaija
(puheenjohtaja).

Geppäkosken osasto

d.d.

1907 —1915.

Osasto alotti toimintansa kesäkuun 1 päivä
1907. Osastoon liittyi alussa jäseniä 36. Sa
man vuoden joulukuussa oli osastossa jäseniä
50. Vuonna 1908 sattui tehtaalla tulipalo, jonka
takia osastomme jäsenluku laski 5:teen. Vasta
vuoden 1909 loppuun mennessä kohosi jäsen
määrä 28:aan. Vuoden 1910 alussa oli jäseniä
20 ja lopussa 11. Vuoden 1911 alussa oli
jäseniä 16 ja jälleen vuoden lopussa ainoastaan
11 jäsentä. Vuoden 1912 alussa jäseniä 13 ja
vuoden lopussa 34. Vuoden 1913 alussa jäseniä
26 ja lopussa 40 jäsentä. V. 1914 alussa 35
ja vuoden lopussa 29 jäsentä. V. 1915 alussa
29 ja lopussa 28 jäsentä. Osaston kokouksia
on pidetty yhteensä 62 ja pöytäkirjaan merkitty
niistä 324 pykälää. Mitään merkitsevämpiä työselkkauksia ei osastolla olemassaolonsa ajalla
ole ollut.
Osaston puolesta:
Jalmari Koivula
kirjuri.

9amp. IKattohuopatehtaalaisten
osasto d.d. 1908—1915.
Suurteollisuuden kehittyessä kasvaa teollisuu
den harjoittajissa sen mukana halu myös yhä
suurempaan voittoon. Työpalkat koetetaan py
e

syttää mahdollisimman alhaisina, huolimatta
siitä, että työläisen työtaito ja voima koetetaan
käyttää mahdollisimman tarkoin. Tämä seikka,
y. m. asianhaarat sen yhteydessä, pakottavat
työläisiä ajattelemaan keinoja, miten voisi saada
työvoimastaan paremman hinnan. Yhtenä par
haimpana keinona on tultu huomaamaan työ
väen järjestäytyminen.
Niinpä Tampereen Kattohuopatehtaankin työ
läiset, vuoden 1908 alkupuolen näitä seikkoja
miettivät, joka sitten puhkesi toimenpiteiksi
mainitun vuoden toukokuussa. Tällöin touko
kuun 3 p:nä oli Kattohuopatehtaan työläiset
kutsuttu yleiseen kokoukseen Tamp. työväen
talolle keskustelemaan ja päättämään a. o. pe
rustamisesta. Kutsua oli noudattanut noin 40
henkilöä, joille liiton sihteeri Wiljanen piti alus
tavan puheen järjestäytymisen välttämättömyy
destä, samalla kehottaen ammattiosaston perus
tamiseen Kattohuopatehtaalaisten keskuuteen.
Kokouksessa, jossa toimi puheenjohtajana E.
Rissanen ja 'kirjurina Hj. Lehto, päätettiin pe
rustaa osasto ja valittiin 5 henkilöä sääntöjä
laatimaan. Nämä 5 olivat: N. Valkama, Liina
Kallio, T. Salonen, F. Nieminen ja E. Rissanen,
joista viimemainittu kokoonkutsujana.
Näin oli saatu alkuun osastomme perusta
minen, kunnes pidettiin varsinainen perustava
kokous toukokuun 17 p:nä jossa oli läsnä 35
henkilöä.
Puheenjohtajaksi osastolle valittiin E. Rissanen
ja kirjuriksi K. Koivunen. Samassa kokouk
sessa valittiin myös johtokunta, huvitoimikunta
ja järjestysvaliokunta, sekä hyväksyttiin sääntökomitean laatimat säännöt ja valittiin osaston
edustajaksi Suomen Paperiteollisuustyöväen lii
ton toiseen edustajakokoukseen E. Rissanen.
Kuukausikokouksessa -joka pidettiin sitten toukok.
31 p:nä keskusteltiin m. m. siitä, millä heinöin
olisi osastoon saatava liittymään enempi jäseniä,
joita oli liittynyt vasta noin 40 vaihoille. Kes
kustelussa ei päästy kuitenkaan mihinkään var
maan tulokseen, kun ei katsottu voitavan pa
kottaa ketään siihen rupeamaan, vaan päätettiin
osastoon liittyminen jättää vapaaehtoiseksi.
„Alku aina hankala", sanotaan, niinpä tässä
kin. Rahavarojen vähyys tahtoi tehdä kiusaa,
kuten ainakin vähävaraisen alkaessaan elämää.
„Kolehtirahoilla“ ensin ostettiin osastolle leima
ja pidettiinpä vireillä kirjain kaupittelemistakin

osaston hyväksi, kunnes sitten päätettiin hakea
lupaa arpajaisten pitoon. Maaliskuulla v. 1909
valtuutettiin lupaa hankemaan Liiton sihteeri
E. Wiljanen.
Näin oli päästy heinäkuuhun kun jo huo
maamme, että ensimäinen innostus, mikä alussa
kannusti eteenpäin pyrkimään, alkaa laimeta.
Johtokunnan, samoin koko osaston jäseniä nuh
dellaan velttoudesta ja muusta huolimattomuu
desta ja eikä suotta. Kokouksissa käypien luku
määrä on mennyt yhä alaspäin. Osaston
toimintaa siitä huolimatta pidettiin vireillä, kuu
kausikokoukset pidettiin säännöllisesti ja lopulla
vuotta 1908 on kokouksessa käypien luku myös
kohonnut.
Marrask. kokouksessa valittiin arpajaistoimikunta hommaamaan seuraavana keväänä arpa
jaisia osaston varojen kartuttamiseksi. Arpajaiset
pidettiin, vaan pöytäkirjoista ei käy selville
paljonko niistä tuli voitoksi.
Kuten muuallakin osastoissa, niin myös meillä
kin ruvettiin v. 1908 julkaisemaan käsinkirjoi
tettua sanomalehteä. Toukokuun kokouksessa
se perustettiin ja valittiin sille toimittajiksi E.
Rissanen, Hj. Lehto ja N. Valkama, nimeksi sai
sai se »Paperiäijä", ja pysyi se hengissä pitkät
ajat, kunnes se kuolla kupsahti, kirjoitusten
puutteessa.
Seurasi vuosi 1909. Puheenjohtajana toimi
edelleenkin E. Rissanen ja sihteerinä K. Koivu
nen. Vuoden varrella tapahtuneista asioista
mainittakoon ensiksi lipun hankkiminen osas
tolle. Tammikuun kokouksessa valittiin komitea
toteuttamaan aijetta, hankkimaan piirustuksia,
joita oli määrä saada osaston jäseniltä ilmaiseksi.
Tämä homma täytyi kuitenkin jättää tulevai
suuteen, kun ei saatu varoja kerääntymään niin
paljon, eikä osaston vakinaisilla tuloilla voitu
hanketta toteuttaa.
Vielä mainittakoon lukurengas, se myös pää
tettiin perustaa osaston keskuuteen. Rengas on
toimimassa ollut vieläkin ja on siihen oikeus
päästä jokaisella osaston jäsenellä, joka suorittaa
siihen pienen sisäänkirjoitus ja viikkomaksun.
Kertyneillä varoilla ostetaan sitten uusia kirjoja.
Osanotto renkaaseen on kuitenkin ollut laimea.
Palkankorotuskysymys on kytenyt osaston
jäsenten mielissä, mutta jäsenten vähälukuisuuden
tähden on se täytynyt jättää lepäämään. Ei ole
jäsenet muutoinkaan olleet tähän mennessä niin
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Tamp. Kattohuopatehtaalaisten a. o:n johtokunta v. 1915.
Istumassa oikealta vasemmalle: K. A. Koskinen, Kalle Koivunen, Aug. Mäkinen, Liina Kallio, Eine Rissanen.
Seisomassa oikealta vas.: Anton Valli, Lauri Nurmo, Helmi Multisilta, Jalmari Leiniö, Urho Länsiluoto,
Daavid Salonen, Fr. Nieminen.

syventyneet järjestäytymisaatteeseen, että niihin
olisi voinut paljoakaan luottaa vaatimusten pe
rille ajamisessa.
Palkkaussuhteet ovatkin olleet Kattohuopatehtaalla alkuperäisellä kannalla, ollen perin
alhaiset. Täten on työväestö ollut pakotettu
mitä vaatimattomimmin tulemaan toimeen.
Mutta ei vielä tämäkään ole voinut opettaa
työläisiä ajattelemaan asemaansa ja rientämään
järjestyneitten riveihin. Palkankorotus pyyntöjä
on kyllä tehty isännistölle työryhmittäin samoin
kun koko tehtaan työväestön puolesta, mutta
kielteisen vastauksen sieltä olemme yleensä saa
neet. Vaatimusta emme ole voineet ruveta
perille ajamaan ja kuka tietää voimmeko
vielä moneen vuoteen pakottamalla ajaa mitään
vaatimuksiamme perille.
Eräs asia vielä, joka osastomme kokouksissa
on ollut vireillä ja josta on keskusteltu myös
kokousten ulkopuolella, on ollut lipun hankki
minen. Asiasta oli jo kerta edellisinä vuosina
tehty senlainen päätös, että lippua ei hankita

koskaan, kun ei aijetta saatu toteutumaan, raha
varojen vähyyden tähden. Mutta kun oli taas
menty vuosi tai pari eteenpäin, niin sama asia
sukeusi esiin uudestaan. Viimein tartuttiin
asiaan toden teolla kiinni ja v. 1912, elokuun
kokouksessa valittiin komitea keräämään varoja
sanottuun tarkotukseen, keinolla millä tahansa.
Komitea saikin sitten kerätyksi varoja tarpeelli
sen määrän iltamilla y. m. niin, että lippu saa
tiin jo seuraavan vuoden huhtikuun kokouk
sessa ottaa vastaan. Tilaisuudessa puhui Liiton
sihteeri E. Wiljanen lipun merkityksestä. Näin
oli saatu sekin aije sentään hyvin toteutetuksi.
Vielä ansaitsee tulla mainituksi eräs tärkeä
seikka, nim. osaston jäsenten suhtautuminen
sos. dem. puolueeseen. Osaston kokouksissa
vuoden lopulla on herätetty kysymys siitä, kuu
ltaanko osastona puolueeseen vai ei. Kun
päätös on tullut myönteiseen suuntaan, niin
sekös on nostanut suuttumuksen myrskyn
useamman osaston jäsenen aivoissa. Heti on
oltu valmiina eroamaan osastosta sen pienen
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maksujen lisäyksen tähden, mikä siitä koituu
jäsenmaksuun. Osastomme on nyt kuitenkin
ollut puolueosasto ja tulee edelleen siihen kuu
lumaan.
\
Osaston puheenjohtajina ja sihteerinä, sen
perustamisesta tähän saakka, eri vuosina, ovat
toimineet:
Puheenjohtajina: E. Rissanen, F. Nieminen,
K. A. Koskinen ja K. Koivunen. Sihteerinä:
K. Koivunen, A. Valli ja A. Mäkinen.
A. M.

Gahden osasto o.o. 1908—1915.
Kun Lahden selluloosatehdas oli ollut vuo
den käynnissä alkoi työväestö täällä ajatella
järjestäytymistään ja niin päätettiinkin perus
taa mainitulle tehtaalle ammattiosasto. Huhti
kuun 26, p:nä 1908 pidettiin ensimäinen ko
kous, jossa puuha pantiin alulle ja päätettiin
kutsua Suomen Paperiteollisuustyöväen liiton
sihteeri asiaa lähemmin selittämään.
Liiton sihteeri olikin saapuvilla “/s 08 pide
tyssä kokouksessa, jossa lopullisesti päätettiin
perustaa Lahden Selluloosatehtaalaisten am
mattiosasto ja yhtyä Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon. Innostus olikin tällöin osas
toa perustettaessa hyvä sillä koekirjoituksessa
liittyi heti jäseniä osastoon 41. Mutta seuraavan vuoden vaihteessa oli innostus laimentu
nut koska jäsenmäärä oli jo alentunut 28:saan.
Tilit osoittivat ensimäisen vuoden vaihteessa:
Tuloja 431:76, menoja 374:30, säästö 57:46.
Vuonna 1909 näytti jäsenmäärä kahdella ensi
neljänneksellä taas kohoamista. Mutta vuoden
loppuun mennessä aleni jäsenmäärä taas 27:ään,
joten toiminta näin pienellä joukolla kävi hy
vin vaikeaksi. Vuosikokouksessa 6/a 10 otettiin
kin keskusteltavaksi, vieläkö näin pienellä jou
kolla osaston toimintaa jatketaan. Vilkkaan
keskustelun jälkeen päätettiin osaston toiminta
toistaiseksi lakkauttaa ja siirtää omaisuus Liiton
haltuun. Vuonna 1911 toveri Sinisalon alotteesta otettiin asia uudelleen käsittelyn alaiseksi
ja niin 17A 11 pidettiinkin jälleen perustava ko
kous. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin
herättää osasto uudelleen toimintaan, varsinkin
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kun koekirjoitus osotti, että jäseniä löytyi siksi
paljon, että voitiin toiminta alottaa. Tällöin
alkoikin osaston toiminta osottaa suurempaa
ripeyttä kuin ennen. Valittiin osastolle 10henkinen johtokunta ja päätettiin yhtyä Liittoon
saman vuoden toukokuun 1 p:stä. Tänä vuon
na kohosi jäsenmäärä 43, mutta vuoden vaih
teessa aleni se taasen jo 22:teen. Osaston kas
san säästö oli Smk. 53:30. Jäsenten vähene
misen vaikutti osaltaan Lohjalla olleen työtais
telun johdosta määrätty ylimääräinen verotus.
Vuoden 1912 toiminta oli, vuosikertomuksen
mukaan, hyvin laimeata. Vuosi 1913 oli nousuvuosi. Siilon alettiin ajattelemaan suurempia
kysymyksiä kuin mitä osastossamme oli ennen
toimittu. Vuoden alussa alettiin harjottaa vil
kasta kotiagitatsioonia, josta olikin seurauksena
osaston jäsenluvun kasvaminen vuoden alussa
olleista 11 jäsenestä 41:teen. Valittiin 10-jäseninen johtokunta ja 11-jäseninen huvitoimikunta. Tänä vuotena saatiin sovittelun kautta voi
maan isännistön ja työväen välille työehtoso
pimus, joka on edelleenkin voimassa. Suurem
pia parannuksia ei tässä kyllä aikaan saatu,
mutta oli osastomme tarkoitus saada isännistö
tunnustamaan edes työväen järjestöt ja järjes
täytyminen. Osaston toiminnan avulla saatiin
vielä korjatuksi eräs epäkohta, vaikka ei sitä
kyllä asianomaisen osaston voitoksi tunnustettu.
Nimittäin, että eräs työnjohtaja, joka käyttäy
tyi epäsiveellisesti eräitä naispuolisia työnteki
jöitä kohtaan, vaadittiin ja saatiin erotetuksi
toimestaan.
Vuoden 1914 alkupuolen toiminta oli koh
talaisen virkeätä, mutta keväällä, saman työn
antajan sahalla vallinneen lakon alussa, seisoi
tehdas pienen aikaa ja sitten taasen myöhem
mällä kesäkuun alussa, sylinterin räjähdyksen
takia, lähes 2:si kuukautta, jonka johdosta jä
senet hajaantuivat paikkakunnalta. Tämä vai
kutti lamauttavasti osaston toimintaankin. Sit
ten koko sotatilan aikana on toiminta ollut
hyvin rajotettua. Vuoden alussa käytiin myös
osaston alotteesta sovinto-oikeutta n. s. prosenttipalkoista, isännistön ja työläisten välillä,
jossa osaksi voitettiin.
Osaston jäsenmäärä aleni vuoden loppuun
mennessä 33:sta 25:teen. Johtokunta toimi 10jäsenisenä ja huvitoimikunta 12-jäsenisenä.
Vuonna 1915 on osastomme toiminta nykyi

seen aikaan verrattuna ollut verrattain virkeätä.
Kun työnantaja alensi sotatilan alussa palkat
25 %, jopa toisilta enempikin, niin ei ole jä
seniltä kannettu kun puolue- ja piiriverot, sekä
työväenyhdistykselle menevät maksut, joten
liittomaksujakaan ei tänä aikana ole suoritettu.
Heinäkuun alusta joutui tehdas taasen seiso
maan yli kahden kuukauden, joten jäsenet jou
tuivat taasen työnhakuun muille markkinoille.
Tällä ajalla kävi toiminta hyvin vaikeaksi, har
vojen jäsenten ollessa paikkakunnalla. Syys
kuun 16 p:nä ilmoitettiin, että tehdas lähtee
käymään ja maksetaan pälkkaa 10 % vähempi
kun mttä palkkatariffi sisältää. Työläiset asian
kuultuaan ilmoittivat, etteivät he voi ryhtyä
töihin alennetuilla palkoilla, koska elintarpeet
ovat kohonneet niin, että alennetulla palkalla
ei voi elää. Isännistö ilmoittikin sitte, että
maksetaan tariffinmukaiset palkat.
Näemme kirjotelmastamme pääpiirteet, miten
osastomme tällä 7-vuotisella oloajallaan on
toiminut työväestön hyväksi. Se on koettanut
voimainsa mukaan saada parempia elämänmahdollisuuksia. Kun nämä asiat koskee jo
kaista työläistä on kunkin velvollisuus myös
liittyä jäseneksi, yhteisvoimin parannusta vaati
maan. Aika tulee, että jokainen huomaa tä
män velvollisuutensa, mutta tämän ajan tuloa
pitäisi kunkin työläisen jouduttaa toveriemme
ja vastanousevan sukupolven hyväksi.

^Kajaanin osasto o.o. 1910 — 1915.
Se oli syksyllä v. 1910, jolloin Kajaanin sel
luloosatehtaan työläisissä heräsi ajatus osaston
perustamisesta paikkakunnalle. Usein puhel
tiin työpaikalla ammatillisesta työväenliikkeestä
sekä siitä, miten voitaisiin sitä täällä toteuttaa.
Oli myös joukossamme työtoveria, jotka piti
vät koko yritystä turhana. Siitä huolimatta
koitettiin toimia siihen suuntaan, että saatai
siin välinpitämättömätkin työläiset ymmärtä
mään taloudellisen ahdinkotilansa ja keinon sen
parantamiseksi. Kehoitettiin työläisiä saapu
maan kokoukseen marraskuun 13 p.nä 1910.
Tämä olikin helppo tehtävä, sillä olihan Kajaa
nissa Työväentalo, joten ei ollut puutetta ko

koushuoneesta. Kokoukseen ei saapunut lähes
kään sitä määrää työläisiä kun oli toivottu,
vaan siitä huolimatta päätettiin kokous pitää.
Valittiin puheenjohtajaksi J. Vainio ja kirju
riksi E. Paakkala. Tämä olikin sitte osastom
me perustava kokous. Sillä useita puhevuoroja käytettyä päätettiin perustaa Kajaanin
selluloosatehtaalaisten ammattiosasto. Valittiin
5-henkinen toimikunta, johon tuli Vainio, Tuomijoki, Valtonen, Sarin ja Paakkala, jolle an
nettiin tehtäväksi osastolle sääntöjen hankkimi
nen ja kirjevaihto asiassa Liiton kanssa. Perus
tavassa kokouksessa päätettiin nimittäin heti
liittyä Suomen Paperiteollisuustyöväen liittoon.
Jäsenten saamiseksi osastoon päätettiin käyt
tää mieskohtaista agitatsioonia. Tässä työssä
tulee antaa tunnustus toveri Juho Vainiolle,
sillä hän oli osastomme innokkain perustaja ja
jäsen, joka teki kaikkensa osastoon jäsenten
saamiseksi. Hän teki työtään rohkeasti ja jou
tui boikoteerauksen alaiseksi ja siis töistä pois
Kajaanin Puutavara osakeyhtiöltä. Toveri Vai
nion erottamisen johdosta pidettiin osaston
kokous joulukuulla ja jatkettiin vuosikokouk
sessa samaa kysymystä, jossa päätettiin lähettää
lähetystö isännistön luokse, eroitetun takaisin
pääsemiseksi. Mutta päätös jäi toteuttamatta
osaston heikkouden ja jäsenien arkamielisyyden tähden
Osaston puheenjohtajaksi valittiin J. Tuomijoki ja kirjuriksi Kalle Hiltunen, sekä rahaston
hoitajaksi E. Paakkala. Samana vuonna valit
tiin osaston taloudellisen aseman turvaamiseksi
myös huvitoimikunta, joka meikäläisiin olo=
suhteisiin verraten toimi onnistuneesti aina
vuoteen 1912. Sittemmin perustettiin paikka
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kunnalle osastojen yhteinen huvitoimikunta,
joka ei ole osastollemme ollut yhtä edullinen,
vaan ovat sitte raha-asiat joutuneet kireämmälle
kannalle.
Vuonna 1911, jolloin osastomme toiminta
varsinaisemmin alkoi, ei sanottavampia muu
toksia toiminnassa tapahtunut. Puheenjohta
jana toimi edelleen J. Tuömijoki, kirjurina
Kalle Hiltunen ja rahastonhoitajana V. Koi
vula. Jäsenmäärän lisääntymiseksi käytettiin
edelleen mieskohtaista agitatioonia. Etenkin
jäsenmaksujen kantomiehet koittivat kaikilla
mahdollisilla keinoilla saada jäsenmäärä kohoa
maan.
Vuoden alkupuolella herätettiin kysymys
osastolle lipun hankkimisesta, joka päätettiinkin
hankkia. Mutta kun osastolla ei ollut tarkotukseen varoja, niin kerättiin. ylimääräisenä
lippua varten 1 mk. kultakin jäseneltä, jolla
sitte saatiinkin sellainen lippu kuin tähän jul
kaisuun liitetyssä kuvassa on nähtävänä.
Vuotena 1912 toimi puheenjohtajana E. Kar
vinen, rahastonhoitajana V. Koivula ja kirju
rina V. Rossi. Vuosi kului, kuten edellinenkin,
verrattain rauhallisesti. Olojemme parantamista
koskevia asioita ei voitu ottaa käsittelyn alai
seksi, osastomme heikkouden tähden.
Vuotena 1913 sattui pienempi työselkkaus
osaston selvitettäväksi, jota Liiton sihteeri E.
Wiljanen kävi selvittelemässä. Selkkaus saatiin
selvitetyksi ilman suurempaa riitaa. Mutta vuolu
ja hakkuuosastolla työskenteleviltä aleni palkat
noin 25 prosenttia ja työjärjestys tuli entises
tään muuttumaan. Myöskin koitettiin osaston
välityksellä saada J. Hirvelä, T. Fagerlund, ja
Anna Lappalainen, jotka olivat ilman syytä
työstä erotetut, takaisin töihin. Liiton puolesta
kin lähetettiin heidän asiassaan kirje työnanta
jalle. Tulosta ei näistä toimenpiteistä kuiten
kaan silläkertaa ollut.
Puheenjohtajana toimi osastossa J. Tuomijoki, kirjurina E. Juutinen ja rahastonhoitajana
V. Koivula alkuvuoden ja J. Vihavainen loppu
vuoden.
Osastoamme edusti Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton edustajakokouksessa V. Rossi.
Vuonna 1914 on osaston toiminta ollut hil
jaista, vaan silti täsmällistä. Keskusteltavana
on m. m. ollut kirjallisen työehtosopimuksen
ja palkkatariffin aikaan saaminen, vaan joka

kumminkin jäi isännistölle viemättä siitä syystä,
kun ei saatu työläisiä kokoukseen vaikka koi
tettiin kolme eri kertaa. Osaston raha-asiain
hoito järjestettiin varmemmalle pohjalle. Rahas
tonhoitajalle maksettiin palkkiota 25 mk. mutta
samalla velvoitettiin laittamaan 200 markan
takaus hänelle uskottujen varojen hoidosta.
Vuotena 1915 toimi osastomme puheenjohta
jana V. Rossi, kirjurina E. Juutinen ja rahas
tonhoitajana K. Hiltunen alkuvuoden ja J.
Vihavainen heinäkuun 1 p:stä lähtien. Toi
minta nykyisiin olosuhteisiin verraten onnistu
nut hyvin. Taloudellisiin oloihin koskevia
parannuksia ei ole otettu käsiteltäväksi. Edel
lisenä vuonna alennettuihin palkkoihin, joi
hin pyydettiin korotusta saatiinkin kuluneen
vuoden helmikuun 1 p:stä lähtien joissakin
osastoissa ennalleen, vaan vuolu-, hakku- ja
kuulanpurkajille annettiin uusi palkkatariffi,
jonka nojalla heiltä tuli palkat alenemaan noin
15 prosenttia entisistä palkoista.
Jäsenmäärän nousemisen ja laskemisen 5-vuotisen toiminnan aikana näemme seuraavasta
taulusta:
Osaston Osaston Pois eron Osastoon
jäsenmää jäsenmää neita vuo liittyneitä
Vuo rä vuoden rä vuoden den ku vuoden
luessa
kuluessa
alussa
lopussa
tena
mie nai mie nai mie nai mie nai
1910
1911
1912
1913
1914
1915

hiä

sia

hiä

sia

hiä

sia

hiä

_
22
35
48
52
48

_
3
3
-

21
28
30
49
48
33

3
5
3
—
—
—

—
2
5
20
27
25

—
—

—
8

—

—

—

21
23
10

—

—

—
—

sia

2
—
—
—
—

Miten työläiset ovat suhtautuneet osastoomme
5-vuotisen toiminnan aikana? Suuri osa työ
läisistä on kyllä pysynyt osastomme jäsenenä
näin kovanakin aikana mikä nyt on meillä kä
sissä. Mutta noin puolet tehtaan 80 työläisestä
ovat olleet osastostamme ja sen toiminnasta
erossa. Ikävä kyllä, että aina joku osastomme
vanhemmista jäsenistä, hyvinkin vähäpätöisistä
syistä on osaston jäsenyydestä eronnut, ajattele
matta asiaa sen enempää. Usein ne työläiset,
jotka kovan agitatsionin avulla on saatu jäse-
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Kajaanin osaston johtokunta v. 1915.
Elurivissa vasemmalla oikealle: J. E- Juutinen, sihteeri, V. Hämäläinen, V Rossi, puheenjohtaja, J. Vihavainen, rahaston
hoitaja. Takarivissä: H. Laitinen, K. Akkanen, A. Karppinen, J. Vähäsalo, H. Airaksinen, O. Korhonen.

neksi, jälleen sopivan hetken tullessa osaston
jättävät.
Näin on 5-vuotisen toiminnan aikana saadun
kokemuksen opettamana päästy käsittämään,
että ne työläiset, joilla ei ole mitään käsitystä
järjestöjen toiminnasta ei ole myös mitään
vakaumusta pysyä järjestöissä. Siitä syystä Ka
jaanin selluloosatehtaan työläiset pysyvätkin
osastosta erossa. Toivomme kuitenkin, että
ennenkuin osastomme on toiminut 10 vuotta,
ovat jäykemmätkin työläiset tulleet käsittämään
järjestöjen tarkoituksen ja hyödyn, sekä liitty
neet osastoomme.
Myöskin viime kuluneella vuodella eroitti
tapaturmainen kuolema l:den osastomme van
hemmista jäsenistä, Olli Tuppuraisen. Hän oli
osastomme jäsenenä perustamisesta saakka ja
myös Johtokunnan jäsenenä kolmena vuotena.
Hänet saatettiin viimeiseen lepoon suuren jär
jestyneen joukon saattamana ja työväenyhdis
tyksen soittokunnan soittaessa kunnon toverille
surusäveliä. Osastomme puolesta laskettiin sep

pele hänen haudalleen. Jälkeenjäänyttä leskeä
avustettiin myös osaston varoista.
Nykyinen tilanne on vaikuttanut masentavasti osastomme jäseniin. Elintarpeitten hinto
jen yhä noustua, ovat jäsenet laiminlyöneet
jäsenverojen suorittamisen ja siten eronneet
pois osastosta. Ei olekkaan osastomme jäsen
määrä ollut niin alhaalla kuin nyt, sitten kun
osastomme varsinainen toiminta alkoi. Uskom
me olojen palattua entiselleen myös jäsenmää
rän kasvavan kaksin verroin.
J. E. Juutinen.
Osaston sihteeri.

Simpeleen ja IKangaskosken osasto
d.d. 1911-1915.
Jo pidemmän aikaa oli mainittujen tehtaiden
työväestön keskuudessa ollut puhetta paperija puuhiomotyöläisten ammatillisen järjestymi87

Simpeleen ja Kangaskosken osaston vanhempia
jäseniä.

Eturivi vas. oik.: Pekka Airaksinen, Impi Tynkkynen,
Juho Pääkkönen. Toinen rivi vas. oik.: Mikko Saukkonen.
E Tanner, Antti Pääkkönen, Eetu Väre. Kolmas rivi vas.
oik.: Alex Anttonen, Antti Sinisalo, Aksel Lahtinen.

sen tarpeellisuudesta. — Olipa jo kerran pidetty
kokouskin aikeen toteuttamiseksi, mutta kun
seuraavaan kokoukseen ei enää saapunutkaan
osanottajia, raukesi koko homma. Sittemmin
saapui paikkakunnalle Tehdas- ja Sekatyöntekijäin Liiton luottamusmies, joka sai aikaan mai
nitun liiton osaston perustamisen. Tämä osasto
ei kuitenkaan voinut suuremmasti kiinnittää
itseensä varsinaisia paperityöntekijöitä, vaan
kyti heissä edelleenkin halu oman osaston
perustamiseen ja Paperiteollisuustyöväen Liit
toon yhtymiseen.
Tämän liiton puhuja toveri M. Paljakka mat
koillaan poikkesi sitte myöskin Simpeleelle.
Tämä antoi tuulta purjeisiin. Vieraan puhujan
paikkakunnalle saapuessa tavallisesti saatiin run
saammin työläisiä kokoontumaan torpalle. Sentähden päätettiinkin pitää osaston perustava

kokous, samalla kun kokoonnutaan Paljakkaa
kuulemaan. Kuten oli toivottu saatiinkin ko
kous aikaan, ei tosin suurilukuinen, mutta riit
tävä osastoa perustamaan ja niin helmikuun
12 päivänä 1911 päätettiin perustaa yhteinen
Paperi- ja Puuhiomotyöntekijäin a. o. Simpe
leen ja Kangaskosken puuhiomo- ja paperiteh
taiden työväestön keskuuteen. Katsoimme edul
lisemmaksi koota vähäiset voimat kummaltakin
tehtaalta puhaltamaan yhteen hiileen, eikä ha
jotettu voimia toimimaan useammassa osas
tossa, kuten monella paikkakunnalla on tehty.
Vaikka osasto perustettiinkin helmikuussa,
päätettiin kuitenkin, että ne jäsenet, jotka halua
vat, saavat maksaa jäsenmaksunsa vuoden alusta,
jota päätöstä muutamat toisista liitoista muutta
neet ja toisilta paikkakunnilta tänne saapuneet
Paperiteollisuustyöväen Liiton jäsenet noudattivatkin. Näiltä jäseniltä päätettiin myöskin liittoverot suorittaa vuoden alusta, joten liittoon
yhtyminen on oikeastaan luettava tammikuun
1 päivästä v. 1911. Sos. dem. puolueeseen pää
tettiin liittyä, paikkakunnalla toimivan Kivijär
ven Työv. yhd. kautta.
Ei ollut suuri se joukko, joka nyt joutui
vasta perustetun osaston toimintaa eteenpäin
viemään, sillä jäseneksi liittyi perustavassa ko
kouksessa vain 12 «sielua" ja näistäkin »jänisti"
keti alussa muutamia. Mutta jälelle jääneet oli
vat sitä uutterampia ja hedelmät uupumatto
masta työstä alkoivatkin näkyä. Vuodelle 1912
siirryttäessä oli osaston jäsenluku kohonnut jo
35:teen. Yhä edelleenkin on osastomme jäsenluku kasvanut niin, että alotettaessa vuotta
1913 oli jäsenmäärä 57, vuonna 1914 oli jäse
niä 60 ja vuoden 1915 lopussa 81.
Jäsenverot on koetettu pitää mahdollisimman
korkeina. Perustamisvuonna oli jäsenmaksut
miehiltä 30 penniä ja naisilta 20 penniä vii
kolta. Vuoden 1912 jäsenmaksuista päätettäissä
voittivat maksujen alentajat ja olivat maksut
mainittuna vuonna 25 p. miehiltä ja 15 p. nai
silta, seuraavana vuonna maksut korotettiin 35
ja 25 penniin viikolta.
Yleensä on vielä liitossamme vallalla käsitys,
että korkeat jäsenverot karkottavat jäseniä osas
toista, mutta täällä on m. m. tämä pelko osottautunut turhaksi. Edellämainittu verojen koro
tus aiheutti ainoastaan 4 jäsenen eron osastos
tamme, näistäkin 2 liittyi Tehdas- ja Sekatyön88 -

Simpeleen ja Kangaskosken osaston jäseniä kokouksessa l°/io —15.
tekijäin osastoon, jossa oli pysytetty halvem
mat maksut. Uusia jäseniä liittyi kuitenkin
niin paljon, että osastomme jäsenluku sinäkin
vuonna lisääntyi.
Osastomme puheenjohtajina on tällä ajalla
toiminut v. 1911 E. Väre ja E. Nieminen, v.
1912 ja 13 A. Mustonen, v. 1914 S. Kimolin
ja M. Saukkonen ja v. 1915 J. Pääkkönen.
Sihteerinä ovat olleet v. 1911 A. Pääkkönen,
v. 1912 ja 13 J. E. Härkönen, v. 1914 E. Tan
ner ja 1915 A. Typpö ja E. Kouvonen.
Rahastonhoitajina v. 1911 M. Meriläinen ja
vuodelta 1912 nykyinen rahastonhoitaja A.
Pääkkönen.
Paitsi oman rahaston kartuttamiseksi toimit
tuja iltamia, on pidetty yksi iltama Liiton työttömyysrahaston hyväksi. Samaan rahastoon
luovutettiin myöskin osaston lipunvihkiäisjuhlan tulot. Lipun vihkimisjuhla pidettiin 22 p.
elok. 1915, jolloin oli saapuvilla myöskin Lii
ton sihteeri E. Wiljanen.
Vappua on juhlittu joka vuosi yhdessä tois
ten paikkakunnan järjestöjen kanssa. Tehtaita

on joka vuosi vappuna seisotettu vuorokausi.
Työnjuhlat ovat myöskin vietetyt.
Osastomme edustajana Liiton edustajakokouk
sessa v. 1913 oli A. Mustonen, joka edusti osas
toamme myöskin Viipurin ammatillisen agitatsionipiirin perustavassa kokouksessa. Sanottuun
piiriin osastomme kuului koko sen olemassa
olo ajan.
Pidempiaikaisissa sairaustapauksissa on osas
tomme avustanut jäseniään pienemmillä raha
määrillä. Myöskin on annettu avustusta paik
kakunnalla työnetsinnässä käyneille vähävarairille Liiton jäsenille. Näiden avustusten sum
ma koko toiminta-ajalta nousee Smk. 170: —
Paikkakunnalla toimittuja luentokursseja on
osastomme myöskin kannattanut.
Pieniä työselkkauksia Simpeleen tehtaan isännistön kanssa on ollut. Ensimmäinen sellainen
sattui jo ensimmäisenä osaston toimintavuotena,
kun tehtaalta tahdottiin poistaa ruokatunnit
valmistuskoneilla työskenteleviltä. — Tämä yri
tys kuitenkin osaston vastustuksen kautta rau
kesi. Vakavampaa laatua oleva selkkaus oli
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Tamp. Paperinjalostustyöntekijäin a. o:n johtokunta v. 1915.
Istumassa oikealta vasemmalle: Hilma Kuusela, Hugo Rantala, puheenjohtaja, Siiri Koivunen, sihteeri, Martta Hellman,
rahastonhoitaja. Seisomassa oikealta vas.: Ella Honkonen, Elsa Leivo, Aino Koivunen, Hilma Alppi.

vuoden 1912 alussa, kun ruskean paperin lajit
telusta alennettiin palkkoja. Lajittelijat valmis
tautuivat jo lakkoon, joka kuitenkin Liiton ja
osaston välityksellä estettiin, kun tehtaan isän
nöitsijältä saatiin vakuutus, että ruskean pape
rin valmistus tehtaassa lopetetaan. Mikä tapah
tuikin. Milloin rikkureita on tehtaaseen työ
hön otettu on niitä vaadittu erotettavaksi ja
ovatkin sellaiset kaikki pudistaneet Simpeleen
tomut jaloistaan, täällä pidempään viipymättä.
Osaston tiliasema */i 1916 tehdyn tilinpää
töksen mukaan on seuraava:
Varat:
Rahaa kassassa..................
Saatavia............................
Kaluston arvo.................

106:81
792:54
234:05
Smk. 1,133:40

Velat:
Puhdas omaisuus..

1,133:40
Smk. 1,133:40
Osaston puolesta:
Eetu Väre.

?amp. Paperinjalostustyöntekijäin
osasto d.d. 1913-1915.
Vuotena 1913 huhtik. 20 p:nä kutsui Suo
men Paperiteollisuustyöväen Liitto Tampereen
kirjekuori-, paperinjalostus- ja pussityöntekijöitä Tampereen Työv. yhdistyksen talolle, kes
kustelemaan ammatillisesta järjestäytymisestä.
Kokouksessa teki Paperiteollisuustyöv. liiton
sihteeri Emil Wiljanen selkoa ammatillisen työ
väenliikkeen tärkeydestä, kehoittaen kaikkia kir
jekuori-, paperinjalostus- ja pussityöntekijöitä
liittymään Tampereella jo oleviin paperiteolli
suustyöväen osastoihin, tai perustamaan itsel
leen oman ammattiosaston.
Osanotto kokoukseen oli kuitenkin niin pieni,
ettei voitu lähemmin päättää ammattiosaston
perustamisesta. Päätettiin pitää koekirjoitus
kaikkien paperinjalostus tehtaiden työväestön
keskuudessa. Ja senjälkeen kutsua uusi kokous.
Huhtik. 27 p:nä v. 1913 pidettiin jälleen
kokous Tamp. Työv. yhdistyksessä. Puheenjoh
tajana kokouksessa oh Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton sihteeri Emil Wiljanen. Toimi-
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Simpeleen ja Kangaskosken osaston lippu.
tetussa koekirjoituksessa oli jäseneksi ilmoittau
tuneita kerääntynyt runsaslukuisasti, joten pää
tettiin perustaa Tamp. paperinjalostustyöläisille
oma ammattiosasto, jolle annettiin nimeksi
Tampereen Paperinjalostustyöntekijäin ammatti
osasto.
Kokouksessa olijat olivat innostuneita osaston
perustamisesta, joten päätetttin ryhtyä ripeään
toimintaan.
Osaston varsinainen toiminta alotettiin toukok. 1 p:stä v. 1913. Ja liityttiin siitä päivästä
Suomen Paperiteollisuustyöv. liittoon. Sisäänkirjoitusmaksuksi osastoon määrättiin 1 mk. ja
jäsenmaksuksi 35 p:iä kokomaksavilta ja 20 pen
niä puolimaksavilta jäseniltä viikossa.
Osaston puheenjohtajaksi valittiin Felix Ket
tula ja varalle Martta Hellman, sihteeriksi Ella
Honkonen ja rahastonhoitajaksi Fanny Molin.
Osaston johtokuntaan valittiin 10 jäsentä,
nimittäin Haarlan kirjekuori- ja paperinjalostustehtaalta Fanny Molin, Ella Honkonen, Elsa
— 91

Mäkinen, Martta Hellman, Edith Salopuro ja
Aino Koivunen. Tampereen Paperinjalostustehdas o. y. Lydia Mantonen, Anna Salminen
ja Felix Kettula. Pussitehdas o. y. Ida Oksa.
Tämä vuosi oli osastollamme koevuosi ja
toiminta oli heikonpuoleista. Siihen ehkä oli
syynä jäsenten kokemattomuus ammatillisen
työväenjärjestön toiminnassa.
Useampia kertoja kutsuttiin paperinjalostustyöntekijöitä yleisiin kokouksiin jäsenten keräämistarkotuksessa, vaan saatiin aina laiha tulos.
Vuonna 1914 toimi osaston puheenjohtajana
Hugo Rantala Tamp. Paperiteollisuustyöväen
ammattiosastosta ja varalla Martta Hellman.
Sihteerinä vuoden alussa Hilma Kuusela ja
hänen erottuaan Siiri Koivunen. Rahastonhoi
tajana Fanny Molin.
Johtokunnassa olivat: Aino Koivunen, Siiri
Koivunen, Martta Hellman, Hilma Kuusela, Elsa
Mäkinen, Ella Honkonen, Tilda Toivonen, An
na Salminen, Felix Kettula ja Hugo Rantala.

Vuoden alussa oli toiminta hyvin vilkasta.
Kokouksissa oli tärkeimpänä keskustelunaiheena
saada osastoon liittymään enemmän jäseniä,
sekä toiseksi parannusten saaminen työoloihin
paperinjalostustehtailla.
Nykyiset myrskyiset ajat keskeyttivät osaston
toiminnan. Elokuun 1 p:stä alkaen vapautet
tiin nimittäin osaston jäsenet jäsenmaksujen
suorittamisesta toistaiseksi.
Vuonna 1915, jolloin jälleen alettiin jäsen
maksujen kantokin, toimi puheenjohtajana edel
leen Hugo Rantala, sihteerinä Siiri Koivunen
ja rahastonhoitajana Martta Hellman.
Johtokunnassa: Aino Koivunen, Siiri Koivu
inen, Elsa Leino, Ella Honkonen, Ida Höglund,

Tilda Toivonen, Martta Hellman, Hilma Kuu
sela, Hugo Rantala.
Osaston kolmivuotisen olemassaolon ajalla
ei ole saatu mitään loistavia tuloksia toimin
nasta, vaan arvokasta kokemusta on saavu
tettu. Kerran kuitenkin voi koittaa aika,
jolloin tälläkin alalla työskentelevät työläiset
tulevat huomaan minkälaisessa arvossa heitä
kohtelee työnantajat. Silloin on ainoa apu
liittyä järjestöön ja sitä tietä eteenpäin men
täessä voi työläiset myös olojansa parantaa.
Onnittelemme Suomen Paperiteollisuustyöv.
Liittoa 10-vuotisen toiminnan johdosta.
Tamp. Paperinjalostus työntekijäin ammatti
osasto.
Siiri Koivunen.
Osaston sihteeri.
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H. Tannerin
Vakuuttahan omaisuutenne omassa
pnloapuytidistyhsessänne

TURVASSA
Vakuutusmaksuina maksamanne rahat lää
vät silloin oman määräysvaltanne alaiseksi
Asiamiehiä kehoitetaan valitsemaan sinne
missä ei vielä, ole

Kenkäkaupat
Hämeenkatu 11 ja OULUN KENKÄKAUPPA Hämeen- ja Kuninkaan
kadun kulmauksessa

ovat paikkakunnan
edullisimmat ostopaikat
■ ■■
V3R3ST0

Suomen Työväen Keskinäinen
Paioapuyhdistys „TURVA“
Tampere

runsas ja monipuolinen, maamme
tunnetuimpien tehtaitten teoksia

Ammattiosastoille
suosittelemille yhdistyselämä-välineitämme käytännöllisinä, siroina ja halpoina.
Sotaverojärjestelmän mukaisia pääsy
lippuja.
Jäsenkortteja.
Jäsenluettelotta ja Maksukantokirjoja, viikko- sekä kuukausimaksujärjestelmille.
Tilikirjoja, rekisterillä ja ilman, kaik
kia käytännössä olevia viivauksia,
tilattaessa saadaan myöskin erikoisviivauksilla.

Urhellutulostaulukoita.
Pöytäkirjoja.
Asiapaperijärjestäjiä.
Näytelmäkirjallisuutta.
Lainakirjastoja varten tehdään uusimisehdotuksia.
Kaikenlaista kirjapainotyötä ja kirjoitustarpeita lähetetään tilattaessa
halvimmalla ja nopeasti.

Kansan Lehden Kirjakauppa, Tampere

J. Tirkkonen
Perust. 1869

TAMPERE-HELSINKI

Täydellinen varasto kangastavalta
Naisten ja herrain
pukuneulomot

Koneellinen
peiteneulomo

Böyhenpuhdistuslaitos

Liinavaateneulomo . Trikookutomo

Uakuutusosakeyhtiö

KRLEUR
on maamme vanhin vakuutuslaitos

ry
n
n lr CZ*
□ 1u' f”*
n
«l

*

myöntää myöskin kansanvakuutuksia uiikkomaksulia

Ottakaa selvä Kalevan vakuutusehdoista.
Ksiamiefjiä on joka kunnassa
____

työväenliikkeen kirjasto

,1 nn

VÄLIVARASTO

Im dl

*1290647138*

331.105.44 (480) JUH

Sen oakuutusekbot ovat vapaamieliset ja vakuutetuille edulliset;
vakuutusmaksut ovat huokeat.

