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Yhdistyksen toimintakertomus.

Koska S. V. R. Konepajojen ‘yöväenyMislys on n\ t otlut 
kymmenen vuotia toiminnassa niin pääll S. V. R. Konep. t. 
v. 7:äs edustajakokous että olisi julkaistava -keri onni s sen 
kymmenvuotisesta toiminnasta. Tässä lyhykäisesti tär
keämmät tapahtumat sen 10-vuotiselta toimintakaudella.

Kun työväenyhdistyksiä ja amiinattiosastoja maassamme 
alettiin perustaa liittyivät rautatien konepajalaiset niihin se
ksi luultin niiden tyydyttävän kaikkia työläisiä yleisesti. 
Mutta ajan pitkään tultiin huomaamaan, että raulatielaitos 
on muihin työnantajiin nähden poikkeusasemassa siinä mää
rin, etteivät sen alaiset työntekijät kuulumalla jo perustettui
hin aimmaltiosastoihin ja jäinjeslöihiiu voi saavuttaa sitä mah
dollisuutta etujensa valvonnassa, kuin että rautatien kone
pa jäin lyöntekiäit' muodostavat oman yhdistyksen eri paikka
kunnilla toimivine osastoineen. Tyytymättömyyttä ja yleisiä 
murinaa oman yhdistyksen lanpeelfcirudesila saatiin kuulla 
melkein joka päivä niiden rautatien konepa jalaisten keskuu
dessa jotka kuuluivat jo perusteltuihin järjestöihin. Sillä 
kun rantatien konepajoissa on monia eri ammattiryhmiä oli 
siis saman konepajan työnlekiät siroteltu moniin eri osastoi
hin ja järjestöihin niin ellei yhteistoiminnasta ollut puhetta
kaan.

Ensimäiset jotka ryhtyivät omaa yhdistystä perustamaan 
rautatien konepajalaiisille olivat Vaasassa olevat rautatien 
konepajalaiset. Helmikuussa 1904 lähettivät Vaasin kone
pajalaiset kiertokirjeen toisille rautatien konepajalaiisille 
ehdottaen oman yhdistyksen perustamista. Tämä kirjelmä 
otettiin ilolla vastaan useilla eri konepajoilla ja ryhdyttiin 
sääntöehdotuksia laatimaan. Perustava kokous pidettiin 
Vaasassa 24 ja 25 p. kesäkuuta 1904. Kokouksessa päätet
tiin perustaa yksimielisesti maata käsittävä yhdistys rauta
tien konepajalaiisille jolle nimeksi tuli S. V. R. Konepajojen 
työväenyhdistys. Osastoja 'toivottiin syntyvän kaikille paiik-
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kakuiinille jossa on rantatien konepajoja. Sääntöehdotuksia 
olivat tälle perustavalle kokoukselle laatineet Vaasan, Kuo
pion ja Pietarin konepajalaiset. Kokouksessa hyväksytyt 
säännöt päätettiin lähettää vielä eri osastoille eli konepajoille 
tarkaslettavaksi. Helsinkiläisiä tovereita kehoa lel-lin vallitse
maan väliaikainen keskustoimikunta jonka tehtäväksi jäi ha
kea säännöille- vahvijslustais'ekii olla yhdyssiteenä eri paikka
kunnilla olevien tai perusteltavien osastojen välillä. Tähän 
väliaikaiseen keskustoimikuntaan tulivat valituiksi pannu- 
seppä K. J. Kinnunen, maalari A. F. Grönlund-j£Lyly), seppä 
R. Lindholm, puuseppä K. \. Hacklin ja maalari A. Muho
nen. Puheenjohtajana on toiminut A. Muhonen, sihteerinä 
ja raha-sionhoitajuna A. F. Grönlund. Tämän \ iiliaik lisen 
kiSskustoiiPiikunnan tehtäväksi tuli huolehtia^-sääntöjen vah
vistuksesta. Näille säännöille eii niinkään helposti annelin 
vahvistusta siltoiiispn senaatin puolella ja saaliin niihin tehdä 
vielä korjauksiakin ja \asta kun suurlakon jälkeen tuli va- 
paanpi aika, tuli toinen senaatti, joka myös \ah\isli yiulis- 
lyksm säännöt 18 p. tanunik. 1906.

Suurlakon jälkeen, marraskuun alkupuolella 1905, lähetti 
Keskusloiinnikunla jo tiedon osastoille että he, vaikku ei vielä 
oltukaan saatu säännöille -vahvistusta, voisivat jo alollaa loi- 
n.inlansa, sillä olihan saatu yhdiistysmiis ja kokoonlumis- 
vapaus. Kaikki osastot eivät kuitenkaan ennättäneet al-oil- 
laa vielä 1905 ajalla, vaan vasta seuraavan vuoden alku
puolella. Tämä;.£$viää par-emmin osastojen loimiiutakerlo- 
m uksista.

V. 1906.

Kun oli säännöille saatu senaatin vahvistus, alettiin toi- 
niinla aivan täydellä lodella. En siinä IniJli varsiuaiirren yh- 
dls lykkii edustaja- eli vuosikokous pidettiin 22 ja 23 p. huh- 
tik. 1906. Kokous pidettiin Helsingissä rautatieläisten huo- 
neuslolla Villionfcatu 6. Kokouksen puheenjoh lajina toimi- 
■yat K. G. Koski Helsiingwlä ja II. Mattson (Helle) Turusta, 
pöytäkirjureina D. Sihvonen ja \. Muhonen, molemmat Hel
singistä. Tääjä kokouksessa «Wliititiin vakinainen keskustoi
mikunta joihon tulivat K. G. Koski, A. Muhonen, O. V. Van
hala, K. Manninen (Maaheimol ja K. .1. Kinnunen. Kinnu
sen matkuisletlua ulkoniaill-e, jonne hän sai valtion matka
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rahan, siffrtyi keskustoimikuntaan 'hänen lilalleen ensima.ineii 
varajäsen O. \Lampen (Lamminisalo). Lisäjäseniksi jtrlilo 
kuntaan valilliin E. Karhunen Viipurista, H. Mattson (Hellej 
Turusta, J. F. Vttlanen Oulusta ja J. Laakso Hangosta.

Keskustoimikunnan puheenjohtajana on ISiminut K. (■ 
Kosiki, sihteerinä A. Muhonen ja rahastonhoitajana O. V. 
Vanhala.

Tässä jjfthsim«wsesjää edustajakokouksessa tehtiin useita 
tärkeitä päätöksiä^‘niinpä .päätti kokous eitä liitytään sos.- 
dem. puolueeseen kokonaisena yhdistyksenä. Keskustoimi
kunnan kalilta. Samoin päätettiin myös yhlyä rautatieläis
ten liittoon. Kokous päätti myös ryhyä toimaxplleiisiiin 
urakkatöiden poistamiseksi, ruokailuhuojSe.iden laittamisesta 
rautateiden konepajojen yhteyteen sekä ajaa jo vireillä ole
va palikka-anomus ratkaisuun keinolla millä laihansa. Rau- 
tatiiiehallitukselle päätti kokous ilmoittaa S. V. R. Konepajo
jen t. y. perustamisesta, lehdäksansä siten itsensä tunnetuksi 
rauta tiehallituksessa ja sen alaisissa virasloissa. Jokaiselle, 
osastolle annetliiin valita itse määrätä jäsenmaksunsa, mutia 
keskiustoimikunnan keroksi jonka osastojen on suoritettava 
jokaisesta jäsenestä, määrättiin 90 penniksi vuodessa. Tämä 
kokous on ikuistut tanut itsensä myös siten, että siitä otettiin 
y n I ei nen \ a 1 o k u v a.

Vuoden varrella keskustoimikunta ijätli raulatiehallituk 
selle anomuksen etlä Viipuriin rakenteilla ölo\ aan ruokailu- 
hioneen yhteyteen lähettäisiin kokoushuone ja lukusali 
konepajalaisiia varten. Saanoin jätettiin anomus ruokailu ja 
pesuhuoneiden laitilamiseslii rautateiden konepajoille, johon 
rautatiehallitus ilmoiilti ellei sillä Iällä kertaa ole varoja 
ruokala- ja pesuhuoneiden lailtamiiseah, vaan kun saadaan 
kokemusta Viipurin konepajalla rakenleilla olevasta ruo
kaili uliin onees la niin rauta tiehallitus tulee esittämään, että 
senaatti myöntäisi varoja ruokailu- ja Jjesu huoneiden lailla 
mistä varten rauta teiden konepajoille. Viriä lähetettiin kes- 
kustoimik. puolesta kirjelmä rautatiehallituksen asettamalle 
vapaapiletlien sääntöjen muutosta varten asetetun komitean 
puheenjohtajalle. Kirjelmässä pyydettiin komiteaa ottamaan 
lruvmioon konepajalaislen toivomukset että m-yönncltäisiin 
3 kuukauden ajaksi kesäkuukausina «peili e-pH el K tai ellei 
sitä katsota voitavan tehdä niin lisättäisiin pilottien luku
määrää sannan suuruiseksi kun rautatien vaikin.iksella ken-
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kilökunnallakin on. Tämä komitea puolestansa dhdolli 
koniépajalaisten pilettien lukumäärää korotettavaksi 4:stä 
8:saan, vaan rautatiehallitus sen bylkäsii. Helsingin metalli 
sulkulaisia yhdistyksen puolesta avustettiin ikeskiiistomikun- 
nan välitykeillä Smk. 5,379:20. Jäsenmäärä oli 1,156, siis 
melkein kaikki rautatien konepajalaiset olivat silloin liitty
neet jäseneksi järjestöiliin. Näistä kyllä eivät läheskään 
kaikki olleet kypsyneitä järjestön jäseniksi vaan oli ne 
suurlakon huumaus tuonut imukaan, sillä silloinhan jokainen 
työnjohitajiisla aikain piti velvollisuutenaan kuulua järjestöi- 
h.n. Kun suurlakon huumaus oli mennyt rilli alkoi yhdis
tyksen jäsenmäärä, kuten myöhemmin ilmenee tuntuvasti 
vähenemään, mihin osaltansa vaikutti että yhdistys päätti 
kokonaisuudessaan liittyä sos.-dem. puolueeseen.

V'. 1907.

Edellisen edustajakokouksen päätöksen mukaan pidettiin 
toinen edustajakokous Oulussa. Kokous pidettiin 19 ja 20 
p. huhtikuuta Tuomiyhtiön talolla. Puheenjohtajina toimi
vat K. G. Koski Helsingistä ja J. F. Viitanen Oulusta, pöytä- 
kirjurina A. Muhonen ja K. Ahlberg molemmat Helsingistä. 
Kokouksessa pääteltiin m. m. seuraavat kysymykset:

1) päätettiin liittyä Amma Iti järjestöön; 2) ryhtyä toimen
piteisiin 9 tuulisen työpäivän voimaansaattamiseksi; 3) alim
man tuntipalkan määrääminen; 4) oppilas olojen järjestämi
nen; 5) lääkärinhoidon saaminen tarkoitustaan vastaavam
maksi; 6) terveydellisten epäkohtain 'poistaminen rautatien 
konepajoista; 7) 15 päivän kesäloman aikaan saaminen; 8l 
vapunpäivän vietto vapaana; 9) »Juna»-lehden osuuksien 
ostaminen Smk. 100:—. Keskustoimikunnan veroksi pääte! 
tiin 1 mk. vuodessa johon lisäksi tulee raut. liiton vero.

Keskustoimikuntaan ovat kuuluneet A. Muhonen, A. 1. 
Lyly, O. V. Vanhala, K. G. Koski ja O. Holmström. Näistä 
on puheenjohtajana toiminut K. G. Koski, sihteerinä A. Mu
honen ja rahastonhoitajana O. V. Vanhala. Johtokuntaan 
ovat kuuluneet J. F. Viitanen Oulusta, E. Karhunen Viipu
rista, H. Helle Turusta ja J. Laakso Hangosta.

Edustaja vuosikokouksen päättämistä asioista on keskus
toimikunta vuoden ajalla jättänyt virastoihin 9 tuntisen
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tvöpäivä anomuksen. Tätä anomusta konep. insinöörit koko
uksessaan vastustivat, mutta rautatieh. piti sitä kohtuullisena, 
ehdotti kuitenkin omasta puolestansa että senaatti hyväksyisi 
54 tuntisen työviikon käytäntöön 'rautatien konepajoille siten 
että työpäivä alkaisi kello 7 aamulla ja loppuisi kello 6 illal
la, josta puoli tuntia olisi aamiaislomaa ja tunti päivällis- 
lomaa. Tämän ehdotuksen johdosta lähetettiin keskustoimi
kunnan puolesta kirjelmä senaattiin kulkulaitostoiimikun- 
nalle. Kirjelmässä luotiin esille, että irautatiehallituksen eh
dottama päivän lyhennys ei vastaa tarkoitustaan varsinkin 
kun ei ole ruokailuhuoneita niin ei puolentunnin loma ole 
juuri miksikään hymyksi, sillä eihän puolessa tunnissa en 
nälä etenpänä käydä aamiaista syömässä ja työntekiät joutu
vat yhtäkaikki olemaan konepajojen epäterveellisessä ilmas
sa 10 tuulia. Sentakia Ehdotettiin että työt alotetlaisiin klo 
7 aamulla ja yhden tunnin päivälllsioman ikeskeytyksellä 
päättyisi kello 5 illala muina arkipäivinä paitsi juhla-aattoi
na kello 2 i.p. el yhteensä 52 tuntia viikossa. Anomus viipyi 
»naatissa noin kolme vuotta, vaikka sitä useampia eri ker
toja käytiin kiirehtimässä ja lopuksi se hyljättiin sillä ilmoi
tuksella ettei nyt ole sopiva aika tälläisten uudistusten toi- 
inee n pan em i seen.

Niitä monia kysymyksiä joista edustajakokous teki pää
töksen ei vuotien varrella ennätetty lähettää rautatiehalli
tukseen syystä kun entiset viipyivät siellä niin kauan, eikä 
tahdottu kaikkia sinne yhtä aikaa kasata. Jäsenmäärä oli 
vuoden kuluessa laskenut niin, että vuoden lopussa oli yh
distyksessä jäseniä noin 600. Suurimpana syynä, niinkuin jo 
edeltä mainittiin lienee yhdistyksen jäsenmäärän vähenemi
seen ollut yhdistyksen liittyminen sos.-dem. puolueeseen ja 
sosialismi alkoi pelottaa monia vanhoillisia jotka ainoastaan 
suurlakon innostuksesta olivat mukaan liittyneet.

V. 1908.

Tämän vuoden edustaja-vuosikokous, joka oli kolmas 
järjestyksessä, pidettiin Turussa Vähäväkisten osakeyhtiön 
talolla 25 ja 26 p. huhtikuuta. Puheenjohtajina toimiva K. 
G. Koski Helsingistä ja J. F. Viitanen Oulusta, pöytäkirjiirei
nä A. Muhonen ja K. Ahlberg molemmat Helsingistä.
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Tässä kokouksessa tehtiin sellainen päätös, eitä edus taja- 
vuosikokouksia pidettäisiin vaan joka toinen vuosi ellei eri
koisen tärkeät asiat vaadi sitä pidettäväksi jo > uixien perästä. 
Oli tultu huomaamaan, eitä ne päätökset, joita joka vuosi 
tehtiin eivät ennättäneet luilla läheskään kaikki virastoissa 
käsiteltyä, niin että edustajakokouksista oli näin ollen tarpee
tonta kulua varsinkin kun jäs-nmäärä näytti yhä laskevan.

Kokous päätti myös, että eroltaan rauiatieläisten liitosta 
tämän juoden lopussa. Eroamisen syynä oli ellei rautatie
läisten liitto ajamuit konepajalaiisten asioita sillä tarmolla kuin 
konepaj alais ten puolelta oli toivottu ja koska konepajalaiset 
asemansa puolesta katsottiin olevan lähempänä ulkopuolella 
olevia ammattiryhmiä niin pidettiin edullisempana kuulua 
Ammattijärjestöön, johon nyt toisen kerran pääteltiin liittyä. 
'Piimä liittyminen tapahtui kuitenkin erinäisten syiden lakia 
vasta v. 1909. Päätettin myös ryhtyä toimenpiteisiin parem
man lääkärinhoidon aikaansaamiseksi siten, että työnteki
jöille annettaisiin oikeus kääntyä sen lääkärin puoleen kuin 
parhaaiksi näkee ja että valtio korvaisi kulut.

Vanhuuden eläke kysymys oli myös kokouksessa käsiteltä
vänä. Kokouksessa oli kaksi mielipidettä joista ensimäinen 
kannatti anomuksen tekoa Rautatiehallitukseen ja toinen että 
käännyttäisiin sos.-dem. eduskuntaryhmän puoleen pyvn- 
nöllä, että ryhmä koettaisi ajaa sitä lainsäädäntötiePii -ratkai
suun. Kumpikin ehdotus sai yhtä suuren kannaluiksen osak
seen jonka lakia se jätettiin keskustoimikunnan ratkaista
vaksi kumpaako tietä lähtevät sitä ajamaan.

Sairausajan avustuksien myöntäminen konepajojen työ
miehille sai kokouksessa sellaisen ratkaisun, että keskustoi
mikunnan on käännyttävä sos. dem. eduskuntaryhmän puo
leen ja sitä tietä koetettava saada eduskunlaesilys. Sos. dem. 
eduskuntaryhmä ei kuitenkaan ottanut sitä ajaakseen sillä 
syyllä ettei se rupea jonkun pienen ryhmän erikoisetujen 
ajajaksi. — Kokouksessa päätettiin .myös että olisi perus
tettava rahasto josta voidaan avustaa sellaisia tovereita jotka 
ovat mielipiteittensä takia joutuneet pois työpaikastaan tai 
ovat mielivaltaiseksi joutuneet pois lähtemään. Kassa homma 
raukesi kumminkin sitte jostakin syystä.

Keskustoimikuntaan ovat kuuluneet K. G. Koski puheen
johtajana, A. F. Lyly rahastonhoitajana, A. Muhonen sihtee
rinä sekä muina jäseninä O. V. Vanhala ja O. Holmström.
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Johtokuntaan ova kuuluneet .1. F. Viiltänen Oulusta, J. Nup 
ponen Viipurista, S. Manner Vaasasta ja A. Leimu Tu
rusta.

V. 1909.

Edellisen edustajakokouksen ipäätöksen mukaisesti ei 
edustajakokousta tänä vuonna pidetty kun ei ollut erikoisia 
syitä. Keskustoimikuntaan ja johtokuntaan ovat kuuluneet 
samat kuin edellisenäkin vuotena paitsi että K. G. Kesken 
erottua kesken vuotta keskustoimikunnan ja yhdistyksen jä
senyydestä tuli varajäsen K. Ahlberg hänen tilalleen keskus- 
loi,mikunlaan. Puheenjohtajana toimi ensin K. G. Koski, 
sitte O. V. Vanhala, rahastonhoitajana A. F. Lyly ja .sihtee 
rinä A. Muhonen.

Edustajakokouksen päättämä kysymys, että ryhdyttäi
si yhdessä rautatielälsliilon kanssa hommaamaan parempaa 
ja tarkoituksen mukaisempaa lääkärinhoitoa, raukesi sik
seen siitä syystä kuin erottiin rautatieläisliilosta niin ei liene 
halu11u yhteistoimintaa.

J^oS+ömyy&vuistilBfthaston^Spffliöt piti myös keskustoi
mikunnan painaltaa multa niitä* ^i kiirehditty sen takia 
kun Ammattijärjestön toimesta luvattiin toimittaa malli
sääntöjä tällaisia kassoja varten. Ammattijärjestön toimesta 
loimitettiinkin teiset mallisäännöt vaan ne eivät sopineet 
meidän yhdistyksemme oloihin.

Toiminta on kuluneella vuodella ollut entistä laimeampaa 
ja jäsenluku on laskenut yhä alaspäin.

F. 1910.

Vuosi alkoi samoissa merkeissä kuin edellinenkin, toi
minta oli laimeata, "eikä ihmekään sillä olihan jäsenluku yhä 
laskenut. Edustajakokous pidettiin tänä vuonna Vaasassa 
23 ja 24 ip. huhtik. ruotsalaisen työväenyhdistyksen talolla. 
Puheenjohtajina toimivat O. V. Vanhala Helsingistä ja J. 
E. Pukander Vaasasta, pöytäkirjureina K. .1. Jäppilä ja A. 
Muhonen, molemmat Helsingistä. Tässä kokouksessa pää
tettiin m. m. ryhtyä puuhaamaan yleistä palkankorotus ano 
musta, joka jätettiin keskustoimikunnan huoleksi. Ano
musta varten kootaan tilastoa rautatien konepajojen työote-
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kijäin palkoista. Näistä kootuista tilastoista kävi selville mi
kä oli tuntipalkka 3 vuolla takaperin ja mikä on nyt sekä 
paljoko on vuokraa kuukaiudiessa ja montako henkeä on elä- 
tettävdm sekä vielä kuinka paljo elantokustanmuksel ovat 
kohonneet 3 vuoden ajalla j. n. e. Yllä oleviin y. m. seikkoi
hin nojaten anottiin eitä tuntipalkkoja koroteMaisiin niille 
jokien tuntipalkka on 47 penniä Hai siitä alle 15 prosenttia 
ja niille joiden palikka on yli 47 pennin korotettaisiin 10 pro
senttia ja et lii oppilaille koiralle tiaisiin 10 prosenttia. Tämä 
iriKnnus jätettiin rautatiehallitukseen vasta seuraavana ke- 
s äänä syystä että vuoden 1910 lopuilla ja iseuraavain vuoden 
alussa oli kovin huono työaika niin että toisissa S. V. R. ko- 
gB«joissa tehtiin lyhennettyjä työviikkoja joka isiis vaikutti 
el lii anomuksen jättämistä ei erikoisesti kiirehditty. Ano
muksen hyväksyi rautatiehallitus siinä muodossa että palk
koja saadaan kyllä korottaa mutta eivät ne saa tulla kor
keammiksi kuin imBalliteollisuuJjtiiiton tehtaissa olevat pal
kat on.

Samassa kokouksessa päätettiin myös kääntyä rautatie
hallituksen puoleen anomuksella oppii as olojen parantami
seksi niin että oppilailla ei teetettäisi muita töitä kuin hänen 
op p i ala ans a kuuluu;

että oppilaslukirrajoitettäisiin yhdeksi kutakin viittä am
ma Uit aitoista lyöntekiää kohti;

että oppilalten palkkaa tuntuvasti korotettaisiin niin että 
heille kävisi mahdolliseksi omialla ansioillaan eläminen;

elää oppiaika olisi enintään kolme vuotia jonka ajan ku
hmua opissa ollut saisi nauttia kullakin paikkakunnalla eri 
työsopimuksen mukaista palkkaa sekä jos konepajasta eroaa, 
saisi idosoppineen todistuksien.

Tämäti anomuksen johdosta valitsi rautatiehailliitus ko
mitean tutkimaan oppii as oio ja rautateiden konepajoissa ja 
jonka komitean tehtävistä ei kai vieläkän oilie tullut sen val
miinpa a.

Keskustoimikunnan veroksi hyväksyi kokous 1: 30 p. jä
senellä vuodessa johon lisäksi tulee Annin at ti järjestön vero.

Keskustoimikuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet K. 
Maaheimo puheenjohtajana, J. Kivekäs rahastonhoitajana, 
A. Muhonen sihteerinä sekä muina jäseninä A. Haapala ja
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K. J. Jäppilä. Johlakuillaan ovat kuuluneet J. F. Viiltänen 
Oulusta, 9 Kakkinen Pietarisia, J. Nupponen Viipurista ja 
J E. Pukander Vaasasta.

Yihdislyksessä oli vuoda;" lopulla ainoastaan 305 täysi 
maksanutla jäsentä.

V. 1911.

Tämäkin vuosi alkoi yhtä huonoilla .toiveilla kuin edelii 
nenfcin. Edustajakokous pidetlin tänä vuonna, sillä oli su 
tunut sellaisia tapahtumia niin kuin esim. Kuopion konepa
jalla, jossa sanottiin eräs työmies irti työpaikastaan sen ta
kia, että oli joutunut sairastamaan pitempiaikaista 'tautia. Tä
mä irtisanominen kuitenkin peruutettiin kun yhdistyksen 
puolelta cili tapahtuman johdosta ryhdytty toimenpiteisiin.

Edustajakokous pidettiin 8 ja 9 p. huhtikuuta Viipurissa 
rautatieläisten huoneustolla. Puheenjohtajana toimivat K. 
Maaheimo Helsingistä ja A. Luukkonen Viipurista, pöytäkir- 
jureina A. Muhonen ja J. Kivekäs.

Kokouksessa tehtiin useita tärkeitä päätöksiä jotka olivat 
yhteydessä eduskunnaina keskusteltiin rautatien konepa- 
jalaisten olojen parantamiseksi suunniteltujen kysymysten 
kanssa. Kysymys että ikonepajalaiisten olisi pyrittävä vaki
naiselle kuukausipalkaile sekä yleensä samanlaisiin oiikeuk 
isiin kuin l:iiifcenne=hsiastoi]la palvelevat vakinaiset rautatieläi
set jätettiin ‘uutuutensa puolesta toistaiseksi lepäämään, mut
ta sensijaan päätettiin: 1) että työpalkat olisi korotettava 
vähintään 20 prosenttia keskimäärin siten että alempi palk- 
kaiiset tulisivat saamaan isomman korotuksen kuin ylem
mällä palikalla ^olevat. 2) Työpäivä määrättävä 8 tuntiseksi. 
31 Sairausajalta maksettava vähintään puolipäiväpalkkaa 
kultakin sairauspäivältä. Tapaturmaisesti johtunut sairas- 
hoito ynnä lääkäriin kustannukset suoriteltava rautatien va
roista. 4) Kesälomaa myönnettävä täydellä palkalla. 5) 
Vanhoille ja työky vöttömiile turvattava riittävä eläke. 6l 
Työt järjestettävä konepajoissa niin ettei tilapäisen työttö
myyden tähden eroteta il yöstä. 7) Konepajan työläiset yleen
sä aseteltava samoihin oikeuksiin vakinaisten rautatieläisten 
kanssa vapaapiletteiihiin y. m. nähden. Kokous antoi täyden 
tunnustuksen edustaja Kirveen eduskunnassa tekemälle alot- 
teelle rautatien konepajojen työntekijäin aseman korjaami
seksi.
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Sililii vanalla ellei hallitus eduskunla-alolleen johdosta 
ryhdy eideiHä esiteltyihin uudistus toimenpiteisiin niin vel
voitti kokous keskustoimikunnan tekemään rautaliehalliituk 
selle ■'anomuksen jossa ensi sijassa anolaan että valtion on 
korvattava .työläisille vähintään puolipäiväpalkkaa ja loi
seksi eitä työpäivä olisi lyhennettävä, etupäässä sdinälläpi- 
tiien jo ^liettä mainittua normaali työaikaa, kolmanneksi, 
koska ilmi on luikit että valtion konepajoissa on ruvettu irti
sanomaan työläisiä pitempiaikaisien sairaustapausten sät
kiessä, lausui kokous siitä mitä syvimmän paheksuin isensa 
sekä vastaisien lapamsiten varalta velvoitti keskustoimikun
nan leseinään täistä rautatiehallitukselle ^esityksen.

Keskustoiniikunlaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet K. 
Maaheimo, A. Muhonen, O. ;£pmminsato, J. Rinne ja O. Sal
minen. Näistä joutui kuitenkin K. Maaheimo pois työpai
kastaan kesken vuolla lyön vähyyden lakia ja joutui näin 
])'oitsd<esikusik)iknikuinian jäsennyydestä ja häneen tiktlieen (ui 
A. Holopainen. Puheenjohtajana oli en-slin K. Maaheimo ja 
sille hänen poiisjoudullua O. Lamuninsalo, rahaslonhoitajana 
on ollut J. Rinne ja sihteerinä O. Salminen. Johtokunnan 
jäseninä J. F. Viitanen, Oulusta, M. Kakkinen Pietarista, J. 
Nupponen Viipurista ja J. Saari Kuopiosta.

Raulatieläisliitto ehdotti 'että ryhdyttäisiin hommaamaan 
orityisIä tapat urma vakuutu sla-itosta rautai tietäisten koskau- 
teen. Kesjiustoimikunla, kuulinaan ensin osastojen mielipi
teen, ilmoitti ellei konepa jalaisel kannata mainittua han
ketta.

V. 1912.

Edustajakokousta ei pidetty. Keskustoimikuntaan ovat 
kuuluneet samat kuin edellisenä vuotenakin. Keskus toimi i- 
kunnan virkailijoina ovat toiimineet O. Lamminsalo, puheen
johtajana, ,1. Rinne rahastonhoitajana ja O. Salminen sihtee
rinä. J oh letkuiltaan ovat kuuluneet .sannat kuin idel lisen a- 
kin vuotena paitsi että M. Kakkinen lilalle tuli V. Mantere 
Hangosta, sen lakia että Kakkinen joutui pois työpaikastaan 
Venäjän vapun vieton takia. Samalla kertaa kuin Kakkinem- 
kin, joutui Pietarin konepajalla saman syyn lakia pois kaik
kiaan 19 miestä, niistä oli kuitenkin ainoastaan 3 yhdistyk
sen jäsentä. Keskustoimikunta kääntyi tapahtuman johdos
ta Rautatiehallituksen puoleen k ir jelmätlä/nossn pyydettiin
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että tapahtuman johdosta pantaisiin tarkka tutkimus toi
meen ja jos mainitut työmiehet havuttaan [syyttömiksi, hei
dät olet taisi in takaisin töihin. Tämän johdosta rautatiehal 
lilus ilmoitti ettei se katsonut olevan syytä ryhtyä mihinkään 
toimenpiteisiin koska mainitiut miehet itse eivät kääntyneet 
rautatiehallituksen puoleen eivätkä myös olleet valtiruftaneel 
keskustoimikuntaa puolestansa ajamaan tätä asiaa. Keskus 
toimikunnan varoista luovuteltiin heti Smk. 50: - työttö
miksi joutuneille sekä .pyydettiin osastoja avustamaan [puo
lestansa lisää. Osastot lähetlivälkin avustusta seuraavasti: 
Helsingin os. Smk. 25: —, Oulun os. Smk. 25: —, Turun os. 
Smk. 22: —, Hangon os. Smk. 16: 75, Vaasan os. Smk. 1J: 25 
ja Viipurin os. Smk. 10—sekä näiden lisäksi vielä Pietarin 
osasto avusti suoraan hätään joutuneita.

Keskus-toimikunnassa keskusteltiin mitä olisi tehtävä sen 
johdosta ettii raiutatiehalliitus ei ollut ryhtynyt mihinkään 
toimenpiteisiin valtion varain vai iokunitpn mietinnössä ole
vain ehdotusten 'toteuttamiseksi. Pyydettiin osastojen ta ri
sun toa ja kun se oli saatu pyydettiin edustaja J. Kirvestä 
anoihusta v almislamaan. Tähän J. Kirves ilmoitti että hä
nen mielestänsä tähän anomukseen tulisi liittää kaikkiaan 7 
eri anomusta, nimittäin: työpäivänlyhennys, palkkojen pa
rannus, sairausajan avustus, Vanhuuden eläke, kesäloma, 
vapaaliput ja vakinaiseksi nimitys ja että tätä varten valit
taisiin erityinen anomuskomitea joka valittaisiin siten.että 
kultakin konepajalla valittaisiin yksi edustaja sekä että kes
kustoimikunta itse oikeutettuna kuuluisi myös tähän komi
teaan. Keskustoimikunta hyväksyi tämän ehdotuksen sekä 
ilmoitti osastoille eitä pitäisivät paikkakunnallaan yleisiä ko
kouksia sekä v alitsisivat edustajan yhteiseen anoinuiskomi 
leaan. Osasi oi nouda ttivulkin tätä ehdotusta ja yhteinen 
kokous pidettiin Helsingissä 6 ja 7 p. lokakuuta. Edustajia 
oli saapunut yksi joka konepajalta; puheenjohtajana toimi 
keskustoimikunnan puheenjohtaja O. Lamminsalo, pöytä- 
kirjurina keskustoimik. sihteeri O. Salminen. Kokous käsit- 
teli vaan pääpiirtessään anomuksen suurundel ja antoi sen 
valmistuksen keskustoimikunnan huoleksi. Anomus käsitti 
kaikk ia a n seu raa vai eri anomukset:

1) työpäivänlyhennys,
2) työpalkkojen parantaminen,
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31 korvaukset tapaturmista,
41 sahansa jän avustus,
5) eläke,
(>) kesäloma,
7) vapaaliput,
8) nimitys vakinaisiksi.

Keskustoimikuntaa avusti anomusta laatiessa edustajat 
J. Kirves ja Edv. Gylling. Knoinus jätettiin raulahelialli 
lukseen 17 p. jouluk. 1912 ja saatiin päätös vasta kesäk. 
29 p. 1914. Anomukset hyljättiin kaikki järjestään lukuun
ottamatta kesäloma-anomusta joka jo aikaisemmin oli saa
nut ratkaisunsa siten että kaikki ne rantatien konepajani 
työmiehet jotka yhtäjaksoisesti ja nuhteettomasti ovat pal- 
velleettrväthintään 10 vuotta, saava! viikon loman täydellä pal
kalla. Tästä olivat eräät yksityiset, yli 10 vuotta konepajas
sa työskennelleet jättäneet myöskin anomuksen.

Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden lopulla ainoaslaan 231 
jäsentä; pienen: millään kuin se on koskaan ollut.

r. 1913.

'ritilä vuonna pidettiin taas eduslajakokous ja joka «idet
tiin Kuopissa 23 ja 24 päivä maaliskuuta. Kokouksen pu
heen johitajima toimiva! O. Lamminsalo tWelsingistä ja J. Saa
ri Kuopiosta, pöyläkiijurina O. Salminen. Kokouksessa pää
tettiin m. m. että anotaan lai telia vaksi konenajojen välittö
mään yhteyteen vaalteilen säilytys ja pesuhuoneet, päätet
tiin kääntyä rautat.ienylilääkärin ja rauläliehallituksen puo
leen, ellä konepajoissa ja niiden yhleyligssä olevissa käytmä- 
löissä noudatettaisiin entisiä parempaa puhtautta ja että nii 
hin laiteltaisiin sylkyastioita. Rauiatiehallit. taas pääleiliin 
lähettää anomus, ettii ruokailuhuoneet ja keittiöt laitettaisiin 
niille konepajoille joilla ei niitä ennesiään ole ja että keittiön 
hoito jätettäisiin miehi-slön itsensä järjestettäväksi. Päätet
tiin myöskin anoa, että valtio kustantaisi työssä käytettävä! 
päällysvaatteet sekä niiden puhtaanapidon. Kokous päätti 
taas että yhdessä teisten rautatieläis järjestöjen kanssa olisi, 
jos nämä 'suostuvat, ‘ryhdyttävä loimiin tehokkaamman lää
kärinhoidon aikaansaamiseksi joka uliisi auteltu siten, että 
rauta! ielä isille anneltaisi oikeus eri taudeissa käänlvä erikois
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lääkärien puoleen. Rautatiehallituksen puoleen pääteltiin 
kääntyä kirjelmällä jossa tiuomaulehvän, että lyöt järjestet
täisiin rautatien konepajoilla vastaisuudessa niin ettei tvön- 
väfliyyden takia tarvitsisi miehiä vähentää. Näitä kaikkia 
amunuksiu ei vuotien ajalla ole voitu lähetkää rautatiehalli
tukselle syystä ellä loisia anomuksia on useampia odotta
massa ratkaisuaan ja ehkä ole tahdottu kaikkiaPsdniTe ka 
sala yhtäaikaa.

Keskustoimikuntaan ovat kuuluneet O. Lamminsalo pu
heenjohtajana, J. Rinne rahastonhoitajana i.i O. Salminen 
sihteerinä .sekii muina jäseninä A. Holopainen ja J. Rukkila 
sekä hänen erottuaan J. E. Tuciminetg Johtokuntaan ovat 
Kuuluneet ,1. Korpi Hangoista, A. Eriksson Turusia, J. Nup
ponen Viipurista ja E Heikkilä Oulusta. Nyt oli yhdistyk
sen jäsenluvussa ta pali timul se kauan odotettu käänne. Yh
distyksen jäsenmäärä joka vuodesta 190(5 aikain säännölli
sestä väheni vuosi vuodelta oli nyt alkanut kohota. Edelli
sen vuoden lopussa, jolloin jäsenluku oli vällieniimillään oi’ 
231 jäseniä yhdistyksessä ja tämän vuoden lopussa niitä oli 
295, siis vuoden ajalla lisäänlynyt (54 jäsenellä.

V. 7974.

Edustajakokousta ei tänä vuonna pidetty eikä numlen- 
kan tapahtunut mitään huomattavampaa. Rauta li eli at Hiuk
sella odoteltiin .ratkaisua isille isolle anomukselle joka isisälle- 
jätetliin jo joulukuussa 1912. Päätös saatiinkin vuoden puo
livälisi niin kuin ennen jo on mainillu. Nyl olisi aika ollut 
jättää ttpa u tali eli altitnkselle.J niitä anomuksia jolta edellisen 
vuotien odustajakokous oli päättänyt ja joita ei vietä oltu jä
tetty. Nämä yritykset kuitenkin keskeylyivät, sillä alkanut 
maailman sota käänsi kaikki suunnitelmal loisin kuin oli 
ajateltu. Niinpä siirrettiin sopivampaan aikaan kaikki ne 
kysymykset joita olisi nyt ollut vuoro jättää hai lii ukseen.

Keskustorini kunnan jäseninä ovat olleet sanial kuin edd 
lteenäkim vuotena, samoiin johtokunnan jäseninä. Keskus- 
loini ikunnan virkailijoina ovat myös toimineet samat kuin 
edelliisenäkin vuotena.

Jäsenmäärä vuoden lopulta oli 349, lisäys edelliseen vuo
teen nätuden 54 jäsentä. Siis toivoa yhidistyksen vaurastumi
sesta yhä jatkuu.
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V. 1915.

Tänä vuonna olisi ollut aika pitää edustajakokous multa 
poikkeuksellisten olojen lakia päätettiin se siirtää vuodeksi 
■eteenpäin.

Keskustoimikuntaan ovat kuuluneet O. Lamminsalo pu
heenjohtajana, J. Rinne rahaslonlhoilajana ja O. Salminen 
sihteerinä sekä muina jäseninä J. E. Tuominen ja K. Holo
painen sekä viimeksi mainitun muutettua pois paikkakun
nalta J. Koivisto. .Johtokuntaan ovat kuulunee!! samat kuin 
kahtena edellisenäkin vuotena.

Kevät puolella vuolta ryhlyiväl melkein kaikilla rauta
tien konepajoilla olevat työläiset palkankorotus puuhiin. 
Toisilla paikkakunnilla jättivät osastot tai työläiset itse ano
muksensa joko piiri- tai rautatiehallitukseen, toiset osastot 
taas lähettivät anomuksensa keskustoimikunnan välityksellä 
rautatiehallitukselle. Rautatiehallitus hyväksyi palkkoja ko
rotettavaksi siten, f itä ne työläiset joiden tuntipalkka on 50 
penniä tai siitä yli, saavat 5 penniä ja ne joiden palkka »n 
alle 50 penniä, saavat 4 penniä Msää.

Kun elän lohnstann ukset, alkoivat kohota tavattomasti \li 
tavallisten hintojen niin se yllämainittu korotus, jonka rau- 
latiehallilus ja senaatti hyväksyivät eivät kauvankan voineet 
tyydyttää, niinpä saman vuoden syksypuolella Viipurin ja 
Helsingin osastojen aloitteelta ryhdyttiin puuhaamaan uutta 
palkankorotus anomusta. Pidettiin sitä varten erityinen ko
kous Helsingissä, johon edustajia oli saapunut yksi joka 
osastosta paitsi Kuopiosta oli kaksi edustajaa ja Helsingistä 
viisi. Kokous pidettiin työväentalolla 31 p. lokak. ja toimi 
siinä puheenjohtajana E. Mäkinen ja pöyläkirjurina G. Tam- 
Jander, molemmat Helsingistä. Päätettiin rautatiehallituk
selle jättää palkaiikorotusanomus joissa kalliiseen aikaan ve
doten pyydettiin palkkoja korot että vak si kaikille rautatien 
konepajalaisille siten, että ne työntekijät joiden tuntipalkka 
on 40 penniä tai siitä alle saisivat 15 penniä, 41—50 penniin 
saisivat 12 penniä ja 51 pennistä ylöspäin saisivat 10 penniä 
lisää. Tämä anomus hyväksyttiin siten että ne työntekijät 
joitejiperustuntipalkka on 37 penniä tai sitä alle saavat 10 
penniä, 38-^39 penniin 9 penniä, 40—49 penniin 8 penniä, 
50—59 penniin 7 penniä ja 60 pennistä ylöspäin saavat 6 
penniä lisää.
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Edellinen korotus astui voimaan 21 p:llä kesäkuuta, jäl
kimäinen 21 p:ltä marraskuuta.

Yhdistyksien jäsenmäärä oli juoden lopulla 620 täysin 
maksanutta jäsemläafsiis jäsenmäärä vuoden ajalla lisäänty
nyt 271 jäsenellä.

Yhdistyksen jäseninä iiriin ripeätä nousua on jatkunut v. 
1916 ajalla, niin että maaliskuun lopulla 1916 koottujen ti
lastojen mukaan kuului yhdistykseen 969 jäsentä. Näiden 
lisäksi kuului rautatien konepajojen lyöntekiöitä vielä ulko
puolella oleviin, moniin eri järjestöihin yhteensä 205, siis 
ghleensä järjestyneitä 1,174. Saman tilaston mukaan oli 
rautatien konepajoissa lyöntekiöitä yhteensä 2,231, niin jär
jestymättömien osalle siis jää 1,057. Järjestyneitä on siis 
rautatien konepajoilla jo yli ’50 prosenttia mikä entiseen 
verraten voidaan pitää koko hyvänä saavutuksena. Järjestyi 
mällönrien luvun tekee näin suureksi vielä se että lukuun 
on oteltu Inntipalkatla olevat esimiehet ja kun yhdistyksen 
sääntöjen mukaan jjteeneksi pääsee 18 vuolla täyttäneet, niin 
joutuu suuri oppilasmäärä näin ollen järjeslymällömien lu
kua lisäämään. Paljon tietysti on vielä varsinaisia tvön- 
teköiläkin järjestöjen ulkopuolella ja kun näistä järjesty
neistäkin kuuluu vielä paljo jäseniä moniin eri järjestöihin 
yhdistyksen ulkopuolella ja jotka yhdessä koossa ollen voisi
vat painavammin lyiiskennellä oman asemansa hyväksi. 
Yhdistyksen jäsenmäärän kohoamiseen on ollut suurimpana 
syynä nykyinen kallis aika, joka on pakottanut liittymään 
yhteen, siten turvatakseen itseänsä. Mahdollisesti osa näistä 
nyt siirtyneistä jäsenistä parempien aikojen tuttua vetääntyv 
pois, niin että valistusta larvisllaisjjjj lietsoa näihin uusiin jäse
niin niin siilon ei tarvitsisi tuottaa varajoukkoihin jotka 
ainoastaan hädän tullen siintyvät joukkoon. Täynnä toivei
ta paremmasta tulevaisuudesta lopetamme ensimäisen kym
menvuotisjakson ia koettakaamme työskennellä niin että toi
nen kymmenvuotiskausi olisi satoisampi edeltäjäänsä.

O. S.

2
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Keskustoimikunta

näkyi jo ryhtyneen alkuvalmistuksiin 1904 ja 1905 jonka 
aikana sille oli kertynyt varoja, jotka tähän ovat erikseen 
merkitty:

Tuloja yhteensä .... 178: 07
Menoja »_______ 85:05

Jäännös Smk. 93: 02

Kertomus

Keskustoimikunnan tileistä kirjain mukaan 
1. 1. 1906—1. 1. 1916.

Alempana olevasta tulo-taulukosta käy selville, minkä 
verran osastot ovat vuosittain Keskustoimik. varoja tilittä
neet. Menotaulukossa taas erikseen luetellaan menoerät vuo 
sittain. Veroina on Keskustoimikunta pääasiassa tilittänyt 
aikaisemmin S. Rautatieläisten liitolle, sekä nykyään S. Am 
mattijärjestölle, senjälikeen suuremmat menoerät ovat palkat 
joihin on laskettu matkat, työanjan menetys sekä eri henki
löille tehdystä työstä laskun mukaan ja keskustoimikunnalle, 
muut menot ovat pienempiä.

Menotaulukosta voi saada väärän käsityksen kun vertai
lee tulotaulukkoon, mutta on otettava huomioon, että siellä 
en merkitty nekin summat jotka on pankkiin viety. Osastot 
ovat myöskin ylimääräisiä vei oja keskustoimikunnan kautta 
tilittäneet, joista ei toimikunnalle ole jäänyt mitään, niin
kuin Ruotsiin, Belgiaan y. m. sellaisiin, joka tarkemmin tau
lukosta selviää.
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Keskusloiniikiinivin omaisuus 3/JS2 1915:

Mk. P-------—-----

jäsenkirjoja 200 kpl. å 30 p:iä .... 60

Leimasinta 1 kpl...................................... 14 —
Monistuskonetta 1 kpl......................... 60 —
Työv. säästöpankissa............................. 722 71

Käteistä...................................................... 273 08

Yhteensä 1,129 79

Helsingin osaston toimintakertomus.

S. \ . R. konepajojen työntekijäin ammatillinen jiirjos- 
lyminen Helsingissä voidaan laskea alkaneeksi vasta suur
lakon jälkeen. Valmisteluja on kai jonkun verran homma tiu 
aikaisemmin, maila vasta v. 1915 marraskuun 9 p:nä oli 
rautatien konepajojen lyömiehel kokoontuneet yleiseen ko
koukseen jokafipn pidetty entisessä verhoiliain työliuonessa 
konepajalla. Näin käytiin keskustelemaan oman osaston 
perustamisesta ja lulliin siihen yksimieliseen tulokseen, että 
päätettiin ulottaa väliaikainen osaston toiminta koska oli 
yhdisilysmis- ja kokoontumisvapaus myönnetty.

Sääntöjä ei vielä ollul. Ne olivat senaatissa valnislusla 
\arttomassik, Jäsenkirjoja ei myöskään ollut, vaasi päätettiin 
käyttää jäsenkirjain asemasta väliaikaisesti sekkiä jotka on 
v irusleHava osasten leimalla joka päätettiin heti hankkia.

Ensiimäiseen johtokuntaan tulivat \aliluksi seuraavat 
jiisenet: K. ,1. Kinnunen, A Muhonen, II. Kajander, K. Man
ninen (Maahcimo) ja O. V. Vanhala.

Konepajan insinööri O. Lönroth luovu Hi konepajalla si
jaitsevan lainakirjaston sekä vanhat rautatieläisien soitto 
torvet osaston hoitoon.

Osasto oli edustajainsa kautta läsnä Rautatieläisien liilan 
peru s ta vassa kokouksessa T am pereella.
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Ruotsalainen osasto perustettiin vuoden lopulla joka toi
mi alkuperäisen osaston alaosastona.

V. 1906 tammikuun 18 p. saatiin säännöt senaatista vah 
vistettuna ulos ja jäseneksi pääsee ellei osaston .toimikunta 
katso laillista syytä olevan jokainen 18 vuotta täyttänyt S. 
V. R. Konepajassa työskentelevä työntekijä.

Osasto on itselleen hankkinut oman lipun joka tuli mak 
samaan noin 700 mk.

Kävelyretkiä on lipun kanssa tehty useita jolloin on aina 
ollut oma soittokunta mukana. Muunmuassa oli lippumme 
menneisyydessä hajonneen luokkaeduskunnan talon edessä 
silloin kun siellä 'hyväksyttiin ja valmistettiin uusi vaalilaki 
Suomen kansalle.

Osasto liittyi sosiaJidemokraatiseen puolueeseen ja oli 
2:den edustajansa kautta läsnä Oulussa pidetyillä puolue- 
päivillä; nimittäin K. Manninen (Maäheimo) ja G. Johansson 
joista viimemainittu tuli valituksi puoluetomikunlaan.

Samoin oli osasto yhdistyksemme vuosikokouksessa läsnä 
edustajainsa kautta.

Osasto on ostanut Työväen Sanomalehti O.-Y. osakkeita 
10 kpl. ä 10:—Saumoin Arbetet-lehden osakkeita 3 kpl. 
ä 10:— mk.

Huvi toimikunta pani toimeen ensimäisen vuosijuhlan 
Ylioppilastalolla sekä hauskan huvimatkan Forssaan heinä
kuulla ja oli sanottua matkaa varten saatu erityinen ylimää
räinen huvijuna kahden veturin vetämänä.

Rautatieläisien liiton kokouksissa on osasto ollut edus
tettuna sinne valittujen jäsentensä kautta; myöskin liiton 
vuosikokouksessa Viipurissa jossa myös tuli valituksi liitto- 
valiokuntaan A. F. Lyly ja on mainittu jäsen liittovaliokun- 
nan kokouksissa valvonut etupäässä konepajojen työmiesten 
palkkaetuja.

Keskushallinnon painattamaa lentoleliteä »Nyt järjes 
töön» on osasto lunastanut konepajoissa jaettavaksi 800 kpl. 
ja oli tämä lehti hyvin valaiseva ja asiallisesti kirjoitettu 
herättämään niitä tovereita jotka eivät ole jaksaneet seurata 
aikaansa liillymällä jäseneksi omaan yhdistykseen joka elu 
päänsä toimii heidän edukseen.

Vapaaehtoisella avunkeräyksellä on kerätty varoja Lovii 
san—Vesijärven rautatien lakkolaisille 78 mk. 65 p. Helsin
gin metallityönlekijöitä on avustettu heidän sulussaolo-



23

aikanaan 3,875 mk. 51 p. Samoin Viipurin Valkeasaaren 
rautatien lakkolaisille yhteensä 222 mk. 55 p. Viaporin 
kapinaviikon ajalla vangiksi joutuneitten perheille avun- 
keräys tuotti 970 mk. 65 p.

Osastolla on ollut niin kutsuttuja alakomiteoita niinkuin 
soitto-, kirjasto- ja hautaus apurenikaan komiteat jotka ovat 
toimineet osaslon vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Hau
ta usaipurengas alkoi toimintansa vasta vuoden lopulla ja oli 
siinä jäseniä 627. Kuolemantapauksista maksetaan 300 mk.

Osasto julisti jäsenilleen haettavaksi yhden 100 mk. suu
ruisen matka-apurahan Lahdessa pidettyihin agitaattori- 
kursseihin. Hakijoita oli 4 jäsentä joista äänestyksessä tuii 
matkarahat saamaan toveri K. Aihllberg.

Mainittakoon tässä yhteydessä myöskin että rantatien 
konepajan maalarit ovat keskuudessaan maksaneet veroa 
kaupungin maalarien lakkokassaan joka teki kaikkiaan 345 
mk. 15 p.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: K. J. 
Kinnunen, A. Muhonen, K. Koski, K. Manninen, A. Lindroos, 
A. Ingman ja E. Alhlbom.

V. 1907 oli osasto mielenosoitus retkellä Laukon torppari- 
häätöjen johdosta rautatien torilla sekä yleisellä työväen 
kävelyrelkellä Vapunpäivänä ja oli mainituilla kävelyretkillä 
runsaasti osanottajia osastostamme.

Osasto on edustajiinsa kautta ollut läsnä Rautatieläisten 
liiton yleisessä kokouksessa Helsingissä 1 edustajalla; samoin 
oli Liiton vuosikokouksessa Riihimäellä. Ammattijärjestön 
perusta vassa kokouksessa Tampereella 2:della edustajalla 
sekä vhdistyksemme vuosikokouksessa Oulussa 3:11a edusta
jana.

Vielä oli osastolla vähän aikaa toimimassa polttopuiden 
yhteisoslokomitea jonka piti toimittaa halkoja jäsenilleen, 
vaan koska se ei ollut tilaisuudessa saamaan halkoja oste
tuksi ennen talvea, niin lopetettiin komitean toiminta.

Osaston huvitoimikunta pani toimeen kesällä huviretken 
Lohjalle jota matkaa varten Rautatiehallitus antoi ylimää
räisen junan. Osanotto tälle retkelle oli runsas.

Laurila-nimiseltä maaosuuskunnalta on osastolle ostettu 
osuuksia 5 kpl. a 10 mk. Sanottu osuuskunta sai alkunsa 
kuuluisaksi tulleen Laukon torpparihäätöjen johdosta,, että 
sanotut torpparit voisivat saada tällä pienellä maatilalla edes
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vähänkin jalansijaa itselleen. Samoin on osasto ostanut 
osakkeita Kansan Näyttämö O.-Y. 5 kpl. ä 10 mk. Viime- 
mainillu osakeyhtiö muodostettiin entisen Työväen Teatte
rin lilalle.

Osasto on kokouksiaan saanut pitää »eihoilijain työluio 
neessa Helsingin konepajalla, multa sai häätökäskyn kone
pajan päällikköjen taholta kun saivat kuulla, eitä kokouk 
seen pitäisi tulla tohtori Tanner luennoimaan sosialismista 
Tämä näkyi olevan vallan kauhistus vallassaoli joille, että 
työväelle koitetaan levittää sivistystä muulla tasalla kuin 
tuon vanlioillis-palriarkkaisen kirkon kaulia, ja koska ei 
saatu enää \anhassa kokoushuoneessa piliiä kokouksia niin 
oltiin pakoiteltuja hankkimaan itsellemme kokoushuone 
muualla joka sitten onnislutliinkin saamaan Työmies-leli- 
den talolla vaikka pienenlainen.

Johlokunlaan oval kuuluneet: A. Harju, V. Holmberg, A. 
Muhonen, J. Kivekäs, V Holopainen, K. L. Lvdunan ja 
Öslenberg

V. 1908 piti toveri J. Kirves esitelmän lyöväenliikkeeslä 
vanhoilta ajoilta nykyhetkeen saakka.

Osasto oli l:n edustajansa kautta läsnä yhdistyksemme 
vuosikokouksessa Turussa huhtikuussa; samoin oli edustaja 
Työväen Sanomalehti O.-Y. \ uosikokouksessa.

Osasto päälli lunastaa 2:si kappaletta Työväen osuuskau
pan^ osakkeita ä 10 mk.; samoin ostettiin 5 kpl. Reelu\-loren 
työväentalon osakkeita a 10 mk. Osasto on myöskin a usla- 
init rahallisella avulla pitemmän aikaa sosialistisen koulun 
ylläpitoa joita johti t:ri Tanner.

Osaston jäsenet ottivat osaa runs/Slukuisesti kävelyrel- 
kelle Vapunpäivänä, samoin oli myös väkeä kerääntynyt 
runsaasti hauskalle huvinnalkalle joka lehtiin huvijunalla 
Voikaan tehtaalle, mutta tämä olikin viimeinen huvimatka 
sillä Rautatiehallitus ei ole sen koomin luovuttanut lyö- 
läisiilleen huvijunaa vaikka sitä on pari eri kcrlaa pyydetty.

Osasto muutti nykyiseen työväentaloon kaikkine kimp- 
suineen ja kampsuineen lokakuulla ja on siellä saanut rau
hassa pitää kokouksia sekä käskeä puhumaan kenen on 
halunnut.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: K. Maaheimo, A. Muho
nen, A. Lindroos, G. Tamlander ja J. Kivekäs.



V. 1909 on osaston lm\ itoimikunla vuoden ajatin toi 
nieenpannut penheiltainian, vuosijuhlan ftkä kesäjuhlan Hes.- 
perian puistossa.

Vapaadli loisilla keräyksillä on avuslusla keräily vuoden 
varrella: Työttömien komitealle 116 mk. 65 p.; paperi ja 
nietallityöntekijäiin sulkulaisille 1,659 mk. 85 p.; ILgin 1. > 
arpajaisten avustamiseksi 5i mk. 75 p. sekä lasten joulujuh
laan 32 mk. 55 p.

Osasto on edustajainsa kautta ollirt läsnä Vm malli jär
jestön edustajakokouksessa syyskuulla työväentalolla Hel
singissä.

Ruotsin suurlakko laisi en avustamiseksi on kerätty sek 
k ien myynnillä 700 mk. 75 p.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: V. Holmberg, K. Maahei- 
mo, A. Muhonen, A. Haapala, K. J. Jäppilä, J. Kivekäs ja 
A- Lindroos

V. 1910 on osasto ollut edustajainsa kautta edustettuna 
yhdistyksemme vuosikokouksessa 3:11a edustajalla Vaasassa 

VapaaehtoiJ^lla keräyksellä on avuslusla kerätty: Helsin
gin ‘yöttömille 60 mk. 20 p.; Melallilyönlekijäin liiton arpa
jaisten avustamiseksi 16 mk. 60 p.; H:gin t. v. naisosaston 
arpajaisrahastoon 26 mk. sekä HdSinannin t. \. II arpajais
ten avustamiseksi 6 mk. 35 p. Helsingin I. y. toimeenpane
mia lasien joulujuhlia varten, 'toimeenpantu keräys luotti
47 mk. 80 p.

Osaston huviloimikunta on toimeenpannut l:den perlie- 
il laman.

Jphtokunlaan ovat kuuluneet: O. V. Vanhala, K. Maahei- 
nio, A. Haapala, J. Kivekäs, K. J. Jäppilä ja A. Muhonen.

V. 191lJyoFi osastomme edustajainsa kautta edus tel Inna 
yhdistyksemme edustajakokouksessa Viipurissa 2:11a edusta 
jalla.

Osasto on saanut 20 vapaalippua Kansan Näyttämöltä ja 
on ne jaeltu osaston jäsenille etupäässä sellaisille jotka eivät 
ole ennen saaneet.

Vapaaehtoisella keräyksellä oli saatu varoja: H:g,in t. | 
lasten joulujuhlaan 53 mk. 20 p. sekä Lohjan Virkkalan 1. y. 
talon rakennusrahastoon 37 mk. 65 p.

Osaston toimesta pantiin loimeen kirjanpitokurssit kak
sinkertaisessa italialaisessa kirjanpid. osaston jäsenille jot
ka onnistui hyvin koska ei tarvinnut osaston varoja käyttää
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Johtokuntaan ovat kuuluneet: E. Tuominen, K. Maa- 
heimo, A. Haapala, K. J. Jäppilä, J. Kivekäs ja A. Muhonen.

V. 1912 vapaaehtoisia avunkeräyksiä on toimeenpantu 
Kyniin tehtaalaist. lakkoa vastukseksi ja tuotti se 124 mk. 25 
p. Ammattijärjestön ylimääräistä viikkoveroa on tullut 420 
mk. Helsingin t. y. lasten joulujuhlan keräys tuotti 25 mk.
70 penniä.

Osaston huvitoimikunta on toimeenpannut hauskan 
perheiltaman ja vuosijuhlan jotka onnistuivat hyvin.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: J. E. Tuominen, J. Koi
visto, K. J. Jäppilä, A. Haapala, A. Salminen ja A. Muhonen.

V. 1913 on osasto ollut edustettuna yhdistyksemme vuosi
kokouksessa Kuopiossa 3:11a edustajalla.

Osasto on viettänyt perheiltaman ja vuosijuhlan sekä 
hauskan huviretken laivalla Porvooseen.

Osastostamme on pois siintynyt kuoleman kautta moni 
vuotinen jäsen K. J. Jäppilä. Hän oli käytetty useissa luotta
mustoimissa, viimeksi rahastonhoitajana. Kaiholla muiste
lee toverit pois muuttanutta jäsentä.

Vapaaehtoisella keräyksellä on H:gin t. y. lasten joulu
juhlaan saatu varoja 21 mk. 90 p.; samoin on H:gin raken
nustyöläisten rahastoon tuottanut keräys 20 mk. 40 p.

Johtokuntaan kuului: A. Haapala, J. Koivisto, A. Salmi
nen, K. J. Jäppilä, J. E. Tuominen ja A. Muhonen sekä Jäppi- 
Hin kuoleman jälkeen Lundberg.

V. 1914 ei ole tapahtunut mitään mainittavaa. Yleisiä 
kokouksia on pidetty useampia joissa on käsitelty työväelle 
tärkeitä asioita, kuten kesäloma- ja eläkekysymykset, y. m. 

Johtokuntaan kuului: T. Jokinen, A. Haapala, J. E. Tuo
minen, A, Salminen, A. Saario ja A. Muhonen.

Samoin oli laita v. 1915:sta. Keskusteltiin yleisissä ko
kouksissa palkka-anomusta koskevista asioista ja paperit 
lähetettiin Rautatiehallitukseen jossa paperit käsiteltiin ja 
myönnettiin vähä palkan lisää kalliin ajan johdoista.

Osasto on ruvennut antamaan jäsenilleen sairasavustusla 
vuosittain seuraavasti: 1 vuodesta 5 vuoteen 25 mk., 5 vuo
desta 10 vuoteen 30 mk. ja 10 vuodesta ylöspäin 35 mk.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: T. Jokinen, A. Haapala, J. 
E. Tuominen, A. Salminen, A. Saario ja J. Rinne.
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Kymmenvuotisen toimintansa jälkeen ei osastomme tie
tenkään jää laakereilleen lepäämään vaikka toiminta onkin 
ollut kahtena viimeisenä vuotena vähän vaikeata, mutta 
siitä huolimatta rupesi viime vuoden loppupuolella jäseniä 
liittymään osastoon runsaasti, mutta paljon on vielä osaston 
hyväksi puuhattava ennenkuin saadaan kaikki työläiset liit
tymään osastoon jäseneksi, sillä vankalla järjestäymisellä 
voidaan saada parannuksia aikaan.

Niin, toverit, kaikki työläiset järjestöön S. V. R. kone- 
p a jodi t a H elsingistä.

Helsingin osaston jäsentilasto.

Kuten sanottu perusteltiin yhdistys suurlakossa syksyllä 
v. 1915, jolloin Helsingin osastoon liittyi jäsenä 265. Vuo
den 1906 alkupuolella oli osastomme jäsenluku 602, samana 
v uotena erosi 146, jotenka vuoden lopussa oli jäsensulu 456. 
Jäsenluetteloon ovat ne kirjoitetut sillä tavalla, että ei voi 
tehdä selkoa kuinka monta jäsentä kuhunkin ammattiryh- 
mään kuului kun luettelo on yhtäjaksoinen ja nimet on otet
tu yksi sieltä ja toinen täältä eikä ammatittani järjestyksessä 
kuten sitten jälkeenpäin on ruvettu tekemään, josta tässä 
v ähän numeroita.

Ensiksi sorvaajat Helsingin konepajalla. Vuoden 1907 
alussa eli jäsenluku 22, erosi 11, vuoden lopussa 11. Vuo
den 1908 kuluessa ei tapahtunut mitään muutosta. V. 1909 
erosi 4, kuoli 1, vuoden lopussa 6. V. 1910, uusia 1, erosi 
1, vuoden lopussa 6. V. 1911, uusia 6, erosi 2, vuoden lopus
sa 10. V. 1912, erosi 4, vuoden lopussa 6. V. 1913, uusia 
3, erosi 1, kuoli 2, vuoden lopussa 6 V. 1914, erosi 1, vuo
den lopussa 5. V. 1915, ei mitään muutosta. V. 1916, kesä
kuun lopussa uusia liittynyt 14. Alusta asti yhtäjaksoisesti 
on ollut jäsenenä J. E. Tuominen.

Valajat, H:ki. V. 1907, alussa oli 23, uusia 3, erosi 16, 
vuoden lopussa 10. V. 1908, uusia 1, erosi 1, vuoden lopussa 
10. V. 1909, ei mitään muutosta. V. 1910, erosi 2, vuoden 
lopussa 8. V. 1911, uusia 2, erosi 2, vuoden lopussa 8. V.
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1912, erosi 1, vuoden lopussa 7. V. 1913, uusia 1, erosi 2, 
vuoden lopussa 6. V. 1914, uusia 1, vuoden lopussa 7. V. 
1915, uusia 8, erosi 2, vuoden lopussa 13. V. 1916. Kesä
kuun lopussa uusia liittynyt 6. Alkuperäisiä ylrläinillaisesti 
olleita jäseniä K. A. Kuusela ja A. Haapala.

Viilaajat, H:ki. V. 1917, alussa 77, erosi 67, vuoden lo
pussa 10. V. 1908, uusia 2, erosi 2, vuoden lopussa 10. V.. 
1909, uusia 8, erosi 10, vuoden lopussa 8. V. 1910, uusia 
1, kuoli 2, erosi 4, vuoden lopussa 3. V. 1911, irusia 23, ero
si 10, vuoden lopussa 16. V. 1912, uusia 4, eronnut 8, vuo
den lopussa 12. V. 1913, uusia 3, eronnut 5, vuoden lopussa 
10. V. 1914, uusia 6, eronnut 3, vuoden lopussa 13. V. 1915jS 
uusia 9, erosi 2, vuoden lopussa 20. V. 1916, kesäkuun lo
pussa uusia liittynyt 26. Alkuperäinen yhtämittaisesti jäse
nenä ollut A. Nurminen.

Sepät, H:ki. V. 1907, alussa 38, uusia 5, erosi 15, kuoli 1, 
vuoden lopussa 27. V. 1908, uusia 8, erosi 10, vuoden lupiisi* 
sa 25. V. 1909, uusia 6, erosi 13, vuoden lopussa 18. V. 1910, 
uusia 3, vuoden lopussa 21. V. 1911, uusia 1, erosi 13, vuoden 
lopussa 9. V. 1912, uusia 3, erosi 5, vuoden lopussa 7. V.
1913, uusia 1, erosi 2, vuoden lopussa 6. V. 1914, uusia 7, 
erosi 4, vuoden lopussa 9. V. 1915, uusia 5, erosi 3, vuoden 
lopussa 11. V. 1916, kesäkuun lopussa uusia liittynyt 14. 
Alkuperäinen yhtämittaisesti jäsenenä ollut J. Mantere.

Kaitila osasto, H:ki. 1907, vuoden alussa 60, erosi 48, 
vuoden lopussa 12. V. 19G8, uusia 6, erosi 6, vuoden lopussa 
12. V. 1909, uusial, erosi 6, vuoden lopussa 7. V. 1910,'uu
sia 2, erosi 3, vuoden lopussa 6. V. 1911, uusia 2, erosi 2, 
vuoden lopussa 6. V. 1912, uusia 1, erosi 2, vuoden lopussa
5. V. 1913, uusia 5; vuoden lopussa 10. V. 1914, uusia 5_
erosi 5, vuoden lopussa 10. \ 1915, uusiiSlO, erosi 3, vu j-
den lopussa 37. V. 1916, kesäkuun lopussa uusia liitlynvt 
23. Alkuperäisiä yhlämiltaisesli jäseninä olleita O. Lam- 
minsalo ja A. Holopainen.

Maalarit, H:gi. V. 1907, vuoden alussa 19, erosi 8, vuo
den lopussa 11, V. 1908, uusia 1, erosi 6, vuoden lopussa
6. V. 1909, eronnut 1, vuoden lopussa 5. V. 1910, eronnut
1, vuoden lopussa 4, V. 1911, erosi 1, vuoden lopussa 3. V, 
1912, eii imilään muutosta. V. 1913 erosi 1, vuoden lopussa
2. V. 1914, e> mitään muutosta. V. 1915, ei mitään muutos
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ta. V. 1916, kesäkuun lopussa liittynyt uusia 6, alkuperäisiä 
yhtämittaisesti jäsenenä olleila E. H. Alkio ja E. Mikkonen.

Pyöräiikengittäjät. H:gi. V. 1907, vuoden alussa 15, uu
sia fk erosi n. vuoden lopussa 1‘2. V. 1908, uusia 5, erosi 
8, vuoden lopussa 9. V. 1909, uusia 2, erosi 3, vuoden lo
pussa 8. V. 1910, erosi 3, vuoden lopussa 5. V. 1911, ei mi 
lään muutosta. V. 1912, uusia 1, vuodoin lopussa 6. V. 1913, 
uusia 2, erosi 2, vuoden lopussa 6. V. 1914, uusia 3, erosi 
4, vuoden lopussa 5. V. 1915, uusia 7, erosi 3, vuoden lo
pussa 9. Kesäkuun lopuissa liillynyL uusia 18. Alkuperäi
nen yhtämittaisesti jäsenenä ollut O. Virtanen.

mallin veistäjät. H:yi. V. 1907, vuoden alussa 5, erosi 4, 
vuoden lopussa 1 jäsen joka seuraavana vuotena siirtyi va- 
iajain kanlomiehelle ja erosi v. 1913, näin ollen lakkasivat 
mallinveisläjäl olemasta S. X7. R. Konep. t. y. H:igin osaston 
jäseninä.

Vaskisepät. H:yi. V. 1907, suoden alussa 12, uusia 1, 
erosi 9, vuosien lopussa 4. V. 1908, uusuia 1, vuoden lo
pussa 5. V. 1909, erosi 1, vuoden lopussa 4. V. 1910, ei 
mitään muulosta v 1911, osasto lakannut olemasta jäsenien 
puu Reessä.

Maalarit F:bery. V. 1907, vuoden alussa 68, uusia 2;-erosi 
38, vuoden lopussa 32. V. 1908, erosi 11, vuoden lopussa 21 
X7. 1909, uusia 1, erosi 6, v uuden lopussa 16. V. 1910, uusia 
1, erosi 7, vuoden 'lopussa 10. V. 1911, erosi 5, vuoden lo 
pussa 5. V. 1912, uusia 6, vuoden lopussa 11. V. 1911, 
uusia 2, erosi 1, vuoden lopussa 12. V. 1914, erosi 1, vuo
den lopussa 11. V. 1915, uusia 5, {juoden lopussa 16. V. 
1916, kesäkuun lopussa uusia liittynyt 44. Alkuperäisiä 
Yhtämittaisesti jäsenenä olleilla O. Lehtiö, J. Leino, A. E. 
Lyly ja K. Ahlherg. (Verhoilija.)

Verhoilijat. F:bery. V. 1907, vuoden alussa 14, uusia 2, 
erosi 8, vuoden lopussa 8. V .1908, ei mitään muutosta. V 
1909, ei mitään muutosta. V. 1910, uusia 1, erosi 2, vuoden 
lopussa 7. V. 1911, erosi 5 ,vuoden lopussa 2. V. 1912, ne 
kaksi jäsentä jotka ovat jälellä ovait siirtyneet maalarien 
kontomiehelle, näin ollen on osasto lakannut olemasta.

Puusepät F.bery- V. 1907, vuoden alussa 72, uusia 4, 
erosi 48, vuoden lopussa 28. V. 1908, uusia 6, erosi 14, 
vuoden lopussa 20. V. 1909, uusia 2, erosi 7, vuoden lo
pussa 15. V. 1910, erosi 3, vuoden lopussa 12. V. 1911,
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uusia 2, erosi 3, vuoden lapussa 11. V. 1912, uusia 7, vuo
den lopussa 18. V. 1913, uusia 4, erosi 5, vuoden lopussa 
17. V. 1914, uusia 8, vuoden lopussa 25. V. 1915, uusia 6, 
vuoden lopussa 31. V. 1916, kesäkuun lopussa liittynyt 
uusia 26. Alkuperäisiä yhtämittaisesti jäsenenä olleita J. 
Rinne, K. Ilomäki, V. Vilja ja K. Valenius.

Viilaajat, F:berg (nykyisin kaikki metallityöntekijät). 
V. 1907, vuoden alussa 45, uusia 1, erosi 35, vuoden lopussa 
11. V. 1908, uusia 7, erosi 2, vuoden lopussa 16. V. 1909. 
uusia 14, erosi 12, vuoden lopussa 18. V. 1910, uusia 3, 
erosi 11, vuoden lopussa 10. V. 1911, uusia 3, vuoden lo
pussa 13. V. 1912, uusia 8, vuoden lopussa 21. V. 1913, 
uusia 7, erosi 8, vuoden lopuissa 20. V. 1914, uusia 12, eros 
7, vuoden lopussa 25. V. 1915, uusia 36, erosi 4, vuoden lo
pussa 57. V. 1916, kesäkuun lopussa liittynuit uusia 113. 
Alkuperäisiä yhtämittaisesti jäsenenä olleita A. Silander, H. 
Alanne, O. Aarnio, F. Lehtinen (seppä), Vehviläinen (vau- 
nuntarkastaja), P. Varis (valaja), A. Akirén (seppä, siirtynyt 
Hankoniemestä).

Sepät, F.berg. V. 1907, vuoden alussa 29, uusia 1, erosi 
27, vuoden lopussa, 3. V. 1908 alussa lopettanut toimintansa 
kantomiehen ja jäsenten puutteessa..

•Nosto-osasto, F:berg. N. 1907, vuoden alussa 21, erosi 
11, vuoden lopussa 10. V. 1908, erosi 6, vuoden lopuissa 4. 
V. 1909, ei mitään muutosta. V. 1910, uusia 1, erosi 2, vuo
den lopussa 3. V. 1911, erosi 1, vuoden lopussa 2. V. 1912. 
osasto lakannut olemasta.

Korjauspaja (Talli) F:berg. V. 1907, vuoden alussa 19. 
erosi 11, vuoden lopussa 8. V. 1908, erosi 6, vuoden lopussa 
2. V. 1909, ei mitään muutoista. Samoin 1910. V. 1911, 
lopettanut toimintansa •

Saha- ja Lautatarha, F:berg. Osasto syntynyt 1908 ja 
oli jäsenluku vuoden alussa 9, uusia 1, erosi 1, vuoden lo
pussa 9. V. 1909, uusia 1, vuoden lopussa 10. V. 1910, 
erosi 1, vuoden lopussa 9. V. 1911, erosi 1, vuoden lopus
sa 8. V. 1912, uusia 2, vuoden lopussa 10. V. 1913, ei mi
tään muutosta. V. 1914, uusia 7, erosi 8, vuoden lopuissa 
9. V. 1915, uusia 3, vuoden lopussa 12. V. 1916, kesäkuun 
lopussa liittynyt uusia 7. Alkperäisiä yhtämittaisesti jä
senenä olleita V. Vilen, A. Salminen, K. Lehtonen ja K. Leh
tinen.
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Helsingin osaston rahavarain hoito.

Osastomme rahojen käyttö selviää seuraavista tilien su
pistuksista.

Vuosi 1905.

T u 1 o t :
Vapaaehtoisesti kerätty........................................... 75:04
Rautatien konep. miehistön tulipaloissa käynnistä

saatuja rahoja lahjoitettu................................. 271: 89
Jäsenmaksuja........................................... . . 602: —

Smk. 948: 93
Menot:

Osaston toiminnassa tarvittavia esineitä osteltu . 132: 50
Palkkoja.............................................................. .... 5: 70
Viety pankkiin rahaa................................................ 500: —
Käteistä......................................................... . , 310: 73

Smk. 948: 93
Vuosi 1906.

Tulot:
Käteisiä.............................................................. , 310: 73
Jäsenmaksuja...................................... . 3,173: 60
Soittokunnalta rahaa................................................ 46: 10
Huvitoimikunnalta rahaa...................................... 946: 73
Kirjallisuutta myyty................................................ 74: ••
Pankista otettu..................................................... 700: —
Saatu raha Keskushan.............................................. 404: 95
Lippukoimitealta rahaa............................. . . 11:65

Smk. 5,667: 76
Menot:

Palkkoja maksettu................................................ 580: 20
Osaston toiminnan tarpeita................................. 386: 43
Soittokunnalle rahaa ........................................... 320: —
Huvitoimikunn. rahaa........................................... 524: 55

'Siirto 1,811: 18
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Siirto 1,811: 18

Kirjallasuulta osteltu................................................100: —
Kuilunkia .... ...................................... , 490: 26
Kinnuselle lahjoiteltu................................................ |68: 54
Pankkiin viety rahaa........................................... 800: —
Jäsenveroja makseflu................................. '10: 50
Keskushallinnolle annettu «Shaa........................ 400: —
Lippukomitealle rahaa...........................................325:>jffl
Työmiehen osakk. ostettu............................................100: —
■»Aitbclaren» osakk. ostettu................... ... 30: —
Takaisin maks. jäsenmaks........................................ 2: —
Käteisiä.............................................................. , 491: 28

Smk. n,667: 76
Vuosi 1907.

T u 1 o t :
Käteistä . . ................................................, 491:28
Jäsenmaksuja.........................................................  1,590 50
Pankista otettu ..................... .................................... ->50: —
Veroikiksista...............................................................164:20
Keskustoimikunnalta................................................ 252 30
Hu\iloimiikunnalta..................................................... 244: 28

Smk. 3,292:56
M e n o I :

Soittokunnalle ..................................................... 275: —
Palkkoja ja palkkioita........................................... 487: 77
Jäsenveroja maksellu..............................................1,017: 30
Huviloimikunnalle......................................................... 11 —■
Kulunkia.............................................................. .... 173:96
Kansan Näyttämön osakk,.......................................... 50: —
Kirjallisuulla ostettu .... 90 —
Keskushallinnolle rahaa....................................  250: —
Pöytäkirjoja ostettu................................. . . 146: —
Pankkiin viety rahaa................... ............................ 280; —
Lainattu Arhelarem-léhdelle................................. 100:—■
Laurilan osakk. ostettu........................................... 50: —
Käteisiä.............................................................. .... 358: 53

Smk. 3,292: 56
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Vuosi 1908.

T u 1 o t :
Käteistä.............................................................. , 358: 53
Jäsenmaksuja ....................................... ... 1,674:45
Pankista otettu......................................................... 800: —
Keskushallinnolta irahaa...................................... 45: 25
Huviloimikunnalta rahaa...................................... 650: —
Kirjallisuutta myyty................................. .... ■ . 45: 75

Smk. 3,573: 98

Menot:
Palkkoja maksettu................................................ 206: 20
Kulunkia......................................................... .... , 484: 50
Pankkiin viety...............................................  1,400: —
Veroja maksettu..................................................... 560: 40
Helsingin työväenyhd. lainattu............................. 500: —
Reittuvuoren työväen yhd. lainattu........................ 50: —
Kirjoja ostettu......................................................... 15: —
Keskushallinnolle rahaa........................................... 45: —
Soittokomitealle rahaa................................................ 156: —
Osuuskaupan osakkeita .    22: —
Talouteen..............................................................  14: 45
Käteistä...................................................................  120: 43

Smk. 3,573:98

Vuosi 1909.

Tulot:
Käteistä...................................... ....................... , 120: 43
Jäsenmaksuja.........................................................  1,368: 70
Verotuksia.............................................................. 200: —
Pankista otettu....................................................... 1,102: 95
Huvitoiimikunnalta . . .   510: —-
Soittokunnalta......................................................... 35: 76
Korkoja..................................................................   68: 03
Vappumerkeislä.................................................... 25: —

Smk. 3,430: 87 
3
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Menot:
Pankkiin viety rahaa 
Kulunkia . ,
Veiotuksia . . .
Kirjallisuutta ostettu 
Jäsenveroja . 
Soittokomitealle 
Palkkoja .... 
Käteisiä ....

1,468: 03 
275: 70 
200: — 
64: 36

1,208: 33 
19: 50 

145: — 
49: 93

Smk. 3,130: 87

Vuosi 1910. 
Tulot:

Käteistä...................
Pankista otettu .
Korkoja...................
Velaallisilta saatu rahaa 
Jäsenmaksuja .
Vappuni erkeistä . ■
Huvi toimikunnalta 
Kirjallisuutta myyty ■ 
Rahastonhoitajalta

Menot :
Pankkiin viety.............................
Lainattu Hermannin t. y. . 
KArjailliisuutta ostettu .....
Kulunkia......................................
Vappunienkkejä ostettu ....
Palkkoja .......................................
Jäsenmaksuja.............................

Vuosi 1911. 
Tulot:

Smk

Pankista otettu . 
Korkoja . .

49: 93 
326:84

68: 15 
184:25 

1,134: —
75: - 

150: — 
3: 25

25: 83
2,017: 25

518: la 
50:
.17: 73 
56: 65 
60:

215: -
1,099: 70

Smk. 2,017: 25

zo: — 
162: 84

Siirto 237:84
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SiiVto 237:84
Jäsenmaksuja.........................................................  1,379: 85
Helsingin it. y. maksanut velkansa....................... 500: —
Reittuvur. t. y.................................................. .... . 50: —
Vappuinenkeistä....................... 100: —
Huvitoimikunnalta................................. .... . . 130: —

Smk. 2,397: 09
Menot :

Avustuksia................... • . ........................145: —
Rahastonhoitajalle .   25: —
Pankkiin viety...................   696: 14
Hu vi toimikunnaille................................................ 30: —
Kulunkia    50: —
Vappuinenkeistä..................................................... 80: —
Palkkeja ........................  167: —
Jäsenmaksuja............................................................1,176: —
Käteistä.............................................................. , 27: 72

Smk. 2,397:69
Vuosi 1912.
Tulot :

Käteistä........................ ...................................... , 27: 72
Huvitoimikunnalta................................................ 700- —
Jäsenmaksuja . •........................................... 1,343: 55
Vappuinenkeistä.......................................................... 100: —
Korkoja ...... ............................., 121' 79
Pankista otettu......................................................... 75: —
Soittokoimitealta..................................................... 3: 75

Smk. 2,371:81
Menot:

Kulunkia.............................................................. .... 52:05
Pankkiin viety......................................................... 771:79
Vappuimerkkejä ostettu........................................... 80: —
Palkkoja.................................................................. , 125: —
Jäsenmaksuja......................................................... 1,199: 15
Avustuksia.............................................................., 135: —
Käteistä.................................................................. , 8: 82

Smk. 2,371:81
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Vuosi 1913.

T u 1 o it:

Käteistä......................................................... • > 8: 82
Pankista otettu ............................................................... 300: —
Huvitoimikunnalta.....................................................450: —-
Jäsenmaksuja......................................................... 973: 15
Velallisilta saatu rahaa................................................ 100: —
Vappumerk etistä.......................................................... 100: ■
Korkoja..................................................... » 144:41

Smk. 2,076: 38

M e n o it:

Kulunkeja.............................................................. 173:95
Palkkoja ...................................................................  152: —
Pankkiin viety......................................................... 541:91
Annettu rahaa lainaksi................................................ 120: —
Vappumerkkejä.................................................... 80: —
Jäsenmaksuja...............................................................722: 61
Iluvitoimikunnalle................................................ 200: —
Avustuksiin.............................................................   60: —
Kirjallisuutta ostettu................................................ 1; —
Käteistä .......................................................... , 24: 91

Smk. 2,076: 38

Vuosi 1914.

Tulot:

Käteistä.............................................................. , 24: 91
Jäsenmaksuja.........................................................  1,392: 85t
Pankista otettu   250: —
Vappnmerkeistä.......................................................... 137: 50
Korkoja.............................................................. > 159: 25
Huvitoimikunnalta................................................ 200: —
Velallisilta saatu rahaa . ■ .... 20: —

Smk. 2,184:51
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M e in o it :

Kulunkiiia.............................................................. , 92: 30
Palkkoja...................................................................  125: —
Hu vii oiimikuimalle................................................ 200: —
Vappuuierkkejä.......................................................... 110: —
Pankkiin viety...............................................................619: 25
Jäsenmaksuja.........................................................  1,032: 20
Käteistä......................................................... • , 5: 76

Smk. 2,184: 51

Vuosi 1915.

Tulot:

Käteistä.............................................................. .... 5:76
Pankista otettu...........................................  1,660: —
Jäsenmaksuja............................................................1,816: 55
Vappumerkeistä..........................................................161: 45
Korkoja........................   193: 75
Huvitoimikunnalta...................................... ■ . 300: —
Rahastonhoitajalta...................................... . . 40: —

Smk. 4,177:51

Menot :

Palkkoja................................................................... 155: —
Avustuksia........................ ............................. 75: —
Kulunkia............................. ........................ , 38: 60
Ilmoituksia.............................................................. 45: 60
Urheiluun.............................................................. , 46: —
Vappunierkkejä ostettu................................................ 130: —
Sairausapua maksettu.............................................. 227: —
Jäsenmaksuja.........................................................  1,265:05
Pankkiin viety............................................................ 642: 51
Sotaveroja maksettu................................................ 7:49
Reittuvuoren työväenyhdistykselle lainattu . . 1,500: —
Korkosaatavia......................................................... 43: 75
Käteistä.............................................................. .... 1:51

Smk. 4,177:51
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Osaston tiliasema joulukuun 31 p:nä 1915.

Vastaavaa:
Rahaa kassassa................... ...................................... 1:51
Rahaa pankissa......................................  2,456: 14
Arvopapereita..............................................................  1,760: —
Kalustoa................................. ................................. 308:60
Kirjasten arvo......................................................... 52: 28
Soittokunnan kalusto........................................... 724: 15
Huritoimikunnalla rahaa...................................... 79: 99
Koi kosaatavia.................................................................... 43: 75

Smk. 5,426: 42
Vastattavaa:

Rahastonhoitajalle ...................................... 40: —
Pääomatilillä.........................................................  5,386: 42

Smk. 5,426: 42

Viipurin osaston toimintakertomus.

V. 1906.

Osaston toiminta alettiin 6 p:nä tammikuuta Viipurin 
maalaiskunnan talolla. Kokouksen avasi sorvari J. Holm 
(Saari) ja kehoitta Helsingistä väliaikaiselta toimikunnalta 
saapuneen tiedon perusteella alkamaan osaston toiminnan 
sillä säännöt tulisivat pian saamaan vahvistuksen joka sitte 
tapahtuikin 18 p:nä helmikuuta.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin verhoilija O. Hyväri
nen ja toimikuntaan viilaa ja V. Nyman 'Nuorella), maalari 
A. Luukkonen, sorvaaja J. Holm, (Saari), seppä U. Hilden 
(Honka) ja puuseppä O. Hyvärinen. Vuoden kuluessa tämä 
toimikunta uusittiin ja tuli nyt puheenjohtajaksi E. Karhu
nen ja toimikuntaan Hildénin ja Holmin tilalle, maalari V. 
Forsström ja viilaaja R. Liukko. Ensimäinen tehtävä johon
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osasto ryhtyi o'li palkankorotus ja kyllä siinä monet kokouk
set saaliin pitää ja monet kyselyt toimia, ennen kuin sitä 
saatiin ja niukasti sitä silti tuli, siinä parin pennin vaiheilla 
selityksellä, että nyt eivät varat riitä palkkoja korottaa enem
pi mutta kyllä vastaisuudessa. Toinen tärkeä tehtävä johon 
osasto ryhtyi oli urakka- ja ylityön poissaaminen ja sitä var
ten valittiin eri komitea joka laajan puoleisessa mietinnössä 
selosti urakka- ja ylityön vahingollisuutta työväelle. Tämä 
mietintö sitten esitettiin konepajan johtajalle, joka ei sano
nut suostuvansa siinä esitettyihin vaatimuksiin, lausuen, et
tä urakka- ja ylityötä tähtään sikäli kuin hän katsoo tar
peelliseksi teettää. Työntekijäin puolelta koetettiin kuiten
kin välttää alussa sen tekemistä. Olisi nyt luullut kuin va
paammat tuulahdukset oli alkanut puhaltaa, että työnjohta
jatkin olisivat voineet ruveta vähän paremmin työläisiä koh
telemaan, multa mitäs vielä, päin vastoin näyttivät yhä ärtyi- 
sämmällä ja ehkäpä siitä syystä kuin osastossa ruvettiin hei
dän entistä menettelyään paljastamaan ja se että he tästä 
olivat tietoisia ennenkuin osasto ehtii heille huomauttaa kir
jelmällä että heidän olisi luovuttava entisistä tavoistaan ja 
kohdeltava työläisiä ihmisiksi; niin se johtui siitä että eräät 
osaston jäsenet heti kokouksen jälkeisenä päivänä tiedottivat 
ly önanlajiille mistä kokouksessa keskusteltiin ja kuka niitä 
asioita esitti ja mitä kukin lausui ja tästä kai johtui että 
aremmat eivät enää vuoden loppupuolella tohtineet käydä 
kokouksessa semminkin kun vielä muutamia osaston jäseniä 
erotettiin pois työstä. Mutta jos asiat oli näin ylempien 
kanssa niin oli osaston myös pakko ruveta kurinpitotoimen- 
pileisii-in jäseniinsäkin nähden sillä juopottelu ja parjaus 
■osasiin jäsenten kesken tahtoi olla vallalla joten osaston oli 
varoletlava jopa orottevakin joku. Rakenteella olevan rauta
tieläisten ruokalan suhteen herätti Kauppila kysymyksen, 
että eikö osaston olisi syytä kääntyä hallituksen puoleen 
pyynnöllä, että se luovuttaisi rakennuksen vastaperust et ta
van osuusruokalan käytettäväksi Osasto puolestaan valitsikin 
kolme henkilöä asiaa perille ajamaan. Työväen omaa sanoma 
lehteä koetettiin lukea ostamalla 3 osuutta sekä keräyksellä 
Työ-lehden hyväksi. Tällä vuodella oli -myöskin useita työ- 
taisteluita joita osastomme tuiki varojensa mukaan sekä jul
kaisi sanomalehdessä paheksumisen Laukon paroonin menet
telystä lorppareitaan kohtaan. Osasto toimeenpani arpajai
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set kirjaston perustamista varten jotka eivät kuitenkaan on
nistuneet siinä määrin kuin olisi voinut toivoa. Osasto oli 
myös 'vuoden ajalla liittynyt Sosäalidemökiratiseen puoluee
seen ja Rautatieläisten liittoon. Osaston keskuudessa toimi 
huvitoimikunta sekä lauluseura. Jäsenluku oli osastossa 
vuoden alussa 340 ja vuoden lopussa 275. Vapun päivä vie
tettiin vapaana työstä ottamalla osaa vappukulkueeseen tois
ten työväenjärjestöjen kanssa.

V. 1907.

Osaslon toiminta on tällä vuodella jokseenkin samanlais
ta kuin edellisenä vuonna. Taaskin valmistellaan palkka- 
kysymystä, Iällä kertaa niin, että kussakin ammatissa olisi 
määrätty alin tuntipalkka, jöka ei kumminkaan tällä v uo- 
della tule saavutetuksi vaan jää virastoihin lepäämään. 
Tällä vuodella tapahtuu ensimäistä eduskuntavaalit yksi- 
kamariseen eduskuntaan, osaston esityksestä vietetään mo
lemmat vaalipäivät vapaana työstä. Yhdistyksemme vuosi 
kokoukselle esitettiin seuraavat keskustelukysymykset: 1) 
9 tunnin työpäivä; 2) alin 'tuntipalkka; 3) oppilasolojen jär 
jestäminen työhuoneissa; 4) terveydellisien epäkohtain pois
taminen työhuoneista; 5) 15 päivän kesälomia täydellä
palkalla; 6) lääkärihoidon järjestäminen ajan vaatimusta 
vastaavalle kannalle. — Rautatiehallitukselle lausuttiin 
paheksuminen sen johdosta kun se oli ehdottanut senaalille 
että Rautatieläisten liiton toiminta olisi lakkautettava; tämä 
paheksu mislausunto oli julaistu Työ-lelidessä ja pyydellv 
toisiakin lehtiä se julkaisemaan. Osasto oli edustettuna Am
mattijärjestön perustavassa kokouksessa johon sitten yhdvl- 
tiin yhdityfcsen kautta kuin myöskin paikallisjärjestöön. 
Osasto oli edustettuna yhdistyksen vuosikokouksessa Ou
lussa 5 edustajalla, Ammattijärjestön kokouksessa 1 edus
tajalla. Osasto avusti Viipurin rakennustyöläisten lakkoa 
koko ajan 2 prosentilla. Osasto toimii yhteisen huvimatkan 
Pietarin osaston kanssa juhannuksena Punkaharjulle. Osas
ton jäsenluku oli vuoden lopussa 200 vaiheilla. Osaston, 
puheenjohtajana toimi alusta vuoden J. Piili ja vuoden, 
loppupuolella V. Hynninen. Toimikuntaan kuuluivat O. 
Hyvärinen, D. Marttila, M. Lehto, R. Liukko ja O. Paran
tainen. Osastolle ostettiin myös 2 kappaletta osakeyhtiö
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Laurilan osakkeita joka oli muodostettu Laukon lorppareil- 
ten suojaksi kun olivat tulleet häädetyksi paranin mailta. 
Tvö-léhden osuuksia ostettiin 5 kappaletta entisten 3 'lisäksi. 
Vapun päivä vietettiin vapaana työstä ottamalla osaa vappu
juhlaan toisten järjestöjen kanssa.

V. 1908.

Tämä vuosi oli jo koko joukon 'hiljaisempaa osaston toi
minnassa sillä jäsenet Olivat vähenemistään vähentyneet 
Tällä vuodella toimi puheenjohtajana E. Karttunen. Helsin
gin metallisulussa olevia avustettiin Ammattijärjestön kaut
ta. Työ-lehden osuuksia ostettiin 12 kappaletta entisen 8 
sessa Turussa kahdella edustajalla. Tällä vuodella osasto.- 
lisäksi. Osasto oli edustettuna yhdistyksen vuosikokouk
sessa Turussa kahdella edustajalla. Tällä vuodella osasto 
erosi yhdistyksen kautta Rautatieläisten liitosta syystä kun 
liitto ei suurestikaan välittänyt ajaa konepajalaislen asioita, 
ainoastaan veronmaksajana me olimme kelvolliset liitolle. 
Tällä vuodella toimi osaston vasta perustettu kirjasto ollen 
lainaajia runsaasti koko vuoden ajan. Osaston puheen- 
johtajaira loimi loppupuolella vuotta .1. 'Nupponen. Toimi
kuntaan kuului N. Laamanen, J. Pasanen, AL Lehti), 0. Hy
värinen ja E. Kerman. Jäseniä oli osastossa vuoden lopulla 
87 jäseniä. Vietettiin vapun- ja 'vrfäli-päivä vapaana.

T. 1909.

Osaslon toiminta yhä pienee tällä-vuodella; ei mitään eri
koisen huomattavaa tapahdu vaan kuljetaan hiljalleen entis^ 
tä latua. Koetetaan avustaa lakossa Olevia varojemme mu
kaan; m. m. Ruotsin työsulussa olevia Ammattijärjestön väli
tyksellä. Yhdistyksen ‘vuosikokhuksessa Vaasassa edustaa 
osastoa kaksi edustajaa ja Ammattijärjestön kokouksessa 
yksi edustaja. Osaston puheenjohtajana on toiminut J. 
Nupponen. Toimikuntaan on kuulunut E. Kerman, O. Pa
rantainen, J. Pasanen, N. Laamanen ja A. Luukkonen. Osas
ton jäsenluku oli vuoden lopussa 34 jäseniä. Osaston esi
tyksestä on pidelty vaali- ynnä vapun-päivä työstä vapaana.
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V. 1910.

Tämä vuosi on edellistä vuotta heikompi järjestön toi
minnassa. Keskustoimikunnan esityksestä kerätään kuiten
kin tilastoa palkkaoloiistn konepajalla ja tehdään sittemmin 
anomus palkankorotuksesta ja kesälomasta keskustoimiikun 
nan kautta Rautatiehallitukselta. 9 lunnin työpäivästä saa 
daan hylkäävä lausunto hallituksetta. Belgian lasi- ja paperi 
työläisiä avustetaan Ammattijärjestön kautta. Osaston pu
heenjohtajana toimii A. Luukkanen, toimikuntaan kuuluivat 
V. Järvi, O. Parantainen, J. Harinen, A. Pentikäinen ja J. 
Pasanen. Oaston jäsenluku oli vuoden alussa 34, vuoden 
lopussa 25. Tänäkin vuonna osastoin esityksestä vietettiin 
sekä ,apun- että vaalipäivä vapaana työstä.

V. 1911.
Tämä vuosi oli merkkivuosi siitä että yhdistyksemme 

vuosikokous vietettiin täällä jonka osastomme ottaa järjes- 
lääkSSem vaikka osastoin toiminta on edelleen yhtä laimea
ta eikä liiinä vuosikokouskaan saa innostusta kohoamaan. 
Osastomme puolesta herätetään kuitenkin laajanpuoleinen 
kysymys, jonka vuosikokouksessa alustaa J. Nupponen: että 
eikö meidän konepajalaisten olisi syytä ryhtyä toimenpitei
siin, että rautatien konepajojen työläiset, jotka tähän saakka 
ovat olleet lapsipuolen asemassa niinsanottuihin liikenne- 
puolella oleviin nähden, tulisivat saamaan samanlaiset oi
keudet, kuin vakinaisilla on liikennepuolella. Kirjaltajain 
lakkoa avustetaan osaston varoista sekä Ammattijärjestön 
määräämä ylimääräinen verotus pannaan toimeen. Osaston 
puheenjohtajana on toiminut A. Luukkonen ja toimikuntaan 
ovat kuuluneet J. Harinen. A. Pentikäinen, J Nupponen, V. 
Järvi ja M. Lehto. Vueden alussa oli jäsenluku 30, mutta 
vuotien lopussa aineistaan 14. Vaali- ja vapunpäivä kuten 
edellisinäkin vuosina on vietetty työstä vapaana sekä otettu 
osaa työnjuhlaan toisten järjestöjen kanssa.

V. 1912.
Osaston vuosikokouksessa asetetaan kyseenalaiseksi 

josko osaston toimintaa hyödyttää enää jatkaa vaii lopete
taanko koko toiminta kun konepajan noin 400 työläisestä ai
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noastaan 12:,sta kuuluu osaston jäseneksi. Kuitenkin tällä 
joukolla päätetääin jatkaa toiminta siinä vahvassa uskossa, 
eitä kyllä kaiiketi toimintamme vielä virkistyy vastaisuudes
sa. Osaston puheenjohtajana toimi A. Luukkonen ja toimi
kuntaan kuuluivat J. Nupponen, S. Berggren, M. Lehto, J. 
Halinen ja J. Ikonen. Kymin lakkolaisia avustetaan sekä 
Ammattijärjestön ylimääräinen verotus toimeenpannaan. 
Vapunpäivää vietetään entiseen tapaan sekä samoin työn-

V. 1913.

Tämäkin vuosi alkaa samoissa nerkeissä kuin edellinen
kin vuosi. Alkupuolella vuotta osasto sitten kutsuu kone- 
pajalaiset yleiseen kokoukseen, johon hommataan osaston 
puolesta esitelmä, jossa koetettiin valaista ammatillisen liik
keen lehoisuutta työväelle olojensa korjaamiseksi. Tämä 
ehkä jonlkunverran lienee 'vaikuttanut kuulijoihin koskapa 
jo uusia jäseniä alkaa liittyä osastoon niin että niitä on jo 
vuoden l opussa 52 jäsentä. Tällä vuodella ei muuta mer
kittävä m päti tapahdu. Osaston puheenjotajana toimi A, 
Luukkonen. Toimikuntaan kuuluivat J. Ikonen, A. Halinen, 
J. Harinen, A. Pöysti ja S. Bengigirén. Yhdistyksen vuosi 
kokouksessa Kuopiossa on osasto ollut edustettuna yhdellä 
edustajalta. Vaali- ja vapun-päivä on vietetty entiseen ta
paan vapaana työstä.

V. 1914.

Tiiniä vuosi alkaa jo koko lailla paremmilla toiveilla 
kuin edellinen vuosi, mutia nyt tapahtuu meidän oloissa 
jotain ennen kuulumatonta, puhkeaa nimittäin yleis-euroo- 
palainen sota joka järkyttää kaikkia tavalla, joka saa koko 
ammatillisen liikkeenkin lamaustilaan, joten osastomme 
toimintakin kärsii kun nyt täytyy ruveta toimimaan rajoi
tetussa muodossa, vaikka nyt jo jäsenten lukuisuuteen näh
den olisi ollut jo paremmat mahdollisuudet kuin ennen toi
mia. Tämän vuoden ajalla laukeaa se jännitys jota on odo
telin, että josko rautatiehallitus hyväksyy työläisille heidän 
pa-iannusvaalimuksel, mutta niistä saapuu tieto että ei ole 
hyväksytty. Vuoden ajalla on osaston pitänyt ryhtyä selvit-
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lämään työntekijäin ja työnjahtajain välistä selkkausta joka 
on saatu onnellisesti päättymään. Osaston huvipuoli joka 
oli monta vuolta lamassa sai alkuvuodesta virikettä, vaan 
kesketyy samoin kuin muukin toiminta. Osaston jäsenluku 
joka vuoden alussa oli 52, oli kohonnut 101 jäseneen siihen 
mennessä kuin mullistavat olot tapahtuvat. Osaston puheen
johtajana on toiminut A. iPunsiainen. Toimikuntaan on 
kuulunut A. Halinen, A. Pöysti, Hj. Järvi, -Kolhi ja J. Iko
nen. Vapun-päivä vietettiin työstä -vapaana.

V. 1915.

Kulunut vuosi on ollut osaston toiminnassa erittäin vai
kea, sillä ei koko osaston olemassaoloaikana ole tarvinnut 
loimia niin ahtaissa oloissa kuin tällä vuodella. Kokouksien 
pito on ollut vaikeaa ja niissä keskusteleminen kovin rajoi
tettua, niin kipeästi kuin kaikki osaston toiminta olisikin 
vaalinut tarmokasta totiminlaa niin on se ollut mahdotonta. 
Sillä maassa vallinnut olotila on ollut esteenä. Mutta vai 
keasta olotilasta huolimatta on osastamme jäsenluku kasva
nut tällä vuodella enemmän kuin toisella puolella, ollen vuo
den lopulla 270 jäsentä. Siihen on osaltaan vaikuttanut se 
etlä elintarpeiden hinnat ovat huimaavaa vauhtia kohon
neet, joten oli pakko ryhtyä hommaamaan palkankorot usta; 
niinpä osaston toimesta kutsutitiinkin yleinen konepajalais- 
ten kokous pohtimaan että eikö olisi syytä ryhtyä anomaan 
palkankorotusta ja tulos oli että anomus jätettiin rautatie
hallitukseen maaliskuun alkupäivänä, johon saaliin vas
taus kesäkuun lopuilla, jossa myönnettiin 4 ja 5 pennin koro
tus tuntia kohden. Mutta tällä välin olivat elintarpeiden hin
nat yhä kohonneet joten ryhdyttiin uutta anomusta valmis- 
lamaan; tällä kertaa tehtiin kaikkien rautatien konepaja- 
laisten yhteinen anomus, Viipurin osaston aloitteesta, jonka 
yhteinen komitea jätti hallitukseen 1 pnä marraskuu
ta. Se tuli hyväksytyksi joulukuun viimeisinä päivi
nä, karsittuna kuten edellinenkin anomus, vaikkapa P« 
kummassakaan olisi ollut karsimisen varaa. Samoihin ai
koihin kun toista palkankorotusta puuhattiin, jätettiin osas
ton puolesta konepajan konttoriin lähetettäväksi rautatie
hallitukseen toinenkin anomus jossa anottiin 50 prosentin 
alennusta polttopuiden kuljettamista varten Viipuriin, mutta
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liima anomus luli hylätyksi. Osasto on myöskin avustanut 
työttömiä 50 markalla osaston rahastoista sekä vapaaehtoi
sella keräyksellä. Osasto myöskin entiseen tapaansa pyysi 
viettää vapunpäivää työstä vapaana joihon sai myönteisen 
vastauksen, joka kuitenkin myöhään illalla sitten peruutet
tiin ja käskettiin kaikkien saapua työhön vapunpäivän 
aamuna. Osaston keskuudessa on tällä vuodella toiminut 
myös huvitoimikunta hyvin onnistuneesti. Osaston puheen
johtajana on toiminut A. Pursiainen ja toimikuntaan ovat 
kuuluneet A. Halinen, A. Pöysti, Hj. Järvi, O. Suhonen, J. 
Hämäläinen. Näyttipä siltäkin jo vuoden lopulla kuin joi 
kin hämärät toimet tähtäisi osaston toimintaa pääsemättä 
kuitenkaan sen pitemmälle kun ajoissa ryhdyttiin varovai- 
suu s toimen piteisiin.

Niin on tämä kymmenvuotinen toiminta kuljettu, joka 
tosin ei kovin ilahduttavalta näytä, vaan toivokaamme 
kun toinen kymmenen vuotta on kulunut, että osaston toi
minta olisi silloin 'vakiintunutta ja (täsmällisempää kuin 
tähän asti.

S. V. R. Konepajan T. y. Viipurin osaslo.

Kuopion osaston toimintakertomus.

Nyt kun Rautatien konepajojen työväenyhdistyksen Kuo
pion osasto on tullut kymmenvuotiaaksi, niin toimikunnalle 
on annettu tehtäväksi tehdä lyhyt selostus tältä toiminta 
ajalta.

Osaston asiakirjoista näkyy, että alku rautatien kone
pajain työväenjärjestäytymiiselle voidaan lukea vuoden 1904 
alusta jolloin täälläkin rautatien konepajan työmiehet ovat 
vilkkaassa toimessa yhdistyksen perustamiseksi. Oli tultu 
kokemaan, että rautatielaitos on muihin työnantajiin näh
den poikkeusasemassa siinä määrin, etteivät sen alaiset työn
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tekijät' kuulumalla jo perustettuihin ammattiosastoihin ja 
järjestöihin voi saavuttaa sitä mahdollisuutta etujensa val
vonnassa kuin että iiautatien konepajan työntekijät muodos
tavat oman yhdistyksen eri paikkakunnilta toimivine osas
toineen.

Niinpä Kuopiossakin järjestäytymis asiasta oli usein 
keskusteltu ja pidetty joku kokouskin, kun Vaasassa olevan 
iiautatien konepajan työmiehet helmikuussa vuonna 1904 
tekivät ehdotuksen että yhtyisimme perustamaan konepa
jain työmiesten yhdistystä, jonka tarkoitus oli toimia kone- 
pajalaisten aineellisten että henkisten pyrintöjen hyväksi.

Kuinka ^uuri silloin järjestäymishalu oli nähdä in siitti^ 
että silloin täkäläisajsä konepajassa olevat työmiehet luvul
taan 58 allekirjoituksellaan lupautuivat kannattamaan Vaa
salaisten ehdotusta.

Yhdistykselle sääntöjä laativa edustajakokous pidettiin 
Vaasassa 1904 kesäkuun 24 ja 25 päivinä, jossa myöskin 
Kuopion osasto oli edustettuna. Sääntöehdotuksia oli ko
koukselle jättänyt Oulun, Pietarin ja Kuopion edustajf.l. 
Kokouksessa laadittu sääntöehdotus päätettiin lähettää kul
lekin konepajaosastolle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen Vaa
san osasto lähettää ne Helsinkiin lakimiesten tarkastettavaksi 
ja sitten sitä tietä Senaattiin. Samassa kokouksessa annet
tiin Helsingin konepajan edustajain tehtäväksi valita väliai
kainen keskustoimikunta jonka kotipaikkana tulisi eleinään 
Helsinki. Sääntöehdotus ja edustajakokouksen pöytäkirja 
oli osastossa käsiteltävänä saman vuoden syyskuun 24 päi
vänä. Kokous näkyy säännöt hyväksyneen muuten, paitsi 
että niitä ei tarvitse 'painattaa kolmella kielellä (oli näet eh- 
doitettu suomen ja ruotsin kielen lisäksi venäjää). Kolmat
ta kieltä vastaan om kokouksen pöytäkirjaan liitetty hyvin 
perusteltu vastalause 5:llä allekirjoituksella.

Sääntöjen vahvistusta on osasto odottanut alun toista 
vuotta, koska vasta 5 p. tammikuuta 1906 työväentalolla 
pidetään konepajan työntekijäin kokous, jossa ilmoitetajmj 
että Keisarillinen Suomen Senaatti on vahvistanut säännöt 
Suomen Valtion Rautatien Konepajain työväenyhdistykselle.

Kokouksessa päätettiin perustaa S. V. R. Konepajan Työ
väenyhdistyksen Kuopion osasto ja valittiin puheenjohtaja,, 
johteikunnan jäsenet sekä huvitoimikunta.
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Siis oli päästy lailliseen yhdistystoimintaan. Alussa näyl- 
ibi sillä, että uautatien konepajan ‘työmiehet ovat täysin ha
vainneet asemaiSäB ja heränneet luokkatietoisuuteen. Jo
kaiseen oli tullul loimintalhalua, imulta kohta havaittiin, että 
tämä innostus oli monellakin tuota marraskuun huumausta.

Ei jaksettu tajuta, että työläisluokan taistelu oikeuksien
sa saavuttamiseksi on vasta alulla joka vaatii jatkuvaa työ- 
itä ja innostusta. Olisi 'luutinut ettei sosiaalidemokraattinen 
puolue jonka järjestäyneet joukot näyttivät voimansa ja hal
linto kykynsä noina aina ,muistettavina suurlakon päivinä, 
olisi tullut osalle työläisiä siksi loukkaus kiveksi joka vai
kuttaa hajoitta väisti niinkin pieneen työniiesjoukkoon kuin 
on täkäläisessä rautatien konepajassa.

Osaston pöytäkirjoista nähdään että enisimäisen toiminta
vuoden alussa valittu puheenjohtaja ja johtokunta erosivat 
toimestaan ja osastosta, syystä, eitä osasto oli liittynyt scS 
sialidemokiaattiseen puolueeseen, ja puolueohjelmassa kun 
vaaditaan kirkon eroiItämistä valtiosta ja uskonnon ope
tuksen poistaimiista kouluista, niin he vakaumustensa perus 
teella eivät voi kuulua osastoon.

Mutta näistä seikoista huolimatta nekin konepajan työ
miehet jotka eivät kuulu osastoon ovat kannattaneet osas
ton toimintaa silloin, kuin on toimittu konepajalaisten palk
ka y. m. etujen saamiseksi.

Tällä kymmenvuoden ajalla on osaston toiminta ollut 
väliin virkeä,mpää ja toisin ajoin laimeampaa. Toiminnan 
ensi vuonina oli jäsenluku suurin ollen vuoden lopulla 62 
mutta vähentyen seuraavina vuosina ollen vuoden 1909 lo
pulla 5 täysin maksanutta jäsentä. Vuodella 1910 alkaa taas 
jäsenluku lisääntyä ja pysyä jotenkin yihtäsuurena aina tä
män vuoden alkuun, ollen nykyään 54.

Kokouksiin osanotto on ollut silloin suurempi, kuin kes
kusteltavana on ollut palkkaus- ynnä muut edut.

Keskustoimikunnan kautta on osasto kuulunut Rautatie- 
iäiisliittoon vuodesta 1906 vuoteen 1908, jolloin liitosta erot
tiin 'syystä, että tunti- ja kuukauspalkkalaisten asema rau
tatiellä on niin jSilainen, että katsottiin edullisemmaksi toi
mia eri 'ryhminä j,a koska konepajalaiset eivät oikeastaan 
k u n luu ra uitat ieläiisiin.

Samana vuonna liityttiin sosialidemokraattiseen puolu
eeseen, johon nykyäänkin voipi osaston kautta kuulua.
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Että osaislo toimintansa ensi vuosina jo osoitti kannalta- 
vansa aunmattijärjestöasiaa, koskapa useiden eri työtaisle-' 
Iujen avustamiksi on veroitlanut jäseniään osaston kokouk 
sen määrätyillä prosenteilla. Jo vuodesta 1909 alkaen onkin 
osasto keskusyhdistyksensa kaulia kuulunut ammattijärjes
töön. Rautatien konepajain yhdistyksen vuosikokouksissa 
on osasto ollut edustettuna, sekä niihin lähettänyt useita kes 
kuslelukysymyksiä. Vuonna 1906 Helsingissä 'pidetyssä 
vuosikokouksessa oli osaston edustajina J. Saari ja J. Hol- 
länder. Vuonna 1907 Oulussa K- Laakkonen, vuonna 1908 
Turussa K. Riekkinen, v. 1910 Vaasassa J. Saari, v. 1911 
Viipurissa K. Riekkinen ja vuonna 1913 pidettiin edustaja
kokous täällä Kuopiossa jossa osastoa edusti K. Riekkinen. 
Vuonna 1906 Helsingissä pidetyssä yleisessä kokouksessa oli 
osaston edustajana A. Maaranen, sekä Rautalieläisliiton ko
kouksessa Viipurissa samana vuonna edusti osastoa G. Si- 
lenius. Osastojen yhteisessä pulkan van timuslälhetys tässä 
rautatienhallitukseen ja senaattiin viime vuoden marraskuul
la olivat osaston valitsemina A. Luukkonen ja J. Saari.

Paikallisessa sosialidemokraattisen puolueen piirikokouk 
sissa on osasto ollut edustettuna. Järjestyneen työväen toi
meenpanemiin mielenosoitus sekä muihin yhteisiin kokouk
siin on myöskin otettu osaa.

Joka vuosi toiminnassa olleen huviloimikunnan toimesta 
on pidetIk useita hu\i-ittumin ja kerran vuodessa perhe- 
iltama.

Myöskin on innolla toimittu konepajan lyöviien palk 
kaus- ynnä muiden olojen parantamiseksi ja suoranaisina 
etuina mitä Iällä toimin taajalla on täten saavutettu voidaan 
mainita, että vuosien 1906—1908 välisenä aikana on osaston 
välityksellä täkäläisen konepajan miehistölle saatu palkaii- 
lisäystä kolme kertaa. Oppilasolojen parantamiseksi on teh
ty useita vaatimuksia jaSonkin oppilaiden alin tuntipalkka 
korotettu 10 pennistä 16 penniin.

Ruokailuhuoneen saamiseksi joka nykyään on konepa
jalla on osaston kokouksissa keskusteltu ja vaatimuksia 
telily. Useita eri anomuksia on rautatien konepajan yhdis
tys hallitukselle^ esittänyt, niistä on osaksi toteutunut ano
mus 15 päivän kesälomasta josta Senaatti rautatiehallituksen 
mukaan myönsi 6 päivän loman täysillä palkkaeduilla niil
le, jotka rautatien tehtaissa ovat työskennelleet kymmenen
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vuolla, liitä kesälomaa konepa jalaiset ovat saaneet jo kah
tena vuotena.

Osastojen yhteisellä toiminnalla on myöskin nykyisen 
lilanteen aikana vaadittu ja on senaatti myöntänyt kalliin- 
ajan palkanlisäystä viime vuoden kesäkuussa ja toisen ker
ran marraskuussa 20 päivästä alkaen.

Paikkakuntamme edistyspyrintöjä on osasto avustanut 
pienillä rahasummilla, sikäli kun raha-varat ovat myöten 
antaneet.

Tällä kymimenvuotis ajalla ovat osaston toimihenkilöinä 
olleet seuraaval: Puheenjohtajina:. V. 1906 A. Hakkarainen, 
Maaranen ja Louhelainen; vuonna 1907, I. Kinnunen; v. 
1908, J. Saari; v. 1909, G. Silenius^v. 1910 ja v. 1911, J. 
Saari; v. 1912, K. Hämäläinen; v. 1913 ja 1914, M. Hillu
nen; v. 1915, K. Riekkinen. Rahavarojen ihoitaiina ovat ol
leet: O. Louhelainen, T. Muona, K. Riekkinen ja G. Silenius 
modesta 1910:stä alkaen. Kirjureina ovaBBtoiimineet: R. 
Strömberg, K. Laakkeiteh; O. Louhelainen, P. Vartiainen, li. 
Höök ja A. Miettinen.

Innokkaimpina huviinestareina ovat toimineet G. Sile
nius, T. Muona, K. Riekkinen sekä monet muut osaston nuo
remmat jäsenet.

Sumia tosin eivät saavutuksemme ole tällä kymmenvuo- 
den loiminta-ajailla. Mutta vähäiselläkin yhteistoiminnalla 
•lienee arvonsa kun sen tarkoitukisena on saada tuloksia ai
neellisessa että henkisessä hyvässä.

Toivokaamme että oasto edelleenkin voimiensa mukaan 
pysyisi osana siinä köyhälistön taistelurintamassa jonka 
tarkoituksena ja päämääränä on todelliseen oikeuteen perus
tu v a yh t eisk unta.

Oulun osaston toimintakertomus.

Työläisten yhteis toiminta on ollut kauvan aikaa heidän 
keskuudessaan jonkun verran käynnissä, aina kun heidän 
vapauttaan tai olemassaolon ehtoja on tavalla tai toisella 
kiristetty, vaan vasta noin 30 vuotta sitten alkoivat maas

4
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samme työläiset yleisesti järjestyä. Kuten tunnettua, laimi 
paikkakunnaillamme työväenyhdistys 20 vuotta, vaan työ
läisten yhdistyksenä vasta kymmenkunnan vuotta, jolloin 
työläiset saivat yllämainitun yhdistyksen aineellisesti ja hen- 
kisesl. käyteltäväikiséen. Silloin ryhdyttiin perustamaan ani- 
niattiosa-stcja täkäläiseen työväenyhdistykseen. Vuonna 1898 
perusteltiin kone- ja metallityöntekijäin ammattiosasto. Tä
män osaston katsottiin riittävän silloisiin oloihin tarkoitus
taan vastaavana, vaan, kuten nimestä päättää voi, niin pie
niä kuin olivatkin silloin kone- ja l-autateollisuusliikkeet 
paikkakunnallamme, kun siihen kuuluivat takosepät, kello
ja kultasepät, sorvaajat, viilaajat, pannu-, levy-, kupari- ja 
peltisepät ja valajat, niin olihan aivan luonnollista, että ei 
osasto voinut pienemmässäkään määrässä toimia dtsekun- 
kin ammatin alalla löytyväin epäkohtain poistamiseksi. Mi
tä silloin oli konepajallamme järjestyneitä, kuuluivat ne yl
lämainittuun .osastoon, vaan näiden keskuudessa kuului 
miltei joka päivä murinaa siitä, että meillä pitäisi olla itsel
lämme yhdistys, jonka avulla korjattaisiin epäkohdat työ
paikastamme.

Vuonna 1904 lähettivät Vaasan Rautatien konepajan työ
läiset kaikille Rautatien Konepajoille kiertokirjeen oman 
yhdistyksen perustamisesta, mikä kaikesta päättäen otettiin 
innolla vastaan. Samana vuonna pidettiin Vaasassa edus
tajakokous, joissa oli edustajia kaikista Rautatien konepa
joista. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöehdotus ja valittiin 
komitea hakemaan vahvistusta Suomen Valtion Rautateiden 
Konepajojen työntekijäin yhdistykselle. Säännöille ei saatu 
vahvistusta ennenkuin v. 1906, joka oli onnellinen vuosi uu
sia yhdistyksiä perustettaessa. Vuonna 1905 oli meillä ole
massa jo Rautatien konepajain yhdistys, vaikkakaan sillä ei 
ollut vahvistettuja sääntöjä; toimittiin vaan ikäänkuin jon
kinlaisena toveriiseurana, jolloin oli m. m. keskuudessamme 
puhuja- ja keskusteluseura, mikä oli ensimäinen laatuaan, 
mutta toivottavasti ei viimeinen.

V. 1906 tammikuun 3 p. pidettiin Oulussa Rautatien Ko
nepajojen työväenyhdistyksen Oulun osaston perustava ko
kous, jossa valittiin osastolle vakinaiset virkailijat. Jäseniä 
hiiltyi alusta vuotta 100, mikä oli noin 98 pros. siihen aikaan 
työskentelevistä työläisistä. Osasto otti osaa Helsingissä pi
dettyyn yhdistyksen vuosikokoukseen kolmella edustajalla,
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Rautatieläisliiton kokoukseen Viipurissa kahdella edusta
jalla, Rautatieläisten yleiseen kokoukseen Helsingissä kaih- 
dellä edustajalla ja sos.-dem. puoluekokoukseen Oulussa yh
dellä edustajalla. Yhdyttiin sos.-dem. puolueeseen ja rau- 
tatieläisliittoon. — Osaston jäsenten keskuuteen perustettiin 
'hautausapurahaslo, joka on vieläkin toiminnassa. Avustuk
sia on ylimääräisten verotusten kautta kerätty Smk. 424: 57. 
Osaston kokouksia pidettiin 18, johtokunnan 11, josta nä
kyy, että toiminta oli vilkasta. Vappu päätettiin viettää 
työstä vapaana, tosin äänestyksen kautta. Otettiin osaa vap- 
pukulkueeseen omana osastona.

V. 1907 oli osastossa 46 täysimafcsavaa jäsentä, joista nä
kyy, että taantumus on ollut suuri. Poisjääneet jäsenet ei 
vät ole käsittäneet työväen yhteenliittymisen merkitystä. 
Osasto oli edustettuna yhdistyksen vuosikokouksessa Oulus
sa kolmella edustajalla ja Suomen Ammattijärjestön perus
tavassa kokouksessa Tampereella yhdellä edustajalla. Osas
tolle perustettiin ityöttömyysrähasto, joka on vielä toimin
nassa; varoja oli v. 1915 Smk. 1,659: 75. Tärkeimmät pää
tökset vuoden 'ajalla: liitytään Ammattijärjestöön; erotaan 
rautatieläisliitosta; hankitaan lipuu osastolle. Osaston ko
kouksia pidettiin 11, johtokunnan 8. Vappu vietettiin va
paapäivänä.

V. 1908. Jäseniä 57 läysinmaksavaa. Metalli- ja paperi- 
sulkulaisille kerättiin ylimääräisiä veroja jäseniä verotta
malla Smk. 227: 90. Heinäkuun 18 ja 19 p. teki osasto hu- 
viretken junalla Pietarsaareen, joka oli oululaisille ensimäi- 
nen. Oppilas- ja palkkaussopimuksesta koskiu&Jeltiin useam
massa kokouksessa ja jätettiin valmiina asianomaiselle in
sinöörille, joka ei kuitenkaan katsonut voivansa hyväksyä 
sitä käytäntöön. Ruokailuhuonetta anottiin. Rautatiehalli
tus oli niin. myöntänyt Oulun konepajalle sanottuun tarkoi
tukseen Smk. 15,000: —, vaan työläisille tuntemattomasta 
syystä asia raukesi. Herrat kyllä kyselivät työläisiltä min
kälaisen tuon huoneen pitäisi olla ja osasto kokouksessaan 
valitsi toimikunnan laatimaan asiasta ehdotusta, joka toimi
kunta sitten laati suunnitelman esittäen sen herroille, vaan 
silleen asia siitä huolimatta jäi. — Osasto oli edustettuna 
yhdistyksen vuosikokouksessa Turussa kahdella edustajalla 
ja yhdellä edustajalla Rautatieläisliiton kokouksessa samas
sa paikassa. — Osaston kokouksia on pidetty 14, johtokuin-
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päättäen eitä eräässä kokouksessa on keskusteltu osaston toi
minnan takkaa Itämisestä, vaan kokoukseen osuaottaneiden 
vähälukuisuuden lakia siirretty seuraavaan kokoukseen, 
missä asian annettiin raueta.

Vuonna 1909 oli osastossa 60 läysinmaksavaa jäsentä. 
Osaston toiminnan vilkastuttamiseksi perustetaan käsinkir
joitettu saneinaleliti, joka kuitenkaan ei ilmesty toimittajain 
leväperäisyyden takia. — Ruotsiin lakkolaisille kerättiin 
avustusta jäseniä verottamalla, osaston kassasta ja avustus- 
lippujen -myynnillä Smk. 407: 75, paperisulkulaisille samoin 
Smk. 50: —. Osasto oli edustettuna Ammattijärjestön edus 
lajakokoufcsessa Helsingissä yhdellä edustajalla. Pyyde! 
liin huvijunaa Rautatiehallitukselta Tornioon tehtävää huvi- 
matkaa varten, vaan sitä ei myönnetty. Osaston kokouksia 
pidelliin 8, johtokunnan 11.

V. 1910 alentui jäsenluku 48:n. Osasto oli edustettuna 
Vaasassa pidelyssä yhdistyksen vuosikokouksessa kahdella 
edustajalla. Jälleen pyydettiin Rautatiehallitukselta huviju
naa Rovaniemelle tehtävää huvimatkaa varten, vaan ei sitä 
myönnetty. Osaston toimesta alettiin hommata polttopuita 
jäsenille, jota on jatkunut tähän vuoteen saakka ja ovat jä
senet saaneet puut halvemmalla kuin muilta puunkauppi 
allia. — Aminia Iti järjestön apu rahastoon kerätty ylimääräi
senä verotuksena Smk. 76: 50. — Joulukuun 1 p:nä tuli
käytäntöön 10-tuntinen työpäivä, joka oli ollut joitakin vuo
sia 9-tuntimen. — Osaston kokouksia on pidelty 11, johto
kunnan 17.

Vuonna 1911 jäsenmäärä, joka vuoden alussa osoitti nou
sua, laskeutui 35:n. Jäsenmäärän alenemiseen vaikutti kir 
jallajain lyi/taistelusla johtunut ylimääräinen verotus. Osas 
tosta erosi sellaisiakin jäseniä, jotka olivat kuuluneet siihen 
sen perustamisesta saakka. Kirjaltajille kerättiin avustusta 
ylimääräisellä verotuksella Smk. 270: 50. — Osasto oli edus
tettuna yh-distyk-sen vuosikokouksessa Viipurissa kahdella 
edustajalla. Taimmik. 1 p. tuli konepajalla käytäntöön lip
pujärjestelmä. Tyutlömyysrahastoa ryhdytään kartutta
maan lupakkakaupalla ja olikin puhdas kulo tältä vuodelta 
Smk. 215: 92. Osaston kokouksia on pidetty 9, johtokun
nan 11 sekä yleisiä konepa jalaisten kokouksia 2, joissa vii-
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meinainituissa keskusteltiin yleisestä palkankorotuksesta, 
miikä ei onnistunut, ainakaan tyydyttävästi.

V. 1912. Jäsenmäärä on vuoden kuluessa yhä vähenty
nyt, ollen vuoden lopussa ainoastaan 26. Keskustoimikun
nan alotteesta pidetiiin Heslingissä lokak. 6 ja 7 p. yleinen 
rautatien konepajojen työläisten kokous, jossa oli edustaja 
jokaisesta konepajasta, m. m. Oulusta. Kokouksessa kes
kusteltiin työajan pituudesta, avustuksesta salrausajalta, 
palkkojen korotuksesta, vanhuusvakuutuksesta, kesälomas
ta, vapaalipuista sekä vakinaisiksi niinillämiseslä. Edellä
mainituista kysymyksistä laati keskustoimikunta perustellut 
anomukset ja lähetti ne rautatiehallitukselle joulukuulla. 
Anomukset rautatiehallitus kuitenkin hylkäsi kesällä 1914.

Osaston kokouksia pidettiin 10, johtokunnan 15 sekä ylei
siä konepajalaisten kokouksia 6. Ylimääräisiä .veroa ke
rättiin Smk. 317: 50.

V. 1913. Jäsenmäärä on vuoden kuluessa kohonnut, ollen 
vuoden lopussa 40. Osasto oli edustettuna yhdistyksen vuo
sikokouksessa Kuopiossa yhdellä edustajalla. Huvijuna pyy
dettiin Raulatiehalliluketta Rovaniemelle, vaan sitä ei myön
netty. Osasto teki laivamatkan Muhokselle heinäk. 12 ja 
13 p:nä. Osaston kokouksia pidetty 9, johtokunnan ko
kouksia IC sekä yleisiä konepajalaisten kokouksia 2, joissa 
viimemainituissa päätettiin kiirehtiä v. 1912 joulukuussa 
Rautatiehallitukselle jätettyjä anomuksia. Vuoden alusta 
tuli tilinmaksu järjestettyä siten, että työläisillä jäi sisään 
5’a päivää entisen 0/2 päivän asemesta. Tämän johdosta 
valittiin komitea insinöörin puheille, kehoilleen häntä toi
mimaan siihen suuntaan, että palkanmaksu järjestys pysy
it itäisiin entisellään, vaan insinööri ei sanonut voivansa mi
tään, kun Rautatiehallitus on niin määrännyt.

V. 1914. Jäsenmäärä vuoden lopussa 52. Osaston toi
minta on ollut laimeaa; siihen om vaikuttanut vuoden ajalla 
alkanut suursota. — Osaston kokouksia pidelty 5, johto
kunnan kokouksia 6 sekä yksi yleinen konepajalaisten ko
kous, jossa käsiteltiin v. 1912 Rautaliehallitukselle lähellyjä 
anomuksia. Kokous päätti, että Rautatiehallituksen on heti 
oleMava mainitut anomukset käsiteltäväkseen.

Vuoden 1915 lopussa oli jäsenmäärä 62. — Osaston ko
kouksia on vuoden kuluessa pidetty ainoastaan 4, johtokun
nan 8. Osasto pani toimeen 5 yleistä rautatien konepaja-
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laisten kokousta, joissa keskusteltiin palkankorotuspyyn- 
nöstä ja lähettiin edustaja Helsinkiin yhdessä toisten rau
tatien konepajalaiten kanssa keskustelemaan yleisestä pal
kankorotuksesta ja saatiinkin vuoden ajalla kaksi yleistä 
korotusta, ensiinäinen kesäk. 20 p. 4—5 p. tunnille ja toinen 
marrask. 20 p. 6—10 p. tunnille. — Vappua, tuota köyhä
listön juhlapäivää, ei voitu pitää työstä vanaana nvkyisen 
tilanteen takia.

Osaston ja sen alaisten rahastojen puhdas omaisuus on 
Smk. 2,917: 49.

'iässä on lyhykäisesti mainittu S. V. R. Konepajojen t. 
v. Oulun osaston toiminta ensimäisen kymmenen vuoden 
aikana.

Vaasan osaston toimintakertomus.

V. 1906. Osaston johtokuntaan kuuluivat: S. A. Manne;, 
puheenjohtaja, J. Kovanen, kirjuri, E. Forsblom, rahaston
hoitaja, A. Löving ja V. Vikström, johtokunnan varajäseni
nä E. Kuni ja K. Rosenberg. Tilientarkastajat ovat olleet 
mutta keitä, sitä eii pöytäkirjat mainitse. Johtokunnan ko
kouksia on ollut 10, ja on niissä käsitelty 45 asiaa. Osaston 
yleisiä kokouksia on ollut 9 ja on niissä käsitelty 50 asiaa. 
Osastotia on vuoden kuluessa ollut liutoja: verotuksia 30: —, 
sisäänkirjoitus maksuja 51:—, jäsenmaksuja 66:75, jäsen- 
kirjoista 19: 80, kahden iltaman voitto 69: 06, sekalaisia tu
loja 11:40, säästö v. 1905 3: 40, yhteensä siis Smk. 251:41. 
Menoja: neljän edustajan palkkio 85: 83, jäsenkirjoisla 19: 
50, postikuluja 5: 40, sekalaista 17: 10, verotukseen 8: 50, 
huoneen vuokraa Raittiusyhd. Toivolle 6: —, agitatsionitar- 
koilnksiin 2: 50, yhteensä 144:;83, säästö vuodelle 1907 106. 
58. Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 26, vuoden kuluessa 
liittyi uusia 25, laiminlöi velvollisuutensa 20, joten vuoden 
lopussa oli jäseniä osastossa 31. Osastolla oli huvitoimikun 
ta joihon kuuluivat muistitietojen mukaan V. Kosunen, K. 
Tuominen, J. Lindholm, J, Romar, J. Topp, ja ehkä joitakin 
muitakin, pääasia oli, että toimeenpantiin kaksi iltamaa 
joista edellä on mainittu.
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Yllä on mainittu osaston viralliset asiat. Luokaamme sil
mäys i se toimintaan. Huh-tik. 13 p. kokouksessa päätel
tiin seuraavat mainitsemisen arvoiset asiat. Sos.-d-eim. puo
lueeseen ja Rautatieläisten liittoon kuulumisesta päätettiin, 
että emme mene mihinkään sitoumuksiin vaan jossakin ta
pauksissa toimitaan yhdessä. Valitaan yhdistyksen vuosi
kokoukseen osastoa edustamaan seppä A. Edegren. Jäsen
maksun suuruus määrätään itse, veroituksisla vaaditaan se
litys. Päätettiin anoa, että -tili maksettaisi joka perjantai ko
nepajan työläisille. Pesu- ja ruokailuhuoneita konepajan 
yhteyteen kannatettiin. Heinäk. 2 p. osaston kokouksessa 
päätetään: valitaan O. Nääs edustajaksi Rautatielälsliilon ko
koukseen. Valitaan lähetystö: O. Nurmi ja O. Nääs ano
maan työnjohtajalla, että saataisiin -myydä vanhat kumilet- 
kut ja Irasselil rahat yhdistyksen lieväksi. Heinäk. 25 p. ko
kouksessa ilmeni, että jäsenmaksuja oli laiminlyöty; valitaan 
uusi kanlomies. Päätettiin panna toimeen jäsculenhankin 
■la ja jollei suurin osa konepajan työläisiä liity osastoon lo
petetaan koko toiminta. Elok. 1 p. kokouksessa päätetään 
verottaa jokaista os. jäsentä 50 p. osaston raha-asiain pa
ini n ta mi seik-si. Edustajaksi -liiton edustajakokoukseen va
littiin O. Nääs, varalle V. Ko-sunen. Lausuttiin jyrkkä pa
heksuminen niille tovereille jot-k-a ovat menneet n. s. lah-tari- 
kaarliin, joka pahek-sumiislausuuto pannaan sanomalehteen. 
Ahliltaan osastolle ru-ot-sal.-pöytäkirjuri jok-si tuli V. Vikst-rö-m. 
Syysk. 30 p. päätetään poistaa urakk-a-työ konepajalta; pää
töstä perille viemään valitaan O. Nurmi ja V. Ko-sunm. 
Lokak. 21 p valitaan edustajaksi K. Tuominen yleiseen 
Rauta tietäisten kokoukseen Helsinkiin. Valitaan sääntöko- 
-mitea osaston Sairaus- ja H.-apukassan sääntöjä laatimaan, 
jchon tuli O. Nurmi, K. Rosenberg, E. Forsblom, V. Vik
ström, K. V. Vallin ja S. A. Manner. Päätetään avustaa Vii
purin ja Valkeasaaren lakko-lai-sia l:-llä -pros., Helsingin 
-sulkulai-sia 2 pro-s. Marrask. 25 p. valitaan M. Uusi-hauta 
keräämään varoja Venäjän vapautustaistelijoille. Kannate
taan boikoteerauska-ssan perustamista ainoastaan konepajoj. 
työläisten kesken. Yllämainitut asiat noukittu pöytäkir
joista. Vuosikertomus kadonnut.

V. 1907. johtokuntaan kuulu S. A. Manner, E. Fors
blom, V. Vikström, K. Rosenberg ja V. Vesterlund, johto
kunnan varajäseninä A. Tifira, K. Tuominen ja A. Petter-
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son; johtokunnan virkailijoina oli: Manner puh.jobtaja, K. 
Rosenberg varap., Vikström rahastonhoitaja, E. Forsblom 
kirjurina. Lopulla vuotta: A. Tuiira, joka tuli johtukunlaan 
E. Forsblom’! n tilalle. Tilientarkastajina O. Nurmi ja M. 
Rosenberg. Huvitoimikuntaan kuului Vuorela, M. Seppi, 
A. Petterson, J. Topp, K. Enberg, K. Tuominen ja J. Lind
holm ja toimi se melko ripeästi toimeenpannen 6 iltamaa. 
Johtokunnan kokouksia 12, ja on niissä käsitelty 48 asiaa; 
osaston kokouksia 11 ja on niissä käsitelty 82 asiaa. Osas
tolla on ollut vuoden kuluessa tuloja: jäsenmaksuja 103: 30, 
sisäänkirjoitusmaksuja 8: —, jäsenkirjöistä 3:—, 6:sta ilta
masta 277: 63, edustajakokouksen pöytäkirjoista 8: 40, sääs
tö v. 1906 106: 58, yhteensä siis tuloja 506: 91. Menot: jäsen
maksu ruotsal. t. y. 62:25, keskushallinnolle 51:45* Va
paa Sanalle laina 50: —, pöytäkirjoista Helsinki 9: 85, S.-d. 
puolueelle 9: 60, lahja ruotsal. 1. v. arpajaisiin 10: —, rahas- 
lonhoit. palkka 10: —, posti maksuja 4: 70, kartlamerkkejä 
la-50, iltamiin 52:35, sekalaista 11:05, edustajan palkkio 
28: —, yhteensä 300: 75, säästö v. 1908 Smk. 206: 16. Osas
tossa oli jäseniä vuoden alussa 31, vuoden kuulesisa tullut 
uusia 7,jfij)nnul 7, vuoden lopussa 31.

O-saston toiminta. O. Nurmi edusti osastoa S. V. R. 1. v. 
vuosikokouksessa Oulussa. Vapun pito vapaana päätelty. 
Oppilasolojen järjestäminen konepajassa; valitaan komitea 
valmistamaan tätä asiaa, johon tuli: Forsblom, K. Rosen
berg, A. Tuira, O. Nurmi ja S. A. Manner. Jäsenmaksu koro
tetaan 25 p:slä 35 p:iin kuukaudessa. Ruotsal. 1. y. arpa
jaisiin annetaan 10 mkn lahja. Jäsenmaksujen kanftpnie- 
heksi valitaan M. Uusihauta. Tehdään huvimatka Lapual
le elok. 18 p. siinä hyvässä uskossa, että siellä tavataan oulu
laiset. Lapualle meno päätetään sentakia kun Lapuan tvö- 
väenyhdistyksellä on arpajaiset samaan aikaan. Keskustel
laan alimmasta tuntipalkasta, päivänlybennyksestä ja tervey
dellisten epäkohtain poistamisesta. Päätetään ostaa Laukon 
lakkolaisten »Laurila* osuuskunnasta 2:sl osuutta, se oli 
vain päätös! Valitaan komitea anomaan pallkanylennystä 
kalliin ajan takia; komiteaan kuului K. Rosenberg, M. Uusi- 
hauta ja G. Orre. Päätetään liittyä Ammattijärjestöön v,. 
1908 alusta. Osasto liittyy paikallisjärjestöön eli kunnallis
järjestöön. Pyydetään keskushallintoa teroittamaan rauta
tiehallitusta tapaturmavakuutuksesta. Teollisuushalliin k sen
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asiamiehelle päätetään itse kuikin lausua toivomuksensa. 
Lauvantaipäivä lyhentyy 7 tuntiseksi. Tiedot poimittu pöy
täkirjoista, vuosikertomustia ei ole.

V. 1908. Johtokuntaan kuuluu J. Kovanen (puheenj.i, 
A. Tammi, K. Mangolin (kitrjuri), A.Tuira (varapuiheenj.), 
V. Vikström (rahastonhoitaja); johtokunnan varajäseniä oli
vat S. A. Manner, K. Tuominen ja K. Vest. Tilintarkasta
jina: vakinaisia E. Granlund ja E. Forshlom; varalla V, 
Vesterlund ja V. Kosunen. Osastolla on huvitoiunikuntaan 
valittu eronneiden tilalle A. Manner ja A. Roselius. Tiettyä 
on, että muitakin huvitoimikunnassa oli, mutta keitä sitä 
ei pöytäkirja mainitse. Osastolla on ollut kokouksia 12 ja 
käsitelty niissä 89 asiaa; johtokunnan kokouksia on ollut 7 
ja käsitelty niissä 31 asiaa. Jäseniä on osastossa vuoden 
alussa 31, liittyy uusia 7, eroaa vuoden kuluessa 11, vuoden 
lopussa 27. Osaston tulot: säästö v. 1907 206: 16, sisään
kirjoitusmaksuja 7: —, jäsenmaksuja 131: 40, iltamista 117: 
61, Vapaa Sanalla 50:— (maksaa lainansa), korkoja 6:75, 
yhteensä 518: 92. Menot: keskushallinnolle 45: —, Ruotsal. 
t. y. jäsenmaksu 55: 35, Vapaa Sanan osuuudel 3 kpl. 30: -.

Öislerhollens Folklhladetin.. osuudet 3 kpl. 30: —, edustaja 
palkkio 27:08, os. Sairaskassalle arpajaisiin kello 34:—. 
Vapaa Sanalle 19: —, osaston arkiston kaappi 40: —, kartta- 
merkkejä 3: 50, postimaksuja 3: 35, rahastonhoitajan palk
kio 10: , sekalaista 7: 45, yhteensä 304: 73 säästö vuodelle
1909 214: 19.

Toiminnasta mainittakoon: osastoa edusti S. A. Manner 
Turussa pidettävässä S. V. R. Konepajojen t. y. vuosikokouk
sessa. Ostetaan osaston arkistoa varten kaappi jonka osta
misen toimii J. Kovanen. Riidasjärven t. y. arpajaisiin ke
rää varoja Ville Vesterlund. Ostetaan os. sairaskassan ar
pajaisiin voitoksi kello; asian perille toimittaa K. Vest. Ero
taan Rautatieläisten liitosta. Keskustellaan työpäivän lyhen
nyksestä kuin myöskin suurusajan järjestämisestä. Heräte
tään lippukysymys osastolle joka on vieläkin saamatta. 
Vappu pidettiin vapaana. Valitaan komitea, johon tuli .1. 
Topp, M. Matalamäki ja J. Lindholm, kekustelemaan värk- 
mestarin kanssa, että jokainen oppilas pääsisi vuorollansa 
ammattityöhön että ei ketään syrjäytettäisi vuoroltansa. 
Valitaan kantomies keräämään varoja Helsingin metalli- 
sulkulaisille. Koetetaan paistaa työmaalta n. k. pikku-
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pomoja. Asia raukee konepajan insinöörin kielteiseen 
vastaukseen. Päätetään, että työmaalle ei saa tulla juovuk
sissa. Osasto ei rylndy minkäänlaisiin puolustuksiin henki
löön nähden joka juopumistilassa tekee itsensä johonkin 
rikokseen syylliseksi. Poimittu pöytäkirjoista, vuosikerto
musta ei ole.

Vuosi 1909. Johtokuntaan kuuluivat J. E. Pukander 
ipuheenj.), K. Mangolin (kirjuri), V. Vikström (rahaston
hoitaja), J. Topp ja K. Enberg; johtokunnan varajäseninä 
S. A. Manner ja K. Vest. Tilintarkastajina J. Kovanen ja 
K. Tuominen; varalla O. Nurmi ja A. Tuiira. Huvitoimikun- 
taan, joka toimi ripeästi, kuului O. Gunell, J. Männistö, V. 
Kaski, A. Ehrström, E. Lavasi, A. Roselius, A. Petterson ja 
M. Hoiskanen. Johtokunnalla on ollut kokouksia 9 ja on 
niissä käsitelty 40 asiaa. Osaston kokouksia 14 ja niissä 
käsitelty 117 asiaa. Jäseniä oli vuoden alussa 27, uusia liit
tynyt 9, eronnut 2, vuoden lopussa 34. Osaston tulot: säästö 
v, 1908 214:19, iltamista 197:59, jäseninaks. 120:75, sisään- 
kiirj. m. 9:—, sekalaisia tuloja 2:94, korkoja 6:60, yhteensä 
551:07; menoja: Ruotsal. t. y. jäsenmaksu 109:30, iltamiin 
85:15; avustusta Ruotsiin 50:—, keskushallinnolle 32:40, 
Ruotsal. t. y. arpajisiin 25:—, edustajan palkkio 44:—, ra
hastonhoitajan palkkio 15:—, sekalaisia menoja 14:50, yh
teensä 375:35, säästö vuodelle 1910 175:72. Osaston toimin
ta: Päätetään avustaa Helsingin metallisulikulaisia osaston 
jäseniltä 1 prosentilla sekä otetaan vapaaehtoista avustusta 
ei jäseniltä, toimeksi saa K. Mangolin. Osastolla oli perhe- 
iltama yhteisen sairaskassan kanssa. Perustetaan osastolle 
kuukauslelhti »Toveri». Vapunpäivä pidetään vapaana. 
Österbottens Folkblad ett ia tilataan os. puolesta 12 kpl. ja 
jaetaan konepajan ruotsal. työmiehille. Valitaan ruotsal. 
t. y. arpajaistoimikuntaan A. Pettersson ja V. Kaski, varalle 
E. Lavasi. Avustetaan Ruotsiin lakkolaisia kerta kaikkiaan 
50:— markalla. Annetaan Ruotsal. t. y. arpajaisiin 25:— 
mk. Edustajana Ammattijärjestön 2:ssa eduistajakokouk- 
sessa oli V. Kosunen. Suoritetaan piiniveroa 50 p. jäseneltä 
eduskuntavaaliagitatsionia varten. Valittiin komitea (johon 
tuli M. Rosenberg, K. Rosenberg, R. Bäckman, K. Vest ja 
J. E. Pukander) miettimään keinoja miten saataisiin vers
taan pajaosastoUe lämimityslaitos, jonka tuloksena mainitta
koon, että paja on lämmin. Levitettiin julkaisua »Uuden
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ajan kynnyksellä». Otetaan osaa Ammattijärjestön perus
tamaan avustusrahastoon. Ruotsin lakkolaisille verotetaan 
os. jäseniä ja kootaan ei-järjestyneiltä.

Vuosi 1910. Johtokuntaan kuului J. E. Pukander (pu- 
heenj.), R. Bäckman (kirjuri), V. Vikström (rahastonh.), V. 
Vesteriund (varapulieenj.), V. Kosunen ja K. Enherg; vara
jäseninä J. Luomanen ja K. Mangolin. Tilintarkastajina 
olivat A Tuira ja O. Nurmi; varalla J. Kovanen ja J. Tonp. 
Huvitoimikunlaan kuului Andström, E. Lavast, Kask, K. 
Seppänen, A. Pettersson, I. Girsen ja T. Ahonen. Johto
kunnan kokouksia on ollut 10 ja niissä käsitelty 67 asiaa. 
Osaston kokouksia 9 ja on niissä käsitelty 75 asiaa. Osas
tossa oli jäseniä vuoden alussa 34, liittyi uusia 7, erosi jäse 
nyy,desiä 15, vuoden lopussa 26. Osaston tulot: säästö v. 
1909 175:72, sisäänkirjoitusmaksuja 7:—, jäsenmaksuja
154:45, iltamista 76:79, verotuksista 39:50, sekalaisia tuloja 
«5:44, yhteensä 458:90; menoja: keskushallinnolle 35:10, 
Ammttijärjestölle 79:35, kunnallisjärjestölle 119:80, Ruot 
sal I. v. jäsenmaksu 60:40, vuosikokouksen kuluihin 14:10, 
Vapaan Sanan painokoneiden lunastukseen 62:50 (lainaksi), 
lahjoitettu piiritoimikunnalle 15:—, rahastonhoitajan palk
kio 10:—, sekalaisia menoja 57:11, yhteensä 453:36, säästö 
vuodelle 1911 5:54. Toiminta: Jäsenmaksujen kantomiehe- 
nä loimi K. Vesteriund. Osaston käsinkirjoitettu lehti lopet
taa toimintansa syystä kun on aikomus perustaa yhdistyk
selle oma lehti. Osaston edustajana, S. V. R. konepajojen t. 
y. vuosikokouksessa, J. E. Pukander, joka pidetiiin Vaasassa 
23 ja 24«p. huhtik. Kansantalolla. Annetaan raha-avustusl i 
verotuksen lisäksi Vaasan läänin eteläisen vaalipiirin sos.- 
dem. piiritoimikunnalle. Vapaan Sanan painokoneiden os
tamiseen annetaan rahallista apua. Vapaan Sanan vuosi
kokouksessa edusti osastoa R. Bäckman. Österbottens Folk- 
hldelin kokouksessa edusti osastoa K. Enherg. Valitaan ko
mitea miettimään keinoja mitenkä oastolle saataisiin lippu; 
komiteaan kuului K. Rosenberg, A. Tuira ja K. Tuominen. 
Vapunpäivä vietetään vapaana. Päätetään liittyä Sos.-dem. 
puolueeseen. J. Luomanen kerää Suomat, t. y. arpajaisiin 
arpajaisvoittoja. Palkanylennyshommiissa ollaan kovasti. 
Paheksutaan Rautatiehallitusta kun se säästämistarkoituk- 
sissa vähentää työmiehiä konepajoistaan. Yllä on mainittu
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tärkeimpiä tapauksia joista ei keskustoimikunnalla olisi 
tietoa.

Vuosi 1911. Johtokuntaan kuului vuoden alussa J. E. 
Pukander, V. Vikström, U. Sjöberg, V. Vesterlund ja V. Ko
sunen; varajäseninä J. Luomanen ja K. Enibeg, joista virkai
lijoina J. E. Pukander puheenj., V. Vikström rahastointi., R. 
Bäckman kirjurina, jäsenmaksujen kantomiehenä V. Sjö
berg vakinaisena ja J. E. Pukander kanlomiieben apuna. 
Varapuheenjohtajana V. Kosunen, vuoden alussa, sairaloi- 
suutensa lakia erosi tykkänään johtokunnasta, luinen lilal
lensa K. Tuominen, joka hoiti osaston kirjurin virkaa syystä 
kun vakinainen kirjuri R. Bäckman paljon työn takia erosi 
jobi ok linnasta. Bäckmanin tilalle johtokuntaan otettiin va
rajäsen K. Bnberg. Muuten kirjurin virkaa osastossamme 
on länä vuonna saanul pitää J. E. Pukander, sillien päätök
seen ainakin tulee kun pöytäkirjoja tarkastaa. Tilintarkas
tajina ovat olleet M. Rosenberg, A. Källman; varalla K. Sep
pänen. Jäseniä oli osasiossa vuoden alussa 26, uusia luli 8, 
erosi 10, vuoden lopulla 24, osastolla oli lmvitoiniikunla jo
hon kuului K. Tuominen, E. Tuominen, A. Kjellman ja K. 
Seppänen; lopelli loi,niintänsä, jonka lilalle valittiin illama- 
toimikunla joka toimeenpani yhden onnistuneen iltaman. 
Osaston lulot kuluneelta vuodelta: säästö v. 1910 5:54, si- 
säänkirjoilusmaks. 8:—, jäsenmaks. 169:—, iltamista 154:10, 
verotuksesta 82:—, puolueveroluksesta 26:80; seka
laisia tuloja 26:90, korkoja 1:02; yhteensä 470 markkaa 
82 penniä; menot: keskushallinnon verotus 18:20, 
verotus Ammattijärjestölle 25:20, Ammatlijärjeslön avustus
rahastoon 56:— kunnallisjärjestölle 53:90, R. I. yhdistyk
selle 63:—, laina Vapaalle Sanalle 62:50, kirjallajille lakko- 
avustusta 62:50, sekalaisia menoja 36:15, rahastonhoitajan 
palkkio 10:—, yhteensä 387:45, säästö v. 1912 88:91. Osas
tolla oli kokouksia 9 ja niissä käsitelty 57 asiaa; johtokun
nalla 7 ja on niissä käsitelty 40 asiaa. Vuoden toiminnasla 
mainittakoon: Jäsenkirjoja tilattu 15 kpl., Ruotsal. 5 ja 
suamal. 10. Ammattijärjestön kyselykaavake Tietoja am- 
mattios. toiminnasta \. 1911» täytetty ja lähetelty asian
omaiseen paikkaan. Tilattu ruotsal. lentolehtisiä Ih.irför 
bildas fackföreningar» 35 kpl. Vappumerkkejä osastomme 
möi 100 kpl. Vappu vietettiin vapaana. Työväen julkaisuja 
Kevättervehdystä ja Värhälsningiä sekä Työnjuhlaa levitetty..
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Suoritlanul Ammattijärjestön pohjarahan 2:— mk. jokaisel
la jäsenettä. Maksettu Vapaan Sanan painokoneiden lunas
tamiseen menevät suoritukset. Vapaan Sanan vuosikokouk-

. sessa edusti osastoa J. E. Pukander. Kannatettiin S. V. R. 
konepajojen 4. y. aikakausjulkaisua kerran kuukaudessa 
julkaistavaksi. Jäsenille ja ei-jäsenille annettu julkaisu 
»Kirja sinulle raataja». Puoluevero kantakirjaa hoitanut J. 
E. Pukander. Kirjaltajain lakkoavnstusta eivät kaikki os. 
jäsenet suorittaneet. Osaston edustajaksi Viipuriin S. V. R. 
konepajojen t. y. vuosikokoukseen valitaan J. E. Pukander, 
joka kuitenkaan ei ollut kokouksessa johtuen ikävästä ereh
dyksestä. A. Kjellman kerää Virkkalan t. y. arpajaisiin ra
haa saaden toistakymmentä markkaa. Belgian lasityönteki- 
jäin lakkolaisille avustusta emme voineet antaa. Jäseovero 
R. I. y. korotettu 15 p .25 p. kuukaudelta. Maaliskuun 29 
p. kokouksessa päätetään yhtyä ammattijärjestöön puoleksi 
maksaviksi. Keskushallinnon tiedusteluun niissä järjestyk 
ses-sä toivomme saavamme oloihimme parannusta, ja antoi 
•osastomme seuraaval toivomukset: 1) vanhuuden eläkettä 
toivotaan; 2) kesälomaa toivottiin kaksi vuotta palvelleille 
viikko, viisi vuotta palvelleille kaksi; 3) vakinaiseksi nimil- 
tämireslä oltiin sitä mieltä, että jokaisen olisi päästävä sel
laiseen palkkaluokkaan joka vastaisi sitä palkkaa, mitä kul
lakin on. Osastomme ei voinut ottaa osaa ammatillisten 
piirien perustamiseen huonojen raha-asioiden takia. Lokak. 
24 p. keskustellaan näytelmäseuran perustamisesta osastolle, 
asia jätetään tulevaisuuden tehtäväksi.

Vuosi 1912. Johtokuntaan kuului J. E. Pukander (pu 
heenj.), J. Lindholm jrahastonh.), J. Kovanen’ V Sjöberg, 
V. Villgren ja A. Tuira: varajäseninä A. Kjellman ja G. 
Gustafson, joi-sta Kjellman kutsuttiin kohta vuoden fflussa 
johtokuntaan J. Kovasen tilalle ja toimi Kjellman osaston 
kirjurina. Tilintarkastajina ovat olleet K. Mangolin ja V. 
Vikström vakinaisina; varalla O. Nurmi ja V. Vesterlund. 
Huvi-toimikuntaan on kuulunut kaksi jäsentä A. Kjellman ja 
K. Tuominen, toiminta yhtä kuin nolla. Johtokunta on pitä
nyt kokouksia 8 ja on niissä käsitelty 53 asiaa; osaston 
kokouksia järjestetty 5, mutta osanoton laimeuden takia ei 
voitu pitää kuin 3 ja käsiteltiin näissä 26 asiaa. Osastoon 
kuului vuoden alussa 24, uusia tuli 1, erosi vuoden kuluessa 
10, vuoden lopulla 15. Osaston tulot: säästö v. 1911 88:91,



sisäänkirjoitusmaksuja 1:—, jäsenmaksuja 98:—, verotuk
sista 68:—, puoluemaksusta 31:70, avustuksesta Pietarin 
Rautatien konepajalaisille 11:25, parannusanomuksien kulu
jen verotuksesta 66:50, korkoja 1:94, sekalaisia tuloja —:40, 
osuuksia 6 kpl. 60:—, huvitoiimik. laina 14:99, yhteensä 
442:69; menoja: keskustoimikunnalle 27:95, ammattijärjes
tölle 26:—, ammattijärjestöin avustusrahastoon 62:50, Pie
tarin konepajalaisille 11:25, kirjaltajalakon rästi v. 1911 
8:—, kunnallisjärjestölle 41:40, Ruotsal. t. y. jäsenmaks. 
60:75, edustajan palkkio 36:12, postimaksuja 3:70, sekalais
ta :—50, osuuksia 60:—, huvitoim.ikunnalle 14:99, yhteensä 
353: 16, säästö v. 1913 89: 53. Jäsenmaksujen kantomiehenä 
toimi K. Enberg. Vuoden toiminta ollut laimeata. Osastoa 
edusti Helsingissä n. s. anomuskomiteassa J. E. Pukander. 
Ostettu 3 kpl. osuuksia Vapaasta Sanasta ja 3 kpl. osuuksia 
Österbottens Folkbladetista. Osastoa edusti Vapaan Sanan 
kokouksissa J. E. Pukander. Osaston edustajaksi Öster
bottens Folkbladetin kokouksiin valittiin K. Rosenberg. He
rätetään kysymys kesälomasta otettavaksi uudestaan käsit
telyn alaiseksi. Päätetään, että Sos.-dem. puolueeseen kuu
luminen on kunkin yksityisasia. Vapunpäivä vietetään va
paana ainakin osaston jäsenten keskuudessa. Tässä tär
keimmät tapahtumat osastomme toiminnasta.

Vuosi 1913. Johtokuntaan kuului J. E. Pukander Ipu- 
heenj.), A. Kjellman (kirj.), J. Lindholm (rahastoni!.), A. 
Tuira, J. Kovanen (varapuiheenj.) ja K. Tuominen; varajäse
ninä ovat U. Sjöberg ja V. Vidlund. Tilintarkastajina oli 
K. Enberg ja K. Rosenberg vakinaisia; varalla V. Vesterlund 
ja K. Mangolin. Huvitoimikuntaa ei ollut, johtokunta toimi 
huvitoimikuntana. Johtokunnan kokouksia on ollut 6 ja on 
niissä käsitelty 42 asiaa; osaston kokouksia on ollut 4 ja 
on niissä käsitelty 22 asiaa. Osaston jäsenluku oli vuoden 
alussa 15, vuoden kuluessa liittyi uusia 7, vuoden kuluessa 
erosi 4, vuoden lopussa oli jäseniä 18. Osaston tulot: säästö 
v. 1912 164:52, sisäänkiirjoitusmks. 7:—, jäsenmaks. 113:—, 
puoluevero 22:50, iltamasta 154:50, sekalaista —:50, yh
teensä 462:02; menot: keskushallinnolle 34:15, ammattijär
jestölle 36:40, ammattijärjestön verotus 3:—, edustajapalk- 
kio 25:—, Ruotsal. t. y. jäsenmaksu 67:50, iltamaan 96:16, 
kunnallisjärjestölle 40:15, postikuluja 2:85, rahastonhoitajan 
palkka 10—, yhteensä 315:21, säästö v. 1914 puhdasta rahaa
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86:81, arvopapereita 60:— .yhteensä 146:81. Toimmnasta: 
osastoa edusti Kuopiossa pidetyssä S. V. R. (konepajojen t. y. 
vuosikokouksessa A. Kjellman. Vapaan Sanan kokouksiin 
osastoa edustamaan valittiin K. Tuominen, varalle A. Tuira. 
Östeitbottens Folkbladelin kokouksiin valittiin K. Rosenberg, 
varalle K. Enlberg. Kiirehditään rautatiehallitusta keskus
toimikunnan kautta, että parannusanomuksen muutkin koh
dat käsiteltäisiin, eikä ainoastaan kesäloma. Vapaan Sanan 
lainan painokoneen ostamista varten Smk. 125:— tuovat ti 
linlarkastajat päivänvaloon ja päätetään sanottu sumina vie
dä kassakirjaan arvopareina. Puheenjohtaja J. E. Pukan- 
der matkustaa Amerikkaan.

Vuosi 1914. Johtokuntaan ovat kuuluneet J. Kovanen 
(puheenj.), K. Mangolin (kirj.), J. Lindholm (rahastonh.), 
V. Kosunen (varapuheenj.), V. Vesterlund ja varajäseninä 
ovat olleet V. Vidlund ja K. Enherg. Tilintarkastajina E. 
Ronn ja A. Kjellman. Johtokunta toimi myöskin huviloi- 
mikuntana. Johtokunnalla on ollut ainoastaan kaksi 
kokousta jossa käsiteltiin 11 asiaa. Osaston kokouksia ei 
ole ollut yhtään. Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 18, 
liittyi uusia 9, erosi 1, vuoden lopussa 26. Tuloja: säästö 
vuodelta 1913 146:81, Vapaan Sanan laina 125:—, sisäänkir- 
joitusmaks. 9:—, jäsenmaks. 151:—, puoluevero 23:25, vero
tuksista 45:—, iltamasta 64:50, sekalaista 4:45, yhteensä 
569:01; menot: iltamaan 94:36, jäsenvero R. I. y. 59:25, 
ammattijärjestölle 31:60, keskushallinnolle 26:30, kunnallis
järjestölle 26:—, postikuluja 2:55*. sekalaista 6:20, rahas
tonhoitajan palkkio 10—, säästö rahassa 127:75, arvopape
reissa 185:— mk., yhteensä 569:01. Osaston toiminta ei 
sisällä muuta kuin yhden ainukaisen iltaman järjestämisen, 
siinä koko osaston loiminLa. Kuten kertomuksesta näkyy, 
■ei ole liiaksi rasitettu osaston jäseniä, on kai ajateltu että 
kyllähän ne toiset meidänkin asiaa ajavat. .Huokaus pääsee 
rinnasta kun ajattelee tätä muistorikasta vuotta.

Vuosi 1915. Johtokuntaan kuuluivat K. Tuominen (pu
heenj.), K. Mangolin (kirj.), J. Lindholm (rahastonh.), V. 
Kosunen (varap.), V. Vesterlund, O. Nurmi; varajäseninä A. 
Kjellunan ja U. Sjöberg. Tilintarkastajina K. Enberg ja K. 
Rosenberg; varalla A. Tuira ja A. V. Villgren. Jäseniä oli 
vuoden alussa 26, uusia liittyi 20, erosi 10, vuoden lopulla 
36. Kokouksia on johtokunnalla ollut 3 ja on niissä käsi-
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felty 16 asiaa; osastolla ollut kokouksia 5 ja on niissä käsi
telty 21 asiaa. Osaston tulot: säästö vuodella 1914 rahassa, 
127:75, arvopapereissa 185:—, sisäänkirjoilusmaks. 20:—, 
jäseninaks. 186: —, puolueveroluksesta 21: 75, ylimääräistä 
verotusta 61:—, invenlaarioarvio 78:70, yhteensä 680:20; 
menoja: Ruolsal. I. y. 105: —, ammattijärjestölle 56 80, 
keskustoimikunnalle 79: 65, kunnallisjärjestölle 41: 20, pos
tikuluja 4: —, sekalaista 4: —, rahastonhoitajan palkka 
10:—, edustajapalkkioita 41:67, inventaario 78:70, säästö 
vuodelle 1916 rahaa 74:18, arvopaperia 185:—, yhteensä 
680: 20. Osaston toiminta ei ole juuri sanottavasti ollul 
edellistä vuotta vilkkaampi lukuunottamatta palkan ylen- 
nysanomuksista johtuneet kokoukset, joihin osanotto oli 
hyvin runsas. Ensimmäisen palkanylennysanonuiksen puo
lestamme otti ajaakseen Helsingin osasto. Toiseen palkan- 
ylennyskokoukseen valittiin K. Vesi osastoa edustamaan. 
Muita mainittavimpia tapahtumia ei osastolla ole ollut, on 
nukuttu rauhallista unta, silloin kuin muut osastot ovat mei
tä lyrkänneel olemme vähän raapineet korvallistamme ja 
hätimilen suorittaneet asiat. Olisi aika meidänkin ddes hie
man vilkkaammin toimia.

Kymmenen vuolta on siis kulunut kun tämä meidän 
osasto on ollut toiminnassa ja ylläolevasta saa kukin lukija 
arvostella meidän toimintaamme. Vuosi 1916 näyttää aina
kin lupaavammalla järjestäymisen kannalta katsottuna; 
vuoden alussa oli 36 jäsentä ja nyt lälä kirjoittaessa on jo 
52 jäsentä. Jatkukoon tätä, sillä ainoastaan yhteenliittymi
sen kautta käy lie onneemme.

Turun osaston toimintakertomus.

Kun suurlakko oli saanut Turun rautatien konepajan lyö- 
läisetkin hereille, kokoontui suurin osa konepajalaisia Rau 
talieläisyhdislyksen huoneusloon 24 p:nä marrakuuta 1905 
yhdistystä perustamaan. Puhetta tässä kokouksessa valittiin 
johtumaan F. Rantalin (nyk. Rantala) ja kirjuriksi A. Lind
ström (nyk. Leiimu). Kun oli luettu Helsingistä lähetetty
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kirjelmä jossa kelioilelliin perustamaan yhdistys päättikin 
kokous yksimielisesti eitä perusteaan S. V. R. konepajojen 
työväenyhdistyksen Turun osasto. Puheenjoh(ajaksi perus
tetuli»' osastolle valittiin H. Mattsson (nyk. Helle) ja viisi 
miehinen johtokunta; kun oli päätetty muista pienemmistä 
asioista lopeteltiin kokous kohottamalla 4 kertainen eläköön- 
liuulo perustelulle osastolle. Osaston toiminta alkuaikoina 
oli hyvinkin vilkasta; heti perustamisen jälkeen yhtyi osas
toon melkein kaikki konepajatyömiehet. Kun sitten tuli 
kysymys puolueeseen yhtyminen ija puolueohjelman hyväk
syminen peloilti se suurinta osaa jäsenistä luopumaan osas
tosta: eniten peloilti puolueohjelman 5 pykälä, kirkon ja val
tion erottamisesta, joka sai kaikki vanhollismieliset eroa
maan, jälelle jäi ne jotka hyväksyivät sosialistiset periaat 
teet ja ovat ne, vaikka pienilukuisenakin, vieneet osastoa 
eteenpäin kuluneena kymmenenä vuotena. Kaikissa yhdis
tyksen edustajakokouksissa on osasto ollut edustettuna, ollen 
ensimäisessä vuosikokouksessa Helsingissä kolme edustajaa, 
.■suurinta tulittaa osaston toiminnalle ensimäisinä vitosina teki 
kokoushuoneen puute kun kokouksia täytyi pitää missä mil
loinkin, parin vuoden ajan oli osastolla vakinainen huone 
vuokrattuna ja olikin toiminta silloin vilkaanpaa, mutta kun 
jäsenluku oli pieni ja menot suuret oli siitäkin luovuttava. 
Patkankorolusanoinuksia osaston alotteesta pn tehty muu
tamia paikallisilta työnjohtajilta ja on sitä jonkunverran saa
tukin. Ruokailuhuone, jonka rautatiehallit. laittoi konepaja- 
laisille, muuteltiin osaston alotteesta osuusruokalaksi ja on 
nyt kaikkien rautatieläisten ylitöisenä käytettävänä. Yhtei
siin ty öväenpyrin töihin on osasto voimiensa ja varojensa mu
kaan ottanut osaa. Paikkakunnan työväeni. Sosialistia on 
osasto avustanut ostamalla 5 osaketta. Turun t. säästöpan
kista on oteltu 1 osake. Osakeyhtiö Laurilan osakkeita on 
osastolla 1 kappaletta. Puheenjohtajina ovat toimineet H. 
Helle 1905 -1906, A. Leimu 1906—1908, O. Laiho 1908— 
1909, K. Virtanen 1909—1914, A. Leimu 1914—1916. Kir
jurina F. Rantala 1905—1906, E. Korsi 1906—1907, O. Laiho
1907— 1908, A. Leimu 1908—1912, O. Laiho 1912—1913, A. 
Leimu 1913—1914, F. Vanne 1914—1916. Rahastonhoita
jana J. Brusila 1905—07, O. Laiho 1907—08, K. Rauhala
1908— 10, O. Laiho 1910—12, A. Eriksson 1912 ja on viielä 

Edelleenkin.
5
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Mitään suuria ei osasto kuluneena kymmenenä vuotena 
ole saanut toimeen kun jäsenlukukin on pysynyt kovin pie
nenä, kokouksissa on suurimmaksi osaksi keskusteltu niisiä 
kysymyksistä mitä keskustoimikunta on sille lähettänyt.

Suurenpana tekijänä osaston laimeaan toimintaan kulu
neena kymmenenä vuotena on pidettävä sitä että on puuttu
nut kykeneviä henkilöitä jotka olisivat osaston toimintaa 
vieneet eteenpäin, on täytynyt aina valita samoja jäseniä 
toimiin joilla entisestään on ollut monellaisia sivutoimia, 
nin on osaston toiminta jäänyt enempi syrjään. Nyt alka
nut toinen kymmenvuotiskausi näyttää valoisammalta kun 
jäsenluku on noussut siihen mitä se oli alkuaikoina.

Mukana ollut.

Hangon osaston toimintakertomus.

Osastomme on perustettu vuonna 1905 joulukuun ensi
mäisenä päivänä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana 
oli J. E. Lintonen, kirjurina toimi K. Eliasson, jotka myös
kin tulivat johtokuntaan, sekä lisäjäseniksi M. Hellström, 
A. Sundberg ja Laakso.

Se oli siihen lupaavaan aikaan, nimittäin suurlakon jäl
keen, jolloinka innostus oli ylimmillään. Osastoomme yhtyi
vät kaikki konepaj. työskentelevät, paria ikäloppua lukuun
ottamat, jota kestikin vuoteen 1907, jolloinka taantumus al
koi taasen kukoistaa. Silloinen vanha aatelismies, joka oli 
konepajan insinöörinä ei suvainnut, että joku sosialid. jär
jestö lähettää hänelle pöytäkirjan otteitaan ja valitsemiaan 
henkilöitä keskustelemaan työväen mielipiteistä, 'heitä kos
kevista asioista. Osastomme hoikoteeraus meni niinkin pit
källe päälystön taholta, että luvat-tiin eroitlaa työpaikasta 
jos vaan aikoo edelleen kuulua osastoon. Niinkuin arvatakin 
voi, tämä saattoi paljon hajaannusta aikaan, toiset alkoivat 
kätyriksi ja heikoimpain oli erottava osastoista, että nyt ei 
enään ole muuta kun kaksi jäsentä, jotka ovat olleet perus 
tamisesta aikain osastossa.
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ösastomime liittyi Hangon Työv. yhdistykseen ala-osas
toksi vuonna 1909, jonka kanssa yhdessä on koetettu kehit
täväsi] vaikuttaa jäseniin ja ulkopuolelta sitä. Vuonna 1910 
liityttiin Suonien ammattijärjestöön. Kuten vlempänä nä
kyy on jäsenluku vähentynyt hyvin vähiin, vaan on taasen 
alkanut kasvaa, joten oli jo hyviä toiveita. Vaan vuonna 1914 
jolloinka Hangon konepaja takkasi olemasta ja työntekijät 
joutuivat hajaantumaan, joten yksi osa joutui jäämään Kar
jalle, joka onkin täällä pitänyt osastoa hengissä, vaan kum
minkaan ei ole voinut sanottavampaa toimia täällä epämu
kavissa oloissa.

Tilasto jäsenluvusta vuosittain:
1906. Jäseniä vuoden alussa 75, vuoden lopussa 75.
1907. „ 59, JJ 13.
1908. " »» 15, 16.
1909. »-» »* 15, * j 20.
1910. „ „ „ 18, s? „ 21.
1911. »» m jj 18, ’ 5 24.
1912. JJ JJ JJ — ♦-» 30.
1913. »5 1 * 15 *11, 36.
1914. jj jj „ 37, J J „ 18.
1915. „ 13, 11.
1916. 16, J J JJ •

E. Sundberg. V. Mantere.
Puiheenjoht. Kirjuri.

Pietarin osaston toimintakertomus.

Pietarin konepajalaiset olivat edustettuna yhdistyksen 
perustavassa kokouksessa Vaasassa 24—25 p. fcesäk. 1904. 
Sääntöehdotus oli m. m. pietarilaisten puolesta laadittu tälle 
kokoukselle.

Osaston varsinainen toiminta alkoi kuitenkin vasta 1 p. 
Iiuhtik. 1906, jolloin valittiin puheenjohtajaksi T. Kuittinen 
ja pöytäkirjuriksi H. Julin, joka sittemmin jäsenmaksujen
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laiminlyönnin takia erosi. Hänen lilalleen tuli \arajäsen M. 
Kakkinen, rahastonhoitajaksi tuli H. Karhunen, muut joh
tokunnan jäsenet olivat J. Matikainen ja Eskola. Osaston 
johtok. on pitänyt 7 kokousta, samoin osaston kokouksia on 
ollut 7. Jäsenluku vuoden lopulla oli 39. Tuloja Smk. 
239: — ja menoja Smk. 126: —, joten säästö seuraavalle 
vuodelle oli Smk. 113:—.

V. 1907.

Osastossa oli jäseniä vuoden aluissa 39, vuoden lopussa 
48. Johtokuntaan ovat kuuluneet: T. Kuittinen, puheenjoh
tajana, muina jäseninä: M. Kakkinen, D. Karhunen alku- ja 
J. Eskola loppuvuoden, J. Matikainen ja A. Vabka. Johto
kunnan kokouksia 13, osaston 8. Tuloja: edellisen vuoden 
säästön kanssa Smk. 440: 45, menoja Smk. 164: 01 joten 
säästö -vuodelle 1908 tekee Smk. 276: 44. Osasto oli vuosi
kokouksessa Oulussa edustettuna yhdellä edustajalla.

V. 1908.

Osastossa jäseniä vuoden alussa 48, vuoden lopussa 43. 
Kokouksia kaikkiaan pidetty 25, joista 12 johtokunnanko- 
konsia. Iltamia pidetty kaksi yleistä ja yksi perheillama. 
Huvimatka tehtiin Venäjän Helluntaina Imatralle, jota var
ten saatiin valtiolta eri juna. Tuloja on osastolla ollut Smk. 
841: 60, menoja Smk. 152: 47, joten säästö tekee Smk. 689: 
13. Laurila osuuksia on ostettu 5 kpl. Osasto edustettuna 
edustajakokouksessa Turussa yhdellä edus!ajalla.

V. 1909.

Oaston johtokuntaan ovat kuuluneet S. Manner, puheen 
johtajana sekä muina jäseninä J. Soronen, J. Repo, M. Pel
tola ja Hitonen. Kokouksia pidetty 12 osaston ja 18 johto
kunnan kokousta. Jäseniä osastossa oli vuoden alussa 40 
ja vuoden lopussa 37. Kokoukset pidetty konepajalla työn 
päätyttyä. Iltamia on huvitoimiikunta toiminut 3 yleistä ja 
1 penheil lainan. Yhden iltaman voitto luovutettiin täällä Pie
tarissa toimivan yhteiskoulun hyväksi. Huvimatka tehtiin 
kuten edellisenäkin vuotena Imatralle joka onnistui hyvin. 
Osaston puolesta alettiin hommaamaan kesä vapaalippu ja ju-
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namabkoja 'varten. Valittiin kolmelhenlkinen 'toimikunta jo
ka kävi ensin piirillä Uit uksessa ja srtte Helsingissä Rauta- 
tieliaHituksessa: Tästä hommasta ei ollut toivottuja tulok
sia. Vaaliotteiden h omimaa jiksi osaston jäsenille valittiin 9- 
henkinen toimikunta. Tästä koituneet kulut suoritti osasto. 
Avustettu on Helsingin metallisulkulaisia Smk. 50: — ja 
Ruotsin suurlakkolaisia Sunk. 100:—, vapaaehtoisia kerä
yksiä lukuunottamatta. Niitä jäseniä jotka osaston kautta 
ovat tilanneet sanomalehden on osaston puolesta avustettu 
yhdellä ruplalla. Tuloja osastolle ollut edellisen vuoden 
säästön kanssa 140 ruplaa 10 kop., menoja 283: 7(5 kop., jo
ten säästö tekee 152: 10 kop. Koko omaisuuden arvo Suo
men rahassa tekee Sunk. 1,169: 59.

V. 1910.

Tältä vuodelta ei ole paljon tietoja. Osaston jäsenluku 
joka vuoden alussa oli 37 on vähentynyt niin, että vuoden 
lopussa oli vaan 27. Huvimatka tehtiin tänäkin vuonna 
Imatralle. Osasto ollut edustettuna Vaasassa pidetyssä vuo
sikokouksessa yhdellä edustajalla.

V. 1911.

Osaston loiinikuntaan ovat kuuluneet J. Malmi (puheen
johtajana), J. Repo, D. Karhunen, S. Manner, H. Matikai
nen ja M. Peltola. Osasto on saanut loimia paljon ahtaam
missa oloissa kuin ennen, sillä ei ole saatu enään kokouksia 
pitää konepajalla niinkuin ennen. Kuitenkin on vuoden ku
luessa pidetty 6 toimikunnan ja 7 osaston kokousta. Ko
kouksia on pidelty eri paikoissa, kuten Rajajoen työväen
talolla, Sdhuvalovan järven rannalla ja milloin niissäkin. 
Osasto on ollut edustettuna yhdistyksen vuosikokouksessa 
Viipurissa. Osasto on yhdessä S. V. R. Konep. työni, «airas- 
ja hautausapukassan kanssa hommannut yhden iltaman. 
Huvimatka tehtiin kuten edellisinäkin vuosina Vuoksennis 
kalle, joka onnistui hyvin. Osasto on jäseniään avustanut 
sanomalehden tiilausrahoilla melkein yhtä suurella sum
malla kuin jäsenmaksut, mutta siitä huolinnatta on jäsenlu
ku vähentynyt niin että vuoden lopulla oli ainoastaan 17 täy- 
sinoiak sanatta.
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V. 1912.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet Y. Maksimoff (pu
heenjohtajana alkuvuoden), K. Rantanen (puheeni, loppu
vuoden), P. Kiokkonen, M. Peltola, J, Malmi ja J. Repo. Ko
kouksia pidelty 5 toimikunnan ja 3 osaston. Jäseniä vuoden 
alussa oli 14 ja vuoden lopussa 9. Osasto on saanut toimia 
hyvin ahtaissa olaissa, ilman lain suojaa. Tämä onkin vai
kuttanut että jäsenmäärä on niin pieni. Puolueemme lehden 
tilaajia auttoi osasto 2 ruplalla jäsentä kohti Sairaudenaikana 
avusti osasto yhtä jäseniä 20 ruplalla ja työttömiksi joutu
neita jäseniä avustettiin myös. Iltamia pidetty 2 yleistä ja 
yksi penheillama Sekä huvimatka Imatralle. Osaston omai
suus Suomen rahassa seuraava: rahaa pankissa 417: 24, ar
vopaperissa 260: —, kirjaston arvo 140: —, epävarmoja saa
tavia 220: 36, käteistä rahaa 169: 50, muuta omaisuutta 
20:—, yhteensä Smk. 1,227: 10.

V. 1913.

Toimintaa koetettiin pitää vielä hengissä vaikka jäsen
määrä oli ainoastaan 7. Tehtiin sellainen päätös, että jos jä
senmäärä laskee alle 7, niin sitte lopetaan osaston toiminta 
kun sen on toimittava niin vaikeissa olosuhteissa. Osasto oli 
yhdistyksen edustajakokouksessa Kuopiossa edustettuna yh
dellä edustajalla.

r. i9i4.

Toiminta lienee vielä alkuvuodessa ollut vireillä, mutta 
lopulla vuotta se sammui vallan. Tämä ei suinkaan tapah
tunut odottamatta, sillä olihan jäsenmäärä siksi pieni, että 
saattoi odottaa millä hetkellä hyvänsä osastolle kuolemaa.



71

7:nen edustajakokouksen pöytäkirjat.

Pöytäkirja, tehty S. V. iR. Konep. t. y. 
7:ssä edustajakokouksessa joka pidettiin 
22 ja 23 p. Iluhtik. 1916 Helsingissä Työ
väentalon yläravi-nlolassa.

Kokous alkoi kello 10 aamupäivällä ja avasi sen Keskus
toimikunnan puolesta O. Lamminwalo, lausui edustajat ter
vetulleiksi, toivotti kokoukselle hyvää menestystä sekä ke
inutti kokousta valitsemaan itselleen puheenjohtajan. Pu
heenjohtajiksi, joita päätettiin valita kaksi, tulivat A. Haa
pala Helsingistä ja J. F. Viitanen Oulusta, sihteeriä samoin 
valittiin kaksi ja tulivat niiksi K. G. Takala ja O. Salminen, 
molemmat Helsingistä. Valtakirjojen tarkastajiksi valittiin 
m oi em m at puheen johtaj at.

Tarkastetuista valtakirjoista kävi selville, että edustajia 
oli saapunut seuraavasti: J. Lemström ja J. F. Viitanen Ou
lusta, V. Kosunen Vaasasta, A. Leimu Turusta, J Korpi 
Karjalta, A. Holopainen ja G. Silenius Kuopiosta, A. Luuk
konen, A. Pursiainen, O. Suh-onen ja M. Lehto Viipurista, 
A. Haapala, K. G. Takala, I. Kari, A. Salminen ja K. Lehto
nen Helsingistä, sekä johtokunnan jäsenet A. Eriksson Tu
rusta, J. Nupponen Viipurista sekä Helsingissä olevat Kes
kustoimikunnan jäsenet O. Lamminsalo, J. Rinne, E. Tuo
minen, J. Koivisto ja O. Salminen.

1 §•
Haapala esitti kokoukselle että Työmies-lehden puolesta 

on käyty pyytämässä että joku kokouksessa ottaisi vaiivak- 
seen tämän aamupäivän tehdä muistiinpanoja Työmdes-leh- 
leä varten, koska samaan aikaan on sattunut useita toisia 
kokouksia, niin ettei toimituksen puolesta voida kaikkia 
seurata, mutta iltapäivällä kylää toimituksen puolesta tulee 
mies kokoukseen. Kokous valitsi tähän toimeen A. Luuk
kosen.

2 §.
Luettiin kokoukselle johtokunnan laatima työjärjestys, 

joka hyväksyttiin A. Holopaisen ja A. Luukkosen tekemillä



lisäyksillä, joista edellinen koski vapaa! ippuanomusta koko
uksiin ja jälkimäinen eräitä epäkohtia viimeisen palkan ko
rotuksen johdosta Viipurissa.

3 §.

Luettiin toimintakertomus kolmevuotiselta toimintakau
delta. Toimintakertomuksen mukaan oli yhdistyksen jäsen- 
luku edellisen vuoden lopussa 620 jäsentä. Toimintakerto
mus hyväksyttiin. Samoin luettiin tilikertomus ja tilintar
kastajain lausunto kolmelta vuodelta eikä näitä vastaan ko
kouksella ollut mitään imuistuttamista. Keskustoimikun
nalle myönnettiin täydellinen tili- ja vastuuvapaus tilintar
kastajain lausunnon perusteella.

4 §.
Ensimäisenä keskustelukysymyksenä oli Keskustoimi

kunnan laatima sääntöehdotus uusiksi yhdistyksen sään
nöiksi jonka nuukaan yhdistys ehdotetaan muutettavaksi lii
toksi. Samoin oli osastoille laadittu uudet säännöt. Vaasan 
osaston edustaja ehdotti -että sääntöehdotus pitemmit
tä keskusteluitta hylättäisiin, sillä perusteella, että ny
kyinen aika ei olisi sovelias sääntöjen uusimiseen ja ettei 
ole tarpeellista yhdistystä muuttaa liitoksi; tähän yhtyi Ou
lun edustajat. Toiset edustajat pitivät tärkeänä saada uu
distettua nykyiset säännöt, jotka eivät pitempään aikaan ole 
enään vastanneet tarkoitustaan. Olivat ehdottomasti liitto- 
järjestelmän kannalla ja koska yhdistyksen jäsenlukukin oli 
jo niin suureksi kasvanut, niin yhteistoiminta joutuisi kär
simään ellei jo ryhdyttäisi puuhiin sääntöjen uusimiseksi- 
Äänestyksen jälkeen päätettiin sääntöehdotus ottaa käsitte
lyn alaiseksi sekä lähteä käsittelemään sitä pykälä kerral
laan.
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S. V. /?. Konepajoin Työväen liiton säännöt.

Y1 ei n en oh j e Iina.

1, 2 ja 3 kohta hyväksyttiin. 4:teen kohtaan tehtiin pieni 
muutos. 5 ja 6 kohta hyväksyttiin.
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1 §. Liittoon yhtyminen. 1 kohtu 'hyväksyttiin Helsin
gin osaston ehdottamalla lisäyksellä. 2 kohta muutettiin 
3:nen tilalle ja 3 kohta toisen tilalle. 4 ja 5 kohta hyväk
syttiin.

2 §. 1 ja 2 kohtaan tehtiin H:gin osaston ehdottama li
säys. 3:imas kölita hyväksyttiin sellaisenaan 11 äänellä 10 
vastaan; vähemmistön ehdotus o-li että maksuaika kestäisi 
neljännen kuukauden 20:teen päivään.

3 §. Liittotoimikunta. 1 ja 2;nen kohta hyväksyttiin. 
3 kohtaan ehdottivat Viipurin osaston edustajat muutosta, 
että ne jäsenet joista liittotoimikunta valitaan eivät tarvitse 
olla Helsingin osaston asettamia ehdokkaita, vaan että edus
tajakokouksella on oikeus tehdä omia ehdokkaitaan lisäksi 
Helsingin osaston jäsenistä. Siis liittotoimikunta valitaan 
Helsingin osaston jäsenislä. Bhdolus hyväksyttiin. Viitanen 
ehdotti sääntöihin lisäystä joka koskiisi Liittoneuvoston pc 
riistämistä. Liittoneuvosto valittaisiin, eri osastoista ja toi
misi liittotaimikunnan apuna vaikeimmissa tehtävissä. Eh
dotettua liittoneuvostoa pidettiin tarpeettomana ja sai äänes
tyksessä ainoastaan kaksi ääntä.

4 § hyväksyttiin sellaisenaan.
Tämän jälkeen otettiin 1 j/2 tunnin päivällisloma. Päi

vällisen tarjosi Työväentalon yläravintolassa Helsingin osas
to. Päivällisloman jälkeen jatkettiin kokousta ja ryhtyi Vii
tanen nyt vuorostaan puhetta johtamaan.

5 §. Tilintarkastus, hyväksyttiin.
6 §. Sairasavustus.
Viitanen ehdotti, että pykälä kokonaisuudessaan hylät

täisiin. Korpi ehdotti hylättäväksi seitsemännen pykälän ja ne 
varat jotka siten säästetään yhdistetään kuudenteen pykä
lään. Piti sairaisavuslussumimaa muuten riittämättömänä 
sekä työttömyysavustnsta tarpeettomana. Tehdyt ehdotuk
set hylättiin.

Imen kohta hyväksyttiin. 2:seen kohtaan hyväksy Itiin 
Viipurin edustajain ehdotus, että sairausapua hakevalta vaa
ditaan joko lääkärin antama todistus tai kahden jäävittö- 
män henkilön todistus sekä että osastot vallitsevat kaksi sai- 
rastarkastajaa. Helsingin osaston tekemä ehdotus, että jä- 
senkirja pitää olla sääntöjen mukaisessa kunnossa hyväksyt
tiin. Samoin hyväksyttiin jäsenikirjaan merkittäväksi avus
tukset. Pykälän loppuosa hyväksyttiin muutoksitta.
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7 §. Työltömyysavustus. 1 ja 2:nen kohta hyväksyttiin. 
3: teen kohtaan ehdotti Pursiainen että ne jotka ovat viisi 
vuotta olleet jäsenenä saisivat avustusta A-luokassa 2 unk., 
B-luokassa 1: 75 permiä ja C-luokassa 1: 50 penniä päivältä. 
Kolmas kohta hyväksyttiin 11 äänellä 7 vastaan, jotka an
nettiin Pursiaisen ehdotuksen puolesta.

4:jäs kohta hyväksyttiin. Holopainen ehdotti, että se 
niitä mainitaan 7 § 4:ssä kohdassa sovellutetaan myöskin 
luteen pykälään, hyväksyttiin.

8 §. Edustajakokous.
Pvkälä hyväksyttiin muuten paitsi 4 kohtaan tehtiin 

muutos: Kiireellisissä tapauksissa yhden kuukauden ajalla.
9 §. Yleisiä määräyksiä.

2 kohtaan ehdottivat Helsingin osaston edustajat muu
tosta, että jos osasto eroaa liitosta se saisi viedä varansa 
mukanaan, ei saanut kannatusta. Pykälä kokonaisuudes
saan siis tuli hyväksytyksi.

Viipurin edustajain ehdotus, että henkilö joka on jäse
nenä S. V. R. Konepajain Työväenliitossa ja muuttaa pois 
Rautatien konepajoista, saisi yhä edelleenkin kuulua jäse
nenä S. V. R. Konepajain liittoon, hyväksyttiin. Korpi eh
dotti että liiton yhteyteen perustettaisiin vanhuuden eläke
laitos. Etxlotus hylättiin.

5 §.
Oiettiin käsiteltäväksi sääntöehdotus osastojen sään

nöiksi. 1 § hyväksyttiin. 2 § tehtiin se lisäys, että jä
sen, jolla on enemmän kuin 3 kk. rästiä katsotaan liitosta 
eronneeksi. 3:mas § hyväksyttiin. 4:nen § 2 kohtaan se li
säys: »tai kun kaksi jäsentä sitä vaatii». 5 ja 6:des § hy
väksyttiin muutoksitta.

6 §.
Otettiin sitte käsittelynalaiseksi näiden sääntöjen käytän

töön ottaminen. Ei katsottu vielä näillä korjauksilla voita
van hyväksyä sääntöjä lopullisesti käytäntöön, vaan että ne 
vielä painatetaan nyt tehtyinä korjauksineen ja jaetaan osas
toille jäsenille jaettavaksi sekä seuraavassa edustajakokouk
sessa lopullisesti päätetään niiden käytäntöönottamisesta. 
•Tos pidetään tarpeellisena, kutsutaan ylimääräinen edustaja
kokous päättämään ja hyväksymään ne käytäntöön.
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7 §.

Karjan osaston puolesta esitettiin: »Että olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin että ne palkanlisäykset, jotka on .saatu sodan 
ajak.si, saataisiin vakinaisiksi». Esitys synnytti vilkkaan kes
kustelun jota vastustettiin sen syvn perusteella että on 
vielä ennen aikaista puhua poisotlamisesla kun sitä nykyi
sen tilanteen jatkuessa täytyy saada vielä lisää, ja että aika 
kulloinkin näyttää kuinka paljon täytyy palkkaa saada. Vii
purin osaston puolesta tuotiin esille, että parhain keino yllä
esitetylle kysymykselle on järjestyminen ja että jokaisen 
työntekijän velvollisuus on nyt liittymällä osastoihin, koe
tettava järjestöjä vahvistaa, niin silloin myöskin ollaan vah
vempia pitämään puoliamme. Järjestyminen nykyisen ti
lanteen vallitessa katsottiin parhaaksi keinoksi, joka yksi
mielisesti hyväksyttiin.

8 §.

Helsingin osaston herättämä kysymys: »Että eikö olisi 
jo aika ryhtyä hommaamaan uutta palkanylennysanomus- 
ta sai osakseen yksimielisen hyväksymisen kaikilta edusta
jilta, jotka osastojensa puolesta toivat esille, että olisi ryh
dyttävä pikaisiin loinienpiteisiin palkankorotuksen hyväksi. 
Käytetyissä puheenvuoroissa tuotiin esille että elanlokustan- 
nukset, siitä lähtien kuin viimeksi palkankorotusta on saatu, 
ovat kohonneet huomattavasti eli kaikkiaan sodan alusta lu
kien noin 60—75 prosenttia, toiset lait huomattavasti enem
mänkin, kun palkat sen sijaan ovat kohonneet vain noin 20 
prosenttia, paitsi aivan pienipalkkaisia. Ehdotettiin anot
tavaksi 10 pennin ja 15 pennin korotusta tuntia kohti; kym
menen pennin puolesta annettiin ainoastaan yksi ääni joten 
kokouksen päätökseksi tuli, että anotaan 15 pennin koro
tusta. Ehdotettiin myöskin, että perheellisille anottaisiin 
suhteellisesti enemmän kuin perheettömille, mutta tämä eh
dotus sai hyvin vähän kannatusta joten kokous päätti anoa 
kaikille yhtä paljon. Ehdotettiin että kokous nyt jo vai 
inistäisi anomuksen sekä että anomuksen valmistus jätettäi
siin Keskustoimikunnalle, joista kumpaakin ehdotusta kan
nateltiin yhtä paljo, kumpikin saivat 9 ääntä. Puheenjoh
taja ratkaisi äänestyksen siten, että anomuksen teko jäi Kes
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kustoimikunnan huoleksi, jonka kokous valtuutti sen myös 
Rau I atiehall i tukselle jät täm ään.

9 §.

Seurasi sille kysymys uudesta ajuunattivaaralaista eli 
vastaako konepajat nykyisin uuden ammatti vaaralain mää
räyksiä. Ajan säästämiseksi päätettiin valita valiokunta jo
hon valittiin mies joka konepajalta ja tuli siihen valituksi 
seuraavat henkilöt: E. Tuominen Helsingin konepajalta, J. 
Koivisto ja A. Salminen Fredrik sherg’in konepajalta, II. Su
honen Viipurin kanep., G. Silenius Kuopion konep., A. 
Leimu Turun konep., J. Lemström Oulun konep., V. Kosu
nen Vaasan konep. ja J. Korpi Karjan konep. Valiokunnan 
tehtäväksi jäi yhdistää kaikki tehdyt epäköhtaihnoitukset 
sekä laatia niistä ehdotus.

10 §.

Otettiin käsiteltäväksi Viipurin osaston herättämä kysy
mys: ».Miten saataisiin jäsenet enemmän kuin tähän asti toi
mimaan sosialidemokratisen ohjelman mukaisesti», jonka 
alusti Pursiainen seuraavasti: Koska tiedämme, että nyky
oloissa on kovin vaikeata tehdä laajempaa ja seikkaperäi- 
sempää selostusta asemastamme, koska ihmiskunnalta näyt
tää ylipäänsä höltyvän käsitykset keskinäisestä solidaari
suudesta, niin tahdomme kosketella ainoastaan niitä seik
koja, jotka meillä olisi tilaisuus saavuttaa ta-i ainakin pitää 
kiinni niistä saavutuksista jotka meillä on jo olemassa. Oh
jelmamme yksi päämäärä on saada työaika lyhennetyksi. 
Työajan lyhennys on suuri voitto; multa miten on käytän
nössä? Työaikaa on jatkettu jokaisessa Rautatien kone- 
pajassa ja sitä ei ole juuri ollenkaan vastustettu, päinvastoin 
yksityistapauksissa on sitä myötävaikutettu ja näinollen 
olemme suoranaisesti myyneet senkin vähäisen vapaa-aikain- 
me, mikä meillä on ollut käytännössä. 'Siis asiaan kiinni tar
molla, nyt kun koittaa vuoden parhain aika, jolloin työläi- 
nenkin saisi edes hiukankin virkistyttää itseään, niin olisi 
mielestämme kokouksen syytä käydä yllämainittua asiaa 
käsittelemään ja ryhtyä tarmokkaisiin toimiin nrmaalityö- 
ajan säilyttämiseksi.
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Keskustelussa tuotiin esiin, että on pyrittävä suurempiin 
ponnistuksiin työpäivän lyhentämiskysymyksissä. Ylityötä 
pidettiin suurena esteenä 'työntekijäin henkiselle kehitykselle 
vieden siltä ajan sekä halun toimia 'henkisen että aineellisen 
kehityksen hyväksi. Alustus ja keskustelu pidettiin vastauk
sena kysymykselle.

Asiain käsittely lopetettiin kello 8,30 ill. ja puheenjohtaja 
ilmoitti että kokousta jatketaan huomenna kello 10 a. p. 
samassa paikassa.

Seuraavana kokouspäivänä jatkettiin kokousta kello 10: 
Itä a. i>. Puhetta johti Haapala aamupäivän ja Viitanen 
iltapäivän.

11 §.
Edustaja Luukkonen esitti kokoukselle välikysymyksen 

sen johdosta kun Työmies-lehden puolesta ei eilen iltapäi
vällä eikä vielä tänäänkään ole suvaittu tulla seuraamaan 
kokousta vaikka oli luvattu, ei edes eilen viitsitty hakea 
kokousselostusta lehteen jota oli pyydetty aamupäiviin pitä
mään eikä tämänpäivän »Työmiehessä» ole sanallakaan 
mainittu kokouksesta. Kokous yhtyikin välikysymyksen teki
jään sekä päätti lausua paheksumisensa sen välinpitämät
tömän ja leväperäisen menettelyn johdosta jota sanotun 
lehden laholla on osoitettu Rautatien konepajalaisia koh
taan. Mainittiin esimerkkejä m. m. viime talvella Helsin
gissä pidetyn yleisen kokouksen johdosta, jolloin lahti il
moitti kokouksen alkavaksi kello 1 päivällä vaikka se piti 
olla kello 10 a. p. ja jota ei pyydettäessä suvaittu korjata 
vaikka siihen vielä olisi ollut tilaisuus. Samoin tuotiin ilmi 
että lehdessä on paistottani riitakirjoiluksia joita vähentä
mällä voitaisiin ammatillista liikettä paremmin seurata. 
Toisaalla lehti kyllä seuraa sellaistenkin järjestöjen toimin
taa jotka eivät kuulu puolueeseen eikä Ammat tijänjeslöön. 
Kokous päätti vielä, että Helsingin osaston edustaja lausuisi 
Työväen Sanomalehti o. y. kokouksessa paheksumisensa 
lehden toimitukselle.

12 §.
Am m at ti vaar alain johdosta eilen «valitun valiokunnan 

puolesta luki E. Tuominen kaikki epäkohdat joita eri kone
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pajoilla valiokunnalle ilmoiteltiin olevan. Valiokunnan puo
lella ilmoitti Tuominen ellei se ole työtään saanut täysin 
valmiiksi syystä että epäkohtia tuotiin niin runsaasi ja mo
nenlaisia, varsinkin Helsingin, Fredrikshergin ja Viipurin 
konepajoilla ilmoitettin epäkohtia olevan runsaammin, Vaa
san, Oulun, Turun ja Kuopion konepajoilla vähemmän. 
Ainoastaan Karjan konepajalla ilmoitusten mukaan oli ty\ 
dyttävässä kunnossa. Epäkohtien lukuisuus vaati paiikal 
lista tarkastusta ja siten saatujen varmojen tilastojen esiin
tuomalla vasta käännyttäisiin asianomaisten virastojen pui 
leen. Epäkohtien lopullinen valmistus jätettiin keskustoimi 
kunnan huoleksi. Siitä josko näistä epäkohdista tehdään 
huomautus Rautatiehallitukselle vai ammattitarkastajalle 
oltiin eri imellä, enemmistö kannatti amimallitarkastajien 
puoleen kääntymisiä koska jo Rautatiehallitukselle on siitä 
lmamaulettu. Kokous päättikin kaikista epäkohdista ilmoit
taa ammattien tarkastajille paitsi ruokailuhuoneita koskevan 
anomuksen johdosla käännytään Rautatiehallituksen puo
leen.

13 §.
Viipurin osaston puolesta tuoliin esiin että työaika Viipu

rin konepajassa tulee jonkun verran pitemmäksi kuin loi 
silla Rautatien konepajoilla koska työt Viipurin konepajalla 
ulotetaan kello puoli 7 aamulla, mikä toisilla konepajoilla 
tapahtuu vasta kello 7, heillä kyllä on puoli tuntia aamiais 
lomaa, jota ei toisilla ole, vaan koska toisilla Rautatien 
konepajoilla on työläisillä oikeus syödä aamiaisensa Ivönsä 
lomassa, niin ovat Viipurin konepajalaiset täten joulunee! 
poikkeusasemaan. Kokous valtuutli Keskustoimikunnan 
tekemään huoman lu k sen Rautatiehallitukselle ylläesitetystä 
seikasta.

14 §.
Otettiin käsiteltäväksi Viipurin osaston esittämä kysv- 

my/ »etlä ryhdyttäisiin toimenpiteisiin sisäisiä provokatsio- 
nia vastaan». Kysymyksen alusti Luukkonen sekä lopuksi 
esitti kokoukselle seuraavan ehdotuksen: Koska viime vuo
den toiminnassa oli selvästi huomatlavissa, että ilmiantoja oli 
harjoitettu, sentähden olisi kokouksen velvollisuus koettaa 
saada järjestö-kuri liukeni maksi, epäiltävissä tapauksissa
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panna toimeen tarkka tutkimus ja jos syyllisyys tulee todiste
tuksi, niin heti eroittaa se jäsen osastosta sekä ilmoittaa että 
hän tulee eroitetuksi myöskin puolueesta. Luottamustoi
miin valitessa olisi aina oteltava vallittavan entisyys huo
mioon.

Keskustelussa todettiin että niin oli tapahtunut kuin alus
taja mainitsi ainakin Viipurissa ja Helsingissä, vaan koska 
ei sitovia todisteita ole ketään vastaan ilmautunut niin on 
asia jäänyt sikseen. Kokous hyväksyi alustajan ehdotuksen 
yksimielisesti.

15 §.

Seurasi sitte Viipurin osaston esittämä kysymys »Miten 
saataisiin kaikki S. V. R. konepajoissa työskentelevät työläi
set liittymään jäseneksi osastoihimme». Kysymyksen alusti 
Pursiainen seuraavasti: Koska S. V. R. konepajojen T. y:n 
osastoissa jäsenluku yhä edelleen on pysynyt hyvin pienenä, 
niin on syylä epäillä, ellei se järjestynyt joukko ole tehnyt 
voitavaansa saadakseen joka miestä liittymään osastoon jä
seneksi. Jokaiselle vähänkin ajatlelevalle työläiselle on sel
vänä se tieto, että niin kauan kuin suurempi enemmistö ei 
ole mukana toiminnassa, niin ei parannuksistakaan ele suu
ria toiveita. Sentähden ehdotamme Viipurin osaston puo
lesta, että nyt kuluvalla vuodella käytäisiin mahdollisim
man tarmokkaasti työhuoneagitatsionia siihen suuntaan, et
tä niin pian kuin tämä nykyinen tilanne päättyy tullaan 
jättämään Rautatiehallitukselle suuremmat anomukset eli 
vaatimukset työläisten olojen parantamiseksi, joista kokous 
voisi määritellä mitä tullaan tahtomaan ja millä tavalla tul
laan menettelemään. Että kokous kehottaisi osastojen toimi
kuntia käyttämään osastojen kokouksissa kykeneviä puhu
jia jotka tarkasti selostaisivat ammatillisen liikkeen merki
tyksestä ja numeroilla osoittaisivat mitä ammatillinen liike 
on aikaan saanut. Ehkä sekin innostaisi toimintaan ja ko
koukset olisivat enemmän puoleensa vetäviä. Huviloinnikun- 
nat voisivat myöskin antaa useampia vapaita illanviettoja 
ja näytäntöjä, joissa ohjelma olisi agilalsionia. Kokous hy
väksyi alustajan ehdotukset paitsi 'illanviettojen järjestämi
nen jätetiin kunkin osaston harkinnasta riippuvaksi.
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16 §.
O lelliin keskus lei lavaksi turkulaisien esittämä kysymys 

»että valtio ryhtyisi myymään.puita työläisilleen sisäänoslo- 
hinnoilla». Ksymyksen alusti Eriksson huomauttaen kuin
ka vaikeata on nykyään saada puita, varsinkin heillä Tu
russa on odoteltavissa ensi talvella koviin huonoa puiden 
saantiin nähden. Sentähden ovatkin useat yksityiset lehtai 
lijat ja liikemiehet alkaneet myydä omille työläisilleen puita 
siten helpoiltaakseen heidän toimeentuloaan, ja että kokous 
päättäisi anoa että valtio myöskin, yksityisten esimerkkiä 
seuraten, ryhtyisi myymään puita työläisilleen sisäänosto- 
hinnoilla ja ettei kukaan voisi keinotella, määräisi kokous 
jonkun ylimmän rajan kuinka paljon yhdelle työntekijälle 
myydään vuodessa. Kokous hyväksyiikin yksimielisesti teh
dyn ehdotuksen sekä päätti anottavaksi yhdelle työnteki
jälle myytäväksi korkeintaan 12 kuluiomebriä. Tämäkin 
anomus jätettiin Keskustoimikunnan huoleksi..

17 §.
Kuopion osaston edustaja Holopainen esitti että kokous 

päättäisi anoa vapaalippuoikeutta kokouksiin osaaottaville 
konepajalaisille, koska muillakin valtion virka- ja palvelija- 
kunnalle niitä annetaan, ainoastaan konepajalaiset ovat 
jätetty poikkeusasemaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti 
tehdyn ehdotuksen sekä antoi asian Keskustoimikunnan 
huoleksi.

18 §.
Otettiin käsiteltäväksi Oulun osaston herättämä kysymys 

että edustajain palkat maksettaisiin Keskustoimikunnan 
puolesta joka ne sitten perisi osastoilla jäsenluvun perus
teella. Kysymyksen alusti Viitanen huomauttaen kuinka 
väärä nykyinen edustajain palkkojen maksutapa on. Koska 
nykyisin jokainen osasto itse kustantaa edustajansa kokouk
seen, tulevat siitä varsinkin he oululaiset melkein aina kärsi
mään, sekä yleensä enemimän kuin toiset osastot. Kokous 
pitikin alustajan ehdotusta oikeana mutta päätti kummin
kin että vielä tähän kokoukseen jokainen osasto kustantaa 
itse edustajansa, mutta seuraavissa kokouksissa jo maksetaan 
matkakulut alustajan ehdot lamalla tavalla.
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19 §.
Viipurilaiset edustajat loivat esille, että Viipurissa on 

jätetty loisia 'työntekijöitä kuten sähkölailtaan lämmittäjät, 
voitelijat ja puiden kärrääjät sekä konep. yövahdit viimei
sessä palkankorotuksessa vähemmälle kuin heille on ollut 
tuleva. Asian johdosta on käännytty konepajan päällikön 
ja PliriliaHituksen puoleen vaan on heille ilmoitettu että 
kyseessä olevat työntekijät ovat kuukausipalkalla. Koska 
kuitenkin mainitut työntekijät saavat palkkansa saman lis
tan mukaan kuin toisetkin tuntipalkkalaiset ja ovat aikai
semmin saaneet samat korotukset kuin toisetkin työläiset, 
niin pitävät näniät työläiset itseään tuntipalkkalaisina. Heil
lä on kuukaudessa määrätty luku tuntia jonka mukaan saa
vat palkkansa. Edustajakokous velvoitti että Keskustoimi
kunnan on oteltava toisilta osastoilta selvä jos on mahdolli
sesti samanlaisia epäkohtia, sekä sitte käännyttävä Rauta
tiehallituksen puoleen anomuksella että Rautatiehallitus ryh
tyisi niihin toimenpiteisiin että ylläesitetty epäkohta tulisi 
korjatuksi.

20 §.
Keskustoimikunnan ehdotus että otettaisiin kortti järjes

telmä käytäntöön Keskustoimikunnalle, koska nykyinen jä- 
-senhrettelokirja on käynyt pieneksi niin olisi kumminkin 
uusi ja isompi hankittava, vaan koska korttijärjestelmä on 
käytännöllisempi niin on Keskustoimikunta sitä sen takia 
ehdottanut. Keskustoimikunnan ehdotus hyväksyttiin il
man pitemmittä keskusteluitta.

21 §.
Hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima tulo- ja meno

arvio.
22 §.

Keskustoimikunnan veroksi hyväksyttiin entinen vero 
1: 30 p. jäseneltä vuodessa.

23 §.
Otettiin keskusteltavaksi Keskustoimikunnan jäsenten 

palkat. Tehtiin useampia eri k orotusehd otuksia, mutta lo- 
6
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puksi hyväksy Iliiin seuraa vai palikal: sihteerille Smk 100: - , 
rahastonhoitajalle Smk. 75: —, puheenjohtajalle Smk. 50: —, 
sekä muille toimikunnan jäsenille Smk. 25: —.

24 §.
Toimiteltiin Keskustoimikunnan jäsenten vaali ja väli- 

luiksi tulivat: O. Salminen 19 äänellä, J. Rinne 19 äänellä, 
Koivisto 16 äänellä, A. Salminen 16 äänellä ja I. Kari 14 
äänellä. Varajäseniksi tulivat Tuominen, Kauppinen ja Vii
tala. Johtokunnan jäseniksi hyväksyttiin yksimielisesti 
kaikki entise! eli J. Nupponen Viipurista, I. Heikkilä Ou
lusta, A. Eriksson Turusta ja J. Korpi Karjalta.

25 §.
Tilintarkastajiksi valittiin O. Launninsalo ja K. Lehto

nen sekä varalle K. G. Takala.

26 §.
Lammimsalo ehdotti että koska nyt on kuluuni kym

menen vuolta siitä jolloin tämä yhdistys perustettiin niin 
eikö olisi syytä julkaista kymmenvuotinen toimintakerto
mus jossa samassa myös voisi painattaa tämän kokouksen 
pöytäkirjan. Ehdotusta kannatettiin sekä lausuttiin myös
kin että sääntöehdotus voitaisiin sovittaa myös tähän yh
teyteen. Edustajakokous päätti kannattaa kymmenvuotisen 
toimintakertomuksen painattamista mutta ai kokous katso
nut voivansa päättää siitä lopullisesti vaan alistettiin se osas
tojen ratkaisi a vaksi.

27 §.

Semraava vuosikokous päätettiin yksimielisesti pitää Hei 
singissä.

28 §.
Luettiin osastojen lähettämät tilastot jäsenmäärästään ja 

paljoko on työntekijöitä osaston alaisissa Rautatien kone
pajoissa, paljoko kuuluu muihin järjestöihin ja paljoko on 
järjestymättömiä; näitä tilastoja oli saapunut kaikilta muilla 
osastoilta paitsi Vaasan osastolla, joten täytyy käyttää Vaa
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san osaston jäsenmäärään nähden sitä lukua joka oli osas
tolla viime \ luulen lopussa sekä muihin listoihin osaston 
edustajan antamia tietoja.

Työntekijöitä Helsingissä yhteensä 1,203, niistä kuuluu 
S. V. R. Konep. t. y. 456, muihin järjestöihin 155, järjesty
mättömiä 592.

Työntekijöitä Viipurissa 526, niistä kuuluu S. V. R. Ko
nep. t. y. 284, muihin järjestöihin 34, järjestymättömiä 208.

Työntekijöitä Kuopiossa 101, niistä kuuluu S. V. R. Ko
nep. t. y. 61, järjestymättömiä 40.

Työntekijöitä Oulussa 174, niistä kuuluu S. V. R. Ko
nep. t. v. 83, muihin järjestöihin 7, järjestymättömiä 84.

Työntekijöitä Vaasassa noin 70, niistä kuuluu S. V. R. 
Konep. l. v. 36, muihin järjestöihin 2, järjestymättömiä 32.

Työntekijöitä Turussa 136, niistä kuuluu iS. V. R. Ko
nep. 1. y. 33, muihin järjestöihin 4, järjestymättömiä 99.

Työntekijöitä Karjalla 21, niistä kuuluu S. V. R. Konep. 
t. y. 16, muihin järjestöihin 3, järjestymättömiä 2.

Yhteensä on työnlekijöitä S. V. R. Konepajoilla 2,231, 
niistä kuuluu S. V. JR. Konep. t. v. 969, muihin järjestöihin 
205, järjestymättömiä 1,057.

29 §.
Ehdotettiin, että kokous päättäisi kymmenvuotisen toi

minnan muistoksi ikuistuttaa se ottamalla yhteinen valoku
va; ehdotusta kannatettiin eitä vastustettiin, vaan koska loi
silla edustajilla oli kiire matkustaa pois niin päätettiin eh
dotus säilä syistä hyljätä.

30 §.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin K. Lehtonen ja A. Sal

minen.

Lopuksi lausuivat edustajat kiitoksensa Helsingin osas
tolle siitä vieraan varaisuudesta kuin olivat osakseen saa
neet. Helsingin osastolle lausuttiin myös toivomus että se 
koettaisi fcialimistaa nuorempia jäseniä osastonsa virkaili
joiksi, jonka toimenpiteen kautta vapautuisi vanhempia ja 
kokeneempia jäseniä toimimaan Keskustoimikunnassa. Sil
loin ei syntyisi hankaluuksia iuottohenkilöitten valinnassa
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kuten on tapahtunut ja samalla se myös loisi innostusta 
nuoremmissa jäsenissä toimimaan yli teisen asiamme iliy- 
väksi.

Kokous loppui kello 4 j. p. p.

Pö y t ä k ir j a n va k u u dek si
O. Salminen. K. G. Takala.

I Kirjuri.) (Kirjuri.)

Olemme tarkastaneet S. V. R. Konepajojen T. Y. 7:nen 
Edustajakokouksen pöytäkirjan ja havainneet -sen keskus
telujen ja päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Helsingissä 4/6 1916.
K. Lehtonen. d. Salminen.
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Ylimääräisen edustajakokouksen pöytäkirjat.

Pöytäkirja tehty S. V. R. Konepajojen T. y, 
ylimääräisessä edustajakokouksessa, joka pidet
tiin Työväentalolla huone N:o 13, 1 p. lokak. 
1916 kello 10 a. p. Kokouksen avasi Keskustoi
mikunnan puolesta J. Koivisto. Keskustoimi
kunnan tarkastamista valtakirjoista kävi selvil
le että edustajia oli saapunut seuraavasti: V. Pen
tikäinen Kuopiosta, J. Jansson Karjalta, Alb. 
Eriksson Turusta, J. Nupponen, F. J. Liljeqvist ja 
A. Luukkonen Viipurista, J. F. Viitanen Oulus
ta, K. Tuominen Vaasasta, A. Haapala, F. R. 
Ruuihinen, A. Kaupoinen, E. Järvinen ja E. Sal
minen Helsingistä. Sekä näiden lisäksi olivat läs
nä Keskustoimikunnan jäsenet J. Koivisto, J. 
Rinne, A. Salminen, J. Kari ja O. Salminen. 
Puheenjohtajaksi valittiin A. Haapala ja J. Koi
visto, pöytäkirjuriksi O. Salminen.

1 §•
Puhetta johtamaan iryhtyi A. Haapala, sekä ehdotti työ

järjestykseksi: l:si Palkkakysymys, 2:si Eläkekysymys,
3:si Kesäloma, 4:si Pilellikysymys, joka hyväksyttiin.

2 §.
Otettiin esille Viipurin osaston herättämä kysymys että 

hetimiten pantaisiin hallitukseen uusi pailkamkoirotusano- 
mus. Kaikki edustajat toivat osastojensa kannan esille. 
Vaikka useilla osastoilla oli hyvin erilaisia ja erisuuruisia 
ehdotuksia korotuksiksi oli edustaj. annettu valta yhtyä ko
kouksessa toistenkin ehdotuksiin jos se parhaaksi havaitaan. 
Ehdotettiin sellaista luokittelua että pienipalkkaisille pyy
dettäisiin enemmän, toiset ehdottivat kaikille anottavaksi 
yhtä suurta korotusta, sitte vielä oli Viipurin os. ehdotus 
että ammattimiesten alimmaksi palkaksi anottaisiin 1: 25 p., 
apumiesten 90 p. ja oppilaitten 65 p. tunnilta. Viipurilaiset 
kuitenkin luopuivat ehdotuksestaan joten äänestettiin aino
astaan kahden edellisen välillä jolloin jälkimäinen voitti saa-
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tien melkein kaikki äänet. Korotuksen suuruudeksi ehdo
tettiin 40 p. ja 30 p. tunnille, joiden välillä äänestettäessä 
voitti 30 pennin ehdotus 11 äänellä 6 vastaan.

Keskusteltiin jooko tämä anomus laaditaan tässä koko
uksessa valmiiksi ja-jätetään [hallitukseen heti edustajien 
täällä ollessa, vai annetaanko Keskustoimikunnan huoleksi 
sen laatiminen ja perille jättäminen. Päätökseksi tuli että 
se laaditaan nyt valmiiksi ja että edustajat jättävät sen seu- 
raavana päivänä Rautatiehallituikiseen. Anomusta laatimaan 
valittiin komitea joihon tulivat Liljeqvist, Kauppinen ja O. 
Salminen.

Tämän jälkeen otettiin päi väliisi oma kello 1,45—3,15-

3 §.

Päivällisloiman jälkeen johti puhetta J. Koivisto. Kes
kusteltiin Helsingin os. herättämän kysymyksen, johdosta, 
että eläkeanomus pantaisiin uudelleen Rautatiehallitukseen. 
Helsingin osasto ehdotti, että anottaisiin kaikille 55 vuotta 
täyttäneille 1,200 Smk. vuodessa kun on palvellut 25 vuotta, 
jos ennemmin tulee työkyvyttömäksi niin 20 vuotta palvoi 
tuaan saisi 1,000 Smk., 15 vuotta palv. saisi 900 Smk. ja 10 
vuotta palv. saisi 800 Smk. Oulun osaston puolesta ehdotet 
tiili, että «noimus jaettaisiin kolmeen luokkaan, 15, 20 ja 25 
vuotta ‘palvelleille. Viipurin osaston puolesta ehdotettiin 
anomus jätettäväksi saman suuruisena kuin se jätettiin v. 
1912. Äänestäessä voitti Viipurin os. ehdotus H:gin os. eh 
dotuksen 8 äänellä 4 vastaan joten päätökseksi tuli että ano
taan 55 v. täyttäneille ja 25 v. palvelleille 1,500 Smk. vuo
dessa eläkettä, 20 v. palv. 1,200 Smk., 15 v. palv. 1,000 Smk. 
ja 10 v. pah. 800 S,mk. vuodessa.

4 §.

Otettiin esille H:gin os. esittämä kesälomakysymys. H:giii 
os. dhdolli että anottaisiin kaikille kun on yhden vuoden 
palvellut viikon lomaa täydellä palkalla sekä 10 vuotta pal 
velleille kahden viikon lomaa. Tätä ehdotusta vahvasti 
kannatettiin mutta myöskin vastaehdotuksena esiteltiin että 
anottaisiin 5 vuotta pavelleille ■viikon lomaa ja 10 v. pal
velleille 2 viikon lomaa täydellä palkalla. Äänestäessä voitti
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H:gin os. ehdotus 12 äänellä 3 vastaan ja tuli siis H:gin os. 
ehdotus kokouksen päätökseksi.

5 §.
Oiettiin esille H:gin os. esittämä kysymys, että anot

taisiin konepajalaisille samanlaisia vapaalippuoikeuksia 
kuin on vakinaisilla liikenne osaston miehillä. Kari ehdotti 
että perheellisille anottaisiin 8 vapaalippua. Äänestettäessä 
sai H:gin os. ehdotus 14 ääntä ja Karin ehdotus 3 ääntä. 
Päätökseksi siis tuli että anotaan samoja vapa-alippuoikeuk- 
sia kuin on vakinaisilla liikenne osaston miehilläkin.

6 §.
Luettiin komitean mietintö palkankorotusanomukseksi 

johon tehtiin pieniä lisäyksiä ja poistaja. Anomus tuli seu
raavanlaiseksi:

Rautatiehallitukselle!
Koska elantokustannuksel ovat jatkuvasti kohonneet, 

niin että ne nyt jo ovat ainakin sata (100) prosenttia kor
keammat kuin rauhanaikana sekä näiden lisäksi sellaiset 
tarveaineet kuin nahka- ja kangasta varat ovat kohonneet 
jopa 100 prosenttia Viipurissa on elintarpeet kohon
neet paljo yli 100 prosentin — ja kun palkat Rautateiden 
konepajoissa ovat kohonneet keskimäärin noin 40 pros. 
niin täytyy ihmetellä millä työläiset oikein tulevat toimeen 
■kun palkat ennen solaa eivät suinkaan olleet liialliset niin. 
että niistä olisi voinut säästöjä tehdä. Se palkka mikä ny
kyisin saadaan ei täysin riitä ruokaan ja vuokraankaan, ou- 
ihumaltakaan sitte vaatteista. Koska kuitenkin on luultu 
että nykyinen olotila olisi ollut lyhytaikainen, on moni työ
läinen kärsivällisesti odottanut sen loppua, käyttänyt van
hoja vaatteitaan sekä niitä korjaamalla päässyt eteenpäin, 
aina näihin asti. Mutta kerranlhan vanhoistakin loppu tu
lee, sillä onhan nykyistä olotilaa kestänyt jo yli 2 vuotta, 
niin että puvut jotka ennen sotaa on ostettu ovat jo niin tark
kaan kävletty ettei niistä korjaamallakaan kunnollista tule. 
Koska nvt taas vuoden kylmin aika on tulossa, täytyy työ- 
läisenkin pakostakin lisätä vaatetustaan, vaan kun elintar-
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peitten yhä kohotessa nykyiset palkat eivät riitä ruokaankaan 
niin niillä sille ostaa vaatteet ja jalkineet? Eikä suinkaan 
rautatielaitoksellekaan ole ajan pitikään edullisinta se että 
sen työläiset kärsivät ravinnon puutetta, sillä ei hän sellai
nen työläinen joka kärsii ravinnon puutetta voi tuottaa sitä 
kuin saadessaan tarpeellisen ravintomäärän, tästä on meillä 
monta esimerkkiä, mainittakoon niistä kuitenkin yksi: Jos 
maamies useamman vuoden peräkkäin viljelee ryöslövilje- 
lyistä niin maa lopulta ei korvaa niitä kulunkia kuin mitä 
on ollut.

Tahdomme tässä vielä mainita että monissa yksityispai- 
koissa metalliteollisuudessa on työläisillä paljo suuremmat 
ansiotulot kuin Rautatien konepajan työmiehillä.

Yllä oleviin syjhin nojaten rohkenee edustajakokous 
anoa arvoisalta Rautatiehallitukselta

että palkkoja Rautateiden konepajoissa korotettaisiin 30 
penniä tuntia kohti kaikille työntekijöille;

että tämä yllä esitelty korotus astuisi voimaan lokak. 21 
p.:ltä 1916;

että Rautatiehallitus käsittelisi tämän kiireellisenä sekä 
työläisten ehidottamassa muodossa.

Anomusta Rautatiehallitukselle jättämään valittiin yksi 
joka osastosta joiksi tulivat Luukkonen Viipurista, Tuomi
nen Vaasasta, Viitanen Oulusta, Eriksson Turusta, Jansson 
Karjalta, Pentikäinen Kuopiosta ja Järvinen Helsingistä se
kä Keskustoimikunnan puolesta J. Koivisto.

8 §

Palkkausanomuksesla Rautatiehallituksessa edelleen huo
lehtimaan valtuutettiin S. V. R. T. y. Keskustoimikunta.

9 §.

Eläkeanomusta valmistamaan ja Rautatiehallitukselle jät
tämään valittiin ja valtuutettiin S. V. R. Konep. T. y. Kes
kustoimikunta.
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10 §.

Kesäloma-anomusta laatimaan ja Rautatiehallitukselle jät
tämään valittiin ja valluutellim S. V. R. Konep. T. y. Kes
kustoimikunta.

11 §.
Kokouksen hyväksymä pileltianomus valmistamaan ja 

Rautatiehallitukselle jättämään valittiin ja valtuutettiin S. 
V. R. Konep. T. y. Keskustoimikunta.

12 §.
Keskusteltiin mitä on osastojen jäsenlukuun vaikuttanut 

nykyiset anomukset. Useat edustajat totesivat, että jäsen- 
luku on kasvanut ja että ne jotka ennen ovat olleet vastus
tajia ovat nyt myötätuntoisia yhdistyksen toiminnalle ai
noastaan paatuneimmat vielä pitävät asianaan mustata yh
distyksen toimintaa. Kokou-s lausui mielipiteenään että 
eteenkinpäin tehtäisiin uurasta työtä jäsenluvun kartutta
miseksi ja yhdistyksen vahvistamiseksi.

13 §.
Sääntöehdotuksen painattaminen päätettiin jättää tuon

nemmaksi.
14 §.

K yrninen vuotis toimintakertomus pääteltiin painattaa 
niin pian kuin osastot ovat saaneet valmiiksi kymnienvuo- 
tis toimintakertomuksensa ja lähettäneet Keskustoimikun
nalle.

15 §.
Edustajain palkaksi hyväksyttiin 10 mk. kaikille päiville 

sekä matka-rahat lisäksi.
16 §.

Edustajain palkat ja imatkakulut makselaan Keskust- 
toimikunnan puolesta. Kaikki edustajakokouksesta koitu
neet kulut jaetaan yhdistyksen jäsenmäärällä ja veroitetaan 
osastojen maksettavaksi jäsenmääränsä mukaan.
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17 §.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Kauppinen ja A 
Salminen molemmat Helsingistä.

Pöytäkirjan vakuudeksi
O. Salminen.

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja ha 
vainneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa yhtä 
pitäväksi.

Helsingissä marrask. 9 p:nä 1916.

A. Salminen. .1. Kauppinen
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