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Ennen ja nyt. M

On ikuisesti kirottuna käynyt 
kansojen parhaimmisto, joukot työn, 
vain kärsimysten ohdakkeista tietä 
he halki elämän kuin synkän yön.

Työ tuskanraskas osanansa heillä} 
vain solvaus ja sorto palkkanaan; 
vei toiset työnsä tuloksien heelmät 
ja heille heitettihin almut vaan.

Jos koska sodan Molok vaati verta, 
kun käytiin Mammonalle uhraamaan, 
sai alttareille julmain jumalien 
tuo pohjajoukko kantaa parhaitaan.

•
Yön mustat peikot sielunsakin sitoi 
kirkon kaakinpuuhun — helvettiin;
ei laulamasta laannut narrein kuoro:
„vie kärsimysten polku taivaisiin".

M
:

Vain raa’an ivanaurun vastaan saivat
työn orjuustaakan raskaan painamat,
kun raadantansa tuloksista osaa
ja ihmisoikeutta vaativat.
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& Näin vuosisadat kylvettihin vihaa
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ja katkeruuden kalkki juotettiin 
se sakkaan saakka kansan pohjajoukon, 
mi kytketty oi’ orjan kahleisiin,

Niin, sakkaan saakka, pohjamutaa myöten 
tuo joukko tutkinut on kurjuuden, 
ei ihme siis, jos täysi tuskan kalkki 
jo kuohahtaakin yli reunojen.

Nyt vaappuu vanhan oikeuden vaaka 
jo alla punnuksien uusien, 
käy kalpeaksi vanhat vaakamiehet, 
on kevyt kuppi kultapainojen.

Soi kumouksen tulikuuma laulu
jo kannustaen kansaa taisteluun, 
se tyytyä ei voi enään orjuusoloon,
ei taivahista hulluun haaveiluun.

i On kohonnut sen katse korkealle
suureen vapauden jumalaan. —
Se miljoonien yksilöiden voimin 
k&y orjuuskahlehia katkomaan!

EMIL LINDAHL.
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Suomen Metallityöntekijäin liitto 
18 21/6 99

Kesäkuun 21 p:nä 1899 kokoontui 
Helsingin Työväenyhdistyksen talolle 
41 metallityöläistä, jotka edustivat 19 
eripuolilla maata olevaa yhdistystä eli 
osastoa. Kokouksen avasi Helsingin 
pannu- ja levyseppäin a. o. edustaja 
hra M. Ax, joka lyhyessä puheessaan 
toivoi, että kokoontuneessa joukossa 
olisi seppiä sellaisia, jotka kykenisi
vät uuden Sammon taontaan, koska 
Ilmarisen onnen Sampo makaa vielä 
pirstaleina. Näitä sanoja voidaan pi
tää metallimiesten liiton syntysanoina, 
sillä siitä lähtien ovat metallimiehet 
olleet kosketuksissa toistensa kanssa, 
tarkoituksella tukea taloudellisesti toi
siaan taistelussa tehdaskapitalismia 
vastaan.

Jo ennen tätä kokoustakin olivat 
metallityöläiset muodostaneet yhteisiä 
yhdistyksiä, joissa veljellisessä sovussa 
vietettiin vapaa-aikoja mestarien ja 
työnantajien kanssa. Vähitellen työ
läiset kuitenkin huomasivat ammatil
lisen järjestäytymisen merkityksen ja 
alkoivat kokouksissaan tehdä päätök
siä työehtojensa parantamiskysymyk- 
sistä, joita sitte esittivät isännistölleen. 
Mentiinpä jo niinkin pitkälle, että 
ryhdyttiin jo yhteistoimintaan eri paik
kakuntien ammattiyhdistysten kanssa. 
Pyydettiin tietoja ja annettiin tietoja 
paikkakunnan työoloista sekä muita
kin ammattikuntaa koskevia asioita 
välitettiin eri yhdistysten kanssa. Yh
distyksien työläisjäsenten harrastus
ten kääntyessä edellä kuvaamaani 
suuntaan, katkesivat entiset hyvät välit 
isäntien ja työläisten välillä ja isännät 
kaikkosivat yhdistysten ulkopuolelle 
kymmenvuotisen veljeilyn päättyessä. 
Työläiset taas puolestaan entistäkin

1921/ö19.

enemmän kiinnittivät huomiotaan oman 
asemansa parantamiseen, josta sitte 
oli seurauksena m. m. helsinkiläisten 
metallimiesten kokoonkutsuma neu
vottelukokouskin 21 p:nä'kesäkuuta
1899.

Tässä kokouksessa päätettiin sitten 
perustaa koko maan metallityöläisten 
yhdistämiseksi „Rauta-ja metallityön
tekijäin liitto", Liiton perustamisen 
tarpeellisuus selviää, kun mainitsen 
ne keskustelukysymykset, jotka ko
kouksessa käsiteltiin ja tehtiin niiden 
johdosta silloisiin oloihin nähden 
onnistuneita päätöksiäkin: 1) Vastaa
vatko työhuoneet ammatissamme tar
koitustaan terveydellisessä y. m. suh
teessa? 2) Mitä parannuksia olisi 
aikaansaatava oppilasjärjestelmässä? 
3) Ammattitaidon kehittäminen. 4) 
Raittiuskysymys. 5) Toverin turvaa
minen työnantajan vainolta. 6) Alim
man tuntipalkan määrääminen. 7) 
Kuinka saataisi 10-tuntinen työpäivä?
8) Työttömyysrahaston perustaminen.
9) Urakkatyön poistaminen. 10) Suo
menkielisen teknillisen kirjallisuuden 
lisääminen. 11) Tehtaiden järjestely- 
sääntöjen yksipuolisuus. 12) Tilaston 
kerääminen työoloista. 13) Oma äänen
kannattaja ammattikunnalle. 14) Yli
työn supistaminen ja jos sellaista 
tehdään, lisäkorvaus siitä.

Liiton ensimäinen toimintavuosi ku
lui järjestelytyössä eikä mitään mai
nittavampaa saatu aikaan. Oma äänen
kannattaja »Ilmarinen" sai kyllä ilmes- 
tymisluvan, mutta senkin julkaisemista 
esti toimitusvoimien puute. Mainit
tuna vuotena oli kaksi lakkoakin, 
toinen Helsingin Huberin tehtaalai
silla ja toinen Turun valajilla. Näille
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lakkolaisille kerättiin jo avustusta lii
ton välityksellä.

Toinen edustajakokous pidettiin 
Tampereella 19-21 p:nä heinäkuuta
1900. Osanotto tähän kokoukseen 
oli laimea, sillä edustajia oli ainoas 
taan 21, edustaen yhteensä 15 eri 
osastoa.

Tässä kokouksessa hyväksyttiin lii
tolle säännöt, joissa m. m. määrättiin 
50 pennin suuruinen jäsenvero vuo
dessa ja lisäksi työttömyysapurahas- 
toon 10 .pennin suuruinen maksu 
kuukaudelta. Teollisuusliittokysymys 
oli myöskin esillä tässä kokouksessa 
ja lausui kokous mielipiteenään asiasta, 
että Suomen Rauta- ja metallityön
tekijäin eri ammattiryhmät eivät pe
rusta eri liittoja, vaan toimivat siihen 
suuntaan, että yksi yhteinen liitto saa
daan tarkoitustaan vastaavaksi. Tätä 
päätöstä ei ole kuitenkaan tullut mat
kan varrella noudatetuksi, niinkuin 
tulemme huomaamaan.

Seuraavina vuosina vallinnut valtiol
linen taantumuskausi vaikeutti suu
resti liiton toimintaa. Näytti jo siltä, 
että metallimiesten ammatillinen jär
jestäytyminen jää aivan alkuunsa. 
Monien vaikeuksien jälkeen saatiin kui
tenkin viranomaisilta lupa liiton kol
mannen edustajakokouksen pitämi
seen, joka sitten olikin Viipurissa 23 
— 26 p:nä heinäkuuta 1903. Tähän 
kokoukseen oli saapunut ainoastaan 
17 edustajaa edustaen 13 osastoa. 
Liiton osastojen luku ja samoin jä
senmäärä osoitti yhtämittaista laskua. 
Niinpä kuului liittoon v. 1900 572, 
v. 1901 564, v. 1902 464 jäsentä. Se
kin pieni jäsenmäärä, joka liiton muo
dosti, maksoi jäsenveronsa hyvin epä
säännöllisesti, joten liiton taloudellinen 
asema oli kovin vaikea. Sanomalehti 
„Ilmarinenkin“ oli saanutjkuoliniskun 
kannatuksen puutteessa.

Viipurin kokouksessa laadittiin taas
kin uudet säännöt, koska entisille 
säännöille ei oltu saatu viranomaisten 
vahvistusta ja ilman sääntöjä ei sil

loisissa oloissa voinut toimia. Tässä 
kokouksessa, samoin kuin edellisissä
kin, tehtiin useita hyviä päätöksiä, 
mutta edessä olevat vuodet raskaan 
sortoajan vallitessa estivät niitä käy
tännössä toteuttamasta.

Seuraavana kolmena vuotena ei lii
ton toiminnalla ollut sanottavaa merki
tystä. Lakkoja kyllä tehtiin useita, 
mutta liittohallinnolle niistä ilmoitet
tiin sitten vasta kun tuli avustuksen 
tarve kysymykseen ja näin siis lakot 
muodostuivat korpilakoiksi ja liitto 
avustuksen keräyslaitokseksi. Tällai
seen asiantilaan toi kuitenkin muu
toksen ikimuistettava «suurlakko11, 
joka ravisti metallityöläisetkin hereille, 
saattaen heidät m. m. järkiperäisem- 
pään liittoutumiseen.

Liiton neljäs edustajakokous pidet
tiin Tampereella 10 — 13 p:nä helmi
kuuta 1906. Ja siitä lähtien voidaan 
pitää vasta järjestelmällinen ammatti- 
liiketoiminta alkaneena metallimiesten 
keskuudessa. Tässä kokouksessa oli 
edustajia 51 ja edustivat ne 67 val- 
tuuttajaryhmää, joten siis järjesty
mättömätkin olivat saaneet oikeuden 
lähettää edustajansa tähän kokouk
seen. Tässä kokouksessa perustettiin 
sitten Suomen Metallityöntekijäin 
liitto ja laadittiin taas uudet säännöt
kin, joissa maksuiksi oli määrätty: 
sisäänkirjoitusmaksu 50 p., liiton toi- 
mintavaroiksi 25 p. kuukaudelta sekä 
V2 pros. jäsenien tuloista apurahas- 
toon, josta työttömyyden, sulun ja 
lakon aikana jäseniä avustetaan. Pohja
rahastoksi apurahastolle määrättiin 
20,000 mk., joka päätettiin koota siten, 
että jokainen jäsen liittyessään suorit
taa yhden päivän palkan.

Tässä kokouksessa tehtiin taaskin 
useita hyviä ja laajakantoisia päätök
siä ja että ne eivät jäisi entiseen ta
paan ainoastaan paperille, niin valittiin 
liiton palvelukseen erikoinen henkilö, 
jonka tehtäväksi jäi suunnitelmien 
täytäntöönpano. Tähän tehtävään va
litsi liittohallinto valaja K. Vartiaisen,
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joka voimiaan säästämättä ja tove
rillisella esiintymisellään saikin liiton 
toiminnan kunnolliseen alkuun sekä 
johdetuksi oikealle uralle.

Liiton vaurastuessa kohtasi sitä 
myöskin vastukset. Jo v. 1906 jou
tuivat helsinkiläiset metallimiehet sul
kuun, jota kesti 19 viikkoa ja päättyi 
työehtosopimukseen. Tämä taistelu 
on siinä suhteessa mainittava, että se 
hajoitti metallimiehet ryhmiin. Tämän 
jälkeen nimittäin muodostivat läkki-, 
pelti- ja vaskisepät, sorvaajat, vala
jat, putkityöntekijät ja sähkömiehet 
kukin oman liittonsa. Näistä kuiten
kin jo heti huomasi, että metallityön
tekijäin liitto, joka jäi edelleenkin 
näyttämölle, oli elinvoimaisin ja pys
tyi parhaiden tukemaan jäsenistöään 
seuraavanakin vuonna sattuneissa työ
taisteluissa.

Näistä eri liitoista yhtyi toiset vuo

sina 1909 — 1911 uudestaan metalli- 
työntekijäinliittoon paitsi läkki-, pelti- 
ja vaskiseppäin liitto, joka yhtyi vasta 
v. 1916 lopulla.

Vuodet 1908 ja 1909 olivat suurien 
taisteluiden vuosia. Useita ankaroita 
lakkoja ja sulkuja saatiin kestää, joista 
useimmista selvittiin voittajina. Suu- 
rimmilleen kohosi lakkojen luku loka
kuulla 1908, jolloin oli lakossa ja 
sulussa 21 maamme suurinta kone
pajaa ja oli näissä yhteensä työssä 
3,269 metallityöläistä.

Näistä taisteluista on sanottava, että 
ne jännittivät kaikki voimat. Kun 
niistä kuitenkin selvittiin voittajana, 
on siitä ansio luettava tamperelaisille 
tovereille, jotka järkkymättä pitivät 
rintaman ehjänä eikä siis työnanta
jille tullut tilaisuutta rikkureilla saada 
konepajoja käyntiin. Tähän taisteluun 
eivät helsinkiläiset metallimiehet jou
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tuneet ensinkään syystä, että heillä 
oli työehtosopimus, joka oli saatu ai
kaan v. 1906.

Helsinkiläisten taisteluvuodeksi muo
dostui vuosi 1909, jolloin meni um
peen työehtosopimus, jonka tehtailijat 
olivat sanoneet irti edellisenä vuotena. 
Samalla tarjottiin työnantajien taholta 
uutta tuntuvasti huononnettua sopi
musta, jota ei työntekijäin taholta 
kuitenkaan hyväksytty ja niin oli tais
telu edessä. Työnantajat päättivät 
väkisin ajaa tahtonsa lävitse ja siinä 
tarkoituksessa julistivat sulun 2 p:nä 
tammikuuta, joka sulku koski noin 
2,000 metallityöläistä. Sulkujulistuk- 
sessa selitettiin röyhkeästi, että sulkua 
tullaan jatkamaan niin kauvan kuin 
työntekijät hyväksyvät tarjotut ehdot. 
Sulku jatkuikin eheänä aina 21 päi
vään tammikuuta, mutta silloin teki 
S. Metalliteollisuuden Työnantajain 
Liitto, joka edusti työnantajia, n. k 
Jehmänkäännöksen“, selittämällä että 
joukkosopimuksia ei enään hyväksytä 
minkäänlaisia, vaan tehdään sopimus 
erikseen kunkin työläisen kanssa. 
Samalla myöskin julistettiin sulku 
päättyneeksi. Työntekijät tilanteesta 
neuvoteltuaan, tulivat tulokseen, että 
työsopimuksesta ei luovuta, vaan ryh
dytään lakolla ajamaan sopimusta lä
vitse ja niin kävi, mutta 19-viikkoisen 
taistelun jälkeen oli lakko lopetettava 
työläisten täydelliseen häviöön. Työn
antajat. olivat onnistuneet rikkurivär- 
väyksessään ja niin syntyi häviö, jolla 
menetettiin työsopimus.

Vuonna 1908 oli liitolla viides 
edustajakokous Lahdessa, jolloin taas
kin uusittiin säännöt ja päätettiin ryh
tyä julkaisemaan liiton äänenkannat
tajaa "Metallityöläinen" kerta kuukau
dessa. Samalla päätettiin, että kaikissa 
liiton osastoissa otetaan käytäntöön 
samallaiset toimintavälineet, jotka liitto 
kustantaa. Kokouksen jälkeen tapah
tui myös liiton johdossa muutos, sil
loin erosi toimestaan liiton puheen- 
taja Vartiainen ja hänen tilalleen

valittiin H. Saxman sekä talouden
hoitajaksi G. Tamlander. Tamlander 
erosi kuitenkin jo vuoden 1909 helmi
kuulla ja valittiin hänen tilalleen E. 
Lampila.

Liiton toiminnasta v. 1908 on vielä 
mainittava se tärkeä tosiasia, että 
liitto jo vuoden alussa yhtyi Kansain
väliseen Metallityöntekijäin liittoon ja 
saman vuoden puolivälissä Suomen 
Ammattijärjestöön. Näihin keskusjär
jestöihin liittymällä vahvisti liitto ta
loudellista varmuuttaan, josta onkin 
ollut suurta etua työtaistelujen aikana

Vuonna 1910 pidettiin liiton kuudes 
edustajakokous Tampereella. Siellä 
taas uusittiin säännöt. Maksuksi hy
väksyttiin jo 30 p. viikossa koko- ja 
15 p puolimaksavilta Muista pää
töksistä mainittakoon, että ne koskivat 
etupäässä liiton sisäistä lujittamista 
Ja kiinnitettiin tämän kokouksen jäl
keen suurempaa huomiota järjestämis- 
työlle.

Vuonna 1914 kesäkuun 21-27 p. 
pidettiin liiton seitsemäs edustaja
kokous Helsingissä. Tässäkin kokouk
sessa uusittiin taas säännöt ja samalla 
tehtiin useita periaatteellisia päätöksiä 
työajan lyhennyskysymyksestä, työ
huoneiden puhtaudesta ja järjes
teli stä, työväen suojeluslain uudista
misesta, rikkuri- ja petturi kysymyk
sestä ja metallimiesten suhteesta rait- 
tiuskysymykseen.

Tämä kokous oli merkityksellinen 
myöskin siitä syystä, että se kokoon
tui päivänä, jolloinka liitto oli ollut 
viisitoista vuotta toiminnassa. Tässä 
kokouksessa luotiinkin lyhyt silmäys 
menneisyyteen ja todettiin kaikki ne 
vastukset, jotka oli voitettu ja edis
tykset, jotka oli saavutettu. Lienee 
paikallaan, että tässäkin lyhyesti mai
nitaan liittoon liittyneiden osastojen 
luku ja jäsenmäärä vuodesta 1911 
lähtien, koska juuri se parhaiden näyt
tää liiton elinvoimaisuuden.

1911 oli liitolla 70 osastoa ja niissä 
jäseniä 1815.
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S. Metalliteollisuustyöntekijäin liiton VlII:s edustajakokous 4—11 jouluk. 1917.

1912 oli liitolla 81 osastoa ja niissä 
jäseniä 2657.

1913 oli liitolla 90 osastoa ja niissä 
jäseniä 3548

1914 oli liitolla 128 osastoa ja niissä 
jäseniä 4290.

Nämä numerot osoittavat, että jär
jestäytymiseen kohdistettu työ on 
kantanut hedelmiä. Lopuksi voidaan 
vielä tyydytyksellä mainita tämän 
kokouksen erinomaiset päätökset lak
ko-, sulku-, matka-, työttömyys-, sai
raus-, hautaus y. m. avustuskysymys- 
ten ratkaisuun nähden, joita päätöksiä 
on voitu täydellisesti käytännössäkin 
noudattaa.

Maailmansodan syttyessä tapahtui 
liiton toiminnassa osittainen seisaus. 
Elokuun 2 p:nä pitämässään kokouk
sessa oli liittotoimikunta tehnyt pää
töksen, jonka mukaan liiton toiminta

asetettiin lepääväksi. Jäsenmaksuja 
ei kannettu eikä avustuksia myöskään 
jäsenille jaettu. Vuoden loppupuo
lella alotettiin liiton toiminta taas 
uudelleen. Toiminnan seisauksissa 
ollessa ei liiton jäsenluku vähentynyt, 
sillä osastot pitivät kuitenkin yllä toi
mintaa järjestämällä kokouksia ja 
luentotilaisuuksia.

Vuonna 1915 kesäk. 19 p:nä ero
tettiin liiton palveluksesta sen moni
vuotinen sihteeri H. Saxman niiden 
väärinkäytösten johdosta, joita oli 
ilmennyt hänen hoitamissaan asioissa. 
Saxmanin jälkeen valittiin liiton sih
teeriksi E. Laiho, joka tarmokkaasti 
ja asianymmärryksellä on hoitanut 
sihteerin epäkiitollista tointa aina 
kansalaissodan loppupuolelle saakka.

Vuodet 1915—16 17 muodostavat
liiton toiminnassa liiton sisäisen jär-
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jestäytymisen ja yhtenäisen toiminnan 
lujittamisajanjakson. Osasto- ja jä
senluku kohosi vuosi vuodelta, samoin 
myöskin liiton eri rahastot kasvoivat 
tuntuvasti. Työttömyyttä ei ollut juuri 
ollenkaan havaittavissa ja valtiollisen 
painostuksen johdosta ei syntynyt 
juuri nimeksikään työselkkauksia, 
vaikka aihetta kyllä olisi ollut. Siitä 
huolimatta, että palkkatason alhaisuu
den tähden teollisuusherrat kasates- 
saan yhtämittaisena virtana rahoja 
niistä sotavarustuksista, joita tehtiin 
Venäjän romahdustaan kohti kulke
valle byrokratialle, jätettiin työläisten 
palkat kuitenkin kohottamatta elintar
peiden ja kulutustavaroiden hintoja 
vastaavalle tasolle.

Muutoksen tällaisiin oloihin toi kui
tenkin Venäjällä tapahtunut vallan
kumous ja siitä lähtien oli työläisillä 
taas tilaisuus vapaaseen toimintaan 
myöskin ammatillisen työväenliikkeen 
alalla. Tätä vapautta käyttivätkin 
metallityöläiset hyväkseen ja niin ajet
tiin kaikissa metallitehtaissa lävitse 
8-tuntinen työpäivä jo ennenkuin 
eduskunta oli sen päättänyt. Samoin 
syntyi eripuolilla maata palkkarette- 
löitä, joissa työläiset selviytyivät voit
tajina. Liiton jäsenluku kohosi suu
rella nopeudella ja oli järjestäytyminen 
niin perinpohjainen, että yli 90 pro
senttia metalliteollisuudessa työsken
televistä kuului liittoon. Osastojen 
ja jäsenien lukumäärä nähdään seu- 
raavasta:

Vuonna 1915 oli liitolla 95 osastoa 
ja niissä jäseniä 5,578.

Vuonna 1016 oli liitolla 111 osastoa 
ja niissä jäseniä 10,288.

Vuonna 1917 oli liitolla 150 osas
toa ja niissä jäseniä 22,337.

Oli luonnollista, että näin nopeasti 
jäsenluvun noustessa ei liitto voinut 
tehdä täysin perusteellista työtä tu
lokkaiden valistamiseksi järjestötoi
minnan alalla ja seuraukset alkoivat
kin näkyä. Jo vuoden 1917 lopulla 
kävi yhtämittaisena jonona eri osas

tojen ja työhuonekuntien lähetystöjä 
liiton toimistossa, vaatien työläisille 
epämieluisten pomojen eroittamista, 
sekä äärimmäisen jyrkkiä toimenpi
teitä isäntiä vastaan palkkojen ja 
työolojen järjestämisasioissa. Liitto- 
toimikunta voi kuitenkin selvityksillä 
ja tosiasioihin vetoamisella estää kaikki 
harkitsemattomat lakot ja työnseisauk
set, jotenka tämä tapahtumista rikas 
vuosi päästiin verrattain onnellisissa 
oloissa päättämään.

Suunnitellun valistustyön tekeminen 
joukkojen keskuudessa muodostui 
kuitenkin liian lyhytaikaiseksi. Sitä 
mukaan kuin Venäjän olot sekaantui
vat sekaantumistaan, painui maamme- 
kin teollisuus. Työpaikka toisensa 
jälkeen suljettiin raaka aineen ja työn- 
puutteen tähden ja suuret työläisjou
kot joutuivat nälkäkuoleman partaalle. 
Poliittinen tilanne kärjistyi samalla. 
Kaikkia työväestön ja heidän edus
tajiensa alotteita kohdeltiin ylimieli
sesti eduskunnassa ja niin muodostui 
pohja kauhuista suuremmalle, mitä 
ihmiskuntaa ja maata voi kohdata, 
nimittäin kansalaissodalle.

Mitä sitte käydystä kansalaissodasta 
seurasi, on jokaiselle vielä tuoreessa 
muistissa. Tuhannet ja taas tuhan
net tovereistamme sortuivat silloin 
kuolon kentille. Ja sodan päätyttyä 
jäi vielä voittajien keräämät suuret 
työläisjoukot kärsimään ja kuolemaan 
vankileirien kauheisiin oloihin.

Tuskin minkään kansan työläisten 
osa on ollut niin kauhea kuin meidän 
kansamme työläisten. Tuskin min
kään maan porvaristo on niin veri
sesti kostanut heidän valta-asemataan 
horjuttamaan nousseen työväestönsä 
kapinaa kuin meidän sivistyksellään 
kehuva porvaristomme on tehnyt. 
Vielä viikkomääriä kansalaissodan 
jälkeenkin valui maamme mustaan 
multaan työläisten hurmevirrat. Syyl
lisiä ja syyttömiä teloitettiin ilman 
tutkintoa ja tuomiota ja näin koetet
tiin maastamme hävittää sosialisteja
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Helsingin metallityöläiset mielenosoituksella 18. 4. 1917 Senaatintorilla 
8-tuntisen työpäivän saavuttamiseksi.

sukupuuttoon. Ei ollenkaan kiinni
tetty huomiota siihen, että näin vihan 
vimmoissa tuhottiin juuri se osa kan
saa, joka kuitenkin on maan rikkau
den ja hyvinvoinnin alkulähde ja 
luoja.

Kansalaissota pyyhkäisi liittomme, 
niinkuin kaikki muutkin työväenjär
jestöt olemattomiin. Ei vielä tällä
kään hetkellä ole tarkkoja tietoja siitä, 
montako liittomme jäsentä sai sur
mansa kansalaissodan pyörteissä, 
montako on vielä edelleenkin piikki
lanka-aitauksissa ja montako samoilee 
vieraan maan vierailla tanhuilla.

Suuri on ollut myöskin se talou
dellinen tappio, mikä kansalaissodan 
seurauksena tuli liittomme osalle. 
Liiton rahavarat siirrettiin tosin kyllä 
Venäjälle talletettaviksi, mutta siellä 
vallitsevan sekasorron johdosta ei ole

tällä kertaa mitään tietoja niiden tal- 
lellaolosta. Liittotoimiston upea ka
lusto ja arvokas kirjasto joutui voit- 
tajain saaliiksi, jotka veivät mukanaan 
kaiken arvokkaimman omaisuuden 
osan ja hävittivät sen, mitä eivät 
katsoneet viemisen arvoiseksi. Näin 
siis hävisi kaikki vuosikymmenien 
uurastuksella koottu omaisuus ja 
alusta on taas ollut pakko lähteä 
uutta toimintaa järjestettäessä.

Kansalaissodan pyörteissä säilytti 
suurin osa liittotoimikunnan jäsenistä 
henkensä, vaikka joutuivat kyllä jaka
maan toisten työläistoverien kanssa 
vankileirien kaameat olot. Tästä joh
tui, että toimikunta pääsi jo vuoden 
1918 puolivälistä lukien järjestämään 
liiton asioita Toimikunnan toiminta 
rajottui kuitenkin olojen pakosta pää
asiallisesti tietojen keräämiseen suu-
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rimmassa hädässä ja puutteessa ole
vien liiton jäsenien omaisista sekä 
avustusten jakamiseen heille. Liiton 
vakinainen toiminta alettiin vasta joulu
kuun 22 p:nä, jolloinka helsinkiläisten 
osastojen yhteisessä kokouksessa täy
dennettiin liittotoimikuntaa, valitse
malla siihen yksi vakinainen- ja kah
deksan varajäsentä.

Vuoden 1919 alusta otettiin liiton 
v. t. sihteeriksi allekirjoittanut ja ta
loudenhoitajan tointa hoitaa edelleen
kin liiton monivuotinen taloudenhoi
taja Fanni Tamminen ja sitäpaitsi 
otettiin liiton palvelukseen vielä Emil 
Tuomi, joka lähetettiin kiertomatkalle 
liiton osastoihin. Ensimäisen vuosi
neljänneksen lopulla oli liitolla toi
minnassa jo 58 osastoa ja näiden 
yhteinen jäsenluku 3,660; toisen nel
jännesvuoden kuluttua oli jo 85 osas
toa toiminnassa ja näissä yhteensä 
jäseniä 4,673; nykyisin on liitolla kaik
kiaan 90 osastoa ja niissä jäseniä 
hiukan yli 5,000.

Liittotoimikunnan toiminta on ky

seessä olevana vuotena kohdistunut 
etupäässä liiton sisäisen järjestyksen 
kehittämiseen ja myöskin avustuksen 
jakoon edelleenkin puutetta kärsiville 
liiton jäsenien omaisille. Sitäpaitsi 
on ollut selvitettävänä useita työrette- 
löitä, joiden joukossa on ollut jo yksi 
lakkokin. Tämän lisäksi on toimi
kunta kiinnittänyt huomiotaan työväen 
suojeluslakien valvonnan tehostami
seen, sekä tehnyt voitavansa 8-tunnin 
työajan käytäntöön saamiseksi, jotka 
toimenpiteet eivät kuitenkaan ole 
johtaneet toivottuihin tuloksiin.

Näin on siis taas luotu pohja liit
tomme uudelleen rakentamiseksi. Toi
vottavaa olisi, että tätä rakentamista 
edelleen jatkettaessa otettaisiin tar
kasti huomioon kaikki ne ankarat 
opetukset jotka maamme työväenliike 
on saanut kokea johtaessaan entisen 
toimintansa uralle, joka on ollut 
ilmeisesti vahingollista sekä työväes
tölle, että koko kansamme olemassa
ololle.

Väinö V. Salovaara.

Muistelma liiton
Metallityöntekijäin liittoa perusta

massa olleena kerron vähän, mikäli 
muistan, sen synnystä ja alkuvalmis- 
tuksista.

Kun täällä Helsingissä v. 1898 me
tallimiesten keskuudessa alkoi kuulua 
ääntä, että tarvittaisiin koko maata 
käsittävä metallimiesten keskusjärjes
tö, niin valitsi Helsingin Valajain Yh
distys allekirjoittaneen siihen komi
teaan, jonka tuli ryhtyä alustaviin 
toimiin tuollaisen laitoksen perustami
seksi. — Täällä oli silloin jo muis
taakseni ammatillisia osastoja tako- 
sepillä, pannu- ja levysepillä, läkki- ja 
peltisepillä, Konepajalaisten a.o. ja

perustam isojoilta.
Valajilla yhdistys. Näitten osastojen 
valitsemista henkilöistä muodostui tuo 
valmistava joukko.

Tuumasta toimeen. Valittu komitea 
lähetteli asiasta kirjeitä maaseudulle. 
Sellaisille paikkakunnille, missä ei 
ollut osastoa, lähetettiin kirjeet tutta
ville. Kirjeissä selostettiin asian tär
keyttä, kehoitettiin pitämään kokouk
sia ja valmistelemaan asioita edustaja
kokoukselle, joka päätettiin kutsua 
kokoon niin pian kuin siihen saatai
siin jotain valmistetuksi. Ei kestä
nytkään kauan kuin alkoi saapua 
kirjeitä, joissa oli alustettuna monen
laisia kysymyksiä. Kirjeistä sitte sa
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manlaatuisia yhdistettiin. Tarkempia 
muistaakseni olivat: työpäivän lyhen
nys-, työhuone-ja oppilaskysymykset. 
Valmistavan komitean kokoukset pi
dettiin useimmiten Yrjönkadun Työv, 
Yhdistyksen pesutuvassa, pyykki- 
punkka kumollaan pöytänä, jonka 
päällä Heikki Arvonen teki muistiin
panot. Saatiin sitten kevätkesällä niin 
paljon valmista, että päätettiin ilmoit
taa edustajakokous 21 p:nä kesäkuuta 
1899 Helsinkiin. Rautakouria, kuten 
meitä silloin nimitettiin, saapuikin 
koolle noin nelisenkymmentä. Levy- 
seppä Ax avasi kokouksen. Kunnioit
tamalla meitä Sammon takojiksi, toivoi 
hän meidän tässä kokouksessa liittä
vän särkyneen Sammon pirstaleet 
yhteen. Kun oli valittu seppä Hj. 
Hammar puheenjohtajaksi, H. Arvonen 
ja Otto Tiuppa sihteereiksi, niin pääs
tiin keskustelun alkuun.

Työhuonekysymystä pohdittaissa oli 
kutsusta kokouksessa läsnä teollisuus- 
hallituksen edustaja intendentti Soli- 
tander. Kun kysymystä oli valaistu 
kylliksi, työhuoneet asiallisesti todis
tettu puutteellisiksi, niin kehoitti puh. 
joht. herraa ilmoittamaan, mitä hänellä 
on kuulemastaan sanottavana.

Herra intendentti ensin ihmeteltyään, 
että me työläiset kykenemme niin 
järkiperäisesti ja johdonmukaisesti 
keskustelemaan niin tärkeistä asioista, 
sanoi että ei heillä ollut siellä viras
toissa pienintäkään aavistusta sellai
sista epäkohdista. Hän lupasi viedä 
kokouksesta saamansa vaikutelman 
virkatovereilleen ja vaikuttavansa asian 
eduksi kaiken sen mikä hänelle on 
mahdollista.

Vielä päätettiin alkaa julaista omaa 
äänenkannattajaa, joka sitte ilmestyi
kin, »Ilmarinen" nimisenäjonkun aikaa, 
mutta kannatuksen puutteessa kuoli.

Olihan allekirjoittaneella vielä alus
tettuna työttömyysrahasto-kysymys, 
mutta kokous katsoi sellaisen rahas
ton perustamisen liian aikaiseksi ja

Kustaa Karjala.

niin jäi se lepää
mään. Mutta jo
han tuo laitos on 
hyvällä menestyk
sellä ja tarpeelli
sena jonkun aikaa 
nyt toiminutkin.

Tässä kokouk
sessa laskettiin pe
rustus metalliteo lli- 
suustyöntekijäin lii
tolle, — valittiin 
erinäiset toimimie-
het kokouksen päätöksiä toteuttamaan.

Kun vielä oli käyty valokuvautta- 
massa itsemme, illanvietossa Korkea
saaressa ja Alppilassa, niin erottiin 
tietoisina, että olihan jotain tehty. 
Tulevaisuus näyttäköön missä määrin 
olimme onnistuneet tehtävässämme.

Kust. A. Karjala

*

Yllä oleva kuva esittää miestä, joka 
on ollut mukana liittomme perusta
vassa kokouksessa ja vielä edelleen
kin työskentelee keskuudessamme pir
teänä ja hyvävointisena.

Kustaa Karjala on syntynyt Viipu
rissa v. 1860. Ammatiltansa valaja. 
Alkuopin sai hän Viipurin konepajalla. 
Jo 17-vuotiaana läksi hän Venäjälle, 
jossa työskenteli useissa eri työpai
koissa. Helsinkiin tuli vuonna 1882. 
Palvellut 3 vuotta Uudenmaan patal
joonassa. Ollut perustamassa useita 
osastoja kuten Helsingin Valajain 
Yhdistystä, Viipurin Valajain am. osas
toa, Talikkalan rauta- ja metallityöl. 
am. os., Karhulan rauta- ja metalli
työl. am.os. Toiminut Kotkassa saha-, 
lautatarha- ja satamatyöläisten lakon 
aikana v 1906. Ollut Kyminlaakson 
paikallisjärjestön puheenjoht., sekä 
Lahden metallityöl. am. os. puheen- 
tajana. — Edustanut viimeksimainittua 
osastoa VII Ammattijärjestön edustaja
kokouksessa Helsingissä.
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Katsauksia osastojen toimintaan.

Muistelmia Helsingin seppien a.o. N:o 1 
synnystä ja sen toiminnasta.

Helsingin Työväen yhdistyksen alettua toi
mintansa 35 vuotta sitten, ja sikäli kuin työ
väenaate tuli tunnetuksi, liittyi tähän yhdistyk
seen työväkeä jä«eniksi myöskin kaikista ammatti 
ja käsityöläisistä. Useampien vuosien kuluessa 
oli jäsenluku kasvanut jo siksi suureksi tässä 
yhdistyksessä, että alkoi joissakin eriammattilai- 
sissa herätä kysymys eri osastojen perustami
sesta emäyhdistyksen yhteyteen.

Tämä kysymys tuli sitäkin polttavammaksi 
kun kokoontumissuojat olivat ahtaat ja niissä 
yhteisissä kokouksissa, joita pidettiin, ei voitu 
tarkalleen käsitellä eri ammattiin kuuluvien 
asioita. Niin syntyi sepissäkin ajatus, että olisi 
perustettava oma ammattiosasto, johon ainoas
taan takosepät pääsisivät jäseniksi. Ensimäisen 
alotteen tällaisen osaston perustamisesta herätti 
Kone- ja Siltarakennusosakeyhtiön sepät. He 
pitivät keskuudessaan kokouksen 8 p:nä maalis
kuuta v. 1896, jossa puheenjohtajana toimi V. 
K. Sillfors ja pyötäkirjurina R. Laakso ja oli 
siinä kokouksessa läsnä 25 seppää. Päätökseksi 
tuli että kutsutaan kaikki Helsingissä työsken
televät sepät yhteiseen kokoukseen 15 p:nä maa
liskuuta samaa vuotta, missä päätetään oman 
ammattiosaston perustaminen. Kokoonkutsu
minen tapahtui jo silloin ilmestyvän Työmies- 
lehden kautta ja myöskin persoonallisesti. Niin 
pidettiinkin yhteinen kokous edellämainittuna 
aikana ja oli kutsua noudattanut 40 seppää. 
Kokouksen avasi koneviilaaja K- Lindroos, jota 
oli erityisesti pyydetty mainittuun tilaisuuteen 
saapumaan. Hän teki lyhykäisesti selkoa työ
väenliikkeen merkityksestä ja sen ohella myöskin 
perustettavaksi aijotun seppien ammattiosaston 
välttämättömyydestä. Esitys sai yksimielisen 
kannatuksen ja päätökseksi tuli, että osasto pe
rustetaan ja sitä varten valittiin 7-henkinen 
komitea laatimaan sääntöehdotusta. Komiteaan 
tulivat valituiksi R. Dahl, K. Rosenberg, J. Nuu
tinen, V. Rosendahl, D. Lahtinen, W. K. Sill
fors ja A. V. Henriksson. Mainita sopii, että 
tämä komitea on kiitettävällä nopeudella tehtä
vänsä suorittanut, koska jo 3 p:nä huhtikuuta 
1896 Helsingin työväen yhdistys kokouksessaan 
vahvisti komitean laatimat säännöt. Perustava 
kokous pidettiin 3 p:nä toukokuuta 1896 ja va
littiin siinä osaston puheenjohtajaksi Hj. Ham
mar ja pöytäkirjuriksi R. Dahl.

Toimikuntaan tuli J. V.„Nylund, V. K. Sill
fors, V. Rosendahl ja K. Österman. Nyt kun 
osasto oli lopullisesti perustettu, alkoi sille heti 
ilmaantua työtäkin, sillä epäkohtia löytyi mo
nenlaisia. Ensimäiseksi kiinnitettiin huomiota 
työpäivän lyhentämiseen 10-tuntiseksi,sekämyös- 
kin ammattitarkastajain leväperäisyyteen, jotka 
siihen aikaan olivat vain nimellisesti olemassa. 
Yksi tämän nuoren osaston tärkeimpiä huo
mioita on ollut myöskin työlakkokysymys. 
Tässä kysymyksessä on osasto tullut jo heti 
alussa siihen käsitykseen, että jäsenillä lakkoon 
lähtiessään täytyy olla taloudellista tukea taka
naan, onnistuakseen siinä Tästä syystä onkin 
osasto päättänyt perustaa lakkorahaston. Toi
sella toimintavuodella on jo käyty käsiksi palkka
vaatimuksiin, josta tuloksia näyttää Olleenkin, 
vaikka pöytäkirjoista ei selviä tuloksien suu
ruutta. Samoin on näissä ensimäisissä kokouk
sissa ollut pitkälle tähtäävä ajatus, että kaikkien 
huomatuimpien Suomen tehtaiden sepät olisi 
saatava yhteistoimintaan keskenään, ja tässä 
tarkoituksessa on osaston puolesta tehty mat
koja Viipuriin, Turkuun ja Tampereelle, joista 
viipurilaiset sepät ovatkin osastomme puheen
johtajan Hj. Hammarin siellä käydessä perus
taneet osaston keskuuteensa.

Mainitsemisen arvoinen onkin osastomme 
ensimäisen puheenjohtajan toiminta, sillä hän 
on innolla toiminut osaston toiminnan kohot
tamiseksi sen 5 vuoden ajan, jonka hän on 
ollut puheenjohtajana. Mutta sitten on tullut 
kysymykseen päällelyöjien pääsy jäseniksi sep
pien osastoon, ja tätä ajatusta hän ei hyvänä 
ja itserakkaana ammattimiehenä ole voinut hy
väksyä, vaan sen päätöksen tehtyä on hän jät
tänyt osaston ainiaaksi ja vienyt monta osas
tomme perustajaa mukanaan, joista toisia on 
silloin tällöin vielä käynyt osaston kokouksissa, 
vaikka eivät olekkaan jaksaneet seurata toimin
nassa mukana. Osaston 6 toimintavuoden ajalla 
on kerätty tilasto Helsingissä työskentelevistä 
sepistä. Sen mukaan on seppiä ollut 215, 
mutta osastoon kuuluvia ainoastaan 90. Tämä 
osottaa suurta huolimattomuutta sepissä. Tästä 
on myöskin seurauksena ollut, että koko olojen- 
parannuspuuhat seppien keskuudessa ovat saa
neet jotkut harvat kantaa harteillaan ja tulokset 
ovat olleet myös sen mukaiset. Varsinkin in-
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U. V. Pietiläinen. O. Pylkkänen.A. F. Tammikoski. J. V. Nylund.

nokkaimpia toimihenkilöitä on joutunut työn
antajien boikottauksen alaiseksi. Siitä huolimatta 
on osasto koittanut parhaansa mukaan toimia 
seppien henkisen ja taloudellisen tilan kohot
tamiseksi. Tässä voi mainita kuinka osaston 
välityksellä Helsingin kengityssepät saivat työ
päivänsä v. 1902 lyhennetyksi 11 ’/a tuntisesta 
10-tuntiseksi ja kun osasto oli heille tämän 
saavuttanut, niin he palkkioksi siitä erosivat 
osaston jäsenyydestä niinkuin eivät enää olisi
kaan tarvinneet mitään muita uudistuksia. Sit- 
tenkun Metallityöntekijäin liitto maahamme 
perustettiin, oli seppien osasto tässä puuhassa 
edustettuna ja on siitä lähtien kuulunut mai
nittuun liittoon. Paljon olisi kertomista tämän 
23 vuotta vanhan osaston toiminnasta, mutta 
venyisi se liikaa pitkäksi, sillä liitossamme on 
paljon osastoja, joidenka myöskin on saatava 
julkaisussa tilaa kertoella toimistaan.

Tässä esitämme kuitenkin muutamia niistä 
monista osastomme jäsenistä, jotka innolla ja 
ahkeruudella, voimiaan säästämättä ovat toimi
neet tämän miehen ijän saavuttaneen osaston 
mukana.

A. F. Tammikoski(Forss),syntynyt Tamme
lassa 1876, jäi pienenä orvoksi, alkoi Forssan 
tehtaalla 10-vuotisena raataa työtä. Sittemmin 
kehittyi sepäksi, tuli Helsinkiin 1897 ja liittyi 
seppien osastoon. Oli innokas työväen aatteen 
mies, jota osasto käytti monissa luottamustehtä
vissä. Kuoli parhaassa miehuuden ijässä 1911.

J. W. Nylund, syntynyt heinäkuun 19 p:nä 
1866 Sauvossa Sanstilan kartanon sepän van
himpana lapsena. Jo pikku poikasena täytyi 
hänen ahertaa isänsä apulaisena hänen pajas
saan. 18-vuotiaana hän matkusti Turkuun se
pän oppiin. Viisi vuotta siellä työskenneltyään 
siirtyi hän Helsinkiin elokuussa 1884. Täällä 
eri tehtaissa oltuaan 6 vuotta, muutti hän touko
kuulla 1890 Kone- ja Siltarakennus O.Y. palve
lukseen, missä hän pysyi kuolemaansa saakka, 
joka tapahtui viimevuoden syyskuussa.

Tästä toverivainajasta on sanottava, että hän

oli järkähtämätön työväenaatteen mies. Oli 
ainoa jäsen, joka on ollut seppien osastoa syn
nyttämässä ja myöskin siinä jäsenenä yhtämit
taa pysynyt kuolemaansa saakka Käytetty 
paljon osaston luottamustoimissa, kuten rahas
tonhoitajana y. m. tehtävissä, jotka hän on tun
nontarkasti suorittanut. Jätti esimerkiksi kel- 
paavan muiston elämästään jälkeenjääneille 
tovereille.

U. W. Pietiläinen, syntynyt Joutsan pitäjässä 
1875, jäi pienenä orvoksi, sai erään myllärin 
luona hoitoa ja alun sepän ammattiin. Sittem
min käytyään sepän opin, siiriyi hän Helsinkiin 
ja liittyi seppien osastoon, jossa häntä käytet
tiin luottamustoimissa, kuten osaston sihteerinä 
y m. tehtävissä. Oli myöskin raittiusaatteen 
mies. Kuoli 1918.

Otto Pylkkänen, synt. 1864 Rantasalmella. 
Sepän poika, toimi nuorena isänsä kanssa teh
taan pajassa 1877, tehden 16 tuntisia työpäiviä. 
Mieheksi tultuaan on hän ohut seppänä 8:11a 
rautatienrakennuksella. Muutti Helsinkiin 1900 
ja liittyi seppien osastoon 1901. Kuulunut 
useampia vuosia osaston toimikuntaan ja toimi
nut osaston puheenjohtajana. Korkeasta ijästä 
huolimatta toimii Pylkkänen parhaallaan osas
ton sihteerinä.

K. L. Myrsky, syntynyt 1882 Iitissä. Liittyi 
seppien osastoon 1905, — toiminut innokkaasti 
osastossa. Häntä on käytetty monissa luottamus
toimissa. Ollut edusta
jana Liittomme edustaja
kokouksissa ja kuulunut 
liittotoimikuntaan. Jär
kähtämätön ammattiliik
keen mies.

K- Rapp, syntynyt 
Sysmässä 1870, alotta- 
nut työnraatamisen 10 
vuoden ikäisenä; siirtyi 
Helsinkiin 1888 ja liit
tyi seppien osastoon 
1898. Käytetty monissa 
tehtävissä m. m ollut 
3:ssa liittokokouksessa ja
3:ssa Ammattijärjestön K. L. Myrsky.
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K. Rapp. J. V. Kallio, Elias Rihu. O. V. Turakainen.

edustajakokouksessa edustajana. Kuulunut monta 
vuotta liittotoimikuntaan, johon nykyäänkin 
kuuluu, samoin toiminut osaston johtokunnassa 
monta vuotta. Varma työväenliikkeen mies.

J. K. Kallio, syntynyt Tyrvännössä 1885, —

Helsinkiin siirryttyään liittyi seppien osastoon 
1906. Toiminut osaston toimikunnassa useam
pia vuosia ja ollut osaston puheenjohtajana. 
Myöskin innokas ja toimintahaluinen ammatti
liikkeen mies. E j Miettinen.

Katsaus Helsingin Metallityöntekijäin osaston 
N:O 2 toimintaan.

Mainitsemme jo heti alussa, että kansalaissota 
hävitti täydellisesti osaston arkiston, jotenka 
emme ole tilaisuudessa antamaan yhtenäistä 
kuvaa osaston toiminnasta, niinkuin suotavaa 
olisi.

Osaston syntysanat lausuttiin v. 1911 ja oli 
sen, niinkuin kaikkien vasta-alkavien toiminta, 
alussa erittäin vaikeaa. Kaikista vastuksista 
huolimatta tn toiminta kuitenkin mennyt eteen
päin. Jäsenmäärä, joka alkuaikoina oli hyvinkin 
pieni, kohosi osaston loistoaikana v. 1917 4,004. 
Tämän äkillisen jäsenmäärän nousun vaikut
timena oli ulkopuoliset tekijät, kuten Venäjän 
vallankumous, hyvät työolot y. m. samantapai
set seikat.

Tätä osaston loistoaikaa seurasi sitte erittäin 
voimakas taantumus. Kansalaissodan aiheuttama 
tuho osastolle on sanoin kuvaamaton. Jäseni-40 
on lyöty hajalleen ja siitä ilmoitusten mukaan 
on 73 saanut surmansa kansalaissodan aikana. 
Kun sitte v. 1918 joulukuulla osasto alkoi toi
mintansa, oli sen jäsenistö supistunut erittäin 
vähiin ia tälläkin hetkellä on osastossa ainoas
taan 500 jäsentä. Osaston 3,000 jäsentä har
hailee siis edelleenkin teillä tietämättömillä. 
Saattaa olla niinkin, että näistä osa on paikka
kunnalla, mutta valkoisen terrorin aiheuttamasta 
kauhusta pysyttelevät edelleenkin järjestönsä 
ulkopuolella.

Kaikesta huolimatta on osaston toiminta vil

kastumaan päin. Joka lauvantai kirjottautuu 
kymmenittäin uusia jäseniä osastoon ja niin 
taas on tullut todistetuksi, että ainoastaan yh
teenliittyneinä pystymme suoriutumaan ole
massaolon taistelutantereella.

Lopuksi liitämme tähän kuvan osaston ny
kyisestä johtokunnasta.

Samalla esitämme myöskin joukon osastom
me vanhempia sekä toimeliaampia jäseniä, jotka 
ovat säilyttäneet henkensä kansalaissodan pyör
teissä.

Elias Rihu. Liittomme vanhimpia jäseniä, 
nykyisin Tammisaaren vankileirillä kärsimässä 
12 vuoden tuomiota valtiopetoksesta.

Rihu on ollut useissa sekä osaston että puo
lueen luottamustoimissa, m. m. liittotoimikun- 
nan jäsenenä.

O. V. Turakainen, syntynyt Juvalla 27. 1. 
1878, on ollut osaston rahastonhoitajana jo 10 
vuotta sekä käytetty useissa muissa luottamus
tehtävissä. Turakainen on suorittanut kaikki 
hänelle uskotut moninaiset tehtävät tunnontar
kasti, josta lausummekin syvimmät kiitok
semme.

Antti Koskinen on ollut työväen järjes
töissä v. 1904 lähtien. Osastossa ollessaan on 
hän toiminut jo vuosikausia toimikunnan jäse
nenä sekä kantomiehenä

W. Qrönvik, syntynyt Tampereella 23. 6. 
1870, liittynyt liittoon 1. 4. 1907, on työsken-
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Helsingin Metalli a. o. N:o 2 johtokunta v. 1919.

Istumassa vasemmalta lukien: A. Paananen, pöytäkirjuri; Pekka Salo, puheenjohtaja; K. B. 
Koskinen, rahastonhoitaja; sekä seisomassa myöskin vasemmalta lukien: Väinö Sangrén,

taloudenhoitaja; M. Kohtanen, varapöytäkirjuri; K. G. Kahila, jäsenkirjuri;
J. O. Aarnio, varapuheenjohtaja.

nellyt osastossaolonsa ajan kirjallisuusasiamiehen 
ja järjestysmiehen raskaissa tehtävissä sekä muis
sakin luottamustoimissa.

K. V. Jokilehto, syntynyt Paattisilla 28. 3. 
1877, liittynyt liittoon v. 1904. Toiminut m. 
m. konetehtaal. a. o. toimikunnassa useita vuo-

siä ja a. o:n puheenjohtajana v. 1906—1907, 
sekä viimeisinä vuosina osasto N:o 2 tilientar
kastajana.

Tuomas Huuhka, syntynyt Pyhäjärvellä 
29. 7. 1882, on osaston monivuotinen jäsen ja 
liittynyt liittoon v. 1904.

Antti Koskinen. V. Grönvik. K. V. Jokilehto. T. Huuhka.
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Muistelmia H=gin Pannu-ja Levyseppäin amm. osaston 
N:o 3 toiminnasta.

Kun H:gin Pannu- ja Levyseppäin a. o. syys
kesällä v. 1917 vietti 20-vuotisjuhlaansa työväen 
yhd. upeassa juhlasalissa, joka oli täynnä juhli
joita, täytti silloin todellinen juhlatunnelma 
ainakin vanhojen osaston jäsenten mielet

Näyttihän silloin, että se 20-vuotinen työ oli 
tuottanut tuloksia, joista saattoi olla tyytyväi
nen Olihan osaston jäsenluku siinä l,000:n 
paikoilla, joka järjestyneiden luku ei suinkaan 
ollut vähästä merkityksestä niihin voittoihin 
nähden, joita juuri oli saavutettu. Olihan 7- 
tuntisella lakolla voitettu 8-tunt. työpäivä ja 
samalla metalliherrat tunnustaneet S. Metalli- 
teollisuustyönt. liiton sopimuskumppanikseen.

20-vuotistoimintakertomuksesta saatiin silloin 
pääpiirteissään kuulla niistä monista vaikeuk
sista ja koettelemuksista, joita osaston toimin
taan sisältyi, sen pyrkiessä eteenpäin ihmis
oikeuksien saavuttamiseksi työväenluokalle.Suur
ta tarmoa ja uhrautuvaisuutta kysyi se niiltä 
henkilöiltä, jotka ensin saivat osaston toimin
nan alkuun. Sitten vainoamiset, työstä boiko- 
teeraamalla ja muut sellaiset vastoinkäymiset 
olivat palkkana työstään monellekin tove
rille.

Miten masentavasti yleensä joukkoihin vai
kutti am. osaston toimihenkilöiden vainoami
nen ja työstä boikoteeraaminen, kuin myöskin 
muut koettelemukset, voidaan ehkä parhaiten 
huomata vertaamalla eri vuosien jäsenluku
määrää. Vuosien 1897 ja 1898 lopussa oli 
Pannu- ja Levysepp. osastos-a toistasataa jä
sentä, mutta vuoden 1899 lopussa olisi se jo 
alentunut 52:teen. Toimintakertomuksessa sano
taankin mainittua vuotta nuoren a. yhd. koet
telemuksen vuodeksi. Työnantajat kohdistivat 
vainonsa toimihenkilöitä kohtaan ja harvat jäse
nistä uskalsivat enää käydä kokouksissakaan, 
peläten joutuvansa pois työmaaltaan. Jäsenluku 
näyttikin sitte pysyneen jatkuvasti vähäisenä 
useamman vuoden, ollen se alhaisin v. 1901 lo
pussa, jolloin täysiumaksaneita oli vain 30 jäsentä.

K. Eriksson. A. Kivinen.

Vasta v. 3904 oli huomattavissa nousua, joka 
suurlakkona v. 1905 oli varsin huomattava, 
kohoten jäsenluku 450. Seuraava vuosi 1906 
on pysynyt varmaankin muistissa osaston jäse
nillä siitäkin syystä, että osasto sai vuoden 
alussa ajanmukaisen lippunsa käytäntöön. Mai
nittu vuosi on myöskin H:gin metallityöläisillä 
muistissa, työnantajain järjestämän 19 viikkoa 
kestäneen työnsulun tähden Tässä taistelussa 
työläiset kuitenkin selviytyivät pääasiallisesti 
voittajana, mutta vaikutti niin pitkäaikainen 
taistelu taasen rasittavasti työläisiin ja seurauk
sena oli lamaannus, joka aiheutti jäsenluvun 
vähenemiseen osastossa. Seurauksena siitä, ettei
vät työläiset antaneet kylliksi arvoa järjestäyty
miselle, voitiinkin huomata jo seuraava-sa v. 
1909 tapahtuneessa 19 viikkoa kestäneessä työ
taistelussa, se asia, että metalliherrat saivat aina
kin osittain toiveensa toteutumaan.

Se periaatteelleen uskollisena pysynyt kanta- 
joukko, joka seuraavina vuosina vaihteli 50—60 
välillä, saattoikin sitten 20-vuotisjuhlassa olla 
iloinen, tietäessään osaston jäsenluvun olevan 
toisella tuhannella. — Mutta mitä ovat ne har
vat vielä elossa olevat uran uurtajat saaneet 
nyt kokea ja nähdä viimeisen parin vuoden 
ajalla? Niin, se on ollut kauheata, sydäntä 
särkevää. Miehuusijässä olevista miehistä on 
tullut ennen aikojaan harmaapäitä ukkoja, saa
dessaan nähdä ja kärsiä vallinnutta kurjuutta, 
joka vankileireineen ja teloituksineen on his
toriassa ennenkuulumattomalla tavalla riehunut 
maassamme.

Tähän asti osastolle saapuneiden tietojen mu
kaan on kansalaissodan yhteydessä ja sitä seu
ranneen valkoisen terrorin uhreina kuollut 31 
osastomme jäsentä. Näistä riveistämme poistu
neista on erikoinen luettelo tämän julkaisun 
muisto-osastossa »Kuoleman kylvöä".

Liikutetuin mielin toverikaipauksella muiste
levat eloonjääneet näitä työtovereita, jotka ovat 
joutuneet säälimättömän kohtalon uhreina en
nenaikaiseen hautaan. Olisi paikallaan kirjoit
taa edes muutamia sanoja näiden menneiden 
toverien elämästä ja osastotoiminnasta, kuin 
myöskin heidän viimeisistä kärsimyksistään, 
vaan täytyy se tässä tilanpuutteen vuoksi su
pistaa lyhyesti vain heidän nimensä mainitse
miseen.

Kuinka moni vielä tietymättömissä olevista 
osaston jäsenistä harhailee, ehkä maamme rajo
jen ulkopuolella ja saammeko heistä milloin
kaan mitään tietoa, se jää arvoitukseksi. Kun 
vielä mainitaan, että osaston arvokas lippu, 
kalusto ja kirjallisuus ovat hävinneet työväen
talon joutuessa hävityksen alaiseksi niin käynee 
selville, miten musertava isku luokkasota osas
tollemme oli.

Vanhoista uran uurtajista, jotka osaston pe-
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rusfamisesta asti ovat olleet mukana, ovat vielä 
elossa K- Eriksson ja A. Kivinen, joista 
viimemainittu usein aikaisemmin on ollut osas
ton luottamustoimissa, kuuluu osaston nykyiseen 
johtokuntaan. 20-vuot. osaston kunniajäseniä 
ovat kaksi edellämainittua, sekä Antti Laine, 
jonka toiminta osastossa, varsinkin aikaisempina 
vuosina, on ollut huomattavaa. Hän on ollut 
useita vuosia osaston pöytäkirjurina, sittemmin 
Metallit, liittotoimikunnassa ja on ^nykyään 
osaston puheenjohtajana.

Otto Vilhelm Raunio, syntynyt Hollo
lassa 8. 10. 1866. Ollut H:gin Pannu-ia Levy- 
seppäin a. o. jäsenenä sen perustamisesta asti. 
Myöskin amm. os. luottamustoimiin on Raunio 
ottanut o-aa, ollen toimikunnan jäsenenä, sekä 
rahastonhoitajana amm. os. alkuvuosina useat 
vuodet yhtämittaa v. 1909 kevääseen, jolloin 
Metallityönantajain sulun johdosta läksi Ame- 
rikaan. Amerikassa liittyi R. Norwoodin Suo
malaisen sosialistiosaston jäseneksi. Palattuaan 
Amerikasta v. 1911, liittyi hän taasen jäseneksi 
Pannu- ja Levysepp. a. osastoon, jonka jäse
nenä nytkin on.

Näiden kunnon toverien uhrautuvainen työ

A. Laine. Otto Raunio.

ammatillisen liikkeen hyväksi, olkoon esimerk
kinä nuoremmille kannustamaan heitä toimin
taan työväenaatteen hyväksi. Tarmokkuutta 
vaatiikin osastomme työ, jonka aloimme tämän 
vuoden alussa, sillä onhan rivimme taasen pal
jon harventuneet, koska kolmannen vuosinel
jänneksen lopussa oli jäsenluku osastossamme 
vain 232. Toimintaan siis, vastoinkäymiset ei
vät saa masentaa meitä!

Helsingin Ruotsalaisen Rauta- ja Metalliammattiosasto 
N:o 4 toimintakertomus vuosilta 1905 1919.

Sunnuntaiksi 12 p. marrask 1905 kutsuivat 
muutamat ammattiyhdistysliikkeeseen innostu
neet henkilöt ruotsalaisia metallimiehiä yhtei
seen kokoukseen Siltasaaren maneesiin. Kokouk
sessa oli runsaasti osanottajia, noin 300 henkeä, 
joka oli parhaana todistuksena ammattiyhdis
tyksen tarpeellisuudesta ruots. metallityöntekijäin 
keskuuteen. Kun maisteri Mårten Holmberg 
oli puhunut ammattiyhdistysliikkeestä, valittiin 
viilaaja H. Nylund puheenjohtajaksi ja Aug. 
Hagman sihteeriksi. Puheen jälkeen päättivät 
läsnäolevat yksimielisesti perustaa ruots. rauta- 
ja metalliammattiosaston H:gin Ruotsalaisen 
Työväenyhdist. alaiseksi osastoksi. Ruotsalai
sen Työväenyhdistyksen, sekä vastaperustetun 
ammattiosaston säännöt luettiin ja hyväksyttiin. 
Ensimäisen johtokunnan muodostivat H. Ny
lund puheenjohtajana, Bergman sihteerinä ja 
muina jäseninä G. Okenoff, A. Fritz, A. Söder
ström, G Lönnkvist, V. Rosenberg, E. Anders
son ja Sulin. Niin oli ensimäinen askel otettu 
ruotsalaisten rauta- ja metallityöntekijäin yh
teenliittymiseksi Helsingissä. Cli taottu uusi 
rengas siihen suureen ketjuun, jota kutsutaan 
työväenliikkeeksi. Uudessa osastossa ryhdyttiin 
heti tarmolla, oikeen rautakourin, järjestelemään 
osaston sisäisiä asioita. Välttämättömät leimasi
met ja merkit hankittiin. Kolmannessa kokouk
sessa valittiin jo huvitoimikunta, sekä ryhdyttiin

yhteistyöhön Suomalaisen veljesyhdistyksen, 
Suomen Konetehtaalaisten yhdistyksen kanssa. 
28 p:nä huhtikuuta 1906 vihittiin osaston komea 
lippu. Paria päivää myöhemmin oli se Vappu- 
kulkueessa ensimäisen kerran mukana. Suo
men Metallityöntekijäinliittoon liittyi osasto 1 
p:nä heinäkuuta 1906.

Tulikasteensa sai osasto yleisessä metallityön
tekijäin sulussa Helsingissä kesällä 1906. Osas
ton ansio oli, että ruotsalaiset mctallimiehet 
suoriutuivat tässä vaikeassa taistelussa taloudel
lisesti melkoisen hyvin, sillä osastossa loimi 
avustuskomitea ja sulkukomitea; avustusta tar
vitseville koottiin keräyslistoilla, veroituksilla, 
lainoja otettiin ja luottoa hankittiin jäsenille.

Sunnuntaina 20 p:nä tammikuuta 1907 oli 
juhlapäivä, sillä silloin vietti osasto ensimäisen 
kokouksensa Ruotsalaisen Työväenyhdistyksen 
huoneustossa Sirkuskatu n:o 3 Tähän asti oli 
oman kokoushuoneen puute suuresti vaikeutta
nut osaston toimintaa. Oli saatu kokoontua 
milloin siellä, milloin täällä, missä vaan tila
päisen huoneuston oli saanut. Tässä uudessa, 
ruotsalaisille työläisille niin rakkaaksi käyneessä 
huoneustossa, oli osastolla sitten tyyssija 11 
vuoden ajan eli aina vuoteen 1918. Toiminta
vuosi 1907—1908 oli vilkkaan toiminnan aikaa, 
sillä silloin järjestettiin agitatsionia metallityö
läisten keskuudessa, pidettiin puheita ja esitel-
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Helsingin Ruotsalainen a. o. N:o 4 johtokunta 1919.

miä kuukausikokouksissa, järjestettiin parit arpa
jaiset, perustettiin kirjasto niillä varoilla, joita 
oli saatu H:gin Anniskelu O. Yritä. Verotusta 
toimitettiin Enson, Pietarsaaren, Tampereen ja 
Uudenkaupungin lakossa olevien metallityön- 
tekijäin hyväksi. Vuonna 1909 1 p. tammik. 
joutuivat osaston läsenet jälleen pitkäaikaiseen 
sulkuun, kun työnantajat tahtoivat ajaa lävitse 
entisestään huononnettua työsopimusta.

Taistelussa läpäisivät jäsenet suhteellisesti hy
vin, heillä kun oli tukea jo silloin voimakkaasta 
Metallityöntekijäinliitosta. Seuraavina vuosina 
hoidettiin vain osaston juoksevia asioita, kes
kusteltiin sääntöjen muuttamisesta, valittiin jä
seniä erilaisiin komiteoihin, arpajaisiin ja liitto
kokoukseen, valittiin luottamusmiehiä eri- teh
taisiin y.m. Osaston yhteydessä toimi teatteriklubi 
»Viljan-, mieskvartetti ja schakkiklubi. Jäsen- 
luku, joka vaihteli siinä 30—50 välillä, oli vuo
den 1917 alussa noussut 200, vuoden lopussa 
se oli noin 1,000. Kapinan kukistuttua oli 
toiminta pysähdyksissä 10 kuukautta, mutta 
aloitettiin jälleen joulukuulla 1918 ja on jäsen- 
luku tänä lyhyenä aikana noussut yli 100. 
Melkein 15 vuotisena toiminta-aikanansa on 
osaston toiminta ollut ruotsal. metallityönteki
jäin keskuudessa suuriarvoista, sillä se on kas
vattanut heistä Iuokkatietoisia jäseniä työväen
liikkeeseen, kohottanut sivistystasoa ja elintasoa, 
ollut jäsentensä tukena työtaisteluissa, sairaus

tapauksissa ja työttömyyden sattuessa. Luke
mattomat ovat ne kokoukset ja juhlat, joita on 
järjestetty, lukemattomat ne puheenvuorot, joita 
on käytetty ja ne vaalit, joita on toimitettu. Puhei
ta ja esitelmiä on pidetty kuukausikokouksissa ja 
erikoisissa agitatsionikokouksissa erilaisista ky
symyksistä, esim. Työväenliike, Eri virtaukset 
työväenliikkeessä, Syndikalismi, Englannin am
mattiyhdistysliike, 8-tunnin työpäivä, Työväen- 
suojeluslait y. m. Kirjoitetut pöytäkirjat käsit 
tävät 3 täyteen kirjoitettua kirjaa, joka on 
parhaana todistuksena niiden jäsenten innosta 
ja ymmärtämyksestä, jotka ovat toimineet sih
teereinä. Osaston puheenjohtajina ovat olleet 
eri aikoina H. Nylund, O. Semenius, G. Eng
ström. jäsenistä, jotka pitemmän aikaa ovat 
kuuluneet osastoon ja ottaneet o-aa toimintaan 
johtokunnassa, huvitoimikunnassa ja valiokun
nissa mainittakoon H. Sax, K. J. Strand, A. 
Sobschak, V. Kortman, (kuoli Tammisaaren 
vankileiriin), A. Blomkvist (nykyään vangittuna 
osanotosta kapinaan), K Fernström ja sitäpaitsi 
sadat muut, joita ei ole mainittu, mutta ei 
kumminkaan unohdettu — tovereita, jotka ovat 
uhranneet aikansa ja toimintansa ammattiosas
ton ja ruotsiapuhuvien metallityöntekijäin hy
väksi Helsingissä.

H. Nylund. Kuva siv. 21 esittää miestä, 
joka ensimäisenä alkoi järjestää Helsingin ruot
salaisia metallimiehiä. Hän oli nimittäin ensi-
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mäisiä ruotsalaisia metallimiehiä, joka ei ainoas
taan huomannut ammattiyhdistyksen merkitystä, 
vaan myöskin henkilökohtaisesti otti osaa Ruot
salaisen rauta- ja metalliammattiosaston perus
tamiseen Helsingissä.

Useana vuonna toimi hän osaston puheen
johtajana ja oli osaston jäsenenä aina kuole
maansa asti.

Hänen toimintansa osastossa oli suuriarvoista. 
Osaston toiminnan alkuaikoina oli hän sen 
eteenpäinvievänä voimana.

Innokkaana johti hän puhetta kokouksissa, 
otti osaa keskusteluun ja järjestelytyöhön. 
Osasto olikin hänen johtonsa aikana kukkeim 
millään ja Helsingin suurimpia.

Myöskin työpaikallaan tuli hän huomatuksi 
erinomaisesta ammattitaidostaan, jonka hän oli 
laajoilla ulkomaanmatkoillaan hankkinut.

Sairautensa takia ei 
hän viimeaikoina ottanut 
osaa osaston toimintaan.
Kuitenkin oli sanoma 
hänen kuolemastaan yl
lätys monelle osaston 
jäsenelle. Hänet haudat
tiin 2 p:nä helmikuuta 
tänä vuonna. Viimeisel
lä matkallaan oli häntä 
saattamassa paitsi omai
sia, joukko ystäviä ja 
osaston jäseniä.

Haudalla tulkittiin Ny
lundin merkitystä osas
ton toiminnassa sekä
laskettiin seppele viimeisenä tervehdyksenä osas
tolta.

F. H. Nylund.

Historiikkia Tampereen Metallimiesten pyrinnöistä 
vuosilta 1896—1919.

Niinkuin osastojen olemassaolo perustuu sen 
keskuuteen kuuluvista yksityisistä jäsenistä, sa
moin myös liittojen niihin kuuluvista osas
toista. Osastoa ei voi olla ilman läseniä, eikä 
liittoa taasen tos ei ole osastoja. Osastot ovat 
ikäänkuin renkaita, joista liitot ovat kokoon
pantu. Tällaisina renkaina muodostamassa liit
toamme on Tampereen metallimiesten keskuu
dessa vuosikausien kuluessa toiminut useampia
kin osastoia, ensiksi 1, sitte 2, j. n. e. niin että 
niitä v. 1917 aikana oli kaikkiaan 12 osastoa, 
vähentyen kuitenkin v. 1918 alussa kahteen. 
Tämä vähentyminen johtui vuoden 1917 aikana 
Tampereen metallimiesten keskuudessa vallin
neesta keskittymisperiaatteesta jonka tuloksena 
oli, että Tampereelle perustettiin v. 1918 alku
päivinä uusi ammattiosasto, nimeltä Metalli- 
työntekijäin a. o., jonka ympärille sitte keskit
tyivät kaikki muut osastot, paitsi Läkki,- pelti- 
ja vaskiseppäin a. o., joka syystä tai toisesta 
ei vielä ole voinut siihen yhtyä.

Mutta aloittakaamme alusta, jolloin ensiksi 
on mainittava Kone- ja metalli a. o. Sen syn
tysanat lausuttiin v. 1896, 1 p. toukok. Silloin 
nimittäin kokoontuivat viilaajat: J. K. Braff, 
S. Gauffin sorvaajat: Aug Liljeroos ja L. F. 
Stolt sekä koneenhoitaja J. Hauru palatessaan 
työväen vappumielenosoitusretkeltä Pyynikiltä, 
työväen talolle neuvottelemaan ja tuumimaan 
mitä olisi tehtävä Tampereen metallimiesten 
henkisen ja taloudellisen elämän kohottami
seksi. Tämän neuvottelun tuloksena oli, että 
Tampereelle alettiin puuhata ammattiosastoa, 
mistä tulisi se keskus, jonka ympärille paikka
kunnan metallimiehet voisivat keskittää elämän
tasonsa parantamispyrkimykset.

Osaston toiminnassa tarvittavat säännöt sai
vat asianomaisen vahvistuksen 8 p. lokak. 1896, 
ja pidettiin sääntöjen määräämä kokous 21 p. 
lokak. Puheenjohtajana mainitussa kokouksessa 
toimi J. Hauru ja sihteerinä Edv. Ring. Kokouk
sessa valittiin ensimäinen johtokunta, johon 
tulivat: J. Hauru, J. Gauffin, V. Schrey, A. 
Liljeroos, Edv. Ring, |. Sohiman, G. Järvinen, 
V. Högman, J. Stefanus, K. O Salonen, K. A. 
Eriksson ja L. F. Stolt. Johtokunta alkaessaan 
järjestää osaston taloudellista puolta, oli katso
nut välttämättömäksi valita myöskin huvitoimi- 
kunnan, jonka tehtävänä oli järjestää huvi-, y. m. 
tilaisuuksia osaston rahavarojen kartuttamiseksi, 
joita silloinkin jo tarvittiin, jos mieli jotain 
toimia. Huvitoimikuntaan valittiin Edv. Ring,
G. Järvinen, J. Sohiman, J. K- Braff, K. Takala 
ja J. Grönlund.

Kysyi se innostusta ja uhrautuvaisuutta toi
mia siihen aikaan vallitsevissa ahtaissa talou
dellisissa oloissa, jotka rasittivat Tampereenkin 
yhdistyselämää. Ahtaat ja pienet olivat ne 
suojat, joita Työväenyhdistys siihen aikaan voi 
tarjota jäsentensä käytettäväksi, joten kokousten 
pitäminen oli välttämätön, milloin rappukäytä
vissä, milloin missäkin komerossa, joissa vilusta 
värjöttäen, useinkin tuntikausia iltamyöhällä 
neuvoteltiin yhteisistä asioista. Mutta niinkuin 
tiedetään, oli silloin vielä mahdollisuus saada 
n. s. ruumiin lämmikettä eli sielun virkistystä, 
tai miksi niitä pikku toti- ja punssilasia nimit
täisi, joilla oli tapana kokousten loputtua hiu
kan mieltä virkistää ja ruumista lämmittää. 
Tuon mieltäylentävän tavan on nykyinen kehi
tys, kieltolakineen y. m. sivistyspyrkimyksineen 
menneisyyden muistoon haudannut. (?)
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Tärkeimpiä osaston tehtäviä ensialuksi oli 
nimikysymyksen ratkaiseminen ja tuottikin se 
aikalailla jäsenille päänvaivaa, tahtoivathan eri 
ammattilaiset, että nimessä olisi heidänkin 
ammatistaan hiukan mainittu Mahdotonta oli 
kuitenkin ottaa nimeä, jossa olisi erikseen ollut 
mainittuna koneenkäyttäjistä, sorvaajista, vii- 
laajista, sepistä, valajista, y. m. ammattikun
nista, sentähden aikansa asiasta neuvoteltua 
päätettiinkin osaston nimeksi hyväksyä Kone
ja Metalli a. o., jonka sitte nimensä puolesta 
piti tyydyttää kaikkia Tampereen metallimiehiä.

Jouluk. 5 p:nä valitsi osasto 5-miehisen aki- 
tatsionikomitean, jonka tehtävänä oli käydä 
eri työpaikoissa kehoittamassa työnantajia, mes
tareita ja työntekijöitä liittymään osastoon jäse
niksi. Samassa kokouksessa valittiin myös 
sääntökomitea laatimaan sääntöjä puhujaseuraa 
varten. Komitea esittikin ehdotuksensa 12 p. 
tammik 1897 puhujaseuran säännöiksi, jotka 
pienillä muutoksilla hyväksyttiin.

Pari vuotta näin toimittua osaston sisäisten 
asioitten järjestämisessä ja jäsenten hankkimi
sessa, aikoi jo tulla tärkeimpiäkin kysymyksiä 
päiväjärjestykseen. Alettiin keskustella työpäi
vän lyhentämisestä 11-tuntisesta 10-tuntiseksi. 
Keskustelut johtivat siihen, että 3 p. huhtik. 
1898 pidetyssä kokouksessa päätettiin kutsua 
toiseksi pääsiäispäiväksi yleinen metallityön
tekijäin kokous neuvottelemaan työpäivän ly
hentämisestä. Kokouksessa päätettiin ryhtyä 
toimenpiteisiin esitetyssä asiassa. Valittiin komi
tea neuvottelemaan työnantajain kanssa työ
päivän lyhentämisestä. Tämän komitean työt 
ovat kai olleet kokolailla vaikeat, päättäen siitä 
että henkilöitä siihen on tarvinnut vaihtaa 
hyvin useasti. Suotuisaan tulokseen on kuiten
kin loppujen lopuksi päästy, koska komitea 
7 p. syysk voi ilmoittaa työnsä tuloksena, että 
työnantajat ovat suostuneet lyhentämään työ
päivän 10-tuntiseksi. Työnantajat kyllä ilmoit
tivat että he lyhentävät työpäivää, syystä, että 
heidän työläisensä ovat sitä erikoisesti pyytä
neet, tahtoen tällä ilmoituksellaan evätä järjestö
toiminnan merkityksen asiassa. Tämän huo
mattavan saavutuksen johdosta alkoivat yhä 
useammat metallimiehet käsittää järjestötoimin
nan merkityksen ja siitä oli seurauksena osas
ton jäsenluvun huomattava kohoaminen.

Tässä lyhyesti selostettuna Tampereen me
tallimiesten järjestäytymisen alkuvaiheet, jolloin 
toiminta oli keskitettynä yhden osaston ympä
rille. Vuotena 1898 alkoi järjestäytymisessä 
tapahtua huomattavia muutoksia Näyttää kuin 
ei Kone- ja Metalli a. o. olisi voinut tyydyt
tää kaikkien eri ammattikuntien yksityiskoh
taisia vaatimuksia, vaikka sellaista kyllä oli 
alkujaan ajateltu. Syystä tai toisesta alkoi am- 
mattikunnallinen järjestäytyminen saada jalan
sijaa. V. 1898 alkupuolella perustivat koneen
käyttäjät oman yhdistyksensä, valajat 1899, sepät 
v. 1900, kattila-ja levytyöntekijät v. 1901 j.n.e., 
joten niitä v. 1917 oli kaikkiaan 12 osastoa.

Näitten eri osastojen toiminnasta lähemmin 
tuonnempana.

Näistä metallimiesten järjestäytymisistä oli 
laajakantoisia seurauksia. Työnantajat alkoivat 
huomata mikä vaara heidän riistojärjestelmäl- 
leen on olemassa työläisten järjestäytymisessä, 
joten he kaikissa kysymyksissä joita järjestöjen 
taholta esitettiin asettuivat yleensä vastustavalle 
kannalle. Vuosi 1908 on merkityksellinen Tam
pereen ja koko maan metalhmiehille. Silloin 
nimittäin päättivät Tampereen metallimiehet 
esittää työnantajille työehtosopimuksen hyväk
syttäväksi. Vaikka neuvotteluja kyllä käytiinkin 
eri osastojen välillä, yhteisen työehtosopimuk
sen esittämiseksi, ei siinä kuitenkaan täysin 
onnistuttu, sillä valajat ja sorvaajat, joilla silloin 
oli myös omat liittonsa, päättivät kumpikin 
ryhmä esittää oman työehtosopimuksen, kun 
taas Kone- ja Metalli a. o. esitti Metallityön
tekijäin liiton hyväksymän työehtosopimuksen. 
Tästä johtui, eitä työläisten esiintyminen oli 
alunpitäen hajanaista ja josta seuraukset alkoi
vatkin pian näkyä. Kun toiset ammattikun
nat alkoivat sanoa itsensä irti 14 vuorokauden 
kuluttua, niin toisia alettiin työnantajan puo
lesta sanoa irti. Lopuksi jouduttiin siihen, että 
9 p:nä toukok. alkoi yleinen työnseisaus Tam
pereen konepajoissa. Tämä oli maamme sit- 
keimpiä taisteluja työn ja pääoman välillä, 
johtaen lopuksi siihen, että työnantajat julisti
vat työsulkuun kaikki Helsingin ulkopuolella 
olevat konepajat. Täten tuli työnseisaukseen 
noin 20 konepajaa, käsittäen noin 4000 työ
läistä. Vihdoin 12 p:nä marrask. päättyi tais
telu, jolloin allekirjoitettiin työehtosopimus, ei 
kuitenkaan siinä muodossa missä työläiset alun 
pitäen olivat esittäneet. Taistelulla saatiin kui
tenkin työnantajat tunnustamaan joukkosopi- 
musperiaate, joka olikin taistelun huomattavin 
saavutus.

Vuoden 1917 historiallismerkityksellisestä toi
minnasta emme laajemmin lähde kertomaan, 
koska se kuuluu paremmin liiton toiminta- 
alaan, mainitsemme vain että Tampereen me
tallimiehet olivat heille ominaisella tarmokkuu
della myötävaikuttamassa niihin saavutuksiin, 
joita maamme työväestö toiminnallaan silloin 
itselleen saavutti, nimittäin 8 t. työpäivän, kan
sanvaltaiset kunnallislait, y. m. tärkeitä työ
väestön elinehtoja koskevia uudistuksia.

*

Siirtykäämme taasen osastojen sisäisen elä
män selostukseen. Jo v. 1898 päätti Kone- ja 
Metalli a. o. järjestää paikkakunnan metallimie- 
hille ammattikursseja, joita sitte järjestettiinkin 
useampana vuotena, koska huomattiin, että 
niistä oli hyötyä työläisille ammattitaidon 
kohoamisessa y. m. sivistyksellisissä pyrinnöissä. 
Näitä kursseja avusti rahallisesti myös kaupun
gin valtuusto, myöntäen vuosittain erinäisiä 
summia jaettavista viinavoittovaroista. Raha-
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varojensa kartuttamiseksi toimi osasto v. 1899 
arpajaiset. Työväen liikeyrityksiä on osasto jo 
aikaisin alkanut tukea sillä v. 1897 on otettu 
osuus Turun Työväen Sanomalehti o. y. ja 
v. 1899 on osasto lunastanut 20 osuutta Tam
pereen Työväen Sanomalehti o. y., joita sit
temmin varojen mukaan on koetettu lisätä. 
Työväenyhdistyksessä toimineessa keskuskomi
teassa on osasto ollut edustettuna, jossa ensim
mäisenä osaston edustajana oli A. Rask.

Vuonna 1898 ryhtyi osasto puuhaamaan 
Kone- ja Metallityöntekijäin edustaiakokousta, 
joka sitte pidettiinkin Helsingissä kesäk. 21—22 
p:nä v. 1899. Siellä silloin lausuttiin synty
sanat nykyiselle Suomen Metalliteollisuustyön- 
tekijäin Liitolle. Osaston edustajina tässä ko
kouksessa olivat A. Vuorela, Edv Ring, A. 
Rask ja L. F. Stolt. Työväen puoluehallin
nossa oli osastoa edustamassa A. Vuorela, R. 
Farm ja J. Oauffin.

Sunnuntaina huhtik. 30 p:nä v. 1916 vietti 
osasto 20 vuotisjuhlaansa, jossa m. m kutsut
tiin kunniajäseneksi J K. Braff, joka osaston 
perustamisesta asti on innolla toiminut osaston 
hyväksi. Onnitteluja ja tervehdyksiä tälle Tam
perelaiselle uranuurtaja-osastolle olivat lähettä
neet miltei kaikki maamme metalliosastot. 
Vuosikokouksessaan tammikuulla v. 1918 päätti 
osasto lopettaa toimintansa ja yhtyä uuteen 
perustettuun Metallityöntekijäin a. osastoon, 
jolle myös luovutettiin koko osaston omaisuus.

Kuten alkupuolella jo huomautettiin alkoi 
v. 1893 ammattikunnallinen järiestäytyminen 
saada jalansijaa Tampereen metallimiesten kes
kuudessa. Ensimmäisinä tyytymättöminä Kone
ja Metalli a. osastoon ovat olleet koneenkäyt
täjät.

Kevättalvella v. 1898 päättivät Tampereen 
koneenkäyttäjät, herrain S. Haurun Fr. Zetter- 
bergin, V. Vaseniuksen ja M. Lindforsin aloit
teesta perustaa oimn järjestön, nimeltä Tam
pereen Koneenkäyttäjäyhdistys. Jo alun pitäen 
näyttää yhdistys pitäneen itseään muita työ
väenjärjestöjä parempana, koska se ei ole voi
nut toimia saman talon suojissa kuin muut 
järjestöt, nimittäin työväen talolla, vaan on 
sen seurana olleet porvarilliset järjestöt ja hei
dän huoneustonsa, nimittäin nuorisoseurat ja 
klubien huoneustot sen käytettävinä. Vasta 
viimeisinä vuosina ovat koneenkäyttäjätkin su
lautuneet toimimaan yhteisymmärryksessä ja 
saman talon suojissa toisten työväenjärjestöjen 
kanssa, alettuaan kai huomata, että hekin ovat 
vain kädestä suuhun eläviä työläisiä, ollen 
yhtäläisesti pääoman riistonalaisia kuten muut
kin työläisjoukot

Ensimmäisessä Suomen Koneenkäyttäjäin 
yleisessä kokouksessa ovat yhdistystä edustaneet 
Hauru ja Zetterberg. Vuoden 1906 Metalli- 
työntekijäin Liiton edustajakokouksessa on 
yhdistys ollut edustettuna, kuitenkaan eivät 
koneenkäyttäjät silloin katsoneet tarpeelliseksi 
yhtyä mainittuun liittoon, vaan pysyivät omana

yksityisjärjestönä. Vasta 
v. IM 14 huhtik. 19 p:nä 
päättävä he yhtyä Suo
men Metalliteollisuus- 
työntekijäin Liittoon.
Toiminta-aikanaan on 
yhdistys ollut hiljaisessa 
toiminnassa kokoontuen 
silloin tällöin, josta myös 
johtuu, että virkailijoita
kaan ei ele tarvinnut 
useasti vaihtaa. Huo
mattavammin ovat yh
distyksen toiminnassa 
mukana olleet; Hauru,
Zetterberg, J. V. Men-
delin, E. Märth, K. A. Stenman, E. V. Rautiai
nen, K. F. Sirén, Säilä ja A. Järviö, jäsenten 
vähälukuisuuden tähden lopetettiin yhdistyksen 
toiminta 24 p:nä huhtik. 1916, sekä luovutettiin 
omaisuus yhdistyksen sairaus- ja hautausapu- 
kassalle.

Vuoden 1917 tapahtumat vetivät jälleen sano
tun ammattikunnan järjestöelämän piiriin, tällä- 
kertaa Koneenkäyttäjä- ja Lämmittäjä a. o. ni
mellä. Osasto ei kuitenkaan ollut pitkäikäinen, 
sillä jo v. 1917 lopulla päättivät sen jäsenet 
lopettaa osaston toiminnan ja yhtyä perustetta
vaan Metallityöntekijäin a. o.

Seuraavina oman osastonsa perustajina olivat 
valajat. Heidän osastonsa perustaminen tapah
tui 10 p:nä maaliskuuta v. 1899. Silloin ko
koontuivat valajat H. Ahosen, K. Sjöblomin 
ja J. A. Lehtosen kutsusta, keskustelemaan 
oman osaston tarpeellisuudesta. Pidettyään 
kaksi kokousta päättivät he perustaa Valajain 
a. o., jolle puheenjohtajaksi valittiin H Aho
nen, sihteeriksi Sjöblom ja rahastonhoitajaksi 
K. Sirén samalla päätti osasto yhtyä alaosas
toksi Tampereen Työv. yhd. Puolueeseen liit
tyi osasto v. 1899 ja Ammattijärjestöön v. 1900’ 
Metallityöntekijäin liittoon päätti osasto myös 
heti liittyä ja oli ensimmäisessä liittokokouk
sessa edustajana J. Melander. Ammattiyhdis
tyskongressissa olivat edustajina H. Ahonen ja 
J. Jäppinen.

Osaston toiminta on alunpitäen ollut koko
lailla ripeätä ja ammattikunnan edunmukaista. 
Osaston nimessä on lähetetty kirjelmiä hävyttö
mille työnjohtajille, joissa on varoitettu heitä 
huonosta käytöksestä ja virkaintoisuudesta, sekä 
kehoitettu käyttäytymään ihmismäisesti työn
tekijöitä kohtaan. Työnantajia on osasto ah
distanut palkkavaatimuksilla. Jäseniä on kasva
tettu järjestökuriin j. n. e.

Siihen aikaan oli hyvänä tapana ammatti
kunnissa uusien miesten tullessa taloon ostaa 
n. s. tuliaisviinat, joita sitten yhdessä maistel
tiin, tämä tapa päätettiin osaston kokouksessa 
poistaa, osottaen päätös osaltaan raittiuden- 
harrastusta, k ten odottaa sopiikin. Huomatta
vana työväen asianajajana kutsui osasto kunnia- 
jäsenekseen v. 1903 valaja Inbergin.
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Huonon ajan ja vallinneen työttömyyden 
johdosta päätti osasto 22 p:nä helmik. 1903 
lopettaa osaston toiminnan ja siirsi varat Tam
pereen Työv. yhd. hoidettavaksi toistaiseksi

Vuoden 1905 suurlakon antaessa järjestötoi
minnalle ennen kuulumattoman sysäyksen, 
jolloin järjestöihin tulvimalla tuli uusia jäseniä 
ja monen osaston syntysanat silloin lausuttiin, 
päättivät valajatkin uudelleen aloittaa osastonsa 
toiminnan, tälläkertaa yhtyi heihin myös malli- 
puusépät. Osaito perustettiin uudelleen 1 p. 
huhtik. 1906. Puheenjohtajaksi valittiin V. Rii
pinen, varalle N. Ahonen; sihteeriksi J. E. 
Luotokivi ja rahastonhoitajaksi H. Lehmus.

Niinä aikoina perustettiin myös valajain liitto, 
johon osasto yhtyi v. 1907 Vuotena 1908 
käydyn työtaistelun johdosta hajaantuivat vala
jat ympäri maan, jonka tähden yleinen kokous 
28 p:nä heinäk. 1909 päätti lakkauttaa osaston 
toiminna i ja siirrettiin varat Kone ja Metalli 
a. o. säilytettäväksi, johon osastoon myös jälellä 
olevat jäsenet yhtyivät.

Metallityöntekijäin liiton aloitteesta herätet
tiin osasto taas henkiin v 1912, josta saakka 
sén toiminta jatkui keskeytymättä v. 1917 lop
puun. Silloin lopetti osasto toimintansa ja 
päätti varoineen liittyä Metallityöntekijäin a. o. 
Huomattavammin osaston johdossa ovat toimi
neet A. E. Joki, K. Sola, K. Saaristo, N. Aho
nen ja H. Olander.

Seuraa sitte Kattila- ja Levytyöntekijäin a. o. 
Osasto alkoi toimintansa 27 p:nä toukok. 1901, 
silloin perustettiin nimittäin Pannu ja Levy- 
seppäin a. o. Tarkoitus tällä toimenpiteellä oli 
saada kaikki mainitun ammattikunnan työläiset 
järjestäytymään.

Osaston ensimmäisenä puheenjohtajana oli
H. Kiiusijärvi ja sihteerinä A. J. Nygrén.

Osaston sääntöjen tultua vahvistetuksi valit
tiin puheenjohtajaksi A. Vuorela.

Ensimmäisiä osasto n tärkeimpiä päätöksiä oli, 
että se kokouksessaan 9 p:nä helmik 1902 le- 
vyseppä H. Sahlbom'in esityksestä päätti, että 
n. s. tuloviinojen osto on poistettava ja tästä 
puoleen ruvettava vaatimaan uusilta tulokkailta 
kuulumista johonkin järjestöön.

Osaston toiminta ei sillä kertaa ollut kuiten
kaan pitkäikäinen, sillä jo 2 p:nä heinäk. 1902 
pitämässään kokouksessa päätti osasto lakkaut
taa toimintansa ja liittyä Kone- ja Metalli- a 
osastoon.

Oman osaston kaipuu näyttää kuitenkin ol
leen kattilamiehillä, sillä useata on ruvennut 
huolestuttamaan se vähäinen järjestäytyinispro- 
sentti mikä kattila- ja levytyöntekijöistä kuului 
järjestöön ja arvelivat he, että oman osaston 
perustamalla voisivat ammattikunnan jäsenet in
nokkaammin yhtyä osastoon. Vihdoin huhtik. 
alkupuolella 1907 muutamat ammattikunnan jä
senet kutsuivat kaikkia kattila- ja levytyönteki- 
jöitä kokoukseen 16 p:nä huhtik. keskustele
maan oman osaston tarpeellisuudesta. Osasto 
päätettiinkin perustaa nimeltä Kattila- ja levy-

työntekijäin a. o. Toukok. 26 p:nä päätti osas
to yhtyä Metallityöntekijäin Liittoon.

Vuoden 1908 työtaistelu on lamauttanut osas
ton toimintaa aikalailla, mutta on osasto sen
tään senkin koettelemuksen voinut kestää. Vuo
den 1917 aikana oli osasto jäsenmääränsä puo
lesta paikkakunnan suurimpia metalliosastoja, 
käsittäen yli 200 jäseniä. Toimintansa päätti 
osasto lopettaa v. 1918 tammikuulla ja yhtyä 
varoineen Metallityöntekijäin a. o. Huomatta
vammin osastossa ovat toimineet P. Nieminen, 
Hj. Kuusisto, V. Valkama, K E. Tarhala, K. 
Saarela, M. Kalmari, S. Salo, F. Taive, Hj. Ta
kala, V. Sointu y. m.

Sepillä on myös ollut osastonsa jo vuonna 
1900-1902, mutta vajanaisten pöytäkirjojen 
vuoksi ei osaston perustamisaikaa tarkalleen tie
detä. Huomatuimmin silloin ovat mukana ol
leet Nygrén, J. Pantsar, E. Lampinen, Höglund, 
Stenfors ja Vilenius. Elinvoimaisuutta ei osas
tolla ole kuitenkaan pitkälle riittänyt, vaan on 
sen toiminta päätetty lopettaa ja jäsenet ovat 
yhtyneet Kone- ja Metalli a. o.

Vuosi 1905 antoi kuitenkin sepillekin uutta 
toimintatarmoa sillä 18 p:nä helmik. 1906 päät
tivät he uudelleen perustaa osastonsa. Osaston 
puheenjohtajaksi valittiin J. Pantsar. Huoma
tuimmin olivat siitä lähtien toiminnassa muka
na Höglund, O. Länsiö, K- Suhonen ja Suoja
nen. Vuoden 1917 lopulla päättivät sepät lo
pettaa osaston toiminnan ja yhtyä Metallityön
tekijäin a o.

Naula- ja Hevosenkenkätehtaan a. o. perustet
tiin 905 suurlakon pyörteissä 1 p:nä marrask. 
Perustavassa kokouksessa on puheenjohtajana 
toiminut värjäri Aug. Kukkola ja sihteerinä O. 
Lehtinen. Samassa kokouksessa valittiin 13-jä- 
seninen sääntökomitea laatimaan osastolle sään
töjä. Suuri ei komitean työ kuitenkaan ollut, 
eikä pitkäaikainen, sillä jo 2 p:nä marrask esitti 
se hyväksyttäväksi Kone- ja Metalli a. o. sään
nöt parilla pienemmällä korjauksella, jotka osas
to myös hyväksyi

Osasto onkin ollut kokolailla elinvoimainen. 
Toimintansa lopetti osasto v. 1917 lopulla yh
tymällä Metallityöntekijäin a. o. Toiminta-ajal- 
la ovat osaston virkailijat vaihtuneet ehtimiseen. 
Huomatuimmin ovat remmissä olleet V. Tam
mi, J. Salaliitto, F. Lehmus, D. Mäkinen, J. Va- 
paaliitto, A. Rantanen ja M. Takala.

Vuoden 905 joukkonousun ansioksi voidaan 
lukea sorvaajainkin osaston perustaminen. Asia 
oli v. 1906 keskustelun alaisena, vaikka osasto 
perustettiinkin vasta 1907 10 p. helmik. Sil
loin nimittäin kokoontui 40 sorvaajaa keskus
telemaan osaston perustamisesta ja päätettiin se 
myös perustaa. Puheenjohtajaksi valittiin E. 
Murto, varalta L. F. Stolt. Johtokuntaan valit
tiin K. Vuorela, F. Renfors, O. Pohjanheimo, 
A. Railo, K. Granberg, K. Sahlberg ja K. Suo- 
mela. Helsingin sorvaajain a. o. alotteesta oli 
osasto myös mukana perustamassa Rauta- ja 
Metallisorvaajain Liittoa, johon yhtyi 1 p:nä
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Tampereen a. o. N:o 6 johtokunta 1919.

heinäkuuta 1907. Vuonna 1908 käydyssä työ
taistelussa oli osasto mukana ja vaikutti taiste
lun lopputulos osaston toimintaan hyvin la
mauttavasti, samoinkuin toistinkin mukana ol
leihin osastoihin. Osasto pysyi kuitenkin hen
gissä kunnes taas jonkun vuoden kuluttua al
koi elinvoimaisemmin toimia. Osaston keskuu
dessa on ilmestynyt jonkun kerran käsin kirjoi
tettu sanomalehti »Jyryyttäjä". 1 p:nä marras
kuuta 1909 yhtyi osasto, sorvaajain liiton pää
töksen mukaan, Suomen Metallityöntekijäin liit
toon ja on osaston toiminta jatkunut sen jäl
keen liiton alaisena, ollen milloin elinvoimai
sempaa milloin taasen laimeampaa, kunnes v. 
1917 lopulla päätettiin yhtyä Metallityöntekijäin 
a.o. Huomatuimmin ovat mukana toimineet
E. Murto, K. Vuorela, K. Sahlberg, L. F. Stolt, 
V. Kataja, G. Ravelin, K. Granberg, A. Vilke ia
F. Tähtinen, sekä monivuotisena sihteerinä O. 
Pohjanheimo.

Tampereen Sähkö- ja Telefooni a. o. on myös 
v. 1905 suurlakon lapsia, jolloin se 7 p:nä mar- 
rask. perustettiin. Ensimmäisenä puheenjohta
jana toimi J. Allén, sihteerinä O. Alanen ja 
rahastonhoitajana H. Laine, jäseninä oli osas
tossa silloin 50. Alkuvuodet toimi osasto vain 
paikallisena, Tampereen Työväenyhdistyksen 
sääntöjen alaisena, kunnes vma 1910 yhtyi 
S. M. t. liittoon, jossa sitte oli myös siihen asti

kunnes osasto tammikuulla 1918 päätti lopettaa 
toimintansa ja yhtyä vasta perustettuun Metalli- 
työntekijain a. o. Huomatuimmin osaston toi
minnassa ovat olleet m. m. H. Paasiluoto, ollut 
perustamisesta saakka yhtämittaa osastossa, H. 
Välikoski, E. Rantanen, A. Kivelä ja A. K- Vir
tanen. V. 1917 oli osastossa alun toistasataa 
jäsentä.

Putkityöntekijäin a o. perustava kokous on 
pidetty 7 p:nä huhtik. 1907, jossa puheenjohta
jana on toiminut A. Lindfelt ja sihteerinä J. V. 
Joutsi. Valittiin 6 jäsentä sääntökomiteaan, jo
ka esitti sääntöehdotuksensa 24 p:nä huhtik. pi
detylle kokoukselle, jossa ne myös hyväksyttiin. 
Oman ammattiliiton perustavassa kokouksessa 
Helsingissä 6—7 p:nä jouluk. 1907 oli osastoa 
edustamassa J. S. Meriläinen. V. 1908 työtais
telu on vaikuttanut osaston toimintaan lamaut
tavasti Vaikka mitään lopettamispäätöstä ei 
olekaan tehty niin on osaston toiminta ollut 
nukuksissa aina v. 1912, jolloin se Metalliliiton 
järjestäjän K Rovion alotteesta on «udelleen he
rätetty henkiin 29 pmä maalisk. pidetyssä ko
kouksessa, missä puheenjohtajana toimi M Pön- 
tynen ja sihteerinä A. Lilja. Silloin päätettiin 
osaston toiminta uudelleen aloittaa Mitään eri
koisempaa mainittavaa osaston toiminnasta ei 
ole, järjestötoiminnan eteenpäin vieminen ja 
jäsenten valistaminen luokkatietoisiksi työläi
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siksi on ollut päätehtävänä. Huomattavammin 
ovat mukana toimineet M. Pöntynen, K. Hur
me, A. Lilja, H. Jakonen ja K. Lehtiö. V. 1917 
lopulla on osasto lopettanut toimintansa ja liit
tynyt Metallityöntekijäin a. o.

Vallankumousvuosi 1917 veti mukaansa myös 
piirtäjät ja työnjohtajat, jotka 6 p. toukok. pitä
mässään kokouksessa päättivät perustaa oman 
osaston. Puheenjohtajaksi' valittiin K. Heliö, 
sihteeriksi Y. Tuominen ja rahastonhoitajaksi 
H. Kivekäs. Metalliteollisuustyöntekijäin Liit
toon päätti osasto liittyä. Sos.dem. puolueeseen 
ei osasto ole katsonut voivansa yhtyä. Vuoden 
1918 virkailioiksi on osasto valinnut p:joht. P. 
Nieminen, sihteeriksi E. Uusioksa ja rahaston
hoitajaksi V. Kulmala. Kahdessa viime kokouk
sessaan on osasto keskustellut eroamisesta S. M. t. 
liitosta. Asia on kuitenkin edelleen jätetty le
päämään. Kuitenkin ovat osaston jäsenet yksi
tyisesti olleet erossa liitosta, lukuunottamatta P. 
Niemistä, joka kuuluu Metallityöntekijäin a. o. 
ja sen kautta myös liittoon. Mitään erikoisem
paa ei osaston toiminnasta olekaan mainittavaa.

Edelläolevassa on lyhyesti selostettu Tampe
reen metallimiesten järjestäytymispyrkimykset 
vuoteen 1918 yhteisessä luokkataistelurintamas- 
sa pääoman hirmuvaltaa vastaan. Moninaiset, 
useinkin työläisten sydänjuuria järkyttävät ovat 
olleet ne meneitelytavat, joilla työnantajista on 
koettanut tukahuttaa yhä valtavammaksi paisu
van työväenliikkeen, kuitenkaan siinä onnistu
matta. Näin pitkän taipaleen varrella on työ- 
läistenkin kesken sattunut joitakin erimielisyyk
siä, jotka ilmenivät vallankin v. 1908 käydyn 
työtaistelun aikana. Voimme kuitenkin olettaa, 
että niillä on ollut oma kasvattavakin puolensa, 
ja ovathan ne ehkä suurelta osalta katsottavat 
vanhentuneiden ammattikuntakäsitteiden ansiok
si, joista vallankin viime aikoina on vapaudut
tu miltei täydellisesti — ainakin Tampereella, 
johtuen tietysti siitä luokkatietoisuudesta, jonka 
metallimiehet täällä omaavat. Olemme nimittäin 
tulleet käsittämään, että me kaikki, viilaajat, sor
vaajat, valajat, sepät, kattila- ja levytyöntekijät, 
y. m. ammattilaiset olemme samassa sorronalai- 
sessa asemassa ja että me vasta yhdessä muo
dostamme sen pelottavan voiman, joka liikeh- 
tiessään järkyttää yhteiskunnan perusteita ja saat
taa työnantajistonkin myötämieliseksi meidän 
esittämillemme oikeutetuille vaatimuksille.

Kun tarkastelee tätä yli 20 vuotista toiminta
kautta niin huomaa, että toiminta-ajallaan ovat 
osastot välttämättä tarvinneet jotain yhteistä 
palkallista yhdyssidettä ja tällaisena on toimi
nut ensialuksi n. s. Rautakourain keskustoimi
kunta, joka «sittemmin on muuttunut n. s. Pu- 
hemiesneuvostoksi. Neuvosto taasen on väis
tynyt Metallityöntekijäin keskustoimikunnan tiel
tä, jonka toiminta lopetettiin sentähden kun 
muodostettiin yhteinen Metallityöntekijäin a. o. 
Siis huomaamme, että tällä kuljetulla järjestäy- 
tymistaipaleella on tultu siihen mistä aloitettiin
kin, nimittäin ammattikunnallisen järjestötoimin

nan paikalliseen keskittämiseen. Lähdettiinhän 
kaikkein ensiksi tukemaan Kone- ja Metalli a. o. 
olettamalla sen voivan meitä kaikkia tyydyttää. 
Kun se ei sitä, syystä tai toisesta voinut tehdä, 
niin aloimme toimia omina ammattiyhtyminä 
ja lopputulos nyt on sama kuin mistä lähdet
tiin, ero vain siinä että nyt keskitämme voi
mamme Metallityöntekijäin a. o. ympärille. Toi
vokaamme että se kykenisi tyydyttämään meitä 
kaikkia ja että sen ympärille kertyneenä, yksi
mielisinä kuljemme pää pystyssä sitä päämää
rää kohti, jonka olemme itsellemme asettaneet,

Tämän, kertomuksessa jo useasti mainitun 
osaston perustamista puuhattiin jo vuoden 1917 
ajan, ollen asiaa valmistamassa eri komiteakin, 
johon kuului edustajia kaikista alaan kuuluvista 
osastoista, ja lopputulos oli että vuoden lopul
la tultiin yksimielisyyteen yhteisen osaston tar
peellisuudesta. Tammik 1 p:nä v. 1918 pidet
tiin ensimmäinen sääntöjen mukainen kokous, 
jossa osastolle valittiin virkailijoiksi, puheenjoh
tajaksi Lauri Nurmiaho ja johtokuntaan E. 
Aittola, H Olander, M. Pöntynen, A. Virtanen, 
K. Suhonen, K. Alanen, K. Salmela, V. Lind
roos ja R. Pussinen. Johtokunta valitsi sitte 
keskuudestaan varapuheenjoht. K. Suhonen sih
teeriksi K. Salmela, rahastonhoitajaksi E. Aitto
la, jäsenkirjuriksi V. Lindroos ja taloudenhoita
jaksi M. Pöntynen.

Pitkältä ei kuitenkaan keritty toimimaan kun 
alkoi v. 1918 tunnetut, meidän maamme histo
riassa ennen kuulumattomat tapahtumat. Kun 
sitte valkoiset, Saksan militarismin avulla suoriu
tuivat voittajina alkoi maassamme tilanne, jonka 
vertaista raakuudessa ja julmuudessa ei historia 
tunne. — Niin häikäilemättömästi alkoivat 
vainot työväenjärjestöjä ja yksityisiä jäseniä koh
taan, että jo näytti siltä, — jos sitä vielä joku 
aika olisi jatkunut — että työväenluokka ei voi
si vuosikymmeniin kyetä edes kunnolleen hen
gittämään — muusta toiminnasta puhettakaan. 
Emme tässä lähde tapahtumia laajemmin selos
tamaan, mainitsemme vain että milloinkaan ei
vät unohdu ne kärsimykset ja kauhukuvat, joita 
luokkamme sai valkoisen terrorin aikana kärsiä. 
Miltei kaikki Tampereen metallimiehetkin jou- 
tutuivat osallisiksi ajojahdissa, joka valkoisen 
terrorin aikana suoritettiin. Toiset, alku toista
sataa kunnon ammattitoveria (joista yks tyiskoh- 
tainen selonteko toisessa paikassa) saivat hen
gellään sovittaa muka rikollisen osuutensa työ
väen joukkotoimintaan, toisten joutuessa siihen 
kauhistuttavaan elämään ja kidutukseen mikä 
tuli niiden osaksi, jotka joutuivat tilapäisesti 
muodostettuihin vankikasarmeihin, joihin tu- 
hansdtain sullottiin maamme työväenluokan 
parhaimistoa. Niistä tovereista, jotka näissä kuo
leman leireissä eivät sentään menettäneet hen
keään, on jo suurin osa päässyt vapaaksi ,paa- 
ria*-luokkaan kuuluvina. Vielä kuitenkin on 
tovereita, sen luokkakoston uhreina, kärsimässä 
heille tuomittua rangaistusta, osanotostaan toi
mintaan, jolla tahdottiin saada työväenluokan
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asema kohotetuksi siitä kurjuuden tilasta mihin 
kapitalismi on sen painanut. Mutta aina ja yhä 
voimakkaampana tulee kaikumaan ne vaatimuk
set, joita työväen luokka on asettava, saadakseen 
keskuuteensa nämä syyttömästi kärsivät tove
rinsa.

Kun sitte se turva jonka valkoiset, Saksan mi
litarismista, olivat itselleen saaneet, joitui mail
man sodassa lyödyksi, alkoi elämä tässäkin 
maassa jonkun verran tasaantua. N s. Itittolais- 
valtain painostuksesta täytyi tässäkin maassa 
ryhtyä edes päällimmiten noudattamaan lain 
suomaa kansalaisvapautta, josta oli seurauksena 
myös työväenluokan kohoaminen siitä lyödystä 
asemasta missä se oli ollut, ja jonka johdosta 
valkoiset olivat kerskuneet sadaksi vuodeksi tu- 
kahuttai eensa työväen luokkatoiminnan tässä 
maassa. Tätä kirjoitettaessa voidaan työväen 
luokkataistelutoiminta todeta yhtä voimakkaaksi 
jos ei voimakkaammaksi kuin mitä se oli ennen 
maailmansodan alkua. Niinpä ovat Tampereen 
metallimiehetkin taas kertyneet oman osastonsa 
ympärille ja onkin osasto nykyään taas ripeässä 
toiminnassa, järjestäytyminen on metallimiesten 
keskuudessa vilkkaassa käynnissä joten voimme 
valoisin toivein katsella tulevaisuuteen. Osaston 
virkailijatkin ovat suurelta osaltaan entisiä to
vereita, jotka käytyään Bolseviki-yliopiston val
koisten järjestämillä vankileireillä ovat taas pääs
tyään vapauteen ryhtyneet toimimaan yhteisessä 
luokkataistelurintamassa. Puheenjohtajana on 
Lauri Nurmiaho, joka pääsi vapaaksi heinäk. 
31 p:nä tänä vuonna, sihteerinä V. Kataja, va
pautettu viime syksynä, samoin myös viime 
syksynä vapautettiin rahastonhoitaja E. Aittola; 
taloudenhoitajana toimii edelleen M. Pöntynen 
ja jäsenkirjurina Y. Heiniö; muina johto
kunnan jäseninä ovat: L. F. Stolt, K. Järvinen, 
K- Vuorela, K. Antila, O. Länsiö, J. Kaunola ja 
K- Teräs. Näistä mainittakoon erikoisesti L. F. 
Stolt, hänen nimensä näemme niiden viiden jou

kossa, jotka ensiksi alkoivat neuvotella Tampe
reen metallimiesten järjestäytymisestä ja jonka 
neuvottelun tuloksena oli v. 1896 perustettu 
Kone- ja Metalli a. o. Hän on innolla ja tarmok
kuudella ollut koko ajan toiminnassa mukana, 
ollen välillä sorvaajain a. o. toimissa, mutta taa
sen näemme hänet yhteisen osaston eturivissä 
toimimassa sen päämäärän saavuttamiseksi jo
hon kaikki pyrimme. Nostakaamme lakkiam
me ja antakaamme sydämmellinen kunnioituk
semme tälle uranuurtajalle, sillä sen hän on eh
dottomasti toiminnallaan ansainnut. Mainit
kaamme myöskin Kustaa Järvinen, joka kuuluu 
nykyiseen johtokuntaan ja on ollut myöskin 
Kone- ja Metalli a. o. ensimmäisessä johtokun
nassa, sekä innolla ottanut osaa silloiseen ja 
myöskin nykyiseen toimintaan.

Liitämme tämän kertomuksen yhteyteen nykyi
sen Metallityöntekijäin a. o. johtokunnan kuvan, 
jossa henkilöt ovat oikealta lukien, alarivissä:
1. L. Fr. Stolt, 2. Kustaa Järvinen, 3. Lauri 
Nurmiaho, 4. K. Vuorela, 5. K- Teräs, sekä ylä- 
rivissä vasemmalta alkaen: 1. V. Kataja, 2. M 
Pöntynen, 3. K. Antila, 4. E. Aittola, 5. Y. 
Heiniö ja 6. J. Kaunola. Erinäisistä syistä ei 
O. Länsiö voinut saapua silloin kun kuva otet
tiin, joten hänen kuvansa puuttuu.

Edelläolevassa on luotu lyhyt silmäys Tam
pereen Metallityöntekijäin toimintaan vuosien 
1896-1919 väliseltä ajalta. Joskin historiikki 
on puutteellinen, koska ei käytettävissämme 
ole ollut kaikkia tällaisessa katsauksessa vält
tämättä tarvittavia aineksia, toivomme kuitenkin 
tämänkin osaltaan osoittavan, että Tampereen 
metallimiehet ovat myös voimiensa mukaan, 
kaatamassa tätä mätää ja nurinkurista yhteis
kuntajärjestelmää, jossa on niin suuri joukko 
loiseläjiä elämässä ja nauttimassa työväenluokan 
työn tuloksista, sekä tilalle rakennuttamassa uut
ta yhteiskuntajärjestelmää, jossa vallitsee vapaus, 
veljeys ja tasa-arvoisuus.

Inhan Metallityöntekijäin a. o. n:o 8. 1O-vuotisesta 
toiminnasta.

Helmik. 24 p:nä 1919 täytti Inhan Metalli- 
työntekijäin järjestö 10 vuotta. Lienee sentäh- 
den paikallaan luoda silmäys kuluneeseen aikaan, 
sekä muistella niitäkin oloja jotka olivat ennen 
järjestön perustamista. Vanhemmat työtoverit 
niitä usein muistelevat. Nuoremmista a.o. jäse
nistä tuntuvat ne olot satumaisen mahdottomilta. 
Uskomattomalta tuntuu kuinka ihmiset ovat voi
neet elää niin ahtaissa ja puristetuissa oloissa, 
joissa Intialaiset, kuten monet muutkin tehtaa
laiset, ovat eläneet. Annamme senvuoksi tilai
suuden vanhan työläisen kertoa .lukijoille niistä:

.Inhan rautaruukki sijaitsee Ätsärin pitäjässä

ja on siinä valssilaitos, hevoskenkä-, pultti-, ja 
naulatehdas. Tällaisessa suurenmoisessa tehdas- 
laitoksessa olivat työläisten olot huutavan kurjia. 
He ovat saaneet taistella kaameata taistelua elä
mästä ja kuolemasta. Hyvää liikevoittoa naut
tiva tehtaan isäntä, eläen loistavaa elämää, ei 
ole suurestikaan välittänyt työläistensä onnetto
masta kohtalosta ja kärsimyksistä.

Työpäivän pituus Inhan tehtaalla oli siihen 
aikaan kohtuuttoman pitkä. Aamulla oli oltava 
jokaisen työnsä ääressä kello 5, työn jatkuen 
yhtä mittaa 8:aan illalla, tästä ajasta oli pari 
tuntia varattu ruokailuun.
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Tällaisesta työpäivästä maksettiin markka ja 
alle senkin päivältä. Tätäkään pientä ansiota 
aniharvoin suoritettiin rahassa. Suoritus tehtiin 
tavallisesti tavarassa. Osan kulutustarpeistaan 
piti työläisten ottaa tehtaan isännän puodista, 
osa piti hankkia kaukaa kyläkunnista.

Tällainen tavaran hankinta tuotti työläisille 
ääretöntä hankaluutta, ei sen vuoksi, ettei sitä 
olisi ollut saatavissa, vaan siitä syystä ettei ollut 
rahaa. Tätä varten piti tehtaan varastosta ottaa 
taas tiliä vastaan rautatarpeita, jotka kyläkun
nassa sai vaihtaa vastaaviin elintarpeisiin. Tällai
sen järjestelmän avulla kiinnitti tehtaan isäntä 
työläiset työpaikkaansa ja samalla orjikseen, sillä 
työläisten kanssa hyvin harvoin tehtiin tiliä, ja 
jos se joskus tehtiin olivat he niin velkaantu
neet, etteivät he voineet muuta kuin alistua teh
taan isännän komennukseen.

Työväen asunnot olivat myös, rinnastamalla 
tehtaan omistajan upeaan asuntoon, surkean kur
jia. Työläiset olivat enimmäkseen eroitetut per
heensä yhteydestä, sillä tehtaan lähistöllä ei ollut 
perheasuntoja olemassa. Tehdas oli nimittäin 
rakennuttanut ainoastaan miehiä varten jonkin
laisia hökkeleitä, jotka olivat puolitoista syltää 
pitkiä saman verran leveitä, nurkassa pieni tuli
sija, peräseinällä 18 tuuman laajuinen ikkunan 
tapainen reikä.

Tällainen oli se asunto missä työläiset saivat 
lyhyen leposikansa viettää. Likaisina, pesemättö
minä ja monastikaan vaatteitaan riisumatta he 
vuoteellaan lyhyen yönsä viettivät, sillä kukapa 
olisi raskinnut lyhyestä lepoajastaan niin paljon 
uhrata, jotta olisi itsensä puhdistanut liasta puh
taaksi. Tavallisesti tällainen puhdistus tehtiin 
pyhäaikoina, jolloin vaimot tulivat tuomaan vii
kon ruokatarpeet perheen huoltajalle, samalla 
lapsetkin saivat nähdä isänsä.

Edellä mainittu seppien asunto näkyy vieläkin 
olevan pystyssä tuolla joen rannalla, lähellä 
tehdasta, nykyisille työläisille kaameana muis
tina.

Edellä kerrotunlaisessa työlä sten kidutuslai- 
toksessa eivät työläiset tohtineet tyytymättömyyt
tään ilmaista, sillä velkaantumisensa vuoksi oli
vat he orjan asemassa. Tehtaan isäntä ruos

kallaan piti kuria, toisinaan lohdutellen heitä 
viinalla."

Olemme tämän edellä olevan vanhan työläi
sen selostuksen supistaneet näin lyhyeen tilan
puutteen vuoksi, vaan tästä jo saamme osapuil
leen käsityksen oloista, jotka vallitsivat Inhan 
tehtaalla ja joiden olojen pakoittamina metalli
työläiset vihdoin perustivat ammattiosaston, joka 
nyt tänä vuonna on ollut toiminnassa 10 vuotta.

Varsinaisena osaston henkiin herättäjänä voi
daan mainita S. Tie- ja vesirakennustyöläisten 
luottamusmies, joka helmik. 24 p:nä 1909 poik
kesi Inhan tehtaalla. Nähtyään työläisten orja- 
maisen kurjat olot, ei hän voinut paikkakunnalta 
poistua ennenkuin oli puhunut paljon kärsineille 
työläisille.

Puhetta kuulemaan saapuikin 22 rohkeampaa 
työläistä, jotka myöskin päättivät perustaa am
mattiosaston. Tällä kymmenvuotisella toiminta- 
ajallaan on osasto saanut paljon aikaan työläis
ten olojen parantamiseksi. Jäsenten keskuudessa 
on tehty paljon valistustyötä, luentojen, näytel
mien, ja kirjaston avulla Asunto-oloja on myös
kin saatu koko joukon korjatuksi, palkat ko- 
roitetuiksi. työpäivät lyhemmäksi, ynnä muuta. 
Tämä kaikki voidaan laskea osaston kymmen
vuotinen toiminnan tulokseksi.

Kansalaissota, joka kautta maan riehui, ei ollut 
jälkiä jättämättä Inhan osastollekaan.

Valheellisilla ilmiannoillaan saattoivat petolli
set toverit vankeuteen 12 osaston jäsentä, joista 
kuitenkin 6 vapautettiin, loput 6 saivat 2-6 vuo
teen tuomion syystä, että muka olivat ottaneet 
osaa marraskuun suurlakkoon, kuten koko pitä
jän työläiset. Mutta ajojahti kohdistui yksin
omaan heitä kohtaan, syystä että he olivat työ
läisistä parhaampia ja kunnioitettavimpia ja ilmi
antajat raukkoja lurjuksia.

Ensimäinen kymmenvuotinen taival on kul
jettu, vastuksista huolimatta on voittoja silti saa
vutettukin. Tulevan kymmenen vuoden päästä 
olkoon voittonne moninkertaisimmat, osastonne 
suuri ja luja. Siihen yhtymällä, toivotamme 
Inhan metallityöntekijäin ammattiosastolle jatku
vaa menestystä!

Kristiinan metallityöntekijäin a. o. n:o 11 
toiminnasta.

Osasto perustettiin maaliskuun 25 p:nä v. 1916. 
Perustamistilaisuudessa päätti osasto liittyä Me- 
talliteollisuustyöntekijäin Liittoon. Ensimäiseen 
johtokuntaan kuuluivat: V. Lehtonen puheen
johtajana, I. Horttanainen sihteerinä, sekä V. 
Saukkonen jäsenkirjurina ja rahastonhoitajana; 
muina johtokunnan jäseninä: M. Ranta ja J. 
Fält. Toiminta koetettiin saada heti alussa ri
peäksi ja onnistuttiinkin siinä jossain määrin,

vaikka senaikuinen sortojärjestelmä yrittikin 
tehdä voitavansa toiminnan vaikeuttamiseksi. 
Minkäänlaisia palkkarettelöitä ei osastolla ensi- 
vuotenansa ollut - Toimittiin vain järjestön 
voimistuttamiseksi ja jäsenluvun kartuttamiseksi. 
Vuoden lopulla kohosikin jäsenmäärä jo 48.

Toinen toimintavuosi kului myöskin samoissa 
merkeissä hiljaisesti maaliskuuhun saakka, jolloin 
Venäjän vallankumouksen johdosta tämänkin
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pikkupaikkakunnan työväestön keskuudessa alkoi 
huomattavampi nousuaika. Huhtikuulla ajettiin 
osaston toimesta 8 tunnin työaika lävitse päivän 
kestäneen lakon avulla. Toinen vakavampi työ
taistelu tapahtui kesällä Liiton ehdottaman 50 
p palkankorotusvaatimuksen puolesta. Taistelu 
kehittyi pitkäaikaiseksi. O.y. Roos’in konepajalla 
saatiin kolme viikkoa kestäneen lakon avulla 25 p. 
ylennys palkkoihin. Kristiinan konepajalla kesti 
lakko ylt kolme kuukautta, joka sitte päättyi 
työläisien täydellisellä voitolla. Toiminta näiden 
lakkojen aikana kävi hyvin kriitilliseksi. Nuori 
osasto sai tuona aikana hyviä kokemuksia vas
taisuudenkin varalle. — Toiminnan virkeyttä 
todistaa m m. se, että sen vuoden aikana pidet
tiin 38 yleistä ja 27 johtokunnan kokousta. — 
Osaston rahavarat karttuivat noin 700 mk. ja 
jäsenmäärä pysyi entisen suuruisena.

Vuosi 1918 alkoi. Tilanne oh päivä päivältä 
kärjistynyt. Kaikkien mielet odotuksesta jän
nittyneenä. Vihdoin, jännityksen kohottua huip
puunsa, se laukesi. — Puhkesi aavistettu kansa
laissota tammikuun lopulla. Meidän paikka
kuntamme joutui heti sodan alussa valkoisten

haltuun. — Vähälukuisena hävisimme taistelussa. 
— Vaan tuokin lyhytaikainen taistelu vaati osas
tolta uhrinsa, sillä 4 osaston jäsentä joutui tuo
nen tuville ja 17 vankileireille, (heistä 3 vieläkin 
vankina). Taistelua seurannut valkoinen terrori 
jätti my ö-kin muistonsa. Suurempaa taloudel
lista häviötä ei osasto kuitenkaan kansalaissodan 
aikana kärsinyt kun että sen eräältä kaatuneelta 
jäseneltä pesorkattiin viimeisen iltaman tulot — 
noin 250 mk. Osaston muu omaisuus oli yksi
tyisten henkilöiden hallussa joten se säilyi. 
Vankina oleville tovereille lahjoitti osasto 275 mk. 

Siihenhän se päättyikin v. 1918 toiminta.
Ammatillisen liikkeen taasen elvyttyä tämän 

vuoden alussa päästiin mekin täällä niin pit
källe, että poliisiviranomaisten mielivallastahuoli- 
matta saatiin osaston kokous koolle maaliskuulla 
ja niin päästiin toiminnassa alkuun. Siitä läh
tien on yritetty toimia taantumuksesta huoli
matta. Muun toiminnan ohella on yritetty aut
taa kansalaissodassa hätäänjoutuneita osaston 
jäseniä ja niiden perhe tä Osaston jäsenluku 
nykyään 26. Järjestyneisyys paikkakunnalla 90°/o.

Einar Roos.

Vaasan osasto n:o 15.

Osasto on tänä vuonna, kuten liittokin, 20- 
vuotias, osasto perustettiin joulukuun 3 päivä 
1899 ja on siitä alkaen ollut yhtäjaksoisessa toi
minnassa, koettaen liittää yhteen paikkakunnan 
suomenkielisiä metallityöläisiä sekä valvoa hei
dän etujaan ja oikeuksiaan. Vähäksi ei olekaan 
työ arvioitava, jonka osasto on aikaan saanut 
näinä 20 vuotena metallityöläisten aseman pa
rantamisessa.

Vanhempia jäseniä osaston alkuajoilta on 
meillä 2, jotka ovat paljon ottaneet osaa kaiken
laiseen toimintaan.

Valaja J. O Juslin, syntynyt Pyhäjärvellä U.l. 
heinäkuun 31 p:vä 1865 Hän on Vaasan Me
tallit. t. osaston perustava jäsen vuodelta 1899, 
josta alkaen on kuulunut osastoon yhtäjaksoi
sesti ja on edelleen osastossa. Häntä on en

tisinä aikoma käytetty 
paljon kaikenlaisiin o- 
sasurn sekä koko paik
kakunnan työväen luot
tamustoimissa. Hän on 
vieläkin innokas aatteen 
mies, joskin hänen van
huuden ja sairaaloisuu- 
den takia on täytynyt 
vetäytyä sivuun monista 
entisistä toimistaan.

Viilaaja Konstantin 
Hauhio, synt. Viipurin 
pitäjässä maaliskuun 19 
p. 1880. Jo aikaisin, v.

J. O. Juslin. 1897 liittyi hän jäsenek

si Viipurin seppien ammattiosastoon. Vaasan 
osaston jäsenenä on hän ollut v. 1903 saakka, 
kuuluen pitkät ajat osaston johtokuntaan sekä 
toimien sen puheenjohtajana ja sihteerinä. Hau
hio on ollut liittokokousedustajana ja myöskin 
puolueemme luottamustoimissa. Kansalaissodan 
aikana sai hän valkoisten toimesta istua 3 kuu
kautta vankilassa.

Abram Harjula, synt. joulukuun 18 p. 1880, 
on Vaasan Metallityöntekijäin ammattiosaston 
jäsen — innokas toiminnan mies ja paljon käy
tetty paikkakunnalla työväen luottamustoimissa. 
Hän on toiminut myöskin liiton järjestäjänä ja 
matkapuhujana — valittiin eduskuntaan 1917. 
Nykyään istuu hän Sörnäisten kuritushuoneella 
jonne on tuomittu 10 vuodeksi niin sanotusta 
valtiopetoksesta.

K. Hauhio. A. Harjula.

— 29 -



Vaasan a. o. N:o 15 johtokunta v. 1919.

Istumassa, keskellä, putkityömies K. V. Suometsä, osaston puheenjohtaja ja monivuotinen johto
kunnan jäsen. Hän on innokas toiminnan mies. Ollut osaston edustajana m. m useissa liitto
kokouksissa, — oli myöskin valkoisten vankina keväällä 1918. Vasemmalla valaja Selim Selin, 
osaston monivuotinen kirjuri, käytetty myöskin monissa muissa luottamustoimissa. Oikealla 
sorvaaja Kaarlo Kallionpää, osaston nykyinen rahastonhoitaja, myöskin ollut monissa luotta
mustoimissa. Seisomassa vasemmalta oikealle, valaja Jaakko Karppinen, monivuotinen johto
kunnan jäsen, käytetty lukemattomissa luottamustoimissa osastossa, kuulunut osastoon vuodesta 
1900 lähtien, valaja Kaarlo Selin, johtokunnan jäsen, ollut mukana paljon kaikenlaisissa luotta
mustoimissa, viilaaja J. E. Pukander, osaston entinen monivuotinen rahastonhoitaja, käytetty 
kaikissa mahdollisissa luottamustoimissa osastossa, sekä sen ulkopuolella. Hän on myöskin inno
kas osuustoimintamies. Joutui olemaan valkoisten vankina syyttömästi useita kuukausia keväällä 
1918, levyseppä Teodor Seppälä, monivuotinen johtokunnan jäsen, ollut myöskin monissa 

luottamustehtävissä.

Historiikkia Lahden metallityönt. a. o. n=o 22 
toiminnasta.

Talvella v. 1902 perustettiin Lahteen metalli- 
työntekij. a.o. T. Y. alaiseksi osastoksi. Ensim
mäiseen johtok. valittiin: E. A. Puonti puheen
johto A. Savander sihteeriksi, O. Virtanen ra
hastonhoitajaksi, V. Johansson jäsenmaksujen 
kantajaksi sekä muiksi jäseniksi: J Virtanen, 
E Savander ja A. Friman. Jäseniä liittyi noin 
30. Osaston toiminta muodostui hyvin vilk

kaaksi. Järjestettiin luento- ja opastuskursseja, 
sekä muutenkin harjoitettiin voimakasta agitat- 
sionia.

V. 1905—6 kun suurlakon synnyttämä innos
tus toi työv. liikkeeseen uusia voimia, lisääntyi 
os. jäsenluku, ollen siinä 50 paikkeilla. Vuoden 
1906 alussa ruvettiin osastolle hommaamaan 
omaa torvisoittokuntaa, jolle ostettiin uudet tor-
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vet lainarahoilla, jotka eräät osaston jäsenet laina- 
sivat. Myöhemmin hommattiin arpajaiset joiden 
tuloilla saatiin velat maksetuksi. Osaston toi
minnan yhä vilkastuessa ei työväen talolla riit
tänyt tarpeeksi tilaa os. käytettäväksi vaan täytyi 
osastolle vuokrata oma huoneusto Lahden osuus
meijerin yläkerroksesta.

Vuotena 1907 oli os. täydellisessä hajaannus- 
tilassa, sillä peltiseppien ja valajain liittojen puo
lesta kävi puhujia, jotka mitä häikäilemättömim- 
millä parjauksilla soimasivat metallityöntekijäin 
liiton toimintaa ja toimihenkilöitä, sekä kehoit
tivat perustamaan joka ammattiryhmälle oman 
osaston. Peltisepät ja valaja perustivatkin oman 
os. kumpikin ryhmä. Samoin oli aikomus pe
rustaa viilareille ja sepille omat os. mutta rau
kesivat nämä hankkeet tyhjiin eikä valajien osas
tokaan jaksanut toimia kun jonkun kuukauden. 
Samana vuonna siirtyi osasto uuteen huoneus- 
toonsa Nikolaink. 11.

V. 1908 näytti osaston toiminta jälleen nou
sua Jäsenluku kohosi yli sadan. Hommat
tiin arpajaiset, joiden tuloilla ostettiin soitto
kunnalle torviseitsikko. Osastolla oli toimin
nassa torvisoittokunta ja näytelmäseura, joita 
kumpaakin johti J. Savola Samana vuonna 
pidettiin liittokokous os. huoneustolla. Mainit
takoon vielä, että tänä vuonna vaihtui os. pu- 
heenjoht usein, joten toiminnassa kerkisi olla 
kai 5 puheenjoht. yhtenä vuotena.

V. 1909 oli yleinen sulku metalliteollisuuden 
alalla ja Lahdessa kuten muuallakin jouduttiin 
tilanteesta kärsimään, joskaan tämä ei miehiä 
lannistanut. Pää pystyssä ja torvisoittokunta 
edellä marssittiin usein omalle huoneustolle ti
lannetta pohtimaan.

V. 1910 siirryttiin omalta huoneustolta T.Y. 
suojiin Selänmäelle, sekä myytiin os. torvet yh
distykselle.

V. 1911 paloi Työv. talo ja osastokin menetti 
melkein koko omaisuutensa, josta tuli os. suuri 
vah nko sillä omaisuus oli vakuuttamaton.

V. 1912—13 olivat hiljaisia vuosia ja oi sii
hen pääsyynä se, että osastolla ei ollut huoneus- 
toa, kunnes Työv. yht. 1913 osti talon Niko- 
lainkaduta jolloin os. taa?en sai suojaa ja toi
minta uutta virikettä.

V. 1914-15 alkoi osaston toiminta näyttää 
vilkastumisen merkkejä. Maa lmansodan syn
nyttämä n.s. sota-ajan teollisuus toi lisää työläi
siä ja osaston jäsenlukukin kohosi huomattavasti.

V. 1916 jouduttiin uudelleen ilman huoneus- 
toa sillä yhdistys oli pakoitettu myymään ta
lonsa, joten osasto joutui tai vasalle. Vuoden 
lopulla kyllä onnistuttiin vuokraamaan huo
neusto T. Y.lle, jonne osastokin taasen pääsi 
asumaan.

V 1917 oli osaston toiminta hyvin vilkasta, 
kokouksia pidettiin usein ja oli jäsenistö niissä 
runsaslukuisasti saapuvilla. Lisää i nostusta toi 
Venäjällä tapahtunut vallankumous. Pääsihän 
sen kautta toiminta vapautumaan painajaisistaan 
n.s. sota-ajan poikkeuslaeista.

J. E. Lintonen. Otto Virtanen.

V. 1918 ei osasto ollut toiminnassa kun vä
hän aikaa. Tammikuulla puhjennut kansalais
sota kun muutti olosuhteet kokonaan ja usea 
osaston jäsen joutui taisteluun vakaumuksensa 
puolesta.

V. 1919 maaliskuulla alettiin osastoa uudel
leen henkiin herättelemään, joka lopulta onnis
tuikin. Tämä aika jos mikään on ollut vaikeata 
toiminnalle, sillä minkäänlaista huoneustoa ei 
T.Y. enempää kuin osastollakaan ole ollut, joten 
kaikki toiminta perustuu yksinomaan tilapäisiin 
huoneen vuokrattuihin.

Kuten edellä olevasta selviää ei osaston toi- 
mintä tänä 17-vuotiskautena ole ollut mitään 
erityisen suurta, mutta on silläkin ajalla jo ke
ritty kokea yhtä ja toista, sekä omalta pieneltä 
osalta viety eteenpäin yhteistä asiaa. Nyt kun 
koko työväenliikkeemme uudelleen nousee sitä 
kohdanneen raskaan iskun alta, niin toivokaam
me tulikokeesta selvittyämme entistä tarmok
kaampaa taistelua oikeuksiemme puolesta!

J. E. Lintonen, synt. 14 4 1871. Erittäin in
nokas puoluemies, toimien useissa työväestön 
luottamustehtävissä. Ollen m.m. Lahden me
tallityöni. am os. puheenj. noin 6 v. sekä toi
sina vuosina sihteerinä, työv. y:n puheenjohta
jana, Osuuskaupan hallinnossa, ynnä monissa 
muissa tehtävissä, joita kävisi pitkäksi luetella.

Kansalaissodan aikana oli hän Lahden ensi
avun ylipäällikkö. Istuen parhaillaan Riihimäen 
vankireirillä elinkautiseksi tuomittuna, tämä vii
meinen tuomio on jo kolmas minkä hän on 
saanut, ensinnä tuli ehdonalainen, sitten 12 v. 
ja viimeinen elinkautinen, alentuen kumminkin 
12 v. armahduksen nojalla.

Innokasta ja toimintatarmoista toveria vanki
lasta vapauteen odottaa toverit ja ystävät.

Otto Virtanen, synt. 24 p. syysk. 1874 Ja
nakkalassa. Osastomme vanhimpia läseniä, ollut 
mukana osastoa perustamassa, jolloin valittiin 
rahastonhoitajaksi. Tässä virassa hän on toimi
nut monta erikertaa ja monena vuotena, ollen 
tätänykyäänkin osaston rahastonhoitajana. Vaka
vana ja harkitsevana puoluemiehenä on hän 
saavuttanut kaikkien luottamuksen. Paitsi osas
tossamme on hän toiminut innokkaasti työv.

— 31



yhdistyksessä, osuustoiminnallisissa yrityksissä 
m m Työväen Osuusruokalan hallinnon puheen
johtajana. Valittiin v. 1917 Lahden kaupungin 
valtuustoon, sekä toiminut takseerauslautakun- 
nassa useampana vuonna ennen kansalaissotaa. 
Kansalaissodan johdosta joutui hänkin vankilaan

saaden 4 vuoden-tuomion, jonka ylioikeus kum
minkin ennen armahdusta muutti ehdonalai
seksi.

Riittäköön hänelle edelleenkin voimia uupu
mattoman tahtonsa tueksi, viemään yhteistä 
asiaamme lähemmä päämäärää.

Rauman Metalli a. o. n:o 56 synnystä jaj toiminnasta.

Rauman Metalli a. o. N:o 56 lippu.

Maaliskuulla 1917 kokoontui joukko metalli- 
työntekijöitä Sakari Salon kehotuksesta keskus
telemaan osaston perustamisesta Raumalle.

Osasto päätetyinkin perustaa, sillä jo pitkän 
aikaa oli sitä kaivattu metallimiesten keskuu
dessa. Heti yhtyi osastoon 20 jäsentä. Ensi- 
työkseen alkoi osasto toimia jäsentensä palkko
jen kohottamiseksi ja onnistuikin siinä verrattain 
hyvin. Jo osaston ensimäisenä toimintavuo
tena kohosivat palkat kaikilla työmailla metalli
työläisille. Samoin onnistuttiin 8-tunnin työ- 
päiväkysymyksessä. Sekin ajettiin läpi ilman 
suurempaa vaikeutta. Nyt huomasivat työläiset 
mikä etu on kuulua osastoon ja yhtyivät innolla 
siihen. Järjestäytyminen oli niin voimakas, että 
miltei jokainen metallityöläinen kuului osastoon. 
Oli työmaita joissa ei ollut yhtään järjestymä
töntä metallimiestä ja se olikin jo hyvin suu
remmoista näin vanhoillisessa kylässä kuin 
Rauma on. Vuoden 1918 melskeet täällä osas
ton toimintaa jonkunverran lamasivat, kuten 
kaikkialla muuallakin. Tästä se kuitenkin pian 
selvisi ja alkoi toimintansa uudella innolla. 
Kansalaissodassa menetti osasto kuitenkin tar
mokkaan puheenjohtajansa ja useita jäseniä, 
joista ei tiedetä, josko elävät tai ovatko kuolleet.

Nykyään on osaston toiminta taasen virkeätä 
ja lupaavaa, jäsenluku on kasvanut kohtalaisesti, 
joskin siinä kuitenkin on vielä toivomisen va
raa. Taloudellisesti myöskin nuori osastomme 
kärsi hyvänlaisesti, menettäen muunmuassa lip
punsa, jonka repaleet ovat yllä kuvattuna. Tä
män viattoman kankaan repivät kapinan kukis- 
tajat palasiksi ja tallasivat nurkkaan, kuin 
suurenkin pahantekijän. Mutta vaikkakin lip
pumme näin runneltiin, ei se kuitenkaan me
nettänyt mahtiaan. Yhtä rauhallisena se taas 
leijailee, niinkuin ei mitään olisi tapahtunut, 
kehoittaen Rauman metallityöläisiä yhä lujem
min liittymään yhteen Tähän kehotukseen 
yhdyn minäkin. Liittykää osastoon joka mies 
ja liittykää heti!

Eetu.



Helsingin Apumiesosaston n=o 66 toiminnasta.
Osasto on pitkän matkaa toisella kymmenellä. 

Perustava kokous oli v. 1907, helmikuulla. Osas
ton perustamisen aiheuttivat silloiset suunta- 
riidat apumiesten ja ammattimiesten välillä.

Osaston ensimäiseksi puheenjohtajaksi valit
tiin D. Haarala. Verrattain onnistuneesti sai 
hän osaston jo heti alussa vilkkaaseen toimin
taan. Osaston jäsenluku kohosi vuoden lop
puun mennessä jo viiteenkymmeneen.

Kun oli sivuutettu vuosi 1908, niin jouduttiin, 
kuten muutkin täkäläiset metallimiehet, työn
antajain valmistaman työnsulun alaiseksi, ja 
johon työnsulkuun työläiset olivat pakoitetut 
lopulta vastaamaan lakolla. Pitkäaikaisesta la
kosta huolimatta ei osaston toiminta kuitenkaan 
lamaantunut, vaan huomattiin vuoden lopulla 
jäsenmääränkin päinvastoin lisääntyneen.

Vuodet 1910, —11, -12 ja -13 olivat enti
syyteen verraten vilkkaan toiminnan vuosia. 
Osaston vanhempien jäsenien keskuudessa oli 
päässyt vallalle se ajatus, että osaston on toi
mintansa avulla kasvatettava ja kehitettävä jouk
koja luokkatietoisiksi. Vain sellaisen jou
kon avulla voidaan murtaa porvariston työläisiä 
vastaan lujitettu yhteinen rintama. Perustettiin 
opintorengas, jossa osaston jäsenille tarjottiin 
tilaisuus itsensä kehittämiseen puhujiksi, kynä- 
miehiksi, sekä käytännöllistä toimintaa varten 
puheenjohtajiksi, sihteereiksi y. m. toimihenni- 
löiksi. Kustansipa osasto vielä jäsenillensä .kir- 
janpitokurssiikin. Opettajana kursseilla toimi 
silloinen osaston jäsen Oskar Rauhala.

Vuosien 1914 ja —15 aikana oli osaston, ku
ten kaikkien muidenkin työväenjärjestöjen toi
minnassa, huomattavissa yleistä lamausta. Jälki
mäisen vuoden loppupuolella puhjennut maail
mansota tyrehdytti hetkeksi toiminnan kokonaan.

Näissä merkeissä alettiin vuosi 1915. Kun 
sodan puhkeamisen tuottamasta hämmästyksestä 
ehdittiin selviytyä, alkoi osastotoiminta taasen 
vähitellen elpyä. Hetken herpaantumistilanteen 
jälkeen oli aloitettu uusi nousukausi.

Sotatarveteollisuuden vuoksi tuli metallityö
läisten työvoiman kysyntä suuremmaksi kuin 
tarjonta ia siitä seurasi, että mahtavan työn- 
antajiston oli maksettava useissa tapauksissa 
metalliiyöläisillekin heidän haluamansa palkka.

Vuosina 1916 ja —17 osastomme kohosi 
Metallityöntekijäin liiton osastojen keskuudessa 
huomattavimpien joukkoon jäsenmääräänsä sekä 
toimintaansakin nähden.

Silloin oli jokaisen jäsenen ajatus, että kaikki 
metallityöntekijät, apumiehestä alkaen, ovat saa
tavat järjestäytymään. Tarkoitusta varten järjesti 
osasto erikoisia vastaanottokokouksia, joissa oli 
sopiva tilaisuus jokaisella hankkia itsellensä 
jäsenkirja. Eikä silloin tarvinnutkaan montaa 
kertaa työtoveriaan kehoittaa osastoon liitty
mään, sillä työpaikkoihin mentäessä kysyttiin 
työhön pääsyehtona jo useasti jäsenkirjaa.

Osaston jäsenmäärä sivuuttikin jo v. 1917

lopulla puolituhatluvun. Reippaalla ja toivo
rikkaalla mielellä aloitettiin v. 1918 toiminta.

Et kuitenkaan oltu kunnolleen ehditty pitää 
edes vuosikokousta, kun olimme pakoitetut val
mistautumaan porvariston hankkimaa luokka
sotaa vastaanottamaan. Useat osastomme jäse
nistä m. m. allekirjoittanut, olivat aluksi sillä 
kannalla, että työväenluokan ei olisi takerruttava 
porvariston valmistamaan ansaan, vaan olisi 
edelleenkin käytettävä entisiä, koeteltuja taistelu- 
tapoja porvariston herruuden kukistamiseksi. 
Vaan kun joukkoliike pääsee valtaan, pysähdyt
tää se sitä vastaan nousseet yksilöt, joko työn
tämällä heidät sivuun, tai tempaamalla mukaansa. 
— Sehän on historiallinen totuus.

Osaston toiminta oli luokkasodan aikana 
verrattain hiljaista. Silloinhan tarvittiin kaikki 
voimat työväkeä vastaan hyökkäävien valkoisten 
joukkojen torjumiseksi.

Taistelun aikana menetti osasto useita jäse
niään, m. m. tarmokkaat toimihenkilöt Vihtor 
Kokko, Josef Hirsimäki ja Emil Linna. Tais
telun päätyttyä joutui huomattavan suuri osa 
osaston jäsenistöstä vankileireihin kitumaan. 
Muiden muassa joutui vankileirille osastomme 
perustava jäsen J. E Aalto, joka oli viime vuo
det toiminut Välitaipaleen työväenyhdistyksen 
johdossa, saaden valtiorikosoikeudessa elinkauti
sen tuomion, jota seikkaa me valitamme. — 
Kaikista jäsenistä, jotka osasto menetti kaatu
neina tai kuolemansa uhreina vankiloissa, ei 
vielä ole tarkkoja tietoja.

Kun alettiin vähitellen selviytyä luokkasodan 
kauheasta iskusta, niin suunniteltiin jo vuoden 
lopulla osastotoiminnan uudelleen alottamista. 
Joulukuulla pidettiin kokous, missä asetettiin 
osastolle puheenjohtajan ja johtokunnan jäsen
ten ehdokkaat, sekä keskusteltiin — masentu
neina kun olimme — arasti yhteisistä asioista.

Uusi vuosi toi mukanansa voimia ja toiminta
tarmoa. Tammikuulla pidetyssä vuosikokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi osaston perustava ja 
tarmokas jäsen J. K. Lehtonen, sekä johtokun
taan 8 jäsentä. Siitä lähtien onkin osaston 
toiminta mennyt, olosuhteisiin katsoen, verrat- 
rain hyvällä vauhdilla eteenpäin. Luokkasodan 
haaksirikolta oli osasto onnistunut säilyttämään 
varansa ja niistä on nyt jaettu osaston vanki
leireissä kituvien jäsenien perheille avustusta.

Yksi paha vika on sentään vielä joka hidas
tuttaa osaston toimintaa ja se on, että entiset 
osaston jäsenet eivät vielä useakaan ole uudis
taneet jäsenyyttään, vaikka siihen olisi jo kauan 
aikaa ollut tilaisuutta. Tulkaapa toverit pian 
mukaan, sillä emme me ilman saa toivomiamme 
parannuksia oloihimme, jos. emme lujien jär
jestöjen avulla niitä itsellemme hanki. Jokaisen 
työläisen järjestöönsä kuuluminen on velvolli
suus itseämme ja koko työväenluokkaa kohtaan. 
Pois siis velttous. Tunnussanamme olkoon: 
Järjestöt kuntoon. otto Nimi.
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Äänekosken metalli a. o. n:o 67.

Kun osastolla ei ole tilaisuutta antaa mitään 
seikkaperäistä selostusta toiminnastaan, niin tyy
dymme alla olevassa esittelemään muutamia to
vereita, jotka ovat jo vuosikausia olleet osastom
me sieluna.

Fredrik Bastman syntynyt 4.5.1874. Am
matiltaan on Bastman valaja. Käytyään kaksi 
vuotta kansakoulua joutui hän isänsä kuoltua 
jo 12 vuotiaana elättämään itseään. Liittyi Tam
pereen metalli a. o. v. 1896. Hän on ollut mu
kana valajain a. o. perustamisessa ja toiminnas
sa Tampereella. Myöskin on hän Äänekosken 
a. o. perustajia v. 1908. — Toiminut puheenjoh
tajana osastossa parina vuotena, sekä on edel
leenkin vakava osaston jäsen. Muun muassa on 
Bastman innokas osuustoiminnan mies, ollut 
ensimäistä osuuskaup
paa perustamassa Tam
pereella v. .1901, sekä 
kuulunut Äänekosken 
Osuuskaupan hallintoon 
1917.

Vihtori Kähärä 
syntynyt Viitasaarella 22.
12. 1873. Ammatiltaan 
on Kähärä viilaaja. Hän 
aloitti metallialansa Hel
singissä v. 1897. Ollut 
Kymin, sekä Tainionkos- 
ken paperitehtaitten ko
nepajoissa. Siirtynyt vii
meksimainitusta paikas
ta, keski-Suomeen Ääne
kosken paperitehtaan 
korjauspajaan 1905, ollut m.m. Äänekosken a.o. 
perustamassa 1908 — Kuulunut osaston johto
kuntaan melkein koko ajan, sekä ollut neljä ja 
puoli vuotta puheenjohtajana mainitussa osas
tossa. Edelleen on hän vakava osaston jäsen.

J. A. Lindström, sorvaaja. Lindström on synt.

v. 1863 Askaisissa kreivi Mannerheimin maatilal
la, missä isänsä oli renkivoutina. Hän työsken
teli poikaloppina milloin maanviljelys-, milloin 
rakennustöissä. — Jouduttuaan vihdoin Turun 
kaupungissa seppämestari Wolffin ajokaluvers- 
taaseen, hierottiin poikaan metallityöntekijän al
keita. Työskenneltyään sittemmin muutamissa 
konepajoissa, sekä suoritettuaan eläinlääkäri Fab- 
ritiuksen kengityskoulussa hevosenkengittäjäkurs- 
sin, joutui hän samaisen koulun johtajan toi
mesta Ikaalisiin Osaran kartanon metallitöiden- 
tekijäksi, sekä samalla sikäläisen Maanviljelys- 
koulun oppilaiden opastajaksi hevosenkengityk- 
sessä, metallitöissä ja koneidenhoidossa.

V. 1897 siirtyi Lindström sieltä keski-Suomeen 
juuri rakenteella olevaan Äänekosken korjaus

pajaan. Siellä sai hän 
erään kerran käsiinsä 
kirjasen .Iloinen Eng
lanti», joka herätti hänet 
seuraamaan työväenlii
kettä. V. 1907 liittyi hän 
Suomen Sorvaa jäin Liit
toon, toimien sikäläisten 
sorvaajain luottamus
miehenä. Vuonna 1908 
perustetun Äänekosken 
metallityöntekijäin am
mattiosaston kautta liit
tyi hän Suomen Metal- 
liteollisuustyönteki jäin 
Liittoon. Toimi osastossa 
ensin varapuheenjohtaja
na, siiten puheenjohtaja

na sekä sihteerinä. — Viime vuosina on hän ollut 
osaston rahastonhoitajana — nykyään johtokun
nan jäsenenä, sekä nykyisen kunnanvaltuuston 
jäsen Lindströmiä on pidetty tietojensa ja ruu
miillisen kokonsa vuoksi osaston isänä. On vie
lä nytkin ahkera osastomies.

J. A. Lindström.

Katsaus Forssan metalliteollisuustyöntekijäin a.o. 
n;o 69 toimintaan.

Lienee paikallaan yleissilmäyksellä käydä lä
vitse ne vaiheet joidenka alaisena nykyinen Fors
san Kone-, metalli- ja puutyöntekijäin ammatti
osasto on ollut.

Osasto perustettiin vuoden 1905 lopulla täkä
läisen työväenyhdistyksen alaosastoksi. Kaksi 
ensimäistä vuotta toimi osaston puheenjohta
jana J. V. Orell. Marraskuulla v. 1908 päätti 
osasto erota työväenyhdistyksestä, sekä liittyä 
paikalliseen käsityöläisklubiin. Tuo päätös käy
tännössä toteutettuna aiheutti osaston kuole
man.

Huhtikuulla v. 1912 herätettiin osasto kui
tenkin eloon Forssan tehdastyöväen ammatti
osaston toimesta. Osasto alkoi toimia työväen
yhdistyksen alaisena Forssan verstaalaisammatti- 
osaston nimellä. Tammik. 26 p:nä 1913 kävi 
osastossa Metalliteollisuustyöntekijäin Liiton 
puhuja Lahtinen tarkoituksella saada osas'o 
liittymään liittoon. Hän ei kuitenkaan siinä 
onnistunut. Sensijaan päätti osasto samana 
vuotena lokakuun 1 p. pitämässään kokouksessa 
liittyä Suomen Kutomateollisuustyöntekijäin 
Liittoon. Samalla päätti osasto silloin ottaa
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entisen nimensä Forssan Kone-, metalli- ja puu- 
työntekijäin ammattiosasto ja joka nimi osas
tolla vieläkin on.

Näissä merkeissä elää kituuttell osasto vuo
teen 1916, jolloinka se 1 p. lokakuuta päätti 
liittyä Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin Liit
toon. Osaston hyväksi eniten uhranneista jäse
nistä mainittakoon J. V. Orell, osaston ensim
mäinen puheenjohtaja ja perustaja. Oskari 
Halme on myöskin useampivuotinen puheen
johtaja. Kalle Karhu, Juho Vuorio, Viktor 
Filppu, Arvid Hanka ja Kalle Kanto, he kaikki 
ovat tovereita, joiden hoitoon mitä luottavam- 
min osasto on voinut jättää edesvastuuta vaati
vat tehtävänsä. Osasto elää nykyäänkin voi
makkaan nousun merkeissä, kansalaissodan

johdosta kärsimistään ankaroista iskuista huoli
matta. Se valmistautuu ottamaan vastaan sen 
raskaan 'ehtävän, jonka lähin tulevaisuus työ
väen ammatillisille järjestöille epäilemättä tulee 
asettamaan. Toisessa kohdassa tätä julkaisua 
on lyhyt selostus niistä 15:sta toveristamme, 
jotka kansalaissota ja sen jälkeen vallinnut 
valkoinen terrori meiltä ryösti. He olivat tove
reita, joidenka paikkaa on vaikea täyttää. He 
olivat meidän parhaimpamme! Kaikki he epä- 
itsekkäästi antoivat verensä ja henkensä tarkoi
tuksella kohottaa ja auttaa tovereitansa sekä 
omaisiaan ylös siitä elämän alhosta mihin 
kaikkinielevä kapitalismi on meidän onnetto
man luokkamme syössyt. Muistonne elää! 
Levätkää rauhas-a!

Joose Palmén.

Suolahden metalliteollisuustyöntekijäin 
osasto n:o 70.

Osasto perustettiin 27 p elok. 1909. Perusta
van kokouksen puheenjohtajana toimi Kaarlo 
Lahtinen, (tuli sitte valituksi osaston puheenjoh
tajaksi, jossa tehtävässä toimi yli vuoden a|an) 
sekä sihteerinä Juho Mathias Korhonen. Kaksi 
päivää perustamisen jälkeen pidetyssä kokouk
sessa päätti osasto liittyä Suomen Metalliteolli
suustyöntekijäin Liittoon.

Mitään erikoisempaa ei osaston toiminnasta 
ole sanomista.— Onhan yritetty voimiemme mu
kaan osaston avulla kohottaa paikkakunnan me
tallityöläisten aineellista ja henkistä elämäntasoa.

Kansalaissodasta ja sen seurauksista selviytyi 
osasto verrattain hyvin, sitä todistaa m. m. se, 
että ei ainoakaan jäsen joutunut taisteluun eikä 
sitä seuranneen terrorin uhriksi.

OöööOOOO

Lyhyt katsaus H:gin Malliveistäjäin ammattiosaston 
n:o 72 kaksikymmenvuotiseen toimintaan.

Kun täkäläisellä Kone- ja Siltarakennus O.Y. 
tehtaalla olivat asiat kehittyneet sille asteelle, että 
siellä malliveistäjät ynnä muut puutyöntekijät 
ryhtyivät työlakon avulla palkkojansa paranta
maan, kutsuttiin yleinen malliveistäjäin kokous 
Helsingissä syyskuun alkupuolella 1899 keskus
telemaan malliveistäjäin ja työnantajin välillä 
syntyneistä palkkanitaisuuksista. Samassa ko
kouksessa ehdotti J. Wetterstrand, että ryhdyt
täisiin perustamaan malliveistäjille omaa am
mattiosastoa, joko alaosastona H:gin Puusep
päin ammattiyhdistykseen, tai H:gin Työväen
yhdistyksen alaiseksi osastoksi. Jälkimäinen eh
dotus sai kokouksen yksimielisen kannatuksen, 
ja niin valittiin 5-miehinen toimikunta asiaa 
eteenpäin viemään. Näiden valmistelujen jäl
keen kutsuttiin yleinen malliveistäjäin kokous 
Helsingissä 11 p. syyskuuta 1899 Eriksonnin kah
vilaan Siltasaarenkadun N:o 9. Tässä kokouk
sessa, jossa oli malliveistäjiä kaikista H:gin ko
nepajoista, päätettiin perustaa ammattiosasto, se

kä valittiin 5-miehinen sääntökomitea, johon 
tulivat: itseilmoittautuneena F. Ruotsalainen ja 
kokouksen valitsemina, Aug. Moisio, Knut Lem- 
ström, J Wetterstrand ja K. L. Lydman. Komi
tean laatimat sääntöehdotukset hyväksyi malli
veistäjäin kokous pienillä korjauksilla, saman 
kuun 28 päivänä jätettäväksi H. t. y. johtokun
nan hyväksyttäväksi. Samassa kokouksessa myös
kin hyväksyttiin perustettavalle osastolle nimek
si: H:gin Malliveistäjäin ammattiosasto. H. t. y. 
johtokunnan taholta asetettiin kuitenkin kaiken
laisia esteitä sääntöjen hyväksymistä vastaan, se
kä ehdotettiin että osasto perustettaisiin H:gin 
Puuseppäin am.-yhdistyksen alaiseksi osastoksi. 
Tämän johdosta pitivät malliveistäjät kokouksen, 
jossa päättivät, että jollei H. t. y. johtokunta hy
väksy malliveistäjäin osastoa H. t y. alaiseksi 
osastoksi ja vahvista sääntöjä, niin liittyvät mal
liveistäjät konetehtaalaisten am.-osastoon ja luo
puvat oman osastonsa perustamispuuhista. Näil
lä evästyksillä lähetettiin säännöt uudelleen H.
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t. y. johtokunnan hyväksyttäväksi. Yhdistyksen 
johtokunta, iykättyään ensin asiaa kokouksesta 
toiseen, milloin milläkin tekosyyllä, mainitun 
toimikunnan useaan kertaan käytyä asiaa kiireh
timässä, vihdoinkin hyväksyi säännöt, ja am.- 
os. yhdistyksen alaiseksi 12 päivänä marraskuu
ta samana vuonna.

Kun näin oli saatu säännöt hyväksytyksi, pi
dettiin Hgin Malliveistäjäin ammattiosaston vi
rallinen perustava kokous 19 päivänä marras
kuuta 1899 H. t. y. talolla. Perustettaessa liit
tyi osastoon seuraavat jäsenet: K- G. Viikki, P. 
Laasonen, Aug. Moisio, Nyg, Lemström, T. 
Ruotsalainen, J. Blang. K. Brusén, A. Kokko, 
J. Huttunen, K. L. Lydman, A. Laakkonen ja K. 
A. Vankka. Ensimäiseksi puheenjohtajaksi valit
tiin yksimielisesti Aug. Moisio. Johtokuntaan 
valittiin Lemström, Ruotsalainen, Lydman, 
Vankka ja Huttunen, joista kirjuriksi Huttunen 
ja rahastonhoitajaksi Vankka. Samoin valittiin 
myös huvitoimikunta ja järjestysmiehet.

Päästyään toimintaan, alkoi ammattiosasto, 
joskin pienenä, ajamaan köyhälistön taloudel
listen etujen parantamisen asiaa työväen yhtei
sessä luokkataistelurintamassa. Osaston liitty
misestä Ammattijärjestöön on ollut ensi kerran 
puhetta osaston kokouksessa maaliskuun 4 p. 
1900 mutta päätös oli kuitenkin epäävä, koska 
Ammattijärjestön toiminnan silloin katsottiin 
olleen verrattain hajanaista. Puutyöntekijäin 
Liittoon, joka alkoi toimintansa 1 p. syyskuuta 
1905 päätti osasto liittyä kokouksessaan 18 p. 
elokuuta mainittuna vuotena. Alkupuolella 
vuotta 1906 on keskustelun alaisena ollut osas
ton suhtautuminen silloisen paikallisjärjestön 
esitykseen 9 tuntisen työpäivän käytäntöön ot
tamisesta ja päätti osasto tukea sen saavuttamis
ta kaikilla keinoilla. Samoin oli kokouksessa 
keskustelua malliveistäjäin suhtautumisesta Suur
lakkoon tilanteen sattuessa, ja päätettiin ryhdyt
täväksi ajan vaatimiin toimenpiteisiin. Saman 
vuoden heinäkuun 6 p. alkaneeseen metallityön 
sulkuun eivät malliveistäjät joutuneet aivan sen 
alkaessa, vaan elokuun alusta. Sulun aikana 
avustettiin malliveistäjiä Puutyöntekijäin liiton 
ja am.-osaston varoilla. Sulku päättyi 16 p. 
marraskuuta, ja saivat malliveistäjät avustusta 
koko ajalta. Kesällä v. 1907 oli ammattiosas
tolla neuvotteluja Metallityönantajain liiton 
kanssa työehtojen ja palkkojen järjestämiseksi. 
Nämä neuvottelut johtivat työntekijöille suotui
siin tuloksiin. Työnantajain liitto tunnusti työn
tekijäin järjestöt sopimuskumppaneikseen, teke
mällä Malliveistäjäinkin ammattiosaston kanssa 
työehtosopimuksen 26 p. kesäkuuta Tässä so
pimuksessa hyväksytään täysin oppineelle malli- 
veistäjälle alimmaksi tuntipalkaksi 60 penniä, 
oppilaille 5 vuoden oppiaika määrätyillä pal
koilla eri oppivuosina, sekä 25: — mk. vuodelta 
työkalujen hankkimiseen. Tämän tappionsa me- 
tallityönantajät kuitenkin tahtoivat ottaa takai
sin ja siinä tarkoituksessa julistivat sulun 1 p. 
tammik. 1909. Sulkujulistukseen vastasivat työn

tekijät lakolla. Malliveistäjäin ammattiosasto
kin yksimielisesti päätti yhtyä puolustuslakkoon. 
Alussa tilanne näytti työntekijöille lupaavalle, 
mutta kun työnantajat venäläisten ja kotimais
ten lakonpelastajain avulla olivat saaneet työn
tekijäin vastarinnan murtumaan, jäi suuri osa 
malliveistäjäin ammattiosaston jäseniä, etenkin 
toimihenkilöt, edelleen työttömiksi työnantajain 
boikoteerauksen tähden. Tätä seurannut taan- 
tumusaika on malliveistäjäin ammattiosastossa 
kulunut suuremmitta tuloksitta. Vuoden 1917 
alussa heräsi osastossa kysymys, eikö olisi mal
liveistäjäin edullisempaa kuulua Metalliteolli
suustyöntekijäin liittoon, koska he kerran toi
mivat metalliteollisuusalalla Koska mainitun 
liiton puolelta myönnettiin malliveistäji 1 le samat 
oikeudet kuin vanhoilla liiton jäsenillä oh »ot
taen huomioon Puutyöntekijäin liitossa ollut 
aika*, niin päätti osasto erota entisestä liitosta, 
ja yhtyä -Metalliteollisuustyöntekijäin liittoon 
huhtikuun alusta mainittuna vuotena. Myöskin 
osaston jäsenluku, joka edellisenä työväen nou
sukautena 1905 oli ollut jo 41, alkoi nytkin huo
mattavasti kohota, saavuttaen vuoden lopulla 
huippukohdan 63 jolloin H:gissä työskentele
vät malliveistäjät, yhtä lukuunottamatta, kuului
vat kaikki ammattiosastoon. Niinpä vallanku
moustaistelujen aljettua, myöskin malliveistäjäin 
ammattiosaston jäsenistö lähti köyhälistön ar
meijan riveihin. Taistelujen aikana kaatui rin
tamilla jäsenistä 3, joista on lyhyet elämäkerral
liset tiedot tämän julkaisun toisessa kohdassa. 
Kotimaisten porvarien kukistettua saksalaisten 
taantumusjoukkojen avulla työväen vapauspyr
kimykset, joutuivat useat malliveistäjäin am.-os. 
jäsenet virumaan, mikä pitemmäksi, mikä ly
hyemmäksi ajaksi surullisen kuuluisille vankilei
reille. Tämä työväen hetkellinen tappio ei kui
tenkaan ole saanut uskoa työväen lopulliseen 
voittoon horjumaan, vaan on osasto, joskin alus
sa heikkona, ryhtynyt pienenä joukkona toimi
maan työväen yhteisten pyrintöjen eteenpäin 
viemiseksi.

Am.-osaston perustavista jäsenistä on nykyään 
osaston jäseninä K. Kallas entinen Brusén, vaik
kakin toisilla paikkakunnilla olleena, ei hänkään 
ole ollut yhtämittaisesti osaston jäsenenä. Muis
ta perustavista jäsenistä toimivat työväen jär
jestöissä nykyään H:gin Ruotsalaisessa puutyön
tekijäin osastossa, Kaupungin valtuusmies K. 
L. Lydman sekä Kuopiossa A. Laakkonen.

Osasto on näin siis ollut toiminnassa kaksi
kymmentä vuotta, ja vaikkei se olekaan toimin
nallaan saavuttanut huomattavia positiivisia tu
loksia, on se kuitenkin ollut yhdyssiteenä malli- 
veistäjillä, sekä koettanut voimiensa mukaan 
toimia heidän ja samalla koko työväen laa
jojen joukkojen taloudellisten etujen paranta
miseksi.

Tehkäämme kunniaa kaksikymmenvuotiaalle, 
ja toivokaamme edelleenkin menestystä sen toi
minnalle.

20. 10. 19. h. L.
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Helsingin Putkityöntekijäin a. o. n:o 88 
toiminnasta.

Osasto perustettiin 31 p:nä tammik. v. 1897, 
mutta jaksoi toimia ainoastaan marraskuuhun 
28 p:vään samaa vuotta. Uudelleen herätettiin 
osasto 26 p maaliskuuta 1899. Tästä vuodesta 
alkaen onkin toiminta ollut yhtäjaksoista V 
1908 1 p. tammik. vanha nimi hyljättiin ja 
tilalle hyväksyttiin S. Putkityöntekijäin liiton os. 
N:o 1. Nykyisen nimensä on osasto saanut v. 
1910 lopussa, kun Putkityöntekijäin liitto lak
kasi lopullisesti toiminnasta ja tämän alaiset 
osastot yhtyivät Metalliteollisuustyöntekijäin Liit
toon.

Että osastolla tämän kahdenkymmenen vuo
den ajalla, jonka se on ollut toiminnassa, on 
ollut merkityksensä työväenliikkeessä, ilmenee 
niistä monista toimintatuloksista, joita osasto 
on näiden vuosien varrella uupumattomain jä
sentensä uurastuksella aikaansaanut On kerätty 
varoja moneen hyödylliseen tarkoitukseen, ku
ten Työväen sanomalehtiä, Osuustoimintaa y. 
m. tukemaan. Monet innokkaat osaston jäsenet 
ovat kesken elämäntyönsä manalle menneet. 
Harvat ovat jaksaneet yhtäjaksoisesti mukana 
pysyä ja ne jotka ovat jaksaneet, ovat saaneet 
aina olla remmissä ensimäisinä. Heidän koke
mustaan asioissa ovat aina nuoremmat kaivan
neet.

Paljon on tällä ajalla meidänkin osastomme 
työväestön kohottamisen hyväksi tehnyt, miten 
lieneekään sitte siinä onnistunut — sen tule
vaisuus näyttäköön. Nyt jo lienee kuitenkin 
varmaa, että eihän sitä aivan hyödyttömästi olla 
toimittu. Joskin porvariston kanssa voimia mi- 
tellessä on joskus hävitty, häämöittää työväes
tölle valoisampi tulevaisuus jo palioa selkeäm- 
pänä kuin silloin jolloin toiminnan taipaleelle 
lähdimme. — Älkäämme siis vieläkään pysäh
tykö levähtämään, vaan sitkeästi ponnistellen 
lisätkäämme järjestöjemme jäsenlukua, sekä jä
senien henkistä tietoisuutta. Vain niiden pää-

K. J. Valin. A. Kurki.

omien voimalla voimme kukistaa maailman 
imperialistisen kapitalismin!

• Lopuksi esitämme tässä pari osastomme van
hinta jäsentä.

Putkityöntekijä K. J. Valin, liittynyt työväen
yhdistykseen v. 1894. Ammattiosaston perus
tajia. On ollut monenlaisissa luottamustoi
missa, kuten S. M.tt. liittokokousedustajana, 
osaston puheenjohtajana, kuulunut t. yhdistyksen 
johtokuntaan y. m. Toveri Valin on vielä ver
rattain hyvissä voimissa. Toimii m. m. os. 
johtokunnassa. Toivomme pitkää ikää kunnon 
toverille.

Putkityöntekijä Antti Kurki, liittynyt am
mattiosastoon sen alotettua toimintansa - myös 
ollut sitä perustamassa. Ollut alkuaikoina luot
tamustoimissa, sekä on vieläkin työväenliikkeen 
innokas seuraaja, vaikka nyt jo iäkkäänä ei jaksa
kaan varsinaiseen toimintaan ottaa niin paljon 
osaa kuin ennen.

Katsaus Epilän Terä- ja Metalliammattiosaston. 
n:o 111 toimintaan.

Syyskuun 22 päivä 1912 kokoontuivat Epilän 
Sahanteratehtaan ja Epilän konepaja a. y:n työ
läiset keskustelemaan ammatiiosaston perusta
misesta mainittujen tehtaiden työläisten kes
kuuteen. Kokouksen avasi A. Kalliokoski, joka 
myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksessa päätettiin osasto perustaa ja 
liittyi siihen heti 18 jäsentä.

Nimeksi päätettiin osastolle antaa Epilän 
Terä- ja Metalliammattiosasto.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin A. Häkki
nen, sekä johtokuntaan V. Taimisto, Emil 
Näsilinna, J. Harra, Hj. Kanerva, V. Salo ja 
J. Petäjä.

Liittoon yhtyi osasto vuoden 1913 alusta. 
Perustamisvuoden lopulla oli osastossa jäseniä 
30 vaiheilla. Seuraava vuosi oli hiljaista mutta 
yhtämittaista ja kiinteätä toimintaa. Osaston 
jäsenluku kuitenkin vuoden kuluessa suuresti 
vaihteli, vuoden lopulla se oli alentunut 25:n,

— 37 -



joka pääasiassa johtui jäsenien paikkakunnalta 
poismuuttamisesta V. 1914 helmik. 14 p:nä 
pitämässään kokouksessa päätti osasto kirj eili
sesti kääntyä työnantajiensa puoleen muuta
mien terveydellistä laatua olevien epäkohtien 
korjaamisesta työhuoneissa. Kirjelmään ei kui
tenkaan tullut minkäänlaista vastausta ja epä
kohdatkin jäivät jokseenkin ennalleen.

5 p:nä marrask. 1916 kääntyi osasto ensi
kerran isännistön puoleen palkankorotuspyyn- 
nöllä, johon saatiin myönteinen vastaus ja 
palkkoja korotettiin. Läheisen Lielahden Cellu- 
loosatehtaan korjauspajan työläiset yhtyivät 
joukolla osastoon huhtik. 1 pistä v. 1917, ol
tuaan sitä ennen miltei kokonaan järjestymättö
miä. Venäjän vallankumouksen tapahduttua 
alkoi täällä niinkuin muuallakin vilkas toiminta. 
Merkittävin sen kevään tapauksista oli työväes
tölle 8 tunnin työpäivän käytäntöön ottaminen. 
Kahdessa osaston toiminta-aluetta koskevassa 
työpaikassa, nim. Epilän terätehtaalla ja kone
pajalla saatiinkin 8 t. työpäivä 20 päivästä 
huhtikuuta, päivän kestäneen lakon jälkeen. 
Lielahdessa saatiin 8 t. työpäivä saman kuun 
19 päivä ilman lakkoa.

Elintarpeiden hintojen jatkuvasti kohotessa 
oli osasto pakoitettu esittämään tuon tuostakin- 
palkankorotuspyyntöjä ja -vaatimuksia isännis- 
töilleen, joihin enimmäkseen suuremmitta rette
löittä suostuttiin. Vuoden 1918 alussa päätti 
osasto liiton taholta tulleen esityksen mukaisesti 
järjestyä työhuonekunnittain.

Lippu hankittiin osastolle myös v. 1918 alussa.
Vuoden alussa syttynyt kansalaissota kes

keytti tämän osaston, kuten muidenkin työväen
järjestöjen toiminnan.

Ensikerran kansalaissodan jälkeen kokoontui

osasto jouluk. 12 p:nä 1918, jolloin valittiin 
osastolle puheenjohtaja ja kansalaissodan uh
reiksi joutuneiden johtokunnan jäsenten tilalle 
uudet. Jäsenmaksuja alettiin keräämään vuo
den 1919 alusta.

Kansalaissodan uhreiksi joutuivat osaston 
jäsenistä seuraavat: Valaja Hjalmar Kanerva 
kuoli Lappeenrannan vankileirillä heinäkuussa 
1918 Hän oli osaston perustamisesta alkaen 
ottanut innolla osaa toimintaan toimien usean 
vuoden rahastonhoitajana ja useissa muissa 
luottamustehtävissä. Hän oli saavuttanut työ- 
ja osastotovereidensa harvinaisen yksimielisen 
ja lämpimän ystävyyden.

Aksel Eklund kuoli Tampereen vankilei
rillä toukokuussa 1918. Hän oli myöskin osas
ton vanhimpia jäseniä. Paljon luottamustehtä
vissä käytetty ja tovereidensa kaipaama.

Hugo Lahtinen ammuttiin Tampereen 
asemalla huhtik. 6 p:nä 1918, innokas ja ener
ginen osaston jäsen ja toimihenkilö.

Nuoremmista osaston jäsenistä saivat sur
mansa: Mauno Nieminen, kaatui Epilän 
rintamalla, Teodor Högström, kuoli shrap- 
nellin räjähdyksestä Santalahden pysäkillä, 
Paavo Helin, kuoli Tampereen vankileirillä, 
sekä Aarne Järvinen, kuoli Tampereen vanki
leirillä.

Osaston puheenjohtajina sen olemassaolo 
aikana ovat toimineet: A. Häkkinen, V. Salo, 
Hj, Kanerva, S. Taipale, Yrjö Hyväri, Kalle 
Lehtiö, N. Jussila ja nykyinen puheenjohtaja 
T. Haapaniemi.

Osaston omaisuus saatiin takavarikosta va
paaksi kesäk. 1 p. 1919.

Nykyinen jäsenmäärä on noin 50 vaiheilla.
T. Kari, V. Salo.

X

*r*
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S. Läkki-, Pelti- Ja Vaskiseppäin liiton perustava kokous.

Suomen Läkki-, Pelti- ja Vaski- 
seppäin liitto.

H:gin Läkki-, Pelti- ja Vaskisepät ovat olleet 
järjrstöhommissa jo verrattain aikasin, sillä jo 
v. 1886 päättivät nämät ammattikunnat perus
taa yhdistyksen, mikä sai säännöilleen vahvis
tuksen vasta seuraavana vuotena. Tämä yhdis
tys liittyi myöskin v. 1899 perustettuun Suom. 
Rauta- ja Metallityöntekijäin liittoon, ollen siinä 
vuoteen 1903 asti.

Mutta jo näihin aikoihin alkoi kuulua myös
kin helsinkiläisten jäsenten keskuudessa ääniä 
oman, koko maata käsittävän liiton tarpeelli
suudesta. Tämä ajatus kuitenkin jäi hurskaaksi 
toivomukseksi ja ainoastaan innokkaimpien hau
dottavaksi joksikin aikaa, kunnes se suurlakosta 
v. 1905 ja seuraavana keväännä 1906 puhjen
neesta H:gin Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin 2

kk. kestäneestä työlakosta sai sellaisen sysäyk
sen, että mainittu yhdistys päätti kutsua toisilla 
paikkakunnilla olevia veljesyhdistyksiä lähettä
mään edustajansa Hikiin neuvottelemaan oman 
liiton perustamisesta. Kutsua noudattikin Tu
run, Tampereen, Viipurin, Porin ja Oulun L.- 
P. ja V. yhdistykset, lähettäen yhteensä 8 edus
tajaa; helsinkiläisiä edustajia oli 8. Myöskin 
Ruotsin Läkki & Peltiseppäin liitto oli lähettä
nyt tähän kokoukseen sihteerinsä J. P. Pehrssonin. 
Helsingin L.-P. & V. yhdistyksen puolesta esi
tettiin kokoukselle näin kuuluva alustus:

»Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin liiton tarkoitus 
ja hyöty on tämän kokouksen osaaottajille siksi 
hyvin selvillä, ettei siitä tarvitse tehdä pikiä
kään selvityksiä. Tahdomme tässä kuitenkin
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lyhyesti mainita muutaman seikan. Niinkuin 
tiedämme, on meillä täällä Suomessa useissa 
kaupungeissa ja ehkä maaseudullakin Lakki-, 
Pelti- ja Vaskiseppäin yhdistyksiä ja osastoja, 
jotka kaikki toimivat elinehtojensa parantami
seksi paikkakunnillaan. Tästä tietysti ei ole kun 
hyvää sanottava. Mutta puutteellisuuksia tässä 
on olemassa niin kauan, kuin nämät eri osastot 
toimivat ihan erillään toisistaan, jokainen omalla 
tavallaan, tietämättä ja välittämättä toinen tois
tensa riennoista mitään. Tällaisella toiminnalla 
ei voida suuriakaan parannuksia aikaansaada. 
Sillä esim. työnsulkujen ja lakkojen sattuessa 
ovat nämät osastot yleensä liian heikkoja tais
telemaan työnantajia ja niiden järjestöjä vas
taan, kun heillä ei ole sitä tukea ja kannatusta 
aineellisessa suhteessa, jota välttämättömästi 
täytyy olla, saavuttaakseen edes jonkunkaanlai- 
sia tuloksia taisteluillaan. Näin ollen on aivan 
välttämätöntä, että tällaiset hajallaan olevat 
osastot ryhtyvät yhteistoimintaan keskenään ja 
perustamalta koko maata käsittävä Läkki-, Pelti 
ja Vaskiseppäin liitto, saavutamme parhaiten 
tarmokkaalla yhteistoiminnalla sen vahvuuden, 
jota sille toivomme.

Ylläolevan perusteella saamme esittää kokouk
selle:

Että perustetaan koko maata käsittävä 
Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin liitto, siten 
yhdistäen nämät kaikki ammattilaiset yh
deksi vahvaksi kokonaisuudeksi, joten 
voidaan tarmokkaalla yhteistyöllä paran
taa näiden asemaa sekä taloudellisessa 
että henkisessä asemassa."

Kaikki kokouksen osaaottajat olivat yksimie
lisiä oman liiton tarpeellisuudesta, myöskin 
Ruotsin L.-P. liiton edustaja sitä hartaasti toi
voi ja näin ollen muodostui tämä kokous 13 — 15 
p:nä syysk. 1906 Suom. Läkki-, Pelti- ja Vaski- 
seppäin liiton perustavaksi ja ensimäiseksi 
edustajakokoukseksi.

Paitsi liiton sääntöehdotusta, pohdittiin tässä 
kokouksessa myöskin: »Tunnustetaanko pakolli
nen yhteenliittyminen välttämättömäksi*. »Mitä 
olisi tehtävä ammattitaidon kohottamiseksi 
maassamme". »Alimman tuntipalkan määrää
minen ammatissamme". »Miten saataisiin 9- 
tunnin työpäivä käytäntöön?" »Millekkä kan
nalle liitto tulee asettumaan Maajärjestöön eli

liittojen liittoon (Ammattijärjestöön) nähden?" 
y. m. tärkeitä kysymyksiä. On myöskin huo
mattava että jo tässä kokouksessa ehdotettiin pe
rustettavaksi n. s. verstasklubeja hyvän toveri- 
kurin ja hengen saavuttamiseksi; mitä muissa 
met.työntek. liiton alaisissa osastoissa vasta aivan 
viime aikoina on alettu toteuttamaan n. s. työ- 
huonekuntien nimellä.

Liiton toinen edustajakokous pidettiin Tam
pereella 25—27 p:nä kesäk. 1908. Tässä kokouk
sessa oli edustettuna 9 osastoa 20 edustajalla 
ja oli liiton jäsenluku tänä vuonna sen 11 osas
tossa, vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 419 
mutta laski jo vuoden loppuun mennessä 360. 
Liiton jäsenluetteloon oli jo tähän mennessä 
merkitty 516 jäsentä, joten jäsenkirjakauppa oli 
ollut vilkasta.

Liittohallinnon tälle kokoukselle esittämässä 
toimintakatsauksessa sanotaan m. m. että Rauta- 
ja Metallityöntekiäin liiton, sekä Ammattijär
jestön toimitsijain puolelta väitetään ettei L.-P. 
& V. liiton toiminta vastaa tarkoitustaan pie
nuutensa vuoksi, vaan on se pikemmin työväen 
voimia hajoittavaa. Ja sanotaankin tämän pai
nostuksen vaikuttaneen osaan ammattilaisistam- 
me hajottavasti. Tämä kokous myöskin vel
voitti liiton yhtymään Suom. Ammattijärjestöön. 
Mainittakoon vielä tässä kokouksessa keskustel
tavana olevista kysymyksistä: Yleisen, koko 
maata käsittävän sairaus- ja hautausapukassan 
perustamisesta liitolle. Sopimuksien tekemisestä 
naapurimaiden veljesliittojen kanssa. Oppilas- 
kysymys. Urakkatöiden järjestäminen y. m. 
ammattialaa koskevia tärkeitä kysymyksiä. Liitto- 
veroksi määräsi kokous 15 pen. viikossa täysin 
maksavalta, sekä 7 'It pen. puoleksi maksavalta 
jäseneltä.

Toivehikkain mielin lähdettiin taas eteenpäin 
taivaltamaan ja edustajakokouksessa tehtyjä pää
töksiä toteuttamaan, mutta lamaannus näyttää 
joukoissa saavan vallan, jäsenluku vähenee ja 
toiminta heikkenee. Tämän, sekä yhä edelleen
kin Metallityöntekiäin liiton ja Ammattijärjestön 
taholta painostetun liittojen yhteensulattamisen 
johdosta pidettiin ylimääräinen liiton edustaja
kokous Helsingissä syksyllä 1909, missä kokouk
sessa ra. m. olivat myöskin Ruotsin Läkki- & 
Peltiseppien ja Tanskan Läkkiseppien liittojen 
luottamusmiehet, jotka innokkaasti kehoittivat 
omaa liittoa edelleenkin säilyttämään, sekä yhty-
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S. Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin liiton edustajat liiton yhtyessä S. Metalliteollisuus- 
työntekijäin liittoon.

mään edustamiensa maiden veljesliittoihin. 
Kokous kuitenkin päätti, esittämällä erään eh
don, (sanamuotoa en muista, kun asiakirjat ovat 
hävinneet) metallityöntekijäin hitolle yhtyä sii
hen. Muussa tapauksessa kokous yksimielisesti 
pysyy edelleenkin oman liiton säilyttämisen 
kannalla. Tätä esitettyä ehtoa ei kuitenkaan 
met t. liiton taholta hyväksytty, vaan vaadittiin 
yhtymistä ilman mitään ehtoja ja näin ollen 
L.-P. & V. liitto jäi edelleenkin näyttämölle.

Mainittuna vuotena sai liitto myöskin Hel
singin metallityöläisten sulun, joka sittemmin 
muuttui lakoksi, johdosta, jäsenilleen maksaa 
avustuksena Smk. 7,000: —, mikä tietysti täl
laisen liiton varoihin nähden oli tuntuva, joten 
tämäkin osaltaan vaikutti toiminnan laimentu
miseen. Seuraavana vuotena taas toiminta, 
etenkin maaseuduilla virkenee ja uusia osastoja 
perustetaan useampia. Myöskin suullista agi- 
tatsionityötä tehdään liiton taholta suuremmassa 
määrässä, kiertävän puhujan välityksellä. Mi

tään sanottavampaa lisäännystä kuitenkaan jäsen
määrässä ei tapahtunut, jos uusia osastoja 
syntyi, niin jo toiset lopettivat toimintansa.

Vuonna 1911 elok. 7-9 p:nä pidettiin liiton 
kolmas varsinainen edustajakokous Lahdessa, 
missä oli edustettuna 6 osastoa 10 edustajalla, 
ollen liiton jäsenmäärä vaan 240. Tässä ko
kouksessa hyväksyttiin uudet säännöt liitolle ja 
osastoille otettavaksi käytäntöön vuoden 1912 
alusta ja liittomaksut määrättiin 20 ja 15 pen. 
viikossa. Muut tässä kokouksessa tehdyt pää
tökset koskivat etupäässä liiton sisäisen toimin
nan järjestelyä, m. m. päätettiin liitolle palkata 
vakinainen toimitsija, jäsenmäärän 500 koho
tessa, tähän asti kun liiton luottamusmiehen 
toimi oli vaan hoidettu sivutoimena. — Jäsen- 
luku kuitenkaan ei siihen määrään kohonnut 
ja edelleenkin elettiin sen varsinaisen, liiton 
kantajoukon vaan mukana pysyessä. Vielä 
1914 syttynyt mailman sota hajoitti loputkin 
pienemmissä maaseutupaikoissa olevat tämän
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alan ammattilaiset suurempiin teollisuuskeskuk
siin omassa maassa ja suuren osan myöskin 
Venäjälle, syystä, että kaikki ,siviili»-töissä tar
vittavat raaka-aineet käytettiin sotatöiden val
misteluun ja nämät työt taas siirtyivät etu
päässä suurliikkeille. Ja kun kerran tämänkin 
liiton jäsenistä suurin osa joutui työskentele
mään järjestyneen metalliteollisuuden harjoitta- 
jain liiton tehtaissa joutuen samojen olosuhtei
den ja työehtojen alaiseksi, kun muutkin me
tallityöläiset, niin alkoi kuulua vaatimuksia 
erittäinkin helsinkiläisten jäsenten taholta, liiton 
yhdistämisestä S. Metalliteollisuustyöntekijäin 
liittoon. Maaseutuosastot, joiden työnantajat 
olivat järjestymättömiä, olivat yleensä vieläkin 
oman liiton pysyttämisen kannalla, mutta alis
tuivat kuitenkin helsinkiläisten tahtoon ja to
dellisuudessa liiton viime elon aikoina helsinki
läiset sen pääasiassa muodostivatkin. Myöskin 
huomattava osa tämän alan ammattilaisista 
kuului jo Metallityöntekijäin liittoon, etupäässä 
maaseututehtaiden osastoihin, eikä ihmekään, 
sillä tämän liiton taholta sitä erittäin koitet
uinkin, kun näiden liittojen yhteen sulautumi
sesta ei mitään näyttänyt tulevan. Ja lupasihan 
tämä liitto jäsenilleen paljon paremmat talou
delliset edut ja oikeudet kun L. P. & V. liitto, 
joka ei todellisuudessa enää nykyaikaisessa am
mattiliikkeessä vaadittavaa tasoa voinut edustaa 
sisään eikä ulospäin. Lokakuun 27—28 p:nä 
1916 pidettiin tämän S. Läkki.- Pelti- ja Vaski- 
seppäin liiton neljäs ja viimeinen edustaja
kokous Helsingissä, missä se päätti yhtyä S. 
Metalliteollisuustyöntekijäin liittoon tammik. 
1 pistä 1917 »varoineen ja velkoineen», niin
kuin yhtymissopimuksessa sanotaan.

Siis 10 vuotta oli S. Läkki-, Pelti- ja Vaski- 
seppäin liitto yhdyssiteenä tämän maan sen 
alan ammattilaisten keskuudessa. Että se mi
tään hajotustyötä ammatillisen liikkeen vainiolla 
ei tehnyt, todistaa se, että ainakin toista tuhatta 
näitä ammattilaisia liiton olemassaolon aikana 
tämän »läpikulkivat». Että näitä siinä ei voitu 
pidättää, ei kai ole liiton syy, sillä tapahtuu
han aivan samanlaista voimakkaissakin liitoissa

ja on myöskin huomattava, että tämän alan 
ammattilaiset ovat hyvin muuttelevaa väkeä. 
Ja työ, pienillä ja heikoillakin voimilla tehtynä, 
mikäli se kohdistuu työläisten yhteisen lipun 
alle kokoamiseksi, oikeuksiaan ja ihmisarvoaan 
vaativaksi, kapitalistista sortoa vastustavaksi, 
luokkatietoisuutta kasvattavaksi, niin on tälle 
työlle aina arvonsa annettava.

Myöskin ne taloudelliset saavutukset, mitkä 
liiton olemassaolon aikana saavutettiin sen 
maaseutuosastoissa, eivät ole merkitystä vailla. 
Sillä useammassa maaseutuosastossa saatiin ai
kaan työehtosopimukset työnantajien kanssa, 
toisissa ne ajettiin läpi lakoilla, toisissa sovitte
lujen tietä ja olivatkin nämät sopimukset aina 
verrattain työläisiä tyydyttäviä. Tästä kai joh
tuukin, että maaseutulaiset yleensä olivat oman 
liiton lakkauttamista vastaan, koska he pitävät 
työalaansa maaseudulla aivan muuhun metalli- 
työalaan erikoisasemassa olevana, etupäässä 
rakennusalaan kuuluvana ja että ainoastaan 
tätä ammattialaa tuntevat voivat heidän työn- 
antajiensa kanssa parhaiten työehdoista y. m. 
sopimuksia aikaansaada. Joka tapauksessa ovat 
tässä liitossa mukana olleet ammattilaisemme 
päässeet alkuun ammattiliikkeen tehtävissä ja 
oppineet käsittämään yhteenkuulumisen tär
keyden. Kehittykööt he edelleen luokkatietoi
suuden ja ammatillisen työväenliikkeen syvälle 
tähtäävien päämäärien saavuttamiseksi sekä jo 
voimakkaaksi käyneen Suom. Metalliteollisuus- 
työntekijäin liiton jäsenmäärän yhä kartuttami
seksi.

Olen vaan näin hajanaisin piirtein kuvannut 
S. L. P. & V. liiton toimintaa, syystä kun 
kaikki liiton asiakirjat, — joista olisi saanut 
yksityiskohtaisempia selosteluja - hävisivät tun
netussa H:gin Työväentalon hävityksessä 1918.

Kun vielä mainitsen, että tämän liiton toi
mitsijoina olivat: Sen puheenjohtajana suu
rimmaksi osaksi A. Toivola ja rahastonhoita
jana J. A. Louhimo, sekä sihteereinä vuoteen 
1910 A. Härkönen ja siitä toiminnan loppuun 
V. Valve, niin olen pääpiirteissään tämän lii
ton toiminnan kertonut.

v. v e.
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Metallityöntekijäin Internationale.
Kapitalistinen kehitys, joka on pakottanut 

kaikkien sivistysmaiden työläisiä muodostamaan 
ammatillisia järjestöjä yhteisten etujensa ajami
seksi, on myös ajanut nämä järjestöt hakemaan 
kansainvälisestä yhteistyöstä lisää lujuutta ja 
voimaa.

Tämän yhteistyön yleisenä kannustimena on 
ollut tietoisuus siitä, että kaikkien maiden palk
katyöläisten edut ovat yhteisiä ja että siis hei
dän ponnistustensakin pitää olla yhteisiä. Mutta 
tämä niin sanoakseni ihanteellinen näkökohta 
ei ole ollut kansainvälisten pyrkimysten ainoa
na, eikä varsinkaan alussa edes sen tärkeimpä
nä kannustimena. Oli muita kysymyksiä jotka 
välittömästi tunkeutuivat esille, vaatien ratkai
suansa kansainvälisen yhteistyön kautta.

Kapitalismin kehittyessä kansainvälisessä mit
takaavassa on se myös saattanut huomattavat 
määrät työläisiä hakemaan kotimaansa ulkopuo
lelta parempia työehtoja, kuin mitä oma maa 
on voinut tarjota. Tätä muuttoliikettä ei työ
väki tahdo yleensä vastustaa, se kun antaa useil
le työväenluokan jäsenille tilaisuuden kartuttaa 
ammattitietojaan, tutustuttaa heidät vieraisiin 
maihin ja kansoihin sekä helpottaa kansainväli
sen yhteisymmärryksen syntyä. Mutta ammatil
listen järjestöjen täytyy hankkia matkustushalui- 
sille jäsenilleen etukäteen tietoja ulkomailla val
litsevista työehdoista, elantokustannuksista ynnä 
muista oloista, jotta he eivät umpimähkään läh
tisi matkalle, jolta he ehkä pettyneinä palaisi
vat. Niille jäsenilleen, jotka ulkomaille lähte
vät, täytyy järjestöjen edelleen ojentaa auttava 
kätensä, muun muassa antaa heille matka-avus
tusta. Myös täytyy pitää huolta siitä, että he 
tuossa vieraassa maassa joko pysyvät kotimaan 
järjestön jäseninä tai yhtyvät vieraan maan jär

jestöön. Tätä varten tarvitaan eri maiden am" 
matillisten järjestöjen välillä sopimuksia, jotka 
oikeuttavat maahan muuttavat työläiset liitty
mään maan ammatillisiin järjestöihin sekä niis
sä nauttimaan mikäli mahdollista niitä samoja 
oikeuksia, joita heillä kotimaansa järjestöjen jä
seninä on ollut. Tämänlaista järjestelyä vaatii 
ilmeisesti eri maiden työläisten yhteinen etu. 
Sillä jos järjestöjen ulkopuolella olisi joukko 
maahan muuttaneita vieraita työläisiä, voisivat 
nämä joutua vaikeuttamaan järjestöjen pyrki
myksiä työehtojen parantamiseen.

Erittäin haitallista olisi tietenkin, jos lakkojen 
sattuessa työnantajain onnistuisi muilta mailta 
saada lakonrikkureita. Tämän estämiseksi täy
tyy eri maiden ammatillisten järjestöjen olla 
vuorovaikutuksessa, lähettäen viipymättä toisil
leen tietoja puhjenneista tai uhkaavista työrii
doista. Lisäksi voivat yhdessä maassa puhjen
neet suuret lakot aiheuttaa suoranaisia avustus- 
toimenpiteitä muiden maiden työläisten puolel
ta, koska työehtojen parantaminen tai huonon
taminen helposti saa aikaan niiden samansuun
taista muuttamista muissakin maissa.

Myös lainsäädännön alalla ovat eri maiden 
työläisten edut oleellisessa määrässä yhteisiä. 
Työväenlainsäädännön kehittämistä vastustetaan 
usein työnantajain taholta sillä syyllä, että ulko
mainen kilpailu tekee työläisten vaatimat paran
nukset mahdottomiksi. On tutkittava, onko 
tämmöisessä väitteessä perää — sillä useimmi
ten sitä ei ole —, ja tätä varten tarvitaan tieto
jen vaihtamista eri maiden työläisten järjestöjen 
välillä.

Nämä ovat olleet tärkeimmät syyt, jotka ovat 
aiheuttaneet sopimusten teon eri maiden 
ammatillisten järjestöjen välillä, vieläpä useilla
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ammattialoilla kansainvälisten elinten luomi
sen.

Ennenkuin tämä on käynyt mahdolliseksi, on 
täytynyt eri maissa löytyä kunnollisia ammatti
liittoja, jotka ovat yhdistäneet samalla ammatti
alalla toimivat työläiset yhtenäiseksi järjestöksi. 
Tämän vuoksi onkin kansainvälistä yhteistyötä 
saatu aikaan aikaisimmin verrattain pienten am
mattiryhmäin välillä, nim. sellaisten joiden am
matti on ollut laadultaan yhtenäinen. Niinpä 
solmittiin kansainvälisiä suhteita tupakkateolli
suuden sekä hansikasteollisuuden aloilla jo 
1860-luvulla; 1870- ja 1880-luvuilla taas teki
vät savenvalajat, turkkurit, lasityöläiset, hattu- 
työntekijät, kirjaltajat ja kirjansitojat kansain
välisiä sopimuksia sekä pitivät kansainvälisiä 
kongresseja.

Toisin oli asianlaita metalliteollisuuden alalla, 
joka jakautuu useihin erikoisaloihin, niillä kul
lakin oma ammattiliittonsa. Vain ajan pitkään 
on nämä saatu yhdistetyksi melkein koko me
talliteollisuuden alaa käsittäväksi liitoksi. Niin 
on tapahtunut Suomessa ja samoin muuallakin. 
Saksassa perustettiin kyllä jo v. 1891 metallityö
läisten liitto, mutta vain vähitellen on tämä on
nistunut itseensä sulattamaan aikaisemmin me
talliteollisuuden eri aloilla perustettuja liittoja, 
joita vieläkin on kaksi sen ulkopuolella. Eng
lannissa on pirstoutuminen vielä suurempi; pait
si että koko maata käsittäviä liittoja on kymme
nittäin, löytyy — tai ainakin muutamia vuosia 
takaperin vielä löytyi — yhdessä kaupungissa 
(Sheffieldissä) metallityöläisten keskuudessa ko
konaista 160 itsenäistä paikallista järjestöä.

Paitsi tätä yhtenäisten järjestöjen puutetta hi
dastutti metallityöläisten kansainvälistä yhteis
toimintaa kauan se seikka, että Saksassa, jonka 
nopea kapitalistinen kehitys muuten tarjosi työ
väenliikkeelle hyviä edellytyksiä, vallitsi »sosia- 
listilaki", joka vaikeutti sekä työväenjärjestöjen 
syntyä ja kehitystä että niiden ryhtymistä muiden 
maiden työväenjärjestöjen kanssa yhteistyöhön.

Vielä kauan senkin jälkeen kun viimeksi mai
nittu ulkonainen este oli poistettu, asettuivat 
Saksan johtavat ammatilliset työväenpiirit vä
hemmän suopealle kannalle kansainvälisen yh
teistoiminnan suhteen. Pelättiin nimittäin, että 
tämmöisen yhteistyön nimessä tultaisiin vaati
maan Saksan suurilta ja nopeasti vaurastuvilta 
ammatillisilta järjestöiltä suuria uhrauksia mui
den maiden toistaiseksi heikkojen järjestöjen 
avustamiseksi ja ettei tästä ehkä koituisi saksa
laisille vastaavaa hyötyä. Myöhemminkin, kun 
saksalaiset itse asiassa olivat o asettuneet kan
sainvälisen yhteistoiminnan etunenään, ovat he 
ankarasti pitäneet kiinni jokaisen maan työväen
järjestöjen taloudellisesta itsenäisyydestä toisiin 
nähden, vaatien että jokainen koettaisi mahdol
lisimman pitkälle tulla toimeen omilla varoil
laan.

Saksalaisilla oli kuitenkin yksi syy joka ajoi 
heidät harrastamaan kansainvälistä yhteistyötä. 
Saksalaisia työläisiä — muun muassa juuri me
talliteollisuuden alalla — on aina melkoisessa 
määrässä oleskellut ulkomailla, ja heidän am
matilliset järjestönsä ovat tällöin pyrkineet tur
vaamaan heidän etujaan tekemällä sopimuksia 
muiden maiden järjestöjen kanssa.

Tätäkään syytä ei ole sanottavasti ollut eng
lantilaisilla, ja siksi ovatkin he hyvin vähän har
rastaneet kansainvälistä yhteistyötä. Englannin 
työväenliikkeellähän on vanhastaan aristokraat
tinen ja vanhoillinen leima; se on luonut työ- 
läisylimystön, joka itsepintaisesti pitää kiinni 
lähes satavuotisista menettelytavoistaan ja on 
tyytyväinen kun se vain itse voi puolustaa ase
maansa, piittaamatta kovinkaan paljon solidari- 
suudesta muiden maiden luokkatoveriensa kans
sa. Kuitenkin Karl Marx jo aikoinaan teki sen 
havainnon, että joskin englantilainen työläinen 
vaikeasti saadaan omaksumaan jotakin uutta, 
niin hän sitä innokkaammin ja sitkeämmin al
kaa tätä uutta ajamaan, jos hän kerran on sii
hen ryhtynyt. Niin on myös kokemus, joskin
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hitaasti, opettanut englantilaisillekin kansainvä
lisen yhteistoiminnan tärkeyden.

•

Ammatillisesti järjestyneen työväen ensimäi- 
set kansainväliset kongressit pidettiin yleensä 
kansainvälisten sosialistikongressien yhteydessä, 
koska nämä tarjosivat siihen hyvän tilaisuuden. 
Tämmöinen oli myös metallityöntekijäin kan
sainvälisen yhteistoiminnan alku.

Maaliskuun 30 päivänä v. 1891 julkaisivat 
Tanskan, Ruotsin ja Norjan metallityöntekijäin 
liitot yhdessä Hampurin seppäin ammattiyh
distyksen kanssa kehoituksen metallityöntekijäin 
kansainvälisen neuvottelukokouksen pitämisestä 
sosialistisen Internationalen Brysselissä pi
dettävän toisen kongressin yhteydessä. Kes
kustelukysymyksiksi ehdotettiin työpäiväkysy- 
mys, vieraan työvoiman poissapitäminen lakko- 
tapauksissa y. m. Saksan äsken perustettu me
tallityöntekijäin liitto kuitenkin vastusti kokouk
sen pitoa, katsoen ettei siitä koituisi vas
taavaa hyötyä.

Kokousta kannatti sitä vastoin yksi Englannin 
metallityöntekijäin huomatuimpia toimihenki
löitä, kultaseppäin liitonsihteenChas.Hobson, 
joka jo edellisenä vuonna oli matkustanut Sak
sassa tarkoituksessa ottaa selvää yhteistyön mah
dollisuuksista Englannin ja Saksan metallityön
tekijäin välillä. Brysselin sosialistikongressin 
aikana, jolloin erinäisten ammattiryhmäin edus
tajat pitivät ryhmäkokouksia, puuhasi Hobson 
metalhh öntekijäin kokouksen, johon ottivat 
osaa Saksan, Itävallan, Belgian, Ranskan, Eng
lannin, Amerikan ja Tanskan metallityöntekijäin 
liittojen edustajat.

Tässä pienessä kokouksessa laadittiin suunni
telma vastaista yhteistoimintaa varten. Jokaisen 
maan metallityöntekijäin piti valita luottamus
mies, joka »seuraisi säännöllisesti ammattitove- 
riensa kansainvälisiä suhteita ja järjestäisi ne." 
Vaihdettaisiin tietoja ja avustettaisiin suurempia 
työtaisteluja kansainvälisillä rahankeräyksillä.

Näin tehty alote herätti kyllä vastakaikua eri 
maissa; muun muassa Saksassa yhtyivät useim
milla paikkakunnilla työläiset sitä kannattamaan. 
Huomattavampiin seurauksiin ei se kuitenkaan 
johtanut. Tosin siellä ja täällä valittiin tarkoi
tettuja luottamusmiehiä, mutta tietojen vaih
dosta ei tullut paljonkaan mitään. Järjestöt 
olivat vielä useissa maissa liian nuoria.

Esitöitä kuitenkin tehtiin seuraavaa kansain
välistä kokousta varten, joka kahdeksan eri maan 
edustajain läsnäollessa pidettiin sosialistisen In
ternationalen kolmannen kongressin yhteydessä, 
siis Ziirichissä v. 1893. Siellä keskusteltiin 
naisten ja lasten työn rajoittamisesta, urakkatyön 
poistamisesta, työpäivän lyhentämisestä, alim
man työpalkan määräämisestä sekä ennenkaik
kea metallityöntekijäin kansainvälisten suhteitten 
järjestämisestä. Viimeksi mainittu asia edistyi- 
kin nyt niin pitkälle, että päätettiin asettaa 
Sveitsiin kansainvälinen metallityöntekijäin toi
misto, jonka piti välittää tietoja eri maissa sat
tuneista lakoista sekä työväenlainsäädäntöä kos
kevista alotteista y. m. Uudistettiin päätös luot
tamusmiesten asettamisesta je määrättiin tarkal
leen niiden velvollisuudet. Lisäksi — ja tämä 
oli kokouksen tärkein päätös — velvoitettiin 
kaikki toimistoon yhtyneet liitot jakamaan 
matka-avustusta sekä ottamaan jäsenikseen maa
han siirtyneet, ulkomaiseen liittoon kuuluvat 
metallityöntekijät.

Nämäkin päätökset jäivät kuitenkin vaille 
tarkoitettuja seurauksia. Tosin perustettiin mar
raskuussa 1893 Winterthuriin kansainvälinen 
toimisto, mutta kannatuksen puutteessa ei se 
voinut sanottavasti toimia Kansainvälinen 
yhteisymmärrys oli vielä liian heikko, ja var
sinkin englantilaiset asettuivat hyvin välinpitä
mättömälle kannalle. Kansainvälinen toimisto 
siirrettiin v. 1896 Stieffieldiin, mutta se ei on
nistunut] myöskään englantilaisessa kokoon
panossaan sen paremmin tehtävässään.

Kolmas kansainvälinen kongressi, joka pidet
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tiin kahdeksan maan edustajan läsnäollessa 
Pariisissa v. 1900 — taasen kansainvälisen so- 
sialistikongressin yhteydessä — oli siis pakotettu 
toteamaan, että edellisten kongressien pitkälle 
tähtäävät päätökset eivät olleet toteutuneet. 
Kokous senvuoksi rajoittuikin määrittelemään 
kansainvälisen toimiston tehtävät, jotka olivat 
pääasiassa tietojen välittäminen sekä avustus- 
kehoitusten antaminen suurempien lakkojen 
sattuessa. Toistaiseksi siis luovuttiin pyrkimästä 
aikaansaamaan yhtenäistä menettelyä toisesta 
maasta toiseen siirtyväin työläisten suhteen.

Viimeksi mainittu kysymys ei kokousta pidet
täessä enää ollutkaan yhtä polttava kuin ennen, 
koska edellisinä vuosina oli suureksi osaksi 
osoittautunut mahdolliseksi saavuttaa sama tar
koitus yksityisten maiden välillä solmituilla sopi
muksilla. Saksan, Skandinavian maiden, Sveit
sin, Itävallan ja Unkarin metallityöntekijäin 
liittojen välillä oli nimittäin saatu aikaan sopi
muksia, joiden mukaan maahan siirtynyt veljes- 
liiton jäsen oli oikeutettu saamaan matka-avus
tusta niiden perusteiden mukaan, jotka olivat 
voimassa siinä maassa, mihin hän oli siirtynyt. 
Nämä sopimukset täydennettiin vähitellen niin, 
että maahan siirtynyt työntekijä pääsi ilman 
sisäänkirjoitusmaksua maassa toimivan veljeslii
ton jäseneksi sekä osalliseksi myös sen myöntä
mästä työttömyysavustuksesta. Nämä sopimuk
set, joita tehtiin erityisesti esim. Skandinavian 
maiden välillä ja joihin myös Suomi v. 1908 
yhtyi, pysyivät kauan metallityöntekijäin kan
sainvälisten pyrkimysten ainoana huomattavana 
tuloksena.

Näitäkin tuloksia saavutettaessa pysyivät syr
jässä ennenkaikkea Englanti ja Amerikka, jotka 
edelleen luulivat tulevansa toimeen ilman kan
sainvälistä solidarisuutta. Englantilaiset järjestöt 
suorastaan kielsivät maahan siirtyneiltä vierailta 
työläisiltä oikeuden päästä niiden jäseniksi, ja 
Amerikka vaikeutti niiden liittymistä, vaatimalla 
ylen korkeita sisäänkirjoitusmaksuja. Tapah

tuipa, että Amerikassa olevat ulkomaaalaiset 
metallityöntekijät olivat pakotettuja perustamaan 
omia järjestöjään.

Samaten epäonnistuivat pyrkimykset saada 
aikaan lähempiä suhteita romaanilaisten mai
den kanssa. Ranskan ammatillisessa liikkeessä 
kehittyivät juuri nyt kyseessä olevaan aikaan 
eli vuosisadan vaihteessa ne ominaisuudet, jotka 
ovat n. s. syndikalismin tunnusmerkkeinä: edus- 
kuntatyön halveksiminen, valtiollisten pyrki
mysten (ennenkaikkea antimilitarismin) ottami
nen ammatillisten järjestöjen ohjelmaan sekä 
taipumus väkivaltaiseen esiintymiseen muun 
muassa sabotashin muodossa. Ranskalaisten 
tunnettu vastenmielisyys veronmaksua vastaan 
— josta myös tehtiin yksi syndikalismin oppi- 
lause — vaikeutti voimakasten järjestöjen syn
tyä ja oli myös esteenä niiden velvollisuuksien 
täyttämiselle, jotka kansainvälinen yhteistoi
minta toi mukanaan.

Nämä myös metallityöntekijäin keskuudessa 
esiintyvät halkeamat tulivat räikeästi näkyviin 
heidän neljännessä kansainvälisessä kongressis
saan, joka pidettiin Amsterdamissa kan
sainvälisen sosialistikongressin aikana v. 1904. 
Kokouksessa oli läsnä 34 edustajaa 11 eri 
maasta, ja edustivat he 440,000 järjestynyttä 
meiallityö'äistä.

Kokouksen tärkein tehtävä oli metallityön
tekijäin Internationalen eli »Kansainvälisen Lii
ton" muodostaminen, ja sen se täyttikin. Hyväk
syttiin säännöt, jotka edelleen ovat miltei muut
tamatta voimassa ja joissa liiton tarkoitus mää
ritellään seuraavasti:

»Metallityöntekijäin Kansainvälisen Liiton 
tarkoitus on edistää kaikkien maiden metalli- 
työntekijäin järjestöjen yhteistoimintaa amma
tillisella alalla sekä tässä suhteessa edistää vielä 
kehittymättömäin maiden metallityöntekijäin 
järjestäytymistä.»

Tämän päämäärän saavuttamiseksi välittää 
liitto siihen liittyneille järjestöille toimintaker
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tomuksia ja selostuksia koskeva ammatillisen ja 
taloudellisen elämän — lisäys v. 1907: sekä 
lainsäädännön — ilmiöitä, pyrkii säilyttämään 
ulkomailla oleskeleville järjestyneille metalli- 
työntekijöille heille kuuluvia oikeuksia, sekä 
avustaa työtaisteluja.

Liitto on kokoonpantu eri maissa toimivista 
metallityönteki|äin liitoista. Sen etunenässä on 
kansainvälinen sihteeri sekä liittojen luottamus- 
miehistä kokoonpantu keskustoimikunta. Sen 
ylin määrääjä on kansainvälinen kongressi, joka 
pidetään vähintäin joka kolmas vuosi.

Nämä säännökset eivät herättäneet mainitta
vampaa erimielisyyttä. Mutta kun tuli kysy
mys jäsenmaksuista, loppui yksimielisyys äkkiä. 
Nyt esittivät ranskalaiset ehdotuksen, että — 
muodostettaisiin kaksi kansainvälistä toimistoa, 
toinen niistä romaanilaisia maita varten, ja tälle 
maksettavat jäsenmaksut olisivat alhaisempia. 
Sillä Ranskassa oli niin vaikea saada jäsen
maksuja . . .

Ehdotus hylättiin mahdottomana, ja ranska
laiset alistuivat lojaalisesti. Vaikeampi oli tulla 
toimeen englantilaisten kanssa. Nämä rikkai
den järjestöjen edustajat vastustivat kivenkovaan 
sitä saksalaisten esittämää sangen kohtuullista 
ehdotusta, että kansainvälisen sihteeristön me
nojen peittämiseksi maksettaisiin 40 Saksan 
markkaa 1,000 jäsentä kohti vuodessa. Eng
lantilaiset suostuivat maksamaan vain 20 shil- 
lingiä ja uhkasivat muussa tapauksessa jäädä 
Internationalen ulkopuolelle. Heille vastattiin 
nasevasti kyllä saksalaisten ja itävaltalaisten 
puolelta, etteivät nämä antaisi englantilaisten 
aina niin mallikelpoisiksi kehuttujen järjestöjen 
iankaikkisesti estää muiden kansainvälisiä pyrki
myksiä. Tulos oli kuitenkin se, että hyväksyt
tiin välitysehdotus, joka itse asiassa tiesi eng
lantilaisten voittoa.

Elokuun 8 päivä 1904 oli näin perustetun 
metallityöntekijäin Internationalen syntymä
päivä.

Kansainvälisen sihtee
ristön paikasta syntyi uusi 
riita. Se oli siihen saakka 
sijainnut Englannissa; nyt 
ehdotettiin sen siirtämistä 
Saksaan. Tässäkin kysy
myksessä tehtiin kompro
missi: sihteeristö sijaitsisi 
toistaiseksi Englannissa, 
ja sitä hoitaisi edelleen 
Hobson, mutta elokuussa
1905 siirrettäisiin se Stuttgartiin ja Alexan
der Schlicke ryhtyisi sihteerin tehtäviä täyt
tämään.

Vielä hyväksyi kongressi periaatteellisen lau
sunnon, joka teroittaa että ammattiliittojen avus
tustoiminnan kehittäminen ja niiden jäsenmak
sujen asteettainen korottaminen on tärkeä keino 
näiden liittojen edistämiseksi. Syndikalistinen 
katsantokanta näin ollen hylättiin yhdessä oleelli
sessa kohdassaan.

Alex. Schlicken johdolla ryhtyi kansainväli
nen sihteeristö entistä tarmokkaampaan toimin
taan, muun muassa julkaisten 1906 vuoden alus
ta .Internationaler Metallarbeiter-Rundschau» 
nimistä tiedonantolehteä. Mutta englantilaisten 
ja amerikkalaisten välinpitämättömyyden takia 
eivät sihteeristön ponnistukset yleensä johtaneet 
tuloksiin, ja kun Brysselissä v. 1907 kokoon
tui viides kansainvälinen kongressi — läsnä oli 
49 edustajaa 11 eri maasta, edustaen yhteensä 
647,000 työläistä — oltiin pakotettuja toteamaan, 
että asiat yleensä olivat entisellään. Kokous 
kyllä katsoi »erittäin tarpeelliseksi», että saatai
siin aikaan kaikkia kansainväliseen liittoon yh
tyneitä järjestöjä käsittävä sopimus, joka takaisi 
1) jäsenyyden ja 2) avunsaantioikeuksien säily
misen ulkomailla sekä 3) säätäisi kansainvälises
tä avunannosta niille liitoille, jotka suurempien 
työtaistelujen sattuessa eivät voineet omilla va
roillaan tulla toimeen. Mutta hurskaaksi toivo
mukseksi tämäkin jäi.
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-Tuloksettomaksi jäi niinikään nyt uudistunut 
keskustelu syndikalismista, jota alusti ranskalai
nen edustaja Latapie. Vaikkei ranskalaisten ta
holta vaadittukaan muuta kuin kysymyksen suo
sittelemista järjestöissä pohdittavaksi, ei tätäkään 
ehdotusta hyväksytty, ja yleensä eivät läsnäolijat 
harrastaneet asiaa edes sen verran, että olisivat 
tahtoneet ottaa siitä selvää. Kielteiseen tulok
seen tultiin samaten raittiusasiassa, joka esitet
tiin hollantilaisten puolelta, he kun olivat luul
leet havaitsevansa, että heidän järjestäytymis- 
pyrkimystensä laiha tulos johtui alkoholin run
saasta käytöstä työväen keskuudessa. Jotkut kyl
lä osoittivat jonkun verran ymmärtävänsä asian 
tärkeyden, mutta ei katsottu sen antavan aihetta 
toimenpiteisiin.

Kysymys kansainväliselle sihteeristölle suori
tettavista maksuista aiheutti nytkin erimielisyyt
tä. Nämä maksut olivat, kuten sanottu, eng
lantilaisten vaatimuksesta tulleet määrätyksi vain 
20 markaksi 1,000 jäsentä kohti. Nyt englanti
laiset vaativat niiden alentamista 10 shillingik
si, uhaten muussa tapauksessa erota koko Inter- 
nationalesta! Tulos oli taasen kompromissi: 15 
markkaa 1,000 jäsentä kohti. —

Lähinnä seuraavat vuodet olivat kaikkien 
maiden työväenliikkeille ankaria. Amerikassa 
syntynyt kuparipula vaikutti tärisyttävästi koko 
maailman taloudelliseen elämään, ja työväenjär
jestöt olivat pakotetut kaikilla voimillaan puo
lustautumaan työehtojen huonontamisyrityksiä 
vastaan. Nyt jos koskaan olisi kansainvälinen 
solidarisuus ollut tarpeen. Niin kehittymätön 
kuin se olikin, ei se vaaran hetkenä kokonaan 
pettänyt. On muistettava, että Suomen metalli- 
työntekijät v. 1908 käymänsä puolustustaistelun 
tukemiseksi saivat kansainvälisen sihteeristön 
välityksellä vastaanottaa 11,205 Saksan markkaa, 
mikä summa oli eri maissa toimeenpannuilla 
rahankeräyksillä saatu kokoon. Seuraavana vuon
na taas metallityöntekijäin kansainvälinen järjes
tö avusti Ruotsin suurlakkoon osaaottavia me

tallityöntekijöitä 44,932 Saksan markalla, jota 
paitsi metallityöntekijäin Internationaleen yhty
neet liitot ottivat 895,858 Saksan markalla osaa 
siihen keräykseen, jonka eri maiden Ammatti
järjestöt suurlakon avustamiseksi panivat toi
meen. Näistä summista antoivat Saksan metal- 
lityönteijät enemmän kuin puolet. Myös välitti 
metallityöntekijäin Internationale ruotsalaisille 
ammattitovereilleen 600,000 markan lainan.

Yleensä olivat näiden vuosien kokemukset 
omiansa osoittamaan, miten välttämättömät ovat 
lujat järjestöt, ja Englannissakin oli havaitta
vissa voimakas pyrkimys siihen saakka niin pirs
toutuneiden pienten liittojen ja ammattiyhdis
tysten yhdistämiseksi. Mutta pyrkimykset sopi
musten aikaansaamiseksi Englannin ja muiden 
maiden järjestöjen välillä epäonnistuivat edel
leen, vaikkapa englantilaiset olivat olleet muka
na hyväksymässä Brysselin kongressin asiassa 
tekemää päätöstä. Kun heille nyt tehtiin asias
sa esityksiä, niin niihin vastasi vain yksi ainoa 
englantilainen järjestö — ja sekin kielteisesti.

Säädetyn kolmivuotiskauden kuluttua kokoon
tui taasen metallityöntekijäin Internationale 
Birminghamiin (Englannissa) syksyllä 1910. 
Läsnäolevat 75 edustajaa edusti nyt kokonaan 
771,000 työläistä 13 eri maasta, sillä Internatio
nale oli taloudellisesta taantumuskaudesta huo
limatta edistynyt. Myös Suomen Metalliteolli- 
suustyöntekijäin Liitto oli nyt ensimäisen ker
ran edustettuna, nimittäin puheenjohtajansa H. 
Saxmanin kautta.

Birminghamin kokouksessa saivat englantilai
set mittansa täyteen. Todettiin, että heidän 
solidarisuusjulistuksensa olivat osoittautuneet 
vain »platonisiksi rakkaudentunnustuksiksi"; 
oltuaan mukana tekemässä päätöksiä, jättivät 
he nämä toteuttamatta; Englannin ympäri tah
toivat rakentaa kiinalaista muuria j. n. e. Työ- 
väenjoukot oli saatettava kosketuksiin toistensa 
kanssa; tämä aatteellinen päämäärä merkitsi 
enemmän kuin jonkun pennin menoerä.
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Mutta ei tämäkään haukkumistulva sanotta
vasti vaikuttanut englantilaisiin. Heidän vasta
rintansa vuoksi raukesi taaskin saksalaisten 
tekemä ja ranskalaisten kannattama ehdotus eri 
maiden keskinäisyyssuhteista. Ainoa tulos oli 
se, että englantilaiset lupasivat kuluvan vuoden 
aikana määrätä kantansa asiassa, jonka jälkeen 
kysymys otettaisiin uudelleen käsiteltäväksi.

Se kokous — järjestyksessä seitsemäs — jonka 
piti lopullisesti ratkaista tämä vanha ja kuiten
kin aina uusi riitakysymys, pidettiin elokuussa 
1913 Berlinissä. Saksan metallityöntekijäin 
liitto oli kehittynyt maailman vahvimmaksi, ja 
yksinomaan Berlinin metallityöntekijäin järjestö 
oli 20 vuoden kuluessa kasvanut 26 jäsenestä 
käsittämään kokonaista 90,000 jäsentä. Myös 
oli vuosien kuluessa kansainvälisen ammatillisen 
liikkeen painopiste yhä enemmän siirtynyt Sak
saan, ja tämän maan työväenjärjestöjen järjestö- 
muodot ja menettelytavat olivat entistä enem
män muodostuneet muille maille esikuvaksi. 
Ylpeät ja itsekylläiset englantilaiset olivat pako
tetut myöntämään, että saksalaisilta piti ottaa 
oppia. Itse asiassa näinä vuosina syntyikin 
Englannissa huomattava pyrkimys yhdistämään 
pienet, pirstoutuneet järjestöt suuriksi, voimak
kaiksi liitoiksi. Ja myös kansainvälisen solidari- 
suuden ymmärtämys kasvoi näinä vuosina 
nähtävästi lujemmaksi.

Sillä kun Berlinin kokous pidettiin — jossa 
85 edustajaa 12 eri maasta edusti yhteensä 
912,275 järjestynyttä metallityöntekijää — niin 
tuli se suuri kysymys ilman vaikeuksia vihdoin
kin ratkaistuksi. Yksimielisesti hyväksyttiin nyt 
eräs englantilaisten laatima ehdotus, jonka mu
kaan maahan siirtynyt metallityöntekijä on 
oikeutettu pääsemään sen maan järjestön jäse
neksi, johon hän on siirtynyt, sekä nauttimaan 
kaikki ne oikeudet, jotka sanottu järjestö yli
päänsä myöntää jäsenilleen. Edelleen päätettiin, 
että työtaistelun sattuessa yhdessä maassa ovat 
toiset maat velvolliset tukemaan sitä siveelli-

sesti sekä myös aineellisesti siinä tapauksessa, 
että taistelu käy pitkäaikaiseksi eikä siinä mu
kana oleva järjestö voi omilla voimillaan enää 
tulla toimeen.

Mutta ei tämäkään päätös ollut lopullinen. 
Se jätettiin metallityöntekijäin Internationaleen 
yhtyneiden liittojen hyväksyttäväksi yleisellä 
äänestyksellä. Nämä äänestykset toimitettiin 
keväällä 1914, ja mikäli tiedämme antoivat ne 
kauttaaltaan myönteisen tuloksen.

Niin näytti vihdoinkin uuden päivän koitto 
metallityöntekijäin kansainvälisille pyrinnöille. 
Mutta kohtalon iva tahtoi toisin.

Ainoastaan vuosi sen jälkeen, kuin tuo pal
joa lupaava seitsemäs kansainvälinen kongressi 
oli pidetty, seisoivat maailman työläiset ases- 
tettuina toisiansa vastaan, ja miljoonain metalli- 
työntekijäin ahkerat kädet valmistivat tehtaissa 
tarpeita tämän suunnattoman veljesmurhan 
suorittamiseksi . . .

Nyt katkesivat äsken solmitut kansainväliset 
siteet, ja] solidarisuustunne sammui jälleen 
useiden sydämissä.

Syyskuun 9 päivänä 1915 ilmoitti Brittiläinen 
metallityöntekijäin liitto puolueettomain mai
den veljesliitoille päättäneensä katkaista suhteet 
saksalaisten kanssa sodan ajaksi, »katsoen nii
hin julmiin oikeudenloukkauksiin, jotka Saksa 
oli tehnyt Ranskaa, Belgiaa ynnä muita kan
soja kohtaan." Vastaukset tähän eivät ainakaan 
kaikki olleet kirjelmän lähettäjäin toivomusten 
mukaisia. Niinpä esim. Ruotsin metallityön
tekijäin liittotoimikunta ilmoitti valittavansa 
tätä englantilaisten päätöstä, »sitä enemmän 
koska sodan varsinainen syy on haettavissa 
kapitalistisista yhteiskuntaoloista, joiden tur
vissa militarismi ja imperialismi ovat vähitellen 
ajaneet kansat nykyisiin hirvittävyyksiin.* Tätä 
silmällä pitäen katsoi liittotoimikunta mahdot
tomaksi tuomita minkään eri maan työläisiä, 
ja se sanoi aavistavansa, että sodan jälkeen 
kansainvälinen yhteistoiminta kävisi entistä
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välttämättömämmäksi. Edustajakokouksessaan 
v. 1916 päätti Ruotsin metallityöntekijäin liitto 
vaikuttaa metallityöntekijäin Internationalessa 
siihen suuntaan, että kysymys rauhan hyväksi 
tehtävästä työstä otettaisiin vakavan harkinnan 
alaiseksi.

Mutta pitkät vuodet riehui vielä tuo hirvit
tävä maailmansota, tehden työläisten lähentele- 
misyritykset miltei mahdottomiksi. Kun se oli 
päättynyt ja »Internationaler Metallarbeiter- 
Rundschau» pääsi 1919 vuoden alussa taas 
ilmestymään, esitti se heti ehdotuksen kansain
välisten suhteiden uudelleen solmiamisesta.

Yleisempää vastakaikua ei tämä kehotus tois
taiseksi herättänyt. Syyskuussa 1919 lähetti 
taas metallityöntekijäin kansainvälinen sihteeri 
Alex. Schlicke Internationaleen yhtyneille lii
toille kiertokirjelmän, jossa ehdotti sen kansain
välisen kongressin pitämistä, joka Berlinin 
kongressin päätöksen mukaan olisi ollut pidet
tävä Wienissä v. 1916, mutta jonka pitoa maail
mansota oli estänyt. Kongressissa tultaisiin kä

sittelemään kysymyksiä kansainvälisten suhteiden 
palauttamisesta, säännöistä, sihteeristön paikasta 
y. m. Mikäli tähän saakka on saatu tietää, ovat 
ainakin Skandinavian maiden metallityöntekijäin 
liitot lämpimästi yhtyneet ehdotusta kannatta
maan sekä kongressin paikaksi ehdottaneet Köö
penhaminan. —

Niin vakavia häiriöitä kuin maailmansota 
onkin aikaansaanut työväenliikkeessä, täytyy 
näiden olla ohimenevää laatua. Sillä pääoma
kin kehittyy yhä kansainvälisemmäksi, ja tämä 
seikka pakottaa työläiset huomaamaan etujensa 
yhdenmukaisuuden sekä tunnustamaan toisensa 
kohtalotovereiksi ja veljiksi.

Metallityöntekijoille kuuluu tässä kansainväli
sessä jälleenrakentamistyössä hyvin tärkeä sija. 
Sillä niinkuin metalliteollisuuden on sanottu 
muodostavan taloudellisen elämän selkärangan, 
niin voinee myös sanoa metallityöntekijäin jär
jestön muodostavan useiden maiden työväen
liikkeen selkärangan.

Karl H. Wiik.

ÖÖOOOÖOO

LAULULINTU.
Ankehin aattein kulki 
kulkuri polkuaan, 
mierosta murheen sulki 
sairaassa sielussaan.

Leivonen riemurinnoin 
lens' silloin ilmoillen, 
laulaen täysin innoin 
itselleen — mierollen;

helkytti heljän virren 
kertoillen kaihotaan, 
mieronkin murheen kirren 
liestytti laulullaan.

Valoisan mielen antoi 
sävelet mierollen; 
leivolle siit' hän kantoi 
hiljaisen kiitoksen.

E. L.
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Muistelmia Alexander Shljapni- 
kowista.

Alexander Gavrilovitsh Shljapnikow syntyi v. 
1889. Säätynsä puolesta — silloinhan oli Ve
näjällä vielä säätyjärjestelmä olemassa — kuu
lui hän »pikkuporvaristoon", mikä ei estänyt 
että hän, ruvettuaan mekaanikon ammattiin, 
ryhtyi innokkaasti työväen asiaa ajamaan, yh
tyen tätä varten sosialismin äärimmäiseen va
semmistoon.

Pitemmällä matkalla ulkomailla hankki hän 
itselleen lisää ammattitietoja sekä tuntemusta 
länsimaiden työväenliikkeestä. Pariisissa, heh
kuvan kumouksellisen ranskalaisen työväen kes
kuudessa, viihtyi hän hyvin. Toista oli Sak
sassa, mihin senjälkeen siirtyi. Vaikkakin an
taen tunnustusta saksalaisen työväen erinomai
selle järjestäytymiskyvylle, ei hän voinut olla 
tuntematta vastenmielisyyttä katsellessaan sitä 
byrokraattista koneistoa, joksi tämä järjestö oli 
muodostunut ja joka vaikutti tukahduttavasi 
työläisten omaperäiseen ajatteluun ja toimintaan. 
Syntyi useinkin kiivaita keskusteluja hänen ja 
saksalaisten metallityöntekijäin järjestön johto
miesten välillä.

Siinä verstaassa, missä Shljapnikow työsken
teli, oli hän ainoa joka vietti vappua, köyhälis
tön kansainvälistä juhlapäivää. Sillä saksalaiset 
työläiset eivät sitä siihen aikaan viettäneet, syys
tä että työnantajat olivat sitä kieltäneet ja ryh
tyneet rankaisutoimenpiteisiin niitä vastaan, jot
ka rikkoivat tätä kieltoa. Herätti sentähden 
huomiota, kun tuli tunnetuksi, ettei Shljapnikow 
aikonut sinä päivänä saapua työhön. Kutsut
tuna tehtaan konttoriin kuulustelua varten, se
litti hän vain yksinkertaisesti, ettei hän koskaan 
tehnyt työtä vapunpäivänä.

Tehtaan isännöitsijä oli humaaninen mies, 
joka ei tahtonut tarpeettomasti rettelöidä työ- 
läistensä kanssa. Antoi sen ystävällisen neuvon, 
että Shljapnikow selittäisi olleensa vapunpäivä
nä sairaana. Mutta S. vastasi yhtä järkähtämät
tömäsi, ettei hän koskaan ollut sairaana vapun
päivänä. Ja niin hän yksin, tuhansien työläis
ten joukossa, vietti vappua.

Kun hän sitte selitti työtovereillensa menet
telynsä, nyökkäsivät he: »Sehr richtig!" (Aivan 
oikein!)

— No, jos menettelin aivan oikein, miksette 
te menettele samoin?

Siihen hän ei saanut vastausta.
Viranomaiset huomasivat vihdoin, ettei Shljap- 

nikowin oleskelu Saksassa ollut toivottava, ja 
hänet karkoitettiin maasta. Palasi Venäjälle, 
missä otti osaa työväenliikkeeseen, toistaiseksi 
vielä »puhtaana" henkilönä, kuten sanottiin 
niistä, jotka eivät vielä olleet joutuneet viran
omaisten silmälläpidon alaisiksi. Piti kesällä 
1914 bolshevististen puoluetoveriensa puolesta 
tervehdyspuheen Vanderveldelle, kun tämä kävi 
Pietarissa.

Kohta sen jälkeen läksi Shljapnikow taas ul
komaille ja työskenteli vähän aikaa Englannissa. 
Sodan puhjettua, kun tuhannet venäläiset pa
lasivat isänmaahan suorittamaan sotapalvelus
taan, palasi Shljapnikowkin — ottamaan osaa 
taisteluun, ei tosin tsaarin sotajoukoissa, mutta 
siinä köyhälistön armeijassa, joka laitakaupun
geilla kävi näöltään niin toivotonta, mutta ajan 
pitkään yhä menestyksellisempää taisteluaan 
tsaarivaltaa vastaan.

Shljapnikowille jäi nyt erittäin vastuunalainen 
tehtävä: matkustaa edestakaisin Venäjän ja ulko
maan välillä, vieden mukanaan viestejä sekä 
järjestäen puoluetoimintaa molemmilla tahoilla. 
Suomen kautta hän aina teki matkansa, ja kun 
»laillisella" tavalla oli mahdoton matkustaa, oli 
hän alituisessa vaarassa joutua kiinni, mutta pe
lastui kuitenkin aina, kiitos oman neuvokkuu- 
tensa ja suomalaisten toverien avunannon.

Kun maaliskuun vallankumous puhkesi, oli 
Shljapnikow Pietarissa. Nyt astui hän taas päi
vänvaloon, ja tietenkin tarjottiin hänelle heti 
vastuunalaisia toimia. Sillä nyt oli luotava uut
ta, ja venäläiset vallankumoukselliset eivät yleen
sä olleet kehittyneet semmoisissa oloissa, jotka 
olisivat totuttaneet heidät käytännölliseen jär
jestelytyöhön. Shljapnikow oli loistavana poik-
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A. Shljapnikow.

keuksena, sillä hän oli ulko
mailla tutustunut länsimai
seen työväenliikkeeseen, ja 
joskin hänellä luultavasti oli 
alusta alkaen ollut niitä omi
naisuuksia, joita vaaditaan 
työväen johtomiehiltä, olivat 
ne kokemuksen kautta suu
resti kehittyneet. Hän oli 
tarmokas ja rohkea kuten 
Venäjän vallankumoukselliset 
yleensä, mutta lisäksi hiljai
nen, vaatimaton ja selvällä

käytännöllisellä järjellä varustettu. Aikana, jol
loin yleensä venäläisen työväenliikkeen miehillä 
oli tapana käydä kymmenessä kokouksessa päi
vässä, puhua, viittoilla ja vetää toisiaan tukasta, 
osasi Shljapnikow tehdä työtä.

Hän huomasi, että tärkeintä nyt oli saada 
pystyyn kunnollinen ammatillinen järjestö, ja 
niin ryhtyi hän metallityöntekijäin liiton pu
heenjohtajaksi. Aikaisemminkin, ennen sotaa, 
oli kuten tunnettu monta kertaa perustettu Pie
tarin metallityöntekijäin keskuuteen järjestöjä, 
jotka olivat saaneet hyvinkin suuren jäsenluvun, 
mutta aina olivat viranomaiset tehneet niistä 
pikaisen lopun. Nyt, kun esteitä ei enää ollut, 
paisui uudestaan perustettu liitto niin valtavasti, 
että sillä kesällä 1917 oli jäseniä Pietarissa 
100,000 ja koko Venäjällä 500,000.

Kävin siihen aikaan Shljapnikowia tapaamas
sa. Liiton toimisto sijaitsi silloin Anitshkowin 
palatsissa Fontankan varrella, ja oli sillä enem
män kuin riittävästi huoneita käytettävänään.

Astuin yhteen niistä ja näin suunnattomia 
korttipinkkoja edessäni. Kaikki liiton jäsenet 
olivat näet luetellut korttijärjestelmän mukaan.

Seuraavassa huoneessa istui Shljapnikowin 
ystävätär ja taistelutoveritar Maria Ivanovna 
myymässä jäsenmaksujen kuittausmerkkejä.

Pyysin saada nähdä liiton sääntöjä. Maria

Ivanovna hymyili, kun ojensi minulle - Sak
san metallityöntekijäin liiton jäsenkirjan. Siinä 
oli punaisella kynällä alleviivattu niitä pykäliä, 
joita oli aikomus noudattaa . . . Omia sään
töjä ei liitto vielä ollut ehtinyt itselleen hankkia.

Kolmannessa huoneessa istui Shljapnikow itse 
täydessä touhussa. Sillä parhaillaan olivat käyn
nissä tärkeät neuvottelut työehtosopimuksen ai
kaansaamista varten Pietarin koko metalliteolli
suudessa. Tämä sopimus syntyikin kohta sen 
jälkeen — elokuun alussa 1917 — ja todisti 
loistavasti Shljapnikowin käytännöllistä järjeste
lykykyä. Työväen kannalta katsoen oli se hy
vin tyydyttävä. Mutta työväen palkka- ynnä 
muiden välittömäin etujen ohella oli Shljapni
kow ymmärtänyt ottaa huolellisesti huomioon 
myös tuotannon vaatimuksia. Hän käsitti sel
västi, miten välttämätöntä on myös työväen 
edun kannalta, että tuotantoa ylläpidetään ja 
edistetään, koska työväen merkitys ja voiton
mahdollisuus juuri on siinä, että se on tuo
tannollisen elämän ylläpitäjä. Aikana, jolloin 
muuten työn tehokkuus oli vallankumoukselli
sen huumauksen vaikutuksesta tuntuvasti laske
nut, oli mainitun työehtosopimuksen yhtenä pu
naisena lankana pyrkimys ylläpitämään ja lisää
mään tuotantoa. —

Myöhemmin en ole nähnyt Alexander Shljap
nikowia. Marraskuun vallankumouksen jälkeen 
kutsuttiin hänet kuten tunnettua hoitamaan 
neuvostohallituksessa minhyvin kauppa- ja teol
lisuus- kuin myöskin työministerin vaikeata teh
tävää. Hänelle on siis lähinnä kuulunut vel
vollisuus koettaa luoda uudestaan teollista elä
mää maassa, jonka on mahdoton saada ulko
mailta välttämättömiä raaka-aineita ja jossa muu
tenkin vallitsevat olot tarjoavat mitä suurimpia 
vaikeuksia säännölliselle, rauhalliselle työlle. 
Että tämä tehtävä kuitenkin jossakin määrin 
on onnistunut, on varmaankin osaksi luettava 
Alexander Shljapnikowin ansioksi.

K. w.



Talvisella taipaleella.
(Esitaistelun ajoilta.)

Oli kylmä helmikuun ilta. Tähtinen taivas 
oli mustien pilvien peitossa. Raju pakkastuuli 
tuiskutti lunta ja vaivatusti viheltäen ruskutti 
V —n tehtaan työläisten hataroita asuinraken
nuksia.

Ilma, jos oli kolkko ja kylmä, niin oli myös
kin tehtaan työläisten mieli myrtynyt ja 
masentunut. Suurissa ryhmissä, kiihkeästi kes
kustellen kulkivat he tehtaan pihamaalla edes
takaisin ja seisoskelivat rakennusten suojissa. 
Samanlainen levoton mieliala vallitsi myöskin 
kodeissa. Niinpä Simo Saarisen jäätyneistä 
akkunoislakin loisti vielä valo, vaikka ilta oli 
jo myöhäinen. Siellä valvoi äiti neljän pieno- 
kaisensa kanssa. Toiset lapsista leikittelivät 
hiipuvan takkavalkean ääressä samalla, kun äiti 
nuorinta lasta, kehdossa istuen, tuuditteli käsi
varsillaan nukkumaan.

»Mitäs te lapset siinä enää reuhaatte», ärähti 
äiti, menkää nukkumaan. Saapihan toki teistä 
edes sitten rauhan, että lapsikin voipi nukkua, 
ja sinä, Anni, nosta ensin tuota puurovatia 
lähemmäksi tulta, että se pysyy lämpimänä 
siksi, kun isä tulee kotia».

»En minä vielä, äitikulta menisi nukkumaan», ' 
lausui vanhin poika Aatto, katsoen suurilla 
sinisenharmailla silmillään äitiä, luottavalla rak
kaudella. »Haluaisin kuulla isältä minkälaisen 
vastauksen tehtailija on antanut lakkolaisille. 
Suostuuko hän työläisten ehdottamaan tarjou- 
mukseen eli ei».

»Ja minä pyydän saada valvoa myöskin siksi 
kunnes isä tulee», sanoi nuorin poika Eero 
asettuen miehuullisesti kädet seläntakana seiso
maan Aaton viereen.

Kauemmin eivät he ennättäneet kiistellä, kun 
samalla isä jo huurteisena astui sisään. Lapset 
riensivät kilvan isää vastaan. Yksi kysyi yhtä 
ja toinen toista. Kaikilla oli jotakin kerrotta
vaa ja samalla kysyttävää. Mutta äänetönnä 
riisui isä päältään vaatteet, vastaamatta lastensa 
kyselyihin, heittäytyen syvämietteisenä jakkaralle,

hiipuvan takan eteen istumaan ja piippuansa 
imeksimään.

»Eipä taitanut asianne tehtailijan pakeilla 
luonnistua," kysyi vihdoin vaimo mieheltä aset
taen nukkuneen lapsen käsivarsiltaan kehtoon.

»Eihän se . . . Äyhkäsi vain ynseästi», vas
tasi Simo verkkaan, puhaltaen paksun pulloile- 
van savun suustaan hiiltyvään takkaan.

»Johan sitä sanoin» lausui vaimonsa hermos
tuneesti. »Suotta sitä työläiset vikuroivatkin. 
Kun on tultu tähän asti työväenyhdistyksettä 
tällä tehtaalla toimeen, niin ei sitä tarvitsisi 
vastakaan.

Vai niin sinä eukkoseni. Tuntuu kuin olisit 
palkattu. Ajattelehan mitä puhut. Työmiehen 
pitäisi luopua alkeellisimmista oikeuksistaan 
saada perustaa yhdistyksen, jossa he pohtisivat 
kalleimpia elinehtojaan, mistä hinnasta heidän 
kannattaisi myydä työvoimiaan ja miten valis
taisivat itseään tietoisiksi kansalaisiksi. Eihän 
toki! Sellainen peräänantavaisuus olisi työläi
seltä anteeksi antamatonta raukkamaisuutta 1

Sitä juuri herrat työnantajat tahtoisivat, koska 
työläistensä niinkin inhimillisiä pyrkimyksiä 
vastustavat. Työläisten tulisi olla yhtä tahdot
tomia ja taitamattomia olijoita, kuten koneen
osat, joita voidaan mielinmäärin sijoittaa ja 
siirtää mitenkä milloinkin isäntiä haluttaa».

Asiasta ei sen enempää väitelty. Kun oli 
syöty vaatimatoin illallinen, käytiin masentu
nein mielin levolle.

Mutta unta ei Simo sinä iltana saanut, vaikka 
kuinka koitti silmänsä umpeen puristaa. Teh
tailijan ärhentävän ynseä ääni kaikui vain yhä 
korvissa ja silmissä häämöitti julmistunut hah
mo, joka uhkasi heidät vangituttaa ja toiset 
ajaa asunnoistaan talviselle taipaleelle.

»Miksikä et rakkaani jo nuku», kysyi Simo, 
kuiskaten, »koska yö on jo myöhäiseksi kulu
nut".

»En voi. Tuntuu niin raskaalta ajatella, 
oikein päätäni pakottaa, jos nyt tehtailija panee
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uhkauksensa täytäntöön, niin hukka meidät 
silloin perii. Minä kun olen vielä niin heikko, 
lapset pieniä, avuttomia ja nuorin vielä sairas.

»Älähän nyt toki. . .« lohdutteli mies, kää
rien käsivartensa vaimonsa kaulaan. Heitä huo
lesi minun . . . Olemmehan aina kovemmista
kin tuskista . . . Ehkäpä taasen tästäkin . ..“

Miehensä hellä osanottavaisuus vaikutti vai
moon niin rauhoittavasti, että hän vihdoin 
vaipui miehensä rintaa vasten sikeään uneen. 
Mutta mies ei saanut ajatuksiaan siihenmäärään 
rauhoitetuksi, että hän olisi voinut nukkua. 
Oikeudentunto ja kohtalon kovuus taistelivat 
hänen rinnassaan. Lisäksi vaimonsa alkoi unek
sia samoja synkkiä ajatuksia, jotka painostivat 
mieltä niin voimakkaasti, että oli syytä peljätä 
ankaran taudin olevan tulossa.

Vihdoin kului pitkä ja levoton yö. Aamu 
vaaleni yhtä kylmänä ja kolkkona, kuin edelli
nenkin päivä. Ennen puolista, koitettiin vielä 
saada tehtailijan ja työläisten välillä sovintoa, 
mutta kaikki raukesi tyhjiin. Kumminkin elet
tiin siinä varmuudessa, ettei tehtailija ole niin 
julma, että se häädätyttäisi kovalla pakkasella 
lakkolaiset, vaikka onkin pelotukseksi uhannut.

Mutta täsmälleen puolisen tultua raukesi tyh
jään tuo viimeinenkin kaunis olettamus, kun 
nähtiin kruunun miesten astelevan pitkä nimi
luettelo kädessä työläisten asunnoille.

Tehtailijan käskystä nimismies pani toimeen 
häädön. Ne työläiset, jotka luopuivat yhdis
tyksen perustamisvaati m uksesta, saivat jäädä 
asuntoihinsa, mutta ne, jotka pysyivät vaati
muksissaan tulivat häädetyiksi. Heidän vai
monsa ja lapsensa saivat poistua asunnoistaan 
ankaraan pakkaseen, samalla kun vähäset tava- 
ransakin kannettiin lumihangelle. Sydäntäsär- 
kevää oli nähdä noita puoleksi alastomia, 
vilusta värjöttäviä, itkeviä lapsia ja vaimoja, 
huiskin häiskin heiteltyjen tavaroiden keskellä, 
jota näytelmää tehtailija verannaltaan kauko
putkella seurasi, kuin Neero Rooman paloa.

Häädettyjen joukossa oli myöskin Simo Saa
rinen perheineen, jäätyneellä tyyneydellä seu
rasi Simo toimitusta, kuinka sairas vaimonsa 
ja lapsensa vuoteineen kannettiin asunnosta 
ulos. Hänen rintaansa poltti rautaisen tulinen 
tuska, kuullessaan sairaan vaimonsa voihkinan 
ja lastensa vaikeroivan itkun ja valituksen. 
Mutta hän ei antanut sen puhjeta ulos, koska

sillä olisi lisännyt vain häätäjäinsä nautintoa. 
Katseensa leimusi liekkinä, joka osoitti sielunsa 
tuskaisia tunteita lohduttaessaan vaimoaan ja 
lapsiaan.

Hänelle ei tullut muuta neuvoksi, kun myydä 
polkuhinnasta nekin vähäset tavarat mitä oli 
kelvollista. Niillä saamillaan rahoilla hän sitten 
osti korilla varusten kelkan, johonka sijoitti 
sairaan vaimonsa kahden pienokaisen kera. 
Toiset kaksi isommista lapsista Anni ja Aatto 
saivat pysytellä kannaksilla.

Suuri ihmisjoukko oli häätöä katsomassa. 
Liikuttavinta oli nähdä Simon kohtaloa. Mie
huullisesti silti puristi hän toveriensa kättä 
hyvästeiksi lähtiessään raskaan, mutta rakkaan 
kelkkakuormansa kanssa talviselle taipaleelle, 
tuntematointa tulevaisuutta kohti kahlaamaan.

Sanoja ei vaihdettu monta, mutta ne olivat 
sitä sydämellisempiä. Ne todistivat toveruuden 
murtumatointa kestävyyttä elämän myrskyisessä 
aallokossa. —

Simoa vastaan kiiti komea kaksivaljakon ve
tämä kuomireki. jo etäältä tunsi Simo tulijan, 
uljaista vesiharmaan karvaisista orhista, helise
västä kulkusesta, kiiltonappisesta kuskista, teh
tailijaksi. Hän oli tunteitaan jäähdyttääkseen 
lähtenyt ajelemaan. Simon sydän sykähti omi
tuisesti, että hänen nyt vielä piti nähdä tuo 
mies silmästä silmään, joka näin säälimättö- 
mästi oli hänen kanssaan menetellyt.

Kuomireki kiiti häntä vastaan, niin nopeasti, 
että hän ei paksussa lumessa ennättänyt kelk- 
koineen väistyä, joten oli komean hevosparin 
hetkeksi hirnuen seisahduttava. Kuski huiskutti 
pitkää piiskaansa ja kiljui: »Hei, hei! Kuka, 
kuka... Tie auki, taikka... ptruu soo, soo...“

Tehtailijakin; kohottausi paksun turkkinsa 
sisältä kultasankaisilla lasilla kaunistetun päänsä, 
nähdäkseen myöskin syyn, joka sai hevosten 
kepeän juoksun keskeytymään. Mutta samalla 
veti hän päänsä takaisin kuomuverhon taakse 
kuullessaan sairaan vaimon voihkivan ja lapsen 
valittavan kipeän itkun kelkasta, jonka ääressä 
näki seisovan Simo Saarisen, katse häntä kohti 
teroitettuna, niin voimakkaan läpitunkevana, 
kuin on tuomarin katse syyllistä tuomitessa. 
Hän aikoi hyvästiksi sanoa jotakin tuolle mah
tavalle isännälleen, joka jalomielisessä kurin- 
pitoisuudessaan oli häätänyt hänet perheineen 
maantielle, mutta sanat takertuivat kurkkuun.
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Vaan katseensa puhui enemmän kuin voimak
kaammatkaan sanat. Siinä oli uhmaa, mutta 
myöskin polttavan lämmittävää voimaa, jonka
laista ei tehtailija koskaan ollut nähnyt eikä 
sellaista vaikutelmaa tuntenut. Se ihan puis
tatti koko hänen olemustansa kuomureen kii
täessä Simon ohitse.

Kun Simo oli niukalla ravinnolla, kovassa 
pyryssä ja pakkasessa viikon päivät kiskonut 
kelkkaansa, saapui hän vihdoin J—n tehtaalle, 
jo kaukaa monien kilometrien päästä kuului 
tehtaan pillin kimakka vihellys ja korkeasta sa
vutorvesta tuprusi paksu musta savu. Koko 
Simon matkuen sydämet sykkivät samaa toivon 
tunnetta. »Oi, että isä saisi täällä työtä!» Ku
kaan ei matkuesta uskaltanut suutaan aukaista, 
sillä niin oli sama ajatus yhteinen ja pyhä. Jän
nitetyin mielin kiskoi Simo äännetöinnä kelk
kansa tehtaan konttorin eteen. Raskaasti huoah
taen pyyhkäsi hien otsaltaan ja heitti kelkka- 
nuoran olaitaan. Lasten kasvot olivat kalpeat 
ja kuvastui niillä kärsivä jännittävä ilme, kun 
isä astui konttoriin työtä kuulostamaan. Pienin 
lapsista äidin rinnoilla kelkassa voihkien kipeästi 
valitti, jota äiti koetti vointinsa mukaan loh
duttaa.

Koristelematta, niinkuin suora rehellinen mies 
ainakin, kysyi hän: »Olisikohan mahdollisuus 
saada työtä. Olen työskennellyt rautasorvärin, 
viilarin ja valurin ammateissa.»

»Missä viimeksi olette työskennelleet?» kysyi 
insinööri.

»V—n tehtaallahan sitä . . .» vastasi Simo 
verkkaan hattua kädessään pyöritellen.

Herrat katsoivat kysyvästi toisiinsa. Eräs van
hempi herroista sanoi ruotsiksi. Hän on var

maan niitä sosialisteja, jotka V—n tehtaalta hää 
dettiin sen vuoksi kun tahtoivat perustaa siellä 
työväenyhdistyksen. .Jassoo», sanoi insinööri 
silittäen miettivänä vaaleata leukapartaansa, »ai
van oikein. Sellaisia työnetsijöitä hän varmaan 
on.» Kääntyi sitten Simon puoleen ja viralli
sen painavasti virkkoi: »Ei ole meillä nyt työtä!» 
Ilma pimeni Simon silmissä. Notkuvin polvin 
poistui hän konttorista. Mitä nyt tehdä ja mi
hinkä nyt mennä? risteili Kysymykset hänen ai
voissaan.

»Saiko isä työtä", kysyivät yhteenääneen lap
set. Mutta vaimonsa ummisti silmänsä uskal
tamatta hiiskua sanaakaan. Sydän tykytti vain 
levottomasti vastausta odottaen.

„En!“ vastasi Simo, tuskin kuuluvalla äänellä.
Kaikki oli hiljaista. Ei kuulunut toviin ai

kaan henkäystäkään, kunnes vihdoin kumpusi 
jokaisesta rinnasta raskaat huoahdukset. Oi 
kuinka paljon, äärettömän paljon epätoivoa ja 
pettymystä sisälsikään tuo yksi ainoa sana, »en!»

Tyyneesti heitti Simo kelkannuoran olkapääl
leen ja taas lähti umpitietä pohjustamaan kelk- 
kakuormansa kanssa talvista taivalta, tuntema- 
tointa tulevaisuutta kohti.

J-n tehtaan konttorin edessä oli taas jälleen 
hiljaista Ei kuulunut sairaan vaimon voihket- 
ta, lapsen kipeätä itkua, raskaita toivodomuu- 
den huoahduksia, ainoastaan konttoriherrojen 
kuiva köhähdys. Ja pyry peitti Simo Saarisen 
kelkanjäljetkin, samoin kuin unhoon peittyy tä
näkin päivänä parempiosaisilta köyhälistön kär
simykset ja oikeutetut vaatimukset. Mutta ei 
peity ja unhoon haihdu sosialismin edellyttä
män veljeyden, tasa-arvoisuuden ja yhdenvertai
suuden ihanne aate.

Tapani Orasmaa.



..Kahleet rikki".
Uudenajan Prometheus. 

(Liittyy kansikuvaan.)

Kreikkalainen tarina kertoo kuinka jumal- 
valtansa ikuiseksi uskova Zeus kahlitsi erämaan 
kallioon Titani Prometheuksen, kostoksi siitä 
että tämä oli uskaltanut ryöstää viluissaan vär
jyvälle kansalle tulen tuolta kansaa säälimättö
mältä Ylijumalalta. Edelleen kertoo taru miten 
kahlittua kidutettiin kaikilla niillä mahdollisilla 
keinoilla, joita kostonraivoon tulleen Zeuksen 
jumalaiset aivot kykenivät keksimään. Koko 
luonto, sekä ilmassa että maassa, vieläpä ve
dessäkin elävät, rukoilivat kidutetun puolesta — 
pyysivät armoa, sekä kehoittivat Prometheusta 
katumaan — tunnustamaan rikoksensa. Pro
metheus vaan ei katunut. Tietäen tehneensä 
oikein auttaessaan kärsiviä ihmisiä, kesti hän 
tyynesti kidutukset. Tyynesti — niin, siinäpä 
onkin tämän tarinan sankarin suuruuden salai
suus. Ulkoisella tyyneydellä hän halveksi Yli
jumalan raakuutta. Kaikesta vallastaan huoli
matta täytyi Zeuksen itselleen tunnustaa olevansa 
voimaton uhriansa nöyryyttämään. Ja taasen 
Prometheuksen, tuon raakaa jumalvaltaa vastaan 
kapinoineen Titanin sisimmässä täytyi kidutuk- 
siensa hetkinä — ulkonaisesta tyyneydestään 
huolimatta — myllertää tuhatmuotoisina vapaus- 
ajatukset. »Kahleet rikki“-käsite muodosti pe
rustan sille jumalraivoa halveksivalle ulkoiselle 
tyyneydelle, mikä kohotti hänet kiduttajansa 
yläpuolelle, joskin tuo käsite täytyi hyljätä 
vastustajan ylivoimaisuuden vuoksi. (Tämä aja
tus onkin alleviivattu esim. taiteilija Alasen 
„Prometheus"-taulussa. Kahlittu sankari siinä 
ylöspyrkivässä asennossa on kohdistanut kat
seensa taivaalta virtaavaan valoon.)

Viimeaikainen ihmiskunnan historia on elä
vöittänyt tarun tapahtumat todellisiksi.

Valtansa ikuiseksi uskova omistava luokka on 
jumalaisen voimansa pääoman avulla säilyttänyt 
itsellensä kaikki tiedon ja taidon valot. Orjuu
tettuina, pääoman kahleita kantaen ovat työväen
luokan miljoonat yksilöt kulkeneet pimeässä

vilusta värisevänä vuosisatoja ihmiskuntahisto- 
rian näyttämöllä. Aikoinaan he pimeytensä 
sokaisemina uskoivat pääoman herruuden vält
tämättömyyteen. Nöyrtyneinä he vapisivat or- 
juuttajiensa edessä, suudellen jumalaisella kun
nioituksella ruoskaa, jonka avulla heitä pidettiin 
loitolla vartioitujen valonaarteiden läheisyy
destä.

Vaan ihmiskuntahistorian näyttämöesitystä 
on ollut ohjaamassa kehityksen kaikkivaltias 
käsi. Pääoma on luonut itselleen yhä uusia, 
tarkoitustaan vastaavampia muotoja. Sen omis
tajat ovat keksineet uusia, kehittyneitä oloja 
vastaavia keinoja elämänsä rikastuttamiseksi 
omistamansa pääoman avulla. Sanalla sanoen, 
kapitalistinen järjestelmä on täydellistynyt.

Kapitalistisen järjestelmän kehittyminen on 
taasen pakoittanut työväestön kehittymään. 
Jokainen uusi edistysaskel kapitalistisen järjes
telmän täydellisyyttä kohti on ollut uusi lisä- 
paino työn orjuuden pakkotaakkaa kantaville 
joukoille. Samalla se on ollut arvokas voiman 
lisä heidän henkisen minänsä hereille valveutta- 
miseksi. Jokainen kapitalistisen järjestelmän 
uusi saavutus on lysähtänyt raskaana työläis- 
yksilöiden harteille entisen kuorman täytöksi. 
Välttämättömyyden pakosta se jysähdys on 
myös röykäyttänyt heidän rinnoissaan uinuvaa 
itsesäilytysviettiä. Ja kun heidän henkinen ole
muksensa kerran oli saanut liikkumiskyvyn, 
ovat olevat olot velvoittaneet sitä kasvamaan ja 
voimistumaan. Työläisien sisäisen kehityksen 
tapahtuessa on heidän silmissään pääoman juma
lainen kirkkaus hetki hetkeltä himmentynyt - 
kadoten vihdoin kokonaan. Heille on alkanut 
selviytyä työn arvo yhteiskunnallisena voima
tekijänä, niiden tiedon ja taidon valojen syn
nyttäjänä, joiden osallisuudesta he ovat olleet 
eristettyinä. Ja he ovat alkaneet vaatimaan itsel
lensä oikeutettua osaa luomistansa elämän rik
kauksista.
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Jokainen ruoskanisku, millä omistavan luokan 
etuoikeuksien suojelijat ovat torjuneet työväkeä 
valonaarteiden läheisyydestä, on tehnyt tehtä
vänsä. Jokainen isku on ollut luokkatietoisuu
den agitaattori. — Se on kirkastanut iskun saa
neen sisimmässä »kahleet rikki«-käsitettä.

Yksilöt ovat voimattomia yhä kiteytyvän 
pääoman raa'an herruuden edessä, sen on työ
läisille opettanut orjuuttajiensa pääomanomista- 
jain jokahetkinen yhteenliittyminen. Ja niin ovat 
työläisetkin järjestäytyneet kansainväliseen luok
kataisteluun kansainvälistä pääoman valtaa vas
taan, »kahleet rikki "-ajatuksen toteuttamiseksi.

Nykypäivien luokkataistelu on kehittynyt rat
kaisevaksi otteluksi vallasta. Maailmansota sen 
siksi kehitti. Tuon surkeankuuluisaksi tulleen 
maailmansodan aikana kuormitti saaliinhimoi- 
nen kapitalistiluokka työväen kannettavaksi niin 
ylenpalttisen kärsimysten taakan, että valveutu
nut työväki ei voinut sitä enään tyynenä kantaa. 
Työväki päätti kertakaikkiaan vapauttaa itsensä 
orjuuttajiensa vallanalaisuudesta. Maailmansota, 
joka oli alkanut enentymishaluisen pääoman 
itsekkäästä tahdosta, on muuttunut kansainväli
sesti järjestyneiden pääoman ja työn väliseksi 
valtataisteluksi.

Valtaistuimia sortuu. Työväki nousee het
keksi pinnalle jossain, vaipuen seuraavalla het
kellä kapitalismia puolustavan militarismin hyö
kyaallon vaahtoihin. Koko maailma on kuin 
käymistilassa oleva tulivuori.

Pääoma puolustaa kaikin keinoin entistä 
kaikkikaikkista jumaluuttansa, sitä halveksivaa, 
maan uumenista noussutta Titania vastaan. Ja 
missä tuo kapinoiva Titani on jo uskaltanut 
ryöstää pääoman aarreaitasta valon, siellä seu
raavalla hetkellä julmistunut pääoma-Zeus sitoo 
itsensä vapauttaneen kapinoitsijan, ruoskien ja 
kiduttaen sitä, kaikille jumalaksi itsensä luule
ville »kahleet rikki "-ajatusta hautoville muka 
peljättäväksi varotukseksi. Kuin sadun Pro-

metheus, kestää nykyaikainenkin Titani kidu
tukset, sillä se tietää tehneensä oikein ottaessaan 
pääoma-Zeukselta sen mikä on kansalle kuulu
vaa. Ja vielä enemmän: Nykyaikainen Pro- 
metheus on tietoinen siitä, että pääoma-Zeuksen 
jumaluus on valheellinen, eikä se voi kauankaan 
kestää. Siksipä Titani voi kahlehdittunakin hal
veksia kaikkia entisen Ylijumalan kidutuskei- 
noja, joilla häntä yritetään nöyryyttää. Nyky
aikainen Prometheus tuntee joka hetki voimiensa 
kasvavan ja siksipä se vuoreen sidottunakin 
voimatonta kiduttajaansa uhmaten vartoo vain 
»kahleet rikki"-ajatuksen toteuttamishetkeä.

Meilläkin on tuo vanha jumaluustaru toistu
nut. Onnettoman kansalaissodan jälkeen lyötiin 
Suomen työväenluokka, tuo pääoman valtaa 
uhmaileva Titani, kokonaan. Se sidottiin tuhat
kertaisiin kahleisiin, kidutettiin. Vaan kaikkein 
onnettomimpanakin hetkenä säilyi vapaus-usko 
kahlittujen sieluissa. Tulevaisuus siinti synkän 
suruharson lävitse valoisana. Voimakas »kah
leet rikki"-käsite ei hetkeksikään kadonnut kidu
tettujen tajunnasta.

Suomen (ja miksei koko maailman) kahlittua, 
nälällä sekä kaikilla muilla inhimillisillä kei
noilla kidutettua Prometheusta kuvaa veistos, 
jota kansikuvamme esittää. Katseensa on suun
nattuna valoon, jonka hillitön kaipuu hänet pa- 
koitti nousemaan valon vartijoita vastaan, ja josta 
syystä hänet sidottiin sekä kidutettiin. Se sama 
voittamaton kaipuu on antanut kidutetulle voi
maa murtaa kahleensa. Näemme millä sisäi
sellä kiihkeydellä hän vapauttaa itsensä lauen
neiden kahleiden painosta, kadottamatta het
keksikään näköpiiristään päämääränsä valoa.

Kuvapatsaan, jonka nimenä on .Kahleet rikki", 
on veistänyt nuori jyväskyläläinen työläistaitei- 
lija J. O. Raja-aho. Kehittyköön hänen tai- 
teensa ihanimpaan kukkaan työläisten raskautetun 
elämän eri ilmiöiden vilpittömäksi tulkitsijaksi.

E. I_.

- 57 —



Osastosta osastoon.
Kun sain maaliskuun loppupuolella Suomen 

Metalliteollisuustyöntekijäin Liiton toimikun
nalta toimekseni lähteä herättelemään nukku
neita osastoja ja järjestelemään liiton toimintaa 
yleensä eri osastoissa, niin lähdin matkalle var
sin pessimistisin mielin. Vallitsihan silloin vielä 
mitä perusteellisin .vapauden aika". Arvelin 
työväestön mielialan olevan hyvin lamaannuk
sissa, niidenkin, jotka olivat säilyneet .rauhoi
tukselta». Työväentalothan olivat melkein poik
keuksetta vielä takavarikossa, osastojen irtain 
omaisuus samoin. Jäsenistöstä parhaimmat joko 
vankileireissä, maanpakolaisina tai makasivat 
joko murhattuina tai kaatuneina maan povessa. 
Osastoista olivat vasta muutamat ilmoittaneet 
olemassaolostaan. Olin sitä mieltä, etteivät ne 
metallimiehet, jotka olivat »rauhoitukselta» säi
lyneet, tahtoisi kuulla puhuttavankaan ammatti
yhdistysliikkeestä — olihan niin monta huo
mattavaa jäsentä murhattu yksinomaan sen 
takia, että olivat olleet ammattiosastojen luotta
mustoimissa. Toiselta puolen ajattelin, etteivät 
toiset tahtoisi sen takia alottaa ammatillista toi
mintaa, kun siihen tavallaan sisältyy eräänlai
nen yhteistoiminta kapitalistien kanssa. Onhan 
arveluttavaa ryhtyä verivihollisen kanssa yhteis
toimintaan. Suorempia keinoja arvelin haluttavan.

Näin maaliskuun loppupuolella. Nyt kun 
olen matkani tehnyt, on asianlaita koko lailla 
toinen. Seuraavilla riveillä esitän vaikutelmiani 
matkaltani osastosta osastoon.

Ensimäisiä vaikutelmia oli se, että metalli- 
miesten keskuudessa on kansalaissota tehnyt 
hirvittävää jälkeä. Hyvin harvassa tapasi enti
siä osastojen johtohenkilöitä, johtokunnan jä
seniä. Varsinkin etelä-Suomessa oli asianlaita 
näin. Mutta samalla kun tein tämän havain
non, sain huomata, että mielialan lamaannusta, 
epäuskoa työväenluokan lopullisesta voitosta, 
sai etsimällä etsiä metallimiesten keskuudesta, 
sittenkään sitä löytämättä. Keinoista, joilla sii
hen päämäärään pyritään sen sijaan näytti ole
van jonkunverran erimielisyyttä. Mutta yleinen 
mielipide tuntui kumminkin olevan se, että

ellei meillä ole käytettävinämme niitä varustuk
sia, joita lujat ammattiyhdistykset meille suovat, 
emme ikinä pääse sosialistisesti järjestettyyn 
yhteiskuntaan. Ja siksi onkin jokaisella paikka
kunnalla, missä metallimiehiä työskentelee, tar
tuttu toimintaan käsiksi entistä innokkaammin. 
Ja mikä on suuriarvoista: tällä innostuksella ei 
ole tilapäisluonnetta. Sellaisilla paikkakunnilla, 
missä »puhdistus* on ollut oikein perinpohjai
nen, kuten esim. Kyminlaaksossa ja Varkauden 
seuduilla, on käyty toimimaan sellaisella reip- 
paudella ja päättäväisyydellä, että sitä voi suosi
tella esimerkiksi muille. Tuntuu paikallakävi- 
jästä siltä, ikäänkuin murhattujen toverien 
näkymättömät henget kuiskaisivat sikäläisten 
metallimiesten korviin järjestötoiminnan välttä
mättömyydestä, kannustaisivat heitä yhä kiin- 
teämpään yhteistoimintaan. Ei minkäänlaiset 
pakkokeinot näytä pelottavan Suomen rauta
kouria. Päinvastoin. On liikuttavaa nähdä 
kuuden- jopa seitsenkymmenvuotisten vanhus
ten, harmaahapsisten, hääräävän vapaa-aikoinaan 
osastotehtävissä innokkaasti mukana — suorit
tamassa poikiensa tehtäviä, jotka ovat »maan
pettureina» joko sorakuopissa tai kituvat vanki
leireillä.

Melkein ilahduttavimman ilmiön tapaa Sa
vossa. Savoa olemme tottuneet pitämään, 
ainakin silloin kun on ollut puhe työväenliik
keestä, pimeinpänä paikkakuntana. Kun savo
lainen metallimies tuli työnetsintään esim. Hel
sinkiin, niin helsinkiläiset silloin tavallisesti 
kysäsivät: Ootko tullut tiedustelemaan piälys- 
miehen paikkoo? Sikäli kun järjestäytymisestä 
ja jäsenten yhteistoiminnasta voi Savon metalli- 
osastoissa pistäytynyt päättää, on savolaisen 
ajatusmaailmassa tapahtunut täysikäännös. Tämä 
käännös on tehty sinne päin, mistä kangastaa 
proletariaatin tulevaisuus. Ja kun savolainen 
ryhtyy ajamaan jotakin asiaa koko tahtonsa voi
malla, niin saamme olla varmat, ettei hän hel
litä sitä ennenkuin on saavuttanut tarkoituk
sensa, tapahtukoonpa matkalla suuriakin vastoin
käymisiä.
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Suuremmoista oli kuunnella kuopiolaisten 
metallimiesten kertomuksia siitä,'miten he puo
lestaan harjoittivat agitatsioonia kunnallisten 
ja valtiollisten vaalien aikana. Varsinkin kun
nallisten vaalien edellä he sitä harjoittivat. 
Eihän Kuopiossa silloin vielä ilmestynyt edes 
omaa lehteä ja yhdistystoimintakin nosti vasta 
päätään. Porvarillinen sanomalehtimiehistö sen 
sijaan käytti kaikkia niitä keinoja mitä julki
sella sanalla on, mennen toisinaan pitkälle val
heellisuuksiin asti, koettaen ' provoseerata työ
väestöä. Mutta kaikesta huolimatta tuli Kuopion 
kunnanvaltuustoon sosialidemokraattinen enem
mistö.

Pohjanmaalla taas aina Rovaniemeltä, »Lapin 
raukoilta rajoilta" eteläpohjanmaan rannikko
alueelle saakka, tapaa metallimiehiä, jotka, sa
malla kun huolehtivat teknillisten tietojensa 
kartuttamisesta ja yleensä ammattikuntoisuutensa 
kehittämistä, samalla kiinnittävät järjestelmällistä 
huomiota siihen, että ovat selvillä siitä, mitä 
ammattiyhdistysliike ja yleensä työväenliike on, 
mitä se merkitsee ja mitä se työläisiltä vaatii, 
ennenkuin voidaan toteuttaa ne teoriiat, joiden 
mukaan rakennetaan sosialistinen1 yhteiskunta. 
Esim. Pietarsaaren ja Vaasan osastojen kokouk
sissa käydyt keskustelut asiallisuuteensa nähden 
osottavat sellaista tietoisuutta, jota on tavatta
vissa ainoastaan harvoissa osastoissa. Pohjalai
set metallimiehet käsittävät, että ammattiyhdis
tyksien avulla ei päästä lopulliseen päämäärään. 
Ammattiyhdistykset ovat välttämättömiä väli- 
keinoja, joiden avulla koetetaan estää työväestöä 
sortumasta niin kauan kuin elämme kapi- 
talistisesti järjestetyssä yhteiskunnassa — ammatti
yhdistykset koittavat kapitalistisen yhteiskunta
järjestyksen puitteissa nankkia työväestölle 
välttämättömiä elämänehtoja, jotta säilyisimme 
siihen saakka kunnes tilaisuus inhimilliselle 
kehitykselle on auennut. Ammattiyhdistyksissä 
voidaan sitä paitsi muokata työväestön mieli
alaa, ajatusmaailmaa soveliaaksi sosialistiselle 
järjestykselle ja kasvattaa proletaarista kuria. 
Työtaistelujen ja muiden yhteistoimintojen 
kautta opetetaan työväestöä huomaamaan, mikä 
voima yhteenliittymisellä on. Näin ajattelevat 
pohjalaiset metallityöläiset ammattiyhdistysliik
keestä. Ja minä lausun: näin pitäisi kaikkien 
palkkatyöläisten ja luokkavaltion kansalais
ten ajatella, ja lisään: näin ajatteleekin suu

rin piirtein ymmärrettynä Suomen työväen
luokka.

Keski-Suomen osastoissa on toiminta yleensä 
vilkasta, jopa jossain osastossa erinomaista. On 
nim. osastoja, joissa järjestäytyminen voidaan 
merkitä 100 %. Joissakin se on pikkaisen alle. 
Kaikissa osastoissa yli 5O°/o. Huomiota kiin
nittävää on sellainen ilmiö, että niinkin syrjä
seutujen metallityöläiset kuin esim. Äänekosken 
ja Tikkakosken, menevät toimintakyvyssään 
edelle »kultturikeskuksien" työläisistä. Tämä 
kai johtunee siitä, että he siellä korven keskellä 
eivät ole tilaisuudessa tappamaan aikaansa n. s. 
»uusiaikaisilla" keinoilla ja tulevat tästä syystä 
kiinnittäneeksi suurempaa huomiota järjestötoi
mintaan, joka on muodostunut heille oikein 
»sydämen asiaksi’, jona sen pitäisi kaikilla työ
läisillä olla. Päättäväisyydessä eivät keskisuo
malaiset ole yhtä ehdottomia kuin pohjalaiset, 
eivätkä sitkeydessä yhtä kestäviä kuin savolaiset, 
mutta sen siaan heidän käytännöllinen toimin
tansa on jossakin suhteessa huomattavampaa.

Varsinais-Suomessa, .Auran rannoilla" tapaa 
metallimiehiä, jotka eivät suinkaan ole »läpäis
seet" »vapauden aikaa" kaikkein helpommalla, 
mutta jotka siitä huolimatta ovat tarttuneet toi
mintaan käsiksi, joskaan ei yhtä monilukuisena 
kuin ennen, niin sitä tietoisempana ja luotetta
vammalla joukolla. Ken on tilaisuudessa tutus
tumaan Turun metallimiesten mielialoihin, on 
päässyt selville myöskin siitä, minkälainen mieli
ala yleensä Varsinais-Suomen metallimiesten 
keskuudessa vallitsee. En usko paljon erehty
väni, jos lausun, että varsinais-Suomen metalli
miehet ovat liittyneet ammatillisiin järjestöihin
sä sen takia, että he niissä löytävät varustukset, 
jotka suojaavat heitä kapitalismin kuulilta hei
dän suorittaessaan osaansa köyhälistön vapaus
taistelussa.

Etelä- ja itä-Suomen metallimiehet ovat seka
laista ainesta. Täällä löytyy kaikkein parhaim
mat ja toimintakykyisemmät ammattiosastot, 
mutta myöskin kaikkein huonoimmat. Tänne 
on kokoontunut metallimiehiä kaikilta Suomen 
kolkilta. Siksi on täällä pohjalaista päättäväi
syyttä, savolaista sitkeyttä ja itsepintaisuutta, 
keski-suomalaisten harrasta toimintakykyä ja 
varsinais-suomalaista vilkkautta. Ja juuri nä
mä seikat ovatkin itä- ja etelä-suomalaisten siu
naus. Jos joitakin alotteita tehdään tai muut
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sellaiset kysymykset sukeltautuvat pinnalle, on 
alote usein lähtenyt täältä. Etelä- ja itä-Suomen 
metallimiehet ovat saaneet maistaa „vapauden» 
katkeran maljan pohjasakkaa myöden; siksi on 
jälelle jääneiden toiminta syvää ja luonteeltaan 
jyrkän kulmikasta.

Edellä on selostettu pääasiassa niitä hyviä 
puolia, joita osastoissa pistäytyvä tapaa. Mutta 
tekee matkanvarrella toisenlaisiakin havaintoja. 
Varsinkin ruotsinkielisillä seuduilla tapaa me
tallimiehiä, jotka sairastavat n. s. »käsivarsitau- 
tia", kuuluvat suojeluskuntiin ja ovat täten aset
tuneet poikkiteloin työväestön ammatillista toi
mintaa vastaan. Toisin paikoin kuten esim. 
Teijon ja Kirjakkalan tehdasalueella ovat metalli
miehet kylläkin erossa suojeluskunnista, mutta 
sen sijaan he osottavat muulla tavoin vieraita 
ja tuomittavia menettelytapoja. He nimittäin 
eivät harjoita minkäänlaista yhteistoimintaa vaan

käyvät vuoronsa jälkeen tehtaan konttorissa kan
tamassa muiden työläisten päälle ja koettavat 
tätä tietä päästä isännistön suosioon, saadak
seen pikkusen lisää kurjiin palkkoihinsa. Kaik
ki työläiset eivät tietenkään ole tällaisessa in- 
hoittavassa pelissä mukana, mutta yleensä sai 
sen käsityksen kun paikkakunnalla pistäytyi, että 
mainittu ilmiö on varsin huomattava Kirjakka
lan ja Teijon metallityöläisten keskuudessa. 
Nämä tällaiset ilmiöt, jotka siellä täällä pistä
vät silmään, ovat kumminkin niin pieniä teki
jöitä, etteivät ne suurestikaan häiritse sitä ilah
duttaa kokonaisvaikutusta, minkä osastoista saa.

Kaikenkaikkiaan; liittomme osastot ovat jäl
leen hyvällä toiminnan alulla, ja uskon, että 
kun jokunen aika on kulunut, niin voimme mer
kitä aikakirjoihin, että metallimiesten järjestäy- 
minen lähenee 100 °/o.

Emil Tuomi.
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Työväenliikkeen palveluksessa.
Muistelma.

Metallityöläisten työriitain kanssa jouduin te
kemisiin Varkauden tehtaalla vuosien 1903-04 
vaihteessa, jota S. Metallityöntekijäin liiton 15 
vuotisen toiminnan johdosta annetussa juhla
julkaisussa olen selostanut. Myöhemmin Hel
singin Paikallisjärjestön sihteerinä, Ammatillisen 
liittovaliokunnan sihteerinä, Ammattijärjestön 
toimikunnan varapuheenjohtajana ja lopuksi 
hallitusmiehenä jouduin metallityöläisten työ
riitojen kanssa tekemisiin.

H:gin Paikallisjärjestön sihteerinä ollessani 
ensi kerran jouduin metallityöntekijäin työriitaa 
sovittamaan kesällä 1915. Naulanlämmit- 
täjäpojat Helsingissä Sillanrakennus O.Y. lai- 
vaveistämöllä tekivät lakon, noudattamatta laissa 
säädettyä irtisanomisaikaa ja esittämättä tehtaan 
johdolle ennen lakon tekemistä edes palkan- 
korotusanomustaan. Lakon tehneitten sijaan 
komennettiin yliverstaalta toiset pojat, jotka siitä 
rikkurityöstä myöskin kieltäytyivät. Ne erotet
tiin työstä. Pannu- ja levysepät ottivat poikain 
asiain käsitelläkseen. Valittiin lähetystö käy
mään tehtaan johdon puheilla. Allekirjoittanut 
valittiin parin rautakouran kanssa lähetystöön. 
Kävimme insinööri Lindbergin kanssa asiasta 
puhelemassa.

Pyysimme, että pojat otettaisiin takaisin työ
hön. Lakontehneitä ei luvattu missään tapauk
sessa ottaa takaisin, koska ne tekivät lakon esittä
mättä ensin vaatimuksiaan. Erotettujen takai
sin ottamista luvattiin miettiä. Mutta siitä asi
asta päätöksen teko ilmoitettiin riippuvan insi
nööri K. Södermannista. Näillä tiedoilla palasi 
lähetystö. Pannu- ja levyseppäin kokouksessa 
puhuttiin paljon naulanlämmittäjäpoikain lakon 
puolesta ja aikamiesten piti ruveta myötätuntoi- 
suuslakolla poikain lakkoa kannattamaan. Kun 
kokous ei uskaltanut lakon tekemistä vastustaa, 
niin minun järjestön virkamiehenä täytyi se tehdä. 
Päätökseksi tuli: lakkoa ei tehdä. Suuri enem
mistö miehistä oli päätökseen tyytyväinen.

Marraskuun suurlakon jälkeen (1905) oli sa
malla tehtaalla ollut pieniä rettelöitä. Työn

johtajia ei osa miehistöstä olleet totelleet. Työ- 
insinööri Lindbergin käskyjä ei noudatettu, eräät 
olivat häntä julkisesti vastustaneet. Tästä oli 
seurauksena, että isännistö sanoi koko laiva- 
veistämön työväestön irti työstä, jonka piti päät
tyä 21 p. joulukuuta. Rettelöjen johdosta toimi
tettiin polisitutkinto, jossa todettiin, että elin- 
keinolakia ja rikoslakia vastaan olivat eräät työ
läiset rikkoneet. Kun nämä seikat antoivat isän- 
nistölle oikeuden erottaa nämä työläiset heti 
työstä, niin työväestö joulukuun 12 p:nä pitä
mässään kokouksessa päätti julistaa laivaveistä- 
möllä lakon, noudattamatta 14 vuorokauden irti
sanomisaikaa, mikä tähänaikaan oli tässä teh
taassa käytännössä.

Taas pidettiin kokous ja valittiin lähetystö 
tehtaan johdon puheilla käymään. Pyydettiin 
sulkujulistusta peruuttamaan. Ei luvattu. Pyysin 
selitystä, miksi laivaveistämön työväestö koko
naisuudessaan oli irti sanottu? Meille luettiin 
tiedoitus aina heinäkuusta alkaen josta selvisi 
seikkoja, joita ei voinut puolustaa eikä valheeksi
kaan väittää. Sulku sanottiin olevan vaan muo
dollinen. Pyysimme parempia työtodistuksia 
erotetuille. Ne lopuksi luvattiinkin. Näillä tie
doilla sai lähetystö palata takaisin.

Lakkolaisilla oli iltapäivällä kokous Yrjönkatu 
27. Minut valittiin puheenjohtajaksi. Esitin 
keskusteltavaksi: »Jatketaanko lakkoa, vai pala
taanko työhön?" Pyysin, että lakon jatkamisen 
kannattajat esittäisivät joitakin perusteluja lakon 
jatkamiselle, onko työläisillä nyt mitään voiton 
mahdollisuuksia. Parin viikon kuluttua on joulu 
ja joulun välipäivät on nämä tehtaat usein seis
seet, että puoliväliin tammikuuta lakko voi her
rojen puolesta jatkua ilman sovitteluja ja mis
tään ei tule avustusta tällä tavalla alotetulle 
lakolle. Näistä 250 työläisestä 3 puhujaa kan
natti lakon jatkamista, kuitenkaan he eivät esit
täneet mitään muita syitä lakon jatkamiselle, kuin 
sen, että sitten työnantaja saa suuremman vahin
gon. Tätä perustelua vastaan huomautin, että 
mitä hyötyä siitä työläisille on, jos työnantaja
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saakin suuremman vahingon, kun työntekijät 
kuitenkin häviävät ja perinpohjin nöyrytettyinä 
saavat palata työhön. Äänestettiin, jossa ainoas
taan nuo 3 puhujaa kannattivat lakon jatka
mista. Näin päättyi tämä sulku — ja lakko.

Metallivalajat J. D. Stenberg ja Sönnerin 
tehtaalla talvella 1906 esittivät isännistölle, että 
palkkoja valajille korotettaisiin 30 °/o:lla. Tämä 
esitys tehtiin Paikallisjärjestön luvalla. Mutta 
isännistö jyrkästi hylkäsi vaatimukset ja ilmoitti, 
että joka ei tyydy niihin palkkoihin, saa 
mennä.

Lakko alkoi ja sitä ennen ei sovitteluja ollut. 
Käännyin Metalliteollisuuden harjoittajan liiton 
sihteeri Leo Ehrnroothin puoleen ja esitin hä
nelle asian. Hän suhtaantui lakkolaisten asiaan 
ymmärtämyksellä. Hän otti selvää muitten kone
pajojen valajain palkoista ja havaitsi, että ne 
olivat noin 20 % pienemmät Stenbergin ja Po
jat konepajassa. Palkkoja siis oli mainitussa 
konepajassa korotettava 20 °/o:lla. Herra Ehrn
rooth soitti mainitulle tehtaalle ja pyysi saada 
tilaisuutta neuvotella. Meidät kutsuttiin yhdessä 
neuvottelemaan, johon heti lähdimmekin. Teh
tailija itse oli nuori nulikan näköinen kipeä- 
silmäinen mies. Hän otti meidän perin epä- 
ystävällisesti vastaan. Minulle hän haukkui ja 
syytti, että minä muka olen yllyttänyt työläiset 
lakkoon. Sen johdosta hän teki minulle kysy
myksen :

• Kuinka kauvan Te aijotte pitää meidän teh
dasta lakkotilassa?"

Vastasin: „En minä ole tehnyt lakkoa, vaan 
sen ovat tehneet valajat. Ja ne luultavasti eivät 
sitä lopeta ennenkun heidän oikeutettuihin vaati- 
muksiinsa on suostuttu.”

Mutta tästä tuo herra vain suuttui ja paiskien 
kassaholvin ovea huusi: »Kaikki ne vaativatkin 
palkankorotusta! Miehet sellaiset laiskurit, jotka 
seisovat valuhuoneessa kuin Miina Sillanpää.” 
Ja jatkoi. »Jos oltaisiin Amerikassa, niin prow- 
ningista antaisin ja sillä tällaiset asiat siellä rat
kaistaan." Huomautin hänelle että hänen pu
heensa ja käytöksensä oli aivan sopimatointa. 
Sanoin että olin kutsuttuna saapunut työriidasta 
neuvottelemaan enkä haukuttavaksi. Herra L. 
Ehrnrooth häpesi tuon herrasmiehen käytöstä, 
joka piti oleman insinööri ja tehtaan omistaja. 
Aijoin lähteä pois kun moisella tavalla kohdel
tiin, mutta Ehrnrooth pyysi odottamaan siksi

kunnes tehtaan johdossa oleva insinööri tulee 
konttooriin. Samassa saapuikin insinööri S—r 
konttoriin, ja ryhtyi asiallisesti kanssamme neu
vottelemaan asiasta. Ehrnrooth esitti hänelle, 
että valajain palkat olivat tässä tehtaassa 20°/o 
pienemmät kuin paikkakunnalla muissa tehtaissa. 
Tämän kuultuaan ja tultuaan vakuutetuksi siitä, 
että asia näin oli ilmoitti hän, että palkat mai
nitulla määrällä korotetaan. Mutta sitten tuli 
kysymys siitä, että kaikki entiset työläiset tuli 
heti päästä työhön entisille paikoilleen. Ja in
sinööri S—r arveli siihen menevän aikaa pari 
viikkoa, koska työt mitä oli ollut oli lakon joh
dosta annettu pois ja uusia tilauksia ei lakon 
aikana ole voitu vastaan ottaa.

Näillä ehdoilla oli hän valmis tekemään 
sovinnon.

Minun tehtäväkseni tuli esittää nämä ehdot 
lakkokomitealle ja lakkolaisille. Lakkokomitealle 
ehdotin, että sovinto tehtäisiin. Palkkoja oli 
sentään huomattavasti korotettu. Mutta miten 
sen työhön menon järjestäisi. Isännistön tar
koitus saattaa olla, että se haluaa nähdä kuinka 
lakkolaiset yhtaikaa kilvan rientävät pyrkimään 
työhön, jolloin isännistöllä on tilaisuus toisia 
nöyryyttää. Miten kilpailu tässä suhteen voitai
siin välttää? Ehdotin lakkokomitealle, että työ
hön menisivät ainoastaan ne, jotka työnjohtajat 
kutsuvat ja että niiden on koko palkkansa an
nettava lakkokassaan, josta sitten jaetaan yhtä 
paljon niille jotka eivät ole työssä kuin niillekin, 
jotka työssä ovat. Tämä ehdotus pitkän har
kinnan jälkeen hyväksyttiin. Se huomattiin lak
kolaisista tyystin hävittävän liiallisen halun pyr
kiä ennen toveriaan työhön. Ehdotus esitettiin 
lakkolaisten kokoukselle, jossa se myöskin hy
väksyttiin. Mutta sitte joku, joka ei ollut tu
loksiin tyytyväinen, vaati asiaa valaja-ammatti
yhdistyksen kokoukseen, jossa päätettiin, että 
työnantajaliiton työnsulku-uhkauksista huoli
matta lakkoa on jatkettava. Olin läsnä kokouk
sessa ja panin vastalauseeni päätöstä vastaan ja 
lausuin, että päätöksen tekijät ovat siveellisessä 
edesvastuussa lakon jatkamisen seurauksista. Yh
distys päätti heti purkaa päätöksensä ja annet
tiin lakkolaisten itse päättää, jatkavatko lakkoa, 
vai lopettavatko sen. Lakkolaiset olivat jo, ku
ten mainittu hyväksyneet lakon lopettamisen 
ja työhön palaamisjärjestyksen.

Lakko siis lopetettiin ja mitään kilpailua työ-
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hön menossa ei tullut, vaan tehtaan pomot sai
vat juosta melkein .jokaisen valajan kotona hake
massa työhön. Ja eikä kestänyt kun neljä päi
vää, niin kaikki lakkolaiset olivat päässeet työ
hön entisille paikoilleen.

Monissa muissakin metallityömiesten työrii
doissa olin vuosina 1906—1908 ja 1917 mukana. 
Mutta koska siitä syntyisi liian pitkä historia, 
niin lopetan tähän, että jää tilaa muittenkin 
muistelmille.

M. P-ri.

TAKOKAA.
Säkenet sinkuu
palkehet vinkuu,
ahjossa hiilet hehkuaa.
Hartia voimin,
töin sekä toimin
sepot ne pajassa ponnistaa.

Moukarin ryske,
pauhu ja jyske
kauas saattavi sanomaa,
kuinka ne yössä.
heiluvat työssä,
kunnes huomen se sarastaa.

Ulvovi viimat,
rientävi tiimat,
lietsokaa veikkoset vinhemmin. 
Miljoonat huokaa 
Sampoa luokaa. —
Työssä on viihtymys suloisin.

Hehkuvi liesi,
nainen ja miesi
aatteen ahjohon astukaa! 
Kaikki on yössä 
raadamme työssä 
valmihiks' onnen sampo jo saa!

HILJA LIINAMAA.
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Mustissa kirjoissa.
Kerron tässä eräitä tapauksia, jotka sattuivat 

niinä aikoina, jolloin metallityöntekijäin liiton 
syntysanat lausuttiin. Ne tosin koskevat suu
rimmaksi osaksi allekirjoittanutta personallisesti, 
vaan koska tämä kertomus samalla antaa jon
kinlaisen kuvan senaikuisista riennoista ja me
nettelytavoista, niin lienee se tällaisessa muis- 
telmajulkaisussa paikallaan.

Leikattiin vuosiluku 1899. Helsingin työväen
yhdistyksen juttutuvassa, Yrjönkatu 27, oli m.m. 
herätetty kysymys vapunpäivän viettämisestä 
vapaapäivänä ja mielenosotuskulkueen toimeen
panemiseksi samana päivänä. Tiedettiin kyllä, 
että tämä tulisi olemaan uhkarohkea yritys, sillä 
tätä ennen oli vaan tehty jonkinlaisia kävely
retkiä joko helluntaimaanantaina tai kesäkuun 
ensimmäisenä sunnuntaina, mutta koska vapun
päivän pyhittäminen työväestön yleiseksi juhla
päiväksi oli meidänkin maassamme otettava 
työväen keskuudessa käytäntöön, niin päätettiin 
se nyt panna alulle.

Metallityöntekijäin osastot, joita silloin lienee 
ollut noin 6, olivat heikkoja. Jäseniä kussakin 
osastossa keskimäärin noin 30 å 40. Kun sen 
lisäksi osastojen ulkopuolella olevat metallityö
läiset olivat suurimmaksi osaksi .pimeitä veik
koja", niin yleistä osanottoa ei voitu toivoa
kaan rautakourien taholta. Silti sitä yritettiin 
työnantajain ja porvarillisten lehtien uhkauk
sista huolimatta. Luotettiin senaikuisten vah
vempien järjestöjen — rakennustyöläisten — 
myötätuntoon ja apuun, jos joitakin vakavam
pia rettelöitä asian johdosta olisi metallityön- 
tekijöille koitunut.

Mielenosotusretki, joka toimeenpantiin väki- 
juomalakkolaisten mielenosoituksen nimellä, ja 
johon otti osaa noin 1,000-kunta työläistä, niistä 
metallityöntekijöitä ehkä 200, kului rauhalli
sesti. Seuraavana päivänä, tiistaina, alkoi sitte 
useammassa työpaikassa tilinteko retkeen osaa- 
ottaneiden ja työnantajain välillä, joitten tilin- 
tekohetken tuloksena oli, että useat työläiset 
saivat lähteä kilometritehtaalle, joutuen päälle 
päätteeksi vielä työnantajain „mustiin kirjoihin".

Niin kävi tämän kirjoittajallekin.
Työskentelin silloin Rautatien konepajassa 

Helsingissä missä olin ollut vuodesta 1890 al
kaen. Olin jo ennestään rautatieherrain silmä- 
tikkuna, syystä että vointini mukaan koetin 
työskennellä järjestötoiminnan hyväksi sikäläisen 
työväen keskuudessa ammattiosastoon jäseniä 
hankkimalla, Työmieslehteä y. m. työväen jul
kaisuja levittämällä, j. n. e. Useat kerrat olivat 
insinööri L., mestari S. y.m. tulleet työpaikalleni 
pitämään .ylösrakentavaisia saarnoja" jossa ei 
sanoja säästetty. Uhkauksilla, jopa hyvän toi
meentulon lupauksillakin koettivat he saada mi
nut irtisanoutumaan järjestyneen työvän toi
minnasta, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Vaikeni sitten toukokuun 2 päivä. Miehet 
saapuivat työpaikoilleen, kuten tavallista. Mutta 
sähköä oli ilmassa, sillä noin 30 konepajan 
500:sta työläisestä oli ottanut osaa edellisen päi
vän mielenosotukseen. Pomot olivat hyvin 
salaperäisen näköisiä. Odotettiin siis mitä tu
leman piti. Noin kello 10 tienoissa oli jänni
tys ylimmillään, silloin saapui yli-insinööri K. 
M. M. konttoriin, kutsuen sinne kaikki osasto
jen mestarit. Mitä täällä tapahtui, sitä en tiedä, 
mutta tulos oli se, että 4 miestä pajasta ja 
tämän kirjoittaja, joka työskenteli vaskiseppä- 
osastolla saimme tiedon olevamme vapaat rauta 
tienkonepajan toimista 14 päivän kuluttua. 
Muut retkeen osaaottajat pääsivät sillä kertaa 
ankaralla varoituksella. Sepät kuitenkin heti 
pelastivat toverinsa, uhkaamalla lähteä kaikki 
irtisanottujen mukana, mutta allekirjoittaneen 
suhteen pysyi irtisanominen voimassa. Sitä ei 
voinut muuttaa Konetehtaalaisten ammattiosas
ton valitsema lähetystö, ei Mäntymäellä pidetyn 
yleisen työväenkokouksen painostus, ei pilatehti 
.Kompiassa" ollut insinööri M. vähemmän 
imarteleva kuva ja kirjoituskaan. Ei, hän py
syi sanassaan.

Talvi v. 1900 oli ankara. Yleinen työttö
myys vallitsi kaikkialla. Allekirjoittanut oli 
jouluksi saanut „pumssit“ Laivatokasta, syystä 
josta lähemmin alempana. Kirjoitin Viipurin
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rautatiekonepajan insinöörille hra Mille, kysyen 
työtä. Vastauksessaan hän kehotti tulemaan 
sinne, sillä työtä kyllä löytyisi. Matkustin. Kun 
pääsin sinne, ilmoitettiin minulle, että M. oli 
kutsuttu Helsinkiin, rautatiehallitukseen. Odotin 
kolme päivää. Insinöörin palattua Helsingistä 
ilmoitti hän, että rautatiehallituksesta saamansa 
käskyn mukaan ei hän voinut ottaa minua työ
hön. Sain siis mennä. Asemani oli selvä. 
Olin joutunut rautatieherrain »mustiin kirjoi
hin" ------------. Vuonna 1912 siis 13 vuotta
myöhempään, yritin uudestaan. Tällä kertaa 
Fredriksbergin konepajaan. Osaston mestarin 
puheilla käytyäni sain tietää työpaikan olevan 
auki. Varmuuden vuoksi kehotti hän minua 
kuitenkin menemään konttoriin, insinöörin pu
heille. Menin. Mutta kuka voi kuvailla häm- 
mästykseni, kun insinööri, nimeni kuultuaan, 
ilmoitti lyhyesti ja kuivasti, että työtä ei ole. 
Siis edelleenkin rautatieherrain »mustissa kir
joissa" — - —. Milloin sen unhoittavat?

Vuonna 1899 jouduin myös Helsingin me- 
tallityönantajain »mustiin kirjoihin". Asiain 
kulku on seuraava:

Pääsin töihin Helsingin laivatokkaan. Täällä 
huomasin erään ilmiön, joka minusta näytti 
hyvin omituiselta. Laivatokan herrat olivat ni
mittäin saaneet töihinsä noin satakunta venä
läistä sotamiestä. Heille maksettiin palkkaa 
vain 10—15 penniä tunnilta, josta osan saivat 
itse pitää, toisen osan mennessä upseerien tas
kuihin. Moisilla palkoilla saatiin heitä pitää, 
koska Venäjän valtio kustansi asunnon ja yllä
pidon. Tällainen halpa työvoima oli tietysti 
kapitalisteille eduksi. Mutta sitä se ei ollut 
niille taajoille työläisjoukoille, jotka turhaan 
saivat aamusin käydä porttien takana työtä 
kuulemassa. Sillä he eivät voineet mitenkään

tulla toimeen vähemmällä kuin 35—50 pennin 
tuntipalkoilla. Otin! siis asian puheeksi kone- 
tehtaalaisten ammattiosastossa. Päätettiin kir
jelmällä kääntyä laivatokan isännistön puoleen. 
Mutta ennenkuin mitään kirjelmää ehdittiin 
valmistaa olivat jo kaikki sotamiehet laiva- 
tokasta tipotiessään. Mistä se johtui, että toi
vomuksemme näin äkkiä toteutui? Luultavasti 
siitä, että kokouksestamme ja siellä tehdyistä 
päätöksistä oli selostus m. m. »Uudessa Suo- 
mettaressa*. Tätä tietä joutui päätöksemme 
ylempien viranomaisten tietoon, josta oli seu
rauksena, että sotamiehet komennettiin »tokasta" 
varsinaisiin tehtäviinsä Kaartin kasarmiin. Hei
dän tilalleen oli herrain pakko nyt ottaa mitä 
35—50 pennin miehiä portin takaa. Ja se heitä 
sapetti.

Mutta sitten tuli tämän kirjoittajan vuoro. 
Siinä ei tarvittu ylempien viranomaisten mää
räyksiä. Sillä sellaisen asian kun konttoriin 
kutsumisen ja lopputilin käteen tyrkkäämisen, 
sen kykenivät »tokan" herrat kyllä tekemään 
omasta alotteestaan. Ja sillä oli _se juttu kui
tattu.

Yritin heti tämän jälkeen useampaan helsinki
läiseen: metallityöpaikkaan. Mutta saamistani 
vastauksista päättäen olin joutunut tälläkin ta
holla »mustiin kirjoihin."

Mutta tämä »mustissa kirjoissa" oleminen ei 
ollut kuitenkaan ikuista, kuten rautatiellä, sillä 
jo suurlakkovuonna 1905 olin taas laivatokalla, 
myöhemmin Siltatehtaalla y.m. Olen kyllä tä
män jälkeen saanut linnassakin istua »aatteen 
tähden", vieläpä läpikäydä, 7-kuukautisen koe- 
opin nälkätaituruuden alalla, piikkilanka-aitauk
sien takana. Mutta se onkin taas aivan uusi 
juttu.

Heikki Arvonen.
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Yksi tuhansista.
Tietoisuus, että täytyy pakosta viettää useita 

vuosia kytkettynä, eristettynä elämästä, saattaa 
ensi raivon tyynnyttyä yksilön mitä kurjimpaan 
tilaan.

Siten oli Kalienkin, erään metallityöläisen 
käynyt. Ensin ajateltuaan mahdollisimman pal
jon sitä oliko hänen tuomionsa oikeutettu, hän, 
pääsemättä asiasta erikoisempiin tuloksiin, vai
pui henkiseen tylsyyteen välittämättä paljoakaan 
ympärillään tapahtuvista asioista. Hän siinä 
nytkin käveli, katseissa määrätön sameus. Kal
len koppitoverit pakinoivat keskenään uudesta 
odotettavasta armahduksesta, jonka piti ulottua 
kuuden vuoden tuomion saaneihin saakka. 
Syntyihän siitä oikeen unelmoiva keskustelu. 
Monen katse kävi kaihoisaksi. Sanoipa joku 
hiljaisella tyyneydellä: »Kyllähän sitä jo on 
oltukin . . .“

Se oli kaikkien yhteinen mielipide.
Kaikki tunsivat he samaa selittämätöntä jän

nitystä tuon uuden, kopista koppiin kiertelevän 
armahduskuiskailun johdosta. Se käsite, tul
tuaan taloon, tulvahti väkevöityneenä jokaisen 
pakkoasukin tyhjään tajuntapiiriin ja herätteli 
heidän sielussaan tummuneita toivon valoja. 
Vapauskäsite, joka ikäänkuin heille kuulumatto
mana oli unohtunut sinne jonnekin ... se alkoi 
epämääräisenä usvana lähennellä ahtaaksi käy
nyttä ajatuspiiriä. Ja siksipä he sen innosta
mina vilkastuivat keskusteluun, kun kerran puhe 
oli alkuun päässyt.

Kalle vaan ei ottanut keskusteluun osaa. 
Eipä hän näyttänyt edes kuulevan koko kes
kustelua. Itseensä sulkeutuneena käveli hän 
vain edestakaisin, ohi keskustelijain.

Äkkiä hän pysähtyi keskelle koppia ja luoden 
tuon, mitään ilmaisemattoman katseensa likai
siin, paiseiia ja syöpäläisiä kuhiseviin luuranko- 
tovereihinsa, katkeransävyisedi virkahti:

»Kylläpä te luotatte nykyisen yhteiskuntajär
jestelmän hyvyyteen! Ettekö tiedä olevanne 
varkaitakin peljättävämpiä ollessanne täällä 
kapinallisuudesta? Ja jos vapaaksikin pääsisitte, 
ei elämänne olisi enään edes sitä mitä se oli

ennen. — Muuten en oikeen luotakaan tuollai
sen armahduksen tulemiseen. Pikemminkin 
uskon saavamme istua täällä tuon meille sää
detyn ajan. Ja mitäpä me siellä vapaudessa 
tekisimmekään, olemmehan muserrettuja niin 
että meille tuskin suotaisiin mahdollisuuksia 
siellä itsemme elättämiseen ...» Tämän sanot
tuaan vaipui hän taas entiseen äänettömyy
teensä, kävellen lattialla edestakaisin.

Kallen sanat olivat herättäneet muutamien 
vastustushalun ja he alkoivat tiukasti vakuuttaa 
armahduksen tulon varmuutta ja toimeentulosta 
selittivät he: »Tuleehan siellä vapaana aina 
sentään juttuun paremmin.' — Toiset jäivät 
miettimään Kallen sanoja.

Äkkiä kuului käytävältä huuto: »Hiljaa ko
peissa."

Puheen sorina lakkasi ja käytävällä oleva var
tija ilmoitti kuuluvalla äänellä uudesta armah
duksesta, joka ulottui kuuden vuoden tuomion 
saaneihin saakka, mainiten myöskin niiden ni
met, jotka ensimäisessä »satsissa" tulevat pääse
mään pois. Joukossa oli Kalienkin nimi.

Ilmoituksen tulos oli se, että kopissa alkoi 
puheensorina kuulua entistäkin kovemmin ja 
muutamat rallattelivatkin. Saihan se Kalienkin 
katseen hetkeksi kirkastumaan ja hymyn ka
rehtimaan huulilla, hymy kuitenkin vääntyi het
ken kuluttua katkeraksi irvistykseksi.

Vapauden päivä koitti nyt Kallellekin. Hän 
tallusteli nyytteineen, käytyään ensin poliisilai
toksen siveysosastolla leimauttamassa »vapaus- 
passinsa» asuntoaan kohti.

Vähän omituiselta se tuntui jälleen kadulla 
käveleminen ja huokaus toisensa jälkeen tun
keutui huomaamatta hänen rinnastaan.

Asunnossa oli vastaanotto erinomainen: ter
vehdittiin lämpimästi ja tuotiin pöytään ruokia 
mitä vain parasta oli.

Ensi ajat menivät tuttavissa käyden. He piti
vät parhaansa mukaan hyvänä ja auttoivat kuka 
rahalla, kuka ruualla. Vaan eihän sillä tavoin 
voinut kauvan jatkua — ja sitten alkoi työn 
etsintä. Entiseen verstaaseen ei ollut ajattele
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mistakaan, sillä siellä oli annettu tietää, ettei 
hänenlaisensa »punikki" sinne enää kelpaa. 
Kallen täytyi omaksua ajatus: päästä mihin ta
hansa, välittämättä palkan suuruudesta ja työ
ajan pituudesta y. m. sellaisista »roskaväen" 
vaatimuksista. Vaan kaikkialla missä hän kävi, 
oli ensimäinen kysymys: »Missä olette viimeksi 
ollut? Oletteko ollut punakaartissa?"

Vastauksen ollessa edelliseen kysymykseen 
.vankileirillä" ja jälkimäiseen: »Olinhan minä 
niissä hommissa", vastattiin yleensä: »Ei meillä 
ole teille mitään työtä".

Matkapassia, päästäkseen etsimään jostakin 
muualta, vaikkapa muutakin kuin metallityötä, 
ei ehdonalaiselle myönnetty ja niin ollen ei 
auttanut muu kuin jäädä paikkakunnalle kitu
maan. Ei silloin, kuin tahdotaan tällaisia »hyviä 
järjestelmiä" toteuttaa ja pitää voimassa, kiini- 
tetä huomiota kansalaisten ja etenkin ehdon
alaisten toimeentuloon. Ei suinkaan. Asetuksia
han annetaan vaan hallituksen lujittamiseksi ja 
silloin tuollaiset pikkuseikat täytyy syrjäyttää.

Nälkä alkoi jo olla Kallella ainaisena vie
raana, eikä auttanut muu kuin ruveta myys- 
kentelemään sellaisia esineitä, joita ei aivan 
väittämältä tarvinnut ja jotka myytäväksi kelpa- 
sivat. Hänellä oli hyvä, pieni kirjasto, jossa 
etupäässä oli vain arvokkaita tietokirjoja. Ei 
auttanut muu kuin myydä kirjat. Pääsihän 
niistä saaduilla rahoilla taas jonkun aikaa eteen
päin.

Puutteenalaisuus oli Kallen ympäristössä mitä 
suurin. Parikymmentä kerjäläistä kävi hänen 
asuntonsa ovella päivisin, etupäässä pieniä 
lapsukaisia, vaikka olipa joukossa aikamiehiä- 
kin, entisiä vankeustovereita, jotka hänen sano
jaan muistaen virkkoivat tavatessa: „Oikeassapa 
olit."

Kallen, pohjaltaan vakava katse, syventyi yhä 
enemmän ja mielessä kasvoi murhe.

Ulkona oli niin hyvä määrättömästi kävellä. 
Talvinen tuuli hiveli leppeästi otsaa. Etenkin 
kävely kaupungin ulkopuolelle, jonne keväällä 
ammutut punikit olivat haudatut, oli Kallen 
mieluisinta ajanviettoa. Siellä kuolleiden omai
setkin kävivät joka päivä kyyneleensä itkemässä.

Kallella ei siellä kyllä omaisia ollut, olipahan 
vain tuttuja ja entisiä työtovereita, jotka olivat 
sinne haudatut, vaan olihan paikka senkin puo

lesta hänelle merkillinen, että hänkin oli saada 
siellä viimeisen lepopaikan, vaikkakin oli siitä 
sattumalla säästynyt.

Tällaiset kävelymatkat saattoivat usein kestää 
iltamyöhään. Palatessaan Kalle vielä poikkesi 
milloin minkin tuttavansa luokse. Eipä siis 
ihme, että ne herättivät suojeluskunnan ja 
paikkakunnan poliisin huomion. Hänen otak
suttiin olevan jossain »maanalaisessa" toimin
nassa, ja niin alkoi poliisi suojeluskunnan suo
siollisella avustuksella pitää Kallea silmällä. 
Silmälläpito oli siksi räikeää, että hän sen pian 
huomasi.

Ensin tuo vartioiminen Kallea huvitti, mutta 
kun alkoi kuulua sanomalehdissä puhetta jouk- 
kovangitsemisista tuntui asia vakavalta, sillä 
vangittujen joukossa oli muutamia hänen tutta- 
viaankin.

Eräänä aamuna, Kallen juuri noustessa vuo
teesta, ilmoitti asunnon emäntä kolmen miehen 
etsivän häntä.

Oli arvattavaa keitä miehet olivat. Kiireesti 
puki Kalle päällensä ja sitten sitä lähdettiin 
poliisilaitokselle.

Kyyneleet silmissä sanoi asunnon emäntä 
jäähyväiset ja toivotti pikaista jälleennäkemistä.

Oli aamu. Kalle heräsi nimensä lausuntaan. 
Jäsenet olivat turtuneet kovalla kopin lattialla 
makaamisesta. Piti lähteä tutkinnolle. Hänet 
vietiin hämärään huoneeseen ja päästyään ovesta 
sisälle paukahti voimakas nyrkinisku vasten 
kasvoja, sitä seurasi toinen, kolmas ja niin 
edelleen, kunnes hän pyörtyneenä vaipui lat
tialle.

Toinnuttuaan pyörtymyksestä, valtasi Kallen 
heti rohkea raivo ja hän hyökkäsi ensimäisen 
ihmisen kimppuun, jonka ennätti nähdä, kaatoi 
lattialle ja murjoi nyrkillään.

Sitä ei kestänyt kuitenkaan kauvan, sillä 
häntä lyötiin jollakin kovalla esineellä takarai
voon ja hän pyörtyi uudelleen.

Herättyään siitä huomasi hän olevansa polii
sin vartioimassa kopissa. Hänen kätensä olivat 
sidotut käsiraudoilla selän taakse. Poliisi nosti 
hänet pystyyn ja lähti kulettamaan taasen tut
kijan luokse. Käytävällä tuli vastaan nainen, 
jota eräs vartija kuletti.

Nainen oli mitä surkeimmassa tilassa: likai
nen ja rääsyinen, kasvot turvoksissa, pusero 
riekaleina ja kaulassa, selässä ja rinnassa tum-
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mii piukaraia tuloksina tutkinnosta. Naisen 
katse oli kuin mielipuolen. Kalleen koski 
näkemänsä kovasti ja hänen huuliltaan pääsi 
katkera kirous. »Ei mitään murinn» mörähti 
Kallen kuljettaja ja antoi töytäyksen sel
kään.

Tutkintohuoneeseen tultua alkoi kuulustelu 
heti ja olivat kysymykset mitä eriskummilli- 
sempia. Kalle ollen tietämätön häneltä kysy
tyistä asioista vastasi ei tietävänsä sellaisista 
mitään.

Tämä tietenkään ei tyydyttänyt viranomaisia. 
Kalle pakoitettiin riisumaan itsensä alasti ja 
sitten alkoi pamputtaminen. Iskut putoilivat 
taajaan repien ihon haavoille. Lyöntiä kesti 
noin kymmenen minuutin ajan. Hikkaamisen 
tauottua alkoi ku alustelu uudelleen. Lyöty oli 
kuitenkin -melkein pyörryksissä, eikä häneltä 
saatu muuta vastausta kuin: »En ole ennen
kään valehdellut enkä tee sitä nytkään, vaikka 
siihen koetetaankin pakoittaa.

Tutkinnon |älkeen Kalle vietiin jonkinlaiseen 
pimeään ja kylmään koppiin, jossa oli vain 
vesiämpäri eräässä nurkassa. Ei minkäänlaista 
vuodetta. Kallea paleli yöllä. Nälkäkin vai
vasi ja selkää pakoitti hirveästi. Kuume alkoi 
nousta, eikä hän koko yössä saanut unta sil
miinsä. Seuraavana päivänä oli menettely sa
manlainen, vaikka Kalle olikin kovassa kuu
meessa. Ruokaa ei annettu kuin nimeksi ja 
kolmantena päivänä ei Kalle enää kopin lat
tialta noussut. Hän makasi tiedottomana. Sai
raus sai aikaan sen, että hänet päästettiin »tois
taiseksi» vapaalle jalalle.

Asunnon emäntä haki Kallen ajurilla pois 
poliisilaitokselta ja koetti hän senjälkeen par
haansa mukaan sairasta hoitaa. Sairaus kesti 
puolentoista viikkoa ja jaksoi Kalle sen kestää 
emännän uhrautuvasti hoitaen häntä sinä aika
na. Kun Kalle alkoi parantua, huomattiin 
hänessä tapahtuneen ilmeinen muutos. Kestetyt 
kärsimykset olivat tehneet hänet hiljaiseksi. 
Kasvoilla kuvastui umpimielinen ilme. Tuntui 
kuin hän olisi ajatuksissansa hautonut jo
tain.

Eräänä päivänä, kun Kalle oli jo kokolailla 
terve ja tunsi voimansa nousevan entiseen 
mittaansa, hän illallispöydässä puhkesi puhu
maan: Olen tässä päättänyt, koska kaikki mah
dollisuudet itseäni elättääkseni ovat tukossa ja

kun en voi millekään roiston tiellekään mennä 
ja itsemurhakin tuntuu alhaiselta, lähteä pois 
tästä maasta. Se on kyllä mahdollista vain 
yhtäänne päin nimittäin itään ja sinnekin vain 
jalkaisin, jotain metsätietä myöten; Sillä mat
kalla on kyllä mahdollisuus menettää henkensä 
jos kiini joutuu, vaan samahan tuo on, miten 
ja missä sitä päivänsä lopettaa. Aijon lähteä 
huomenillalla".

»Mutta eiköhän täälläkin olisi vielä jotain 
mahdollisuuksia?" yritti emäntä huolestuneesti.

»Ei, minä en voi. Inhoan sitä ruoskaa, joka 
on työväestöä lyönyt huudahti Kalle hillityn 
kiihkeästi. »Vapaammalle alalle, taikka sitten 
— kuolema», jatkoi hän ikäänkuin ajatuksis
saan ja siihen se keskustelu päättyi.

Koko seuraavan päivän valmisteli Kalle it
seään matkaa varten ja illalla, hyvästeltyään 
asuitonsa emäntää hän kaikessa hiljaisuudessa, 
matkareppu selässä, ystävänsä Toivon saatta
mana lähti matkalle. Eivät ystävykset monta 
sanaa keskenään vaihtaneet. Molempia painoi 
jokin selittämätöin alakuloisuus, ikäänkuin aavis
tus joitakin surullisesta. Vasta kaupungin lai
taan saavuttuaan, jossa ystävysten oli määrä 
erota, heidän pysähtyessään sanoi Toivo, yrit
täen saada äänensä reippaaksi: »No niin, 
terve nyt sitten vain ja saavu onnellisesti pe
rille».

»Terve, terve ja kiitokseni sinulle kai
kesta».

Heidän vielä puristaessaan toistensa käsiä, 
kysyi Toivo: »Mutta onko sinulla yhtään rahaa
kaan?»

»Ei ole, vaan enhän sitä kaiketi sentään niin 
suuresti tarvitsekaan, onhan minulla evästä», 
vastasi Kalle.

»Ota nyt tuosta kuitenkin tuo kaksikymmen- 
markkanen, voinethan sitä matkalla tarvita", 
sanoi Toivo, pistäen sillä kertaa viimeisen itsel
lään olevan setelin Kallen kouraan.

»Kiitos." Kyynelten valahtaessa silmiin pu
risti Kalle vielä kerran lämpimästi ystävänsä 
kättä. Kalle alkoi sitten taipaleensa ja Toivo 
katseli kauvan, tuota hämärään häipyvää, hie
man kumarassa hoippuvaa, maailman murjo- 
maa olentoa, joka oli menossa etsimään itsel
lensä parempaa tulevaisuutta. Kun Kalle oli 
häipynyt näkyvistä, lähti Toivo astelemaan ver
kalleen kotia kohti.
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Jännityksellä odotteli Toivo[ystävältään tietoja 
ja noin viikko Kallen lähtöpäivän jälkeen, sai 
hän lukea sanomalehdestä pienen tiedoituksen, 
missä kerrottiin Kallen joutuneen rajan yli 
yrittäessään rajavartioston kivääritulen esineeksi 
ja menettäneen henkensä, kun ei totellut py- 
sähtymisvaatimusta.

»Se oli sittenkin osasi. Et saanut nähdä sitä

valoa, johon niin luottamuksella pyrit", virkahti 
Toivo murtuneesti itsekseen. »Mitenkä toisin 
se olisi voinut käydäkkään. Olithan sinä vain 
yksi niistä tuhansista ja taas tuhansista, jotka 
ovat saaneet »ansaitun palkkansa". Kyyneleet 
puristuivat Toivolle silmiin ystävänsä onnetonta 
kohtaloa muistellessaan.

v---- us.



Tarvitaanko ammattiyhdistysliikettä.
Tähänastisen toiminnan 

tuloksia.

Nykyään vallitsevat eri virtaukset ei ainoas
taan poliittisessa työväenliikkeessä vaan myös
kin ammatillisessa liikkeessä, antavat työväes
tölle paljon miettimisen aihetta. Aletaan väit
tää, että — ties missä tarkoituksessa — työ
väestöllä ei ole mitään hyötyä nykyaikaisesta 
tähän saakka käytännössä koetellusta ammatti
yhdistysliikkeestä. - Se on vanhoillinen ja por
varillinen, vain porvarillisia pikkuparannuksia 
harrastava liike, sanotaan. Sillä vaan koetetaan 
kiinnittää työläisten mielet ja pyrkimykset arvot
tomia pikkuparannuksia harrastamaan ja siten 
vieroitetaan työläiset muka pois siltä tieltä, jonka 
avulla päästään siihen päämäärään — sosialis
tiseen yhteiskuntaan, mihin meidän tulee pyr
kiä. Noin väitetään ja sanotaan että koko tähän 
saakka koeteltu liikkeemme on työväelle vahin
gollisena ja harhaanjohtavana heitettävä romu
koppaan. Ja kun kaikki porvarillinen luonnol
lisista syistä on työväestölle suoranainen kammo, 
ei ole ihme, että on paljon työläisiä, jotka usko
vat noita väitteitä ja alkavat vieroa ammatillista 
järjestäymistä. Nuo väittäjät eivät tahdo kuul
lakaan mitään niistä saavutuksista, joita amma
tillisen järjestötoiminnan avulla tähän saakka 
on saavutettu niinä 25—30 vuotena, jona aikana 
meillä järjestötoimintaa on ollut olemassa. Ja 
kuitenkin olemme tuohon lyhyeeseen aikaan 
nähden saavuttaneet verrattain hyviä tuloksia ja 
heikoilla järjestöillä.

Kun vertaa työpäivän pituutta esim. 30 
vuotta sitte, sinä aikana jolloin ensimäinen 
ammattiosasto v. 1888, Mekaanillinen ammatti
osasto, perustettiin Helsingin metallityöläisten 
keskuuteen, nykyään käytännössä olevaan työ
aikaan, niin huomaamme heti suuren eron. 
Työpäivä oli yleensä 11-12 tuntinen, paikoin 
sitäkin pitempi. Ei vielä uskallettu ajatellakaan 
8-tunnin työpäivää. Vielä niinkin myöhään 
kuin 1893 Helsingissä pidetyssä maan silloisten 
työväenyhdistysten edustajakokouksessa taistel

tiin kiivaasti sellaistakin vaatimatonta valio
kunnan ehdottamaa päätöslauselmaa vastaan, 
jossa vaadittiin 10-tuntista työpäivää. Valio
kunnan ehdotus kuului: »maamme työväki 
vaatii 10-tuntista lain määräämää työpäivää 
ammatti- ja teollisuusaloilla, kuitenkin myön
nettäköön pitempi työaika, kun se nähdään 
välttämättömäksi määrätyillä teollisuusaloilla, 
määrätyiksi ajoiksi vuotta sillä ehdolla että työ
väelle annetaan vapautta sopivana aikana”. 
Tällaista vaatimusta vastustettiin liian jyrkkänä 
ja loppujen lopuksi sana »vaatii" muutettiin-' 
»ajaa pontevasti" j.n.e. Vielä tätäkin päätös
lauselmaa vastaan jätettiin vastalauseita. Mutta 
se oli kuitenkin alkuvaatimus työpäivän lyhen
tämisestä ja järjestöjen yhteisessä edustaja
kokouksessa tehty. Monta kovaa taistelua on 
työväestö saanut käydä senjälkeen työpäivän 
lyhennyksen puolesta. V. 1896 oli Helsingin 
rakennustyöläisillä 15 päivää kestävä lakko, jolla 
yritettiin 12-tuntinen työpäivä saada 10-tunti- 
seksi, muita se jäi 11-tuntiseksi. Sittemmin on 
saatu käydä sitkeitä taisteluja työpäivän lyhen
tämisen puolesta, ennenkuin saatiin aikaan laki 
8-tuntisesta työajasta teollisuudessa. Ja joskaan 
ei metalliteollisuudessa tällä kertaa ole sitä käy
tännössä sen johdosta, että sillä teollisuuden 
alalla on myönnetty poikkeus, niin on kuiten
kin yhteisten ponnistusten avulla päästy jo sii
hen, että useimmilla teollisuuden aloilla se on 
pakollinen ja poikkeuksien myöntämisen estä
minen metalliteollisuudessa riippuu vastaisuu
dessa siitä miten työväestö oppii käyttämään 
omaa voimaansa. Ompa metalliteollisuudessa
kin ollut suuria taisteluja, jotka ovat kysyneet 
järjestöjen voimaa ja kestävyyttä ja on niillä 
taisteluilla saavutettu koko joukon työnteki 
joille parannuksia työoloihin. Ilman järjestöjä 
eivät metallityöläiset olisi jaksaneet v. 1906 
kestää 19 viikkoista suurta työtaistelua. Ja 
19 '8—1909 kestetyt suuret tyätaistelut ovat 
myös vain järjestöjen ansiota.

Tuon 30-vuotisena aikana on työväensuoje- 
luksen alalla saavutettu myös pitkiä edistys
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askelia. 30 vuotta sitte ei työläinen'tälläkään 
alalla osannut edes vaatia, että työnantajan pi
täisi varustaa koneensa suojeluslaitteilla ja että, 
lainsäädännön avulla olisi työläisiä suojeltava 
sekä tapaturmilta että työnantajien mielivallalta. 
Vasta työntekijäin järjestyttyä alkoivat he myös
kin vaatia näitä toimenpiteitä.

Tuskin kukaan työläisistä enää on niin lap
sellisen naivi, että uskoisi työnantajien ja yleensä 
porvariston minkäänlaisia parannuksia työ
väestölle vapaaehtoisesti ja hyvästä tahdosta 
antavan, ei työpäivän lyhennyksiä enemmän 
kuin muitakaan. Nyt on lainsäädännöllä tur
vattu työläisille teollisuudessa ylityöstä koro
tettu palkka, sekä rajoitettu ylityöpakkoa. Ennen 
ammatillisia järjestöjä ei sellaisista ollut pu
hettakaan.

Nämät sekä monet muut parannukset, mitä 
on saavutettu sekä ammatillisella että valtiolli
sella toiminnalla ovat siksi selviä, että niiden
kin, jotka sanovat ammattiyhdistysliikettä por
varilliseksi ja vanholliseksi, täytyy nuo tosiasiat 
myöntää. Ja että ammatillinen liike on myös 
ollut varsinaisen valtiollisen toiminnan runkona, 
siitä voisi luetella paljonkin päteviä esimerkkejä. 
Tyydymme kuitenkin vain huomauttamaan, että 
teollisuus ty ö v ä es t ö ensin järjestyi ja että se 
ammattiosastojensa kautta on myöskin varsinai
seen lainsäädäntötyöhön tarmokkaasti vaikutta
nut, samalla kun se on valistuksen avulla koon
nut työläisiä järjestöihin, totuttanut niitä jär
jestötoimintaan ja sen avulla luottamaan vain 
itseensä ja järjestöihin.

Vastainen toimintamme.
Miten on vastainen toimintamme järjestettävä? 

Mitkä järjestömuodot ja toimintatavat on otet
tava käytäntöön? Minkälaiset ovat ne »uudet,* 
joita osa työväestöstäkin pitää parempina kuin 
vanhat ja monissa taisteluissa koetellut järjestö- 
muodot? — Tuohon kysymykseen on moni tie
tenkin mielenkiinnolla odottanut vastausta, mutta 
turhaan. Sellaista selvää suunnitelmaa, selvää 
ohjelmaa ja järjestömuotoehdotusta ei ole vielä 
näkynyt — sellaista joka pikemmin ja var
memmin veisi työväen voittoon. Vanha am
mattiyhdistysliike on vanhoillinen ja porvarilli
nen, sen toimitsijat porvarillisia työväenpettäjiä, 
sanotaan. Eräässä lehdessä oli kirjoitus, jossa 
sanottiin, että vaikka kuinka joka ilta uhraa ai

kansa kokouksissa, ei siitä ole parannuksia tul
lut, parempaa on keksittävä tilalle. Voisipa mel
kein sanoa, että noin kirjoittaja on vasta äsken 
työväenliikkeeseen tullut, eikä tiedä sen enti
sistä saavutuksista mitään. Ei myöskään ole 
keksinyt parempaa tilalle. Mutta jollain ta
vallahan sitä täytyy hankkia itselleen kuului
suutta, välittämättä siitä, että sellaisesta olisi 
työväenluokalle vahinkoa. Ja niin hullusti on
kin asianlaita. Tuollaisesta »valistustyöstä" on 
ollutkin seurauksena, että suuret joukot työväes
töä ovat alkaneet vieroutua — pelätä ammatil- 
lisiakin järjestöjä ja se on ymmärrettävissä, sillä 
kaikki porvarillisuus on kovia kärsineille työläi
sille kauhistus. Mutta täten ovat ammatilliset 
järjestöt pysyneet heikkoina. Niiden jäsenluku 
ja varallisuus pienenä ja jos sellaisesta oku 
hyödyn nauttii, niin on se juuri porvaristo. 
Täten nämä »uusien suuntien» suosittelijat pal
velevat juuri kapitalistien etuja, joiden suurin 
vaara on hyvin järjestynyt ja kylmästi asioita 
harkitseva työläisjoukko, eikä kuuluisuutta etsi
vät suunpieksäjät, joista kaikista ei tiedä »kusta 
he tulevat ja kuhun he menevät," mutta oiden 
toiminta ainoastaan hajoittaa työväestön voiman

Kukaan järjestynyt työläinen tässä maassa ei 
liene niin lapsellinen, etteikö pitäisi tarpeellisena 
ja hyödyllisenä, jos löydettäisiin tehokkaampia 
toimintatapoja, mutta niin kauvan kun niitä ei 
ole keksitty, on tyydyttävä vanhoihin ja kestä
viksi havattuihin, sillä jos ne heitetään romu
koppaan, niin joudumme takaisin siihen mistä 
30 vuotta sitten lähdimme. Mutta uudet me
nettelytavat eivät saa olla sellaisia, joiden epä
onnistumisesta jo etukäteen ollaan varmoja ja 
jotka uhkaavat tuhota kaiken sen mitä entisillä 
toimintatavoilla on rakennettu. Sellaisesta meillä 
on herra paratkoon jo äskeinen kokemus. Kai
ken työväenliikkeen perusvoimana on luja jär
jestyminen, se pitäisi olla jokaisella »uuden 
suunnan" ajajallakin selvillä, jos hän todella 
työväen parasta harrastaa. Kaikkien ponnistus
ten ja pyrkimysten ensimäinen ehto ammatilli- 
sessakin työväentaistelussa on lujat järjestöt, 
joita ilman kaikki muu on vaan tuloksetonta 
sanahelinää. On suositeltu meille jonkinlaista 
neuvostojärjestelmää työpaikoittain ja piirittäin, 
mutta mitä sellaisella neuvostolla on virkaa ellei 
sen takana ja tukena ole järjestynyt työväestö. On 
utopiaa luulla että jokaisen työpaikan työläiset,
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paremmin olisivat tukemassa ilman ammatti
osastoja työpaikkansa neuvostoa, jos ne kerran 
eivät halua liittyä osastoon jäseniksi ja on myös 
utopiaa luulla, että meillä jo kapitalismi on niin 
heikko, että sen pelkällä neuvostonimellä, jossa 
ei ole jäsenveroja, kukistetaan. Erään lehden 
kirjotelmassa sanottiin: ei jäsenveroja, ne mak
setaan kuten Venäjällä hengellä ja verellä. Hm! 
Me olemme koettaneet täällä Suomessa sitäkin, 
mutta tulos oli paljon huonompi kuin silloin 
kun ne maksettiin rahalla. — Ja kokemuksesta 
meidän on oteltava oppia.

Mutta me työläiset olemme perin huonoja 
ottamaan kokemuksesta oppia, sen sijaan on 
paljon niitä, jotka antavat sellaisten, joiden tu
loksista ei vielä ole tietoa, vaikuttaa tunteisiinsa, 
mutta niille, joista olisi selviä esimerkkejä löy
dettävissä, niitä ei huomata. Ja paras esimerkki 
siitä, että ainoastaan lujat järjestöt ovat kan
sanluokan turva, voisi saada työnantajista ja 
yleensä porvaristosta. Paitsi sitä, että he ovat 
sangen hyvin poliittisesti järjestyneitä, ovat he 
myöskin perustaneet sekä taloudellisia, että puh
taasti ammatillisia järjestöjä luokkaoikeuksiensa 
turvaksi. Melkein kaikki työnantajamme ovat 
liittyneet ammatillisiin työnantajajärjestöihinsä 
ja näillä on vielä lujat keskusjärjestöt suurine 
rahastoineen. He eivät haaveile jostain tunte

mattomasta, vaan ymmärtävät oikealla tavalla 
koota voimansa. Siinä olisi meillä työläisillä 
oppimista. — Kun kerran ne, joilla jo on valta 
käsissään, eivät tule toimeen ilman lujia järjes
töjä, niin miten me voimme tulla ilman niitä 
toimeen.

On itsensä pettämistä uskoa, että me nyt 
elämme sellaisen uuden ajan kynnyksellä, johon 
ilman suurempia ponnistuksia yhtäkkiä ilman 
lujaa järjestötoimintaa voimme hypätä. - Me 
elämme kyllä uuden historiallisen ajan kynnyk
sellä, mutta kukaan ei vielä ole voinut tuon 
kynnyksen yli kurkistaa, mitä sen takana on. 
Me jokainen hartaasti sydämmen pohjasta toi
vomme, että sen takana olisi parempi yhteis
kuntajärjestelmä, mutta ennenkuin sinne pääs
tään saamme monta kovaa taistelua vielä kokea 
ja siinä kysytään järjestöjen voimaa ja kylmää 
harkintaa eikä haaveita. Siinä tarvitaan myös 
lujia ammatillisia, kaikki työläiset käsittäviä jär
jestöjä ja siksi on pidettävä nykyiset järjestö- 
muodot ja toimintatavat, kunnes niiden turvissa 
ja avulla ehkä voimme keksiä parempia, käytän
nöllisempiä ja voimakkaampia muotoja ja tapoja, 
jotka eivät perustu haaveisiin.

Ensimäinen tehtävämme on siis saada kaikki 
työläiset järjestöjen jäseniksi. A A_to-
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Metallityöstä muinais-Suomessa.
Jokaisen ammattilaisen tulee tuntea ainakin 

pääpiirteet edes oman ammattinsa kehityshisto
riasta. Tämä kuuluu niin sanoakseni ammatti
sivistykseen. Sanottavaa käytännöllistä merki
tystä tällaisella historiallisella tiedolla tosin ei 
ole, mutta se on ainakin huvittavaa, ja lisäksi 
voi sanoa, että ken tuntee ammattinsa var
haisemmat kehitysvaiheet, se myös pystyy pa
remmin arvostelemaan nykyajan ammattioloja 
ja selvemmin; näkemään, mihin suuntaan kehi
tys vastedes tulee käymään. Erittäinkin koskee 
tämä ammattipolitiikkaa, s. o. ammattiliikkeen 
yhteiskunnallista puolta, nimittäin ammatillista 
järjestäytymistä yhteisten työsopimusten, minimn 
palkkain, normaalityöpäivän y. m. s. vaatimusten 
ajamiseksi. Mutta myös teknilliseltä kannalta 
katsoen on opettavaa tutustua ammattien histo
riaan, eritoten työtaidon ja työkalujen edistyk
siin sekä raaka-aineiden käyttöön eri aikoina. 
Juuri tältä teknilliseltä kannalta katsoen on seu” 
raavassa tarkoitus esittää muutamia piirteitä 
metallityön kehitysvaiheista yleensä ja erittäin
kin Suomen esihistoriallisella ajalla.

Hyvin usein kuulee puhuttavan tekniikasta, 
joko sitte rakennus-, kivi-, metalli- tai myös 
laulu-, puhe-, sotatekniikasta j. n. e. Tuntuu 
kuin olisi koko kulttuuri etupäässä tekniikkaa. 
Niin onkin itse asiassa laita. Tekniikka on se 
lukemattomain edesmenneiden sukupolvien ke
hittämä taito, minkä avulla luonnosta saatu 
raaka-aine muutetaan ihmiselle naulittavaan tai 
hyödylliseen muotoon. Teknillinen taito on

kaiken työn edellytys, ja ensi sijassa työhön 
perustuu koko meidän taloudellinen toimin
tamme, s. o. ravinnon, puvun, asunnon ja tur
vallisuuden hankkiminen. Kun henkinen kult
tuuri, s. o. tiede, taide, oikeuslaitos j. n. e., pe
rustuu vuorostaan taloudelliseen elämään, ym
märrämme, että tekniikka ja työ on pohjana 
koko kulttuurille, ja että tämä on sitä rikkaampi 
ja kukoistavampi, mitä korkeammalle kehittynyt 
tekniikka on.

Tärkeintä tekniikassa on ne apuneuvot, jotka 
tekevät työn eli toiminnan mahdolliseksi, ja 
joita vailla ollen ihminen vaipuisi eläinten ta
solle. Näitä apuneuvoja ovat työkalut, pyynti- 
neuvot, aseet, astiat j. n. e. Vasta silloin kuin 
alkuaikain ihminen on oppinut valmistamaan 
tällaisia apuneuvoja, voi sanoa inhimillisen 
kulttuurin alkavan. Tärkein edellytys näiden 
valmistamiseen on taas sellainen raaka-aine, 
jonka avulla voidaan muodostella ja hallita muita 
aineita. Me olemme niin tottuneet raudan ja 
teräksen käyttöön sekä työkaluihin että kaikkiin 
mahdollisiin pienempiinkin tarkoituksiin, että 
meidän on vaikeata ajatella, mitenkä ihmiskunta 
voisi tulla toimeen ilman rautaa ja terästä. 
Tosiasiassa on rauta kuitenkin verrattain myö
hään tullut yleiseen käytäntöön. Suomen syrjä
seuduilla esim. on rauta vielä sata vuotta sitten 
ollut sangen harvinaista. Konginkankaan tor
passa Seurasaarella ei ole rakennusaineena käy
tetty hituistakaan rautaa. Rattaita ja rekiä ei 
aikaisemmin raudoitettu ensinkään. Veneitäkin

— 73 -



tehtiin esim. Lapissa vielä myöhään ilman rauta
nauloja; laidat nidottiin toisiinsa juuriniteillä 
ja saumat tiivistettiin piellä y. m. Suuressa 
maailmassa on rauta tullut vasta keskiajan lo
pulla yleisempään käytäntöön, senjälkeen kun 
sitä opittiin valmistamaan maasuuneissa, jolloin 
valmistus tuli emistä halvemmaksi Mutta rau
dasta eli teräksestä valmistettuja ovat kuitenkin 
olleet kirveet ja yleensä kaikki teräkalut ja aseet 
jo useita vuosisatoja ennen Kristusta. Teräs 
on siitä alkaen ollut se aine, joka on hallinnut 
muita aineita ja joka siten on kannattanut 
kulttuuria.

Ennen rautaa on tällaisena hallitsevana eli 
kulttuuriaineena ollut pronssi, jossa kuparia on 
90 0 o ja tinaa 10 °/o. Se on niin lujaa ja ko
vaa, että sitä viime aikana on käytetty kanuu- 
nain valmistamiseen. Teräkaluihin käytettynä 
on se parempaa kuin huono teräs. Pronssi- 
aseilla on esim. Salomonin temppeli rakennettu 
ja pronssikirveellä oli epäilemättä se sauva 
veistetty, jolla Mooseksen sanotaan lyöneen 
vettä kalliosta. Sen sijaan oli Abrahamin ai
kana — hänen on luultu eläneen lähes 2,000 v. 
e. Kr. — pronssi vielä uutuus mutta kupari sen 
sijaan ainoa tunnettu metalli, ja kiven ohella 
yökaluihin ja vallankin aseisiin käytetty. Nyky

ajan ihmisille on vaikeata kuvitella, että kupa
risilla ja kivisillä aseilla voitaisiin mitään suu
rimpia töitä saada aikaan. Sitä suurempi on 
varmaankin monen ihmettely, kun mainitsemme 
että Egyptin faaraoiden rakennuttamat valtavat 
pyramiidit ja monet muut suuret kulttuuri- 
muistot johtuvat suureksi osaksi kolmannelta 
vuosituhannelta e. Kr. eli ajalta, jolloin työ
kalut olivat vielä kivestä ja kuparista valmis
tettuja. Vielä aikaisemmin, useain kymmenien 
tuhansien vuosien kuluessa, on kivi ollut paras 
tunnettu aine, josta työkalut ja aseet valmis
tettiin.

Laajin osa ihmiskunnan kulttuurihistoriaa eli 
se osa, joka on käynyt historiallisen ajan edellä, 
jaetaan kulloinkin paraimmain aseaineen no
jalla kivi-, pronssi- ja rautakauteen. Jakoperuste 
on siten tekniikasta otettu, ja tämä seikka näyt
tää paraiten, että tekniikka ja ruumiillinen työ 
itse asiassa on kulttuurin perusta.

Metallien tunnetuksitulo ei aluksi vaikutta
nut mitään mullistusta ihmiskunnan historiaan, 
niinkuin voisi luulla. Kesti kauvan ennenkuin

havaittiin, että metallit kuumennettuina taipuvat 
ja sulavat sekä kylmetessään uudelleen kovettu
vat. »Metallitekniikka" oli alussa vain kivitek- 
niikan jäljittelyä. Kupariaseita ei esim. osattu 
valaen valmistaa; ne taottiin kylmältään. Siihen 
keksintöön, että metallit pehmenevät lämmitet
täessä, johti ihmistä itse metallien saantitapa. 
Niitä metalleja, joilla on arvoa kulttuurille, ei 
yleensä ole luonnossa puhtaina, lukuunotta
matta kultaa, vaan yhtyneinä hopean, rikin ja 
fosforin kanssa erilaisiksi malmeiksi. Puuhiilen 
kanssa kuumennettaessa yhtyy esim. happipitoi- 
sen tinamalmin ja rautamalmin happi hiileen, 
ja tina tai rauta vapaantuu. Täten on ensi ker
ran ehkä sattumalta lieteen joutuneesta malmin- 
palasesta saatu puhdasta metallia, ja täten on 
opittu muitakin metallimaisia kiviä tulessa koet
telemaan, sulavatko ne metalliksi. Tästä myös 
käy selville, minkä takia kupari ja tina on var
haisimmin keksitty; niiden malmit sulavat ni
mittäin alemmassa lämmössä kuin esim. rauta
malmit. Suuri keksintö, johon vasta pitkällis
ten kokeilujen kautta on täydytty tulla, oli se, 
että kupari ja tina, molemmat pehmeitä metal
leja, sekoitettuina määrätyssä suhteessa muodos
tavat kovan ja sitkeän pronssin. Kiviaseisiin näh
den oli pronssiaseilla lisäksi se etu, että kun kivi- 
aseet särkyneinä menivät useinkin aivan hukkaan, 
voitiin pronssiaseita.sulattaa uudestaan aseiksi.

Metallien keksintö lisäsi ihmiskunnan työtehoa 
mutta samalla myös sen työtaakkaa. Metalleja 
ei ollut niin helposti ja niin suuressa määrässä 
saatavana kuin kelvollisia kivilajeja. Niitä täy
tyi etsiä usein kaukaa ja vaivoin esille kaivaa. 
Metallitekniikan edeltäjänä on siten ollut kaivos- 
työ. Tähän oli kuitenkin jo kivikaudella harjaan
nuttu, varsinkin hankittaessa kiviaseisiin maan
alaisista kerroksista tuoretta piitä, jota oli hel
pompaa iskien muodostella kuin ilmakuivaa piitä.

Metallitekniikassa on, kuten jo viittasin, en
siksi takominen ollut käytännössä, sitte valami- 
minen ja viimeiseksi juottaminen. Oli jo kau
van osattu valmistaa esim. ohuita pronssilevyjä 
ja pakottaa niistä kauniita astioita sekä niinikään 
valmistaa pronssilankaa, mutta kun astia meni 
rikki, täytyi se paikata aivan samalla tavalla 
neuloen kuin vanhaa takkia. Koristeet tehtiin 
aluksi kaivertamalla ja punssaamalla, sittemmin 
pakottamalla y.m. monimutkaisemmilla tavoilla.

Pronssi oli aikanaan hyvin kallisarvoista, etu
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päässä tinan vaikean saannin takia, 
koska tätä vain harvoissa paikoissa 
Europassa löytyy suuremmassa mää
rässä. Pronssin syrjäyttikin sen vuoksi 
nopeasti halvempi metalli, rauta, sitte 
kun tämä oli keksitty. Rautaa on 
lisäksi helppoa takoa ynnä liittää yh
teen, ja teräkseksi muuttamalla on 
se kovempaa kuin pronssi. Sitäpaitse 
esiintyy rautaa miltei kaikkialla, joten 
rautatyö voi tulla yleiseksi, tarvitse
matta tuottaa raaka-ainetta ulkomail
ta kuten pronssia. Sen vuoksi on 
rautatekniikka varmaankin levinnyt 
heimosta heimoon ja maasta maa
han, ilman että sitä mikään määrätty 
kansa on meille levittänyt ja opet
tanut.

Metallisten työkalujen käytäntöön- 
tulo on ollut pääsyynä tekniikan erilaistumiseen 
ja lyön jakoon. Siitä on ollut seurauksena usei
den uusien ammattien syntyminen, jotka ovat 
edelleen kehittäneet omaa tekniikkaansa ja erikoi
sia työkalujaan. Vanhimpia metalliammatteja on 
ollut kuparisepän ja vaskenvalajan ammatit, sen 
jälkeen raution ammatti, johon on kuulunut sekä 
raudan sulattaminen että takominen. Alkupe
räisistä rauhoista eli rautatyöntekijöistä on sitte 
tullut kaivostyöläisiä, valimotyöläisiä, seppiä, 
lukkoseppiä j. n. e. Puuntyöntekijöistä on tul
lut kirvesmiehiä ja puuseppiä. Nahkatyönteki- 
jöistä on tullut nahkureita, suutareita ja satula- 
seppiä. Sitä paitsi ovat ennen pienet sivuam- 
matit kehittyneet erikoisaloiksi, kuten esim. 
maalarin-, värjärin- ja räätälin ammatit — myö
hemmin on naistenräätälin eli ompelijan am
mattikin eriytynyt eri alaksi.

Silmäilkäämme sitte erittäin Suomen varhai
simpia metallityön vaiheita.

Suomen luonnontuotteet, etenkin kallisarvoi
set turkikset olivat jo kivikaudella houkutelleet 
ulkomaalaisia vaihtokauppioita tänne, ja suoma
laiset tekivät vuorostaan vierailu- y. m. matkoja 
varsinkin heimolaisten luo Venäjälle. Näiden 
suhteiden kautta levisi Suomeen viimeistään toi
sen vuosituhannen puolivaiheilla e. Kr. pronssi- 
aseiden käytäntö ja samalla myös pronssi- 
tekniikka. Pronssilöydöt ovat kuitenkin sangen 
harvinaisia ja enimmäkseen etelä- ja länsi Suo-

Kuva 2. Pronssikirveiden valinmuotti.

mesta talteentulleita. Syynä tähän on se seikka, 
että pronssi oli kallista ja sitä käytettiin sääs- 
tellen, valaen pilalle menneet asee.t yhä uudes
taan ja raskitsematta yleensä panna pronssi- 
aseita vainajain mukana hautaan, kuten muissa 
maissa oli tavallista. Löydöissä on useita sellaisia, 
jotka näyttävät pronssi-aseita valetunkin täällä. 
Niimpä on Inkoosta löydetty pronssikirves, 
joka ei ole täysin valmis ja on siten täkäläiseksi 
tekeleeksi katsottava. Pronssikirveiden valin- 
muotteja ja niiden kappaleita on löytynyt mo
nasti. Ne ovat joko vuolukivestä (kuv. 2) tai 
myös poltetusta savesta tehtyjä ja ovat kuulu
neet arvatenkin kierteleväin vaskenvalajan 
työkaluihin. Kovin monta työkalua ja vallan 
suurta taitoa ei tässä ammatissa tarvittu. 
Paitsi valinmuotteja olivat tärkeimmät apu
neuvot ehkäpä vuolukivinen sulatinkuppi, pienet 
käsipalkeet, joilla liehtoen helposti saatiin ai
kaan pronssin sulamiseen tarvittava kuumuus, 
joitakin pronssimeisseleitä esineiden puhdista
miseksi valinnan jäljiltä, y. m. Kaikkia esineitä 
varten ei tarvittu erityisiä valinmuottejakaan, 
vaan voitiin yksinkertaisimmat esineet valaa 
hiedansekaisen saven pintaan tehtyyn kaavaan. 
Näin vähät vehkeet käsittävä »verstas" ei kai
vannut erityistä suojaakaan, vaan voi se sijaita 
missä tahansa taivasalla, asuntojen lähellä, niin
kuin esim. afrikalaisen neekerin vaskenvalu- 
verstas (kuva 3) tai Säräisniemen pronssikauti- 
nen vaskipaja, joka löydetyistä muotinkappa-
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Kuva 3. Afrikalaisen neekerin vasken vai uverstas.

leista päättäen on sijainnut rantakivikolla. Sil
loisissa asunnoissa, jotka tuskin olivat paljoa 
parempia kuin lappalaisten kodat nykyaikana, 
ei sitä paitsi ehkä aina olisi ollut tilaakaan 
tällaiselle verstaalle. Metallia saadakseen vie
raista maista oli pronssikauden vaskenvalajilla 
»liikesuhteita", arvatenkin vain välillisiä, usein 
hyvin etäisten seutujen kanssa. Mainitut Säräis- 
niemen muotit esim. viittaavat muodoltaan 
liikeyhteyteen aina Uraalin kuparirikkaitten seu
tujen kanssa.

Rautaiset teräkalut ja aseet tulivat Suomessa 
käytäntöön arvatenkin samaan aikaan kuin 
esim. keski-Ruotsissa, s. o. vuoden 500 vaiheilla 
e. Kr. Toistaiseksi ei kuitenkaan koko Suo
mesta ole mainitusta ajasta alkaen aina noin 
vuoteen 100 j. Kr. löydetty rautaesineitä juuri 
ollenkaan. Mutta vielä ei tunneta myöskään 
tämän väliajan hautoja, joista voi tulla esille, 
kun niitä kerran keksitään, vainajain mukaan 
pantuja esineitä. Toiselta vuosisadalta j. Kr. 
on sen sijaan runsaasti saatu ilmi löytöjä, m. m. 
eräästä Nakkilassa olevasta rikkaasta kalmis- 
mistosta. Löydöt näyttävät, että rautakautinen 
kulttuuri Suomessa tällöin oli sangen korkealle 
kehittynyt ja ne edustavat useita metallityön 
eri aloja, ennen kaikkea rautasepän ammattia, 
josta todistaa m. m. eräs Nakkilasta löydetty 
ahjonkohennuskoukku, jolla siten on ikää 
lähes 2,000 vuotta. Ennenkuin kuitenkaan 
puhun eri metallitöistä rautakaudella, mainitsen 
muutaman sanan raudan valmistuksesta.

Suoranaisia tietoja raudan teosta Suomen

esihistorialliselta ajalta ei ole, eikä 
muita muistojakaan kuin rautakauden 
löytöpaikoilla tavattavat raudankuo- 
nanj jätteet. Mutta todennäköistä 
on, että raudan valmistustapa paka
nuuden ajalla on ollut pääasiassa sa
manlainen kuin Suomen maaseudulla 
rahvaan keskuudessa vielä sata vuotta 
sitte yleisessä käytännössä olleet alku- 
peräisemmät tavat. Näistä on ole
massa vanhoja tietoja, joiden mukaan 
rautamalmi eli hölmä otettiin järvistä 
ja- soista ja poltettiin ensin halko- 
roviolla; siten se puhdistui liiasta 
ruosteesta. Sitte se survottiin, joten 
vielä saatiin lisää ruosteita irtautu
maan, ja sitte pantiin hiilokseen vuo

rotellen sysien kanssa. Sulatusta edistettiin pal
keiden avulla. Alkuperäisemmän tavan mukaan 
oli hiilos sijoitettu maakuoppaan, jonka poh
jalle rauta jäi harkoiksi. Kehittyneemmän ta
van mukaan oli kyynärän tai parin korkuinen 
kiviahjo eli uuni hiiloksen ympärillä, ja uunin 
kyljestä olevasta reiästä otettiin harkot ulos. 
Harkoista) täytyit sittel erottaa | kuona pois ko
valla takomisella. Sen mukaan minkälaista te
rästä tahdottiin, liehdottiin ja taottiin kauem
min. - Ei tarvitse epäillä, että raudan sulatus 
pakanuuden ajan Suomessa tapahtui juuri 
tuolla alkuperäisemmällä tavalla maakuopissa. 
Siihen viittaa m. m. se seikka, että Ruotsissakin 
on vielä 1500-luvulla ollut käytännössä kehitty- 
neempäin' sulatusuunien ohella maakuoppaa 
tuskin paljoa parempia sulattamoita (vert. kuva 1 
raudantekotavoista Ruotsissa.)

Näimme, että' raudan valmistus vaatii myös 
taontaa, joka on pääasiana rautakatujen valmis
tuksessa. On siten helposti ymmärrettävää, että 
molemmat työt kuuluivat alkuaan yhteen am
mattiin, kuten edellä viitattiin, kunnes rauta
esineiden taonta kehittyi erityiseksi sepän am
matiksi. Tämä ammatti oli suuressa arvossa 
muinaissuomalaisten keskuudessa, etupäässä 
nähtävästi aseiden valmistuksen takia. Myö
hemmän rautakauden löydöissä onkin aseita 
niin runsaasti, että näyttää kuin olisi joka mies 
ollut sotamies. Teknillisessä suhteessa olivat 
aseet usein ihailua herättäviä, esim. damaskoi- 
dut miekat, joten ei ole aivan syyttä, jos Suo
men sepät olivat kuuluisia naapurienkin kes-
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kuudessa, niinkuin muinaissadut ker- :’ i 
tovat. Kansan vilkas mielikuvitus 
ihannoi muuten liioitellen seppien 
taitavuutta, kuten esim. Kalevalan 
kuvauksista näkyy. Varsinkin kohot
tavat ne Ilmarisen ihan pilviin asti, 
pitäen häntä itse taivaan kannen ta
kojana ja sammon, tuon taruperäisen 
ihmekalun luojana, muista Ilmarisen 
mestariteoista tässä puhumatta.

Todellisemman kuvan pakanuu
den ajan seppäin ammattitaidosta 
saadaksemme, katsokaamme, millai
seksi meidän on ajateltava heidän 
pajaansa. Pajahuoneeseen ei ole eri
tyistä huomiota kiinnitettävä, koska 
se vieläkin mailla on hatara ja räns- 
tynyt rakennus. Nelikulmainen salvosrakennus 
on se voinut olla jo ajanlaskumme ensi vuo
sisadoilta asti, ehkäpä niittylatojen veroinen tai 
vain hätäisesti kyhätty katos. Mutta alkuaan ei 
-paja* liene ollut edes katettu, vaan on sen 
kattona ollut vain taivas, samoinkuin kuvassa 4 
nähtävällä jaavalaisella pajalla. Entäs itse ka
lusto? — Tärkeimmät siihen kuuluvat osat 
ovat ahjo, palkeet ja alasin, joiden on täy
tynyt olla myös pakanuuden aikaisessa pajassa. 
Mutta todennäköisesti ovat ne kaikki sijainneet 
alkuaan maan tasalla, joten takomisen on täyty
nyt tapahtua kyykkysillään (vrt. mainitt. jaavalaista 
seppää työssään). Ei ole näet luultavaa, että 
ahjo ja alasin olisi ollut korotetulla alustalla,

Kuva 5. 
Vanhin rauta- 
kirveen malli 
ensi vuosisa
doilta j. Kr.

Kuva 6. Vanhimpia silmä- 
kirveitä pakanuuden ajan 

loppupuolelta.

Kuva 4. Jaavalaisen sepän paja.

kun asunnossakin vielä liesi oli maantasainen 
kivikko ja maata korkeammat huonekalut oli
vat tuntemattomia. Vasta keskiajalla tai paka
nuuden ajan lopussa voi luulla sen muutoksen 
työtavassa tapahtuneen, että takominen toimi
tettiin seisaaltaan. Alasimena oli arvatenkin 
kivipaasi, ja vasaroina ainakin alkuaikana kivi- 
vasaroita. Tällaisessa pajassa ja kykkivältä ta
kojalta ei saa odottaa ihmeteoksia, joskin hän 
pitkän tottumuksen jälkeen on epäilemättä kyennyt 
valmistamaan aika hyviä miekkoja, kirveitä y.m.s.

Mitä tulee erityisesti kirveisiin, oli näiden 
hyvyys tietysti suhteellista. Monta vuosisataa 
ajanlaskumme alusta lukien oli kirvesmalli sa
ma, joka jo pronssikaudella oli kehitetty. Terä 
oli hyvin kapea, pystyen enemmän syvyyttä 
kuin leveyttä, ja silmän sijasta oli putki kuin 
petkeleessä, johon koukkuniekka varsi pistet
tiin. (Kuv. 5). Vasta kuudennella vuosisadalla 
j. Kr. tuli sellainen kirvesmalli käytäntöön, 
josta nykyinen kirvesmuoto on kehittynyt. (Kuv. 
6). Mutta sekin oli aluksi hento ja vähemmän 
tehoisa. Teräksen kertoi muuan henkilö Iöytä- 
mässään pakanuudenaikaisessa kirveessä olleen 
niin kovaa, että se söi pilalle hänen tah
konsa, minkävuoksi hän mielellään luovutti 
kirveen museoon. Terästämisen taito ei siis 
aina osunut oikeaan.

Rautatyöläisen ammatti ei ollut rautakaudella 
ainoa metallityön ala, vaan sen ohella har
joitettiin, kuten jo viitattiin, muitakin metalli
töitä. Vanhin metallityö, vaskisepän ammatti, 
muuttui luonteeltaan silloin kuin aseita ja työ-
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Kuva 7. Koristeaihe skandinavialaisesta 
pyöräsoljesta.

Kuva 8. Suomalainen pyöräsolki, jota on koe
tettu koristella skandinaaviseen tapaan.

kaluja alettiin valmistaa raudasta. Siihen kuu
lui nyt ainoastaan solkien y. m. pukuesinei- 
den, korujen ja kaikemmoisten kuparikattilain 
y. m. s. valmistaminen.

Paitsi kuparia tai pronssia käytettiin, var
sinkin koruesineisiin myös jaloja metalleja ja 
tinaa. Kulta oli jo pronssikaudella tunnettu,

kaudella ovat kultakorut vähän yleisempiä. Näi
hin kuuluu m.m. kaunis, käärmeenpäillä koris
tettu, Nousiaisista löydetty kaularengas, joka on 
niin hienotekoinen, ettei sitä nykyajan kultasep
pien tarvitsisi hävetä. Tämä esine lienee kuitenkin 
Ruotsista aikanaan tuotettu Suomeen. Kaikissa 
tapauksissa on rautakaudella kultaesineitä tääl
läkin valmistettu, ja varsinkin ovat kullatut ho
pea- ja vaskiesineet olleet suosittuja.

Paljon suurempi käytäntö kuin kullalla, on 
kuitenkin ollut hopealla erilaisiin pikkuesinei- 
siin. Hopea esiintyy enimmäkseen levyinä ja 
lankoina, joko yksin tai pronssi-, jopa rautaesi
neidenkin koristelussa. Tavallisesti ovat ho
peaesineet taottuja ja säännöllisesti piirtimellä 
koristeltuja. Juottaminenkin on ollut käytän
nössä — tapa, joka vasta ajanlaskumme alussa 
saapui tänne Rooman kulttuurivaikutuksena. 
Tinasta kokonaan valmistettuja esineitä on ta
vattu vain harvoin.

Kun koruesineet olivat yleisiä, ja kun nii
den valmistukseen käytettiin m. m. hopeaa ja 
kultaakin, voidaan kysyä, eikö jo tällöin ollut 
erityisiä hopea- tai kultaseppiä joiden alaan 
olisivat kuuluneet hienommat metallityöt. Tä
hän on huomautettava, että meidän olojamme 
vastaavia hopea- tai kultaseppiä ei pakanuuden 
aikana voinut olla. Tavallisin aine, josta tor- 
muksel ranne- y. m. renkaat, kaulakäädyt, ko-

Kuva 9. Arapialainen hopearaha, pakanuuden 
ajan lopulta.

ja Suomestakin on tältä ajalta talteensaatu 
, palanen ohutta kultalevyä, joka viittaa kulta- 

esineiden valmistukseen ainakin jossakin 
määrässä jo näin aikaisin. Varhemmalla rauta

Kuva 10. Hopeakoru, jäljittelevä! arapialaista 
hopearahaa.

ristellut soljet, neulakotelot, tupet y. m. s. käy
tännölliset esineet valmistettiin, oli vaski tai 
pronssi, joka uutena ja kirkkaana loistaa mel
kein kuin kulta. Näiden kaikkien esineiden
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valmistajaa sopii siten kutsua vaskisepäksi, 
vaikka niitä toisinaan tehtiin hopeasta ja kul
lastakin. Tosiasiassa onkin kai rautakauden 
varhaisemmalla osalla, jolloin ehkä enimmät 
koristellut metalliesineet tuotettiin ulkoa, ollut 
paitsi rautaseppiä, ainoastaan vaskiseppiä. Mut
ta myöhemmällä rautakaudella on syytä olet
taa sellaista ammattijakoa tällä alalla, että 
vaskisepälle jäi kattilain, ketjujen y. m koris- 
tamattomain esineiden teko, ja koristeellisten 
esineiden valmistaminen kehittyi erikoisalaksi, 
jota voisi sanoa esim. koriste- tai hopeasepän 
ammatiksi.

Tätä oletusta tukee, paitsi koriste esineiden 
erilainen tekniikka ja niiden yleisyys, se sangen 
korkealle kehittynyt koristelutyyli, joka niissä 
ilmenee, ja joka näyttää pitkällistä ja arvaten
kin polvesta polveen jatkunutta ammattimaista 
harjaannusta. Alkuaan on tämä tyyli perustu
nut ulkoa tulleisiin esikuviin, joita täkäläiset 
mestarit ovat koetelleet jäljitellä. Ensimmältä 
ovat jäljittelyt karkeita ja koristeet aivan väärin 
ymmärrettyjä. Kuvassa 7 esim. on nähtävänä 
kiemurainen koriste eläin, joka esiintyy eräässä 
skandinavilaisessa, täältä löydetyssä pyöräsol- 
jessa Kuva 8 esittää sen sijaan Suomessa 
edellisen kaltaisen esikuvan mukaan tehtyä 
pyöräsolkea, mutta kuka voi siinä olevia kie
muroita eläimiksi tuntea. Kuvassa 9 on Suo-

Kuva 11. Karjalainen hopeasolki pakanuuden 
ajan lopulla.

messa löydetty arapialainen raha, jollaista on 
jäljitetty kuvassa 10 esitetyssä esineessä. Tämä 
on väärennys, jonka jokainen heti huomaa, 
mutta väärennys ei ole tehty pahassa mielessä 
vaan tarkoituksella ilahuttaa jotakuta nei
tosta harvinaisella kaulakorulla. Kuvassa 11 
on nähtävänä koristeaiheita, joita sen sijaan 
täytyy sanoa erinomaisen hyviksi ja aistikkaiksi. 
Esine edustaa Karjalassa pakanuuden ajan lo
pulla vallinnutta koristelutyyliä, jonka perus
teena on ollut Bysantista saapuneet, akantus- 
lehvillä koristetut esineet. Sellaisten esineiden 
valmistamisen kuin juuri mainitussa kuvassa 
nähtävä on täytynyt olla eri ammattina kuin 
esim. kuparikattilain takominen.

Pakanuuden aikaisen koristesepän ammatista 
on meillä lisäksi muuan hauska todistus, ni
mittäin hautalöytö, johon kuuluu ilmeisesti 
tämän ammatinharjoittajan työkalut. Kauko
lasta, Kekomäen kalmistosta, on tavattu eräästä 
haudasta m. m pieni vasara, hyvin pieni vasa- 
ramainen teräase, terätamppi, pienet pihdit ja 
useita hienoja rautoja, joista jotkut ehkä piirti- 
miä. Haudassa olleet hopea- ja pronssikorut, 
jotka olivat kuuluneet vainajan pukuun, tun
tuvat kaikki olevan saman miehen käsialaa.

Kuinka kauniin kuvan tarjoakaan tämä löytö 
pakanuuden aikaisen metalliammattilaisen hau
tauksesta — ja välillisesti myös elämästä ja 
oloista. Vainajan ovat haudanneet hänen jäl
keenjääneet omaisensa nähtävästi juhlapuvussa 
kaikkine koruineen vieläpä työkaluineen, jotta 
hän herättyään pitkästä unestaan voisi jatkaa 
edelleen ammattiaan. Hellyyttä ja rakkautta 
kuvastaa tällainen hautaustapa. Verrattuina 
muihin hautalöytöihin näyttää puheenaoleva 
löytö vainajan olleen tasavertaisen muiden 
kanssa varakkuuden ja siis nähtävästi myös 
yhteiskunnallisen asemansa puolesta. Kuinka 
toisin on nyt. Vaikkakin meidän aikamme 
useimmissa suhteissa on paljon edellä paka
nuuden ajan Suomesta on se muutamissa suh
teissa ollut paljon jäljessäkin. — Mutta minun
han ei pitänytkään tässä puhua metalliammat- 
tien historiasta poliittiselta vaan ainoastaan 
teknilliseltä kannalta katsoen.

Julius. Ailio.
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Kuoleman kylvöä.
Vuosi 1918 on unhoittumattomana piirtynyt, 

ei ainoastaan Suomen työväenluokan historiaan, 
vaan sen jokaisen yksilön niin nyt elävän kuin 
tulevan kin sukupolven sieluihin verisenä kauhun 
ja kärsimysten vuotena. Siiloin kylvi kuolema 
runsain käsin tämän maan köyhälistön keskuu
teen luokkasodan, sekä sitä seuranneen valkoisen 
terrorin kukkuraisista vaoista hävityksen hedel
mällisiä siemeniä. Kymmenin tuhansin korjat
tiin taistelutantereilta ruumiita. Vakaumuksensa 
velvoittamina luokkasortoa vastaan käyneet elä
mänsä ehtoolla olevat vanhukset siellä sortuivat 
veriinsä, voimakasta onnellisemman elämän
halua hehkuvien poikiensa, vieläpä tyttäriensä- 
kin vierelle pääoman valtaa puolustavan vihol
lisen kuulan, tai granaatin sirpaleiden kaata
mina. Vaan onnelliset he, j■ >tka saivat rintamalla 
heittää henkensä. Olihan heillä elämänsä eron 
hetkellä usko, että he hengellänsä auttoivat lap
sensa parempaan elämään. Jäihän heidän kuo
leman lasittamiin katseisiinsa kajastus sieluinsa 
sisimmässä olleesta luottamuksesta taistelunsa 
oikeutukseen ja — voittoon. Onnelliset he, 
sillä heidän ei tarvinnut nähdä luottamuksensa 
pettävän. Kymmenkertaisesti onnettomimpia 
olivat sitävastoin ne, jotka sodassa säästyivät. 
Heitä odotti luokkafanaattisen vihollisen kosto. 
Kymmenin ja taas kymmenin tuhansin saivat 
he astua ijankaikkisuuteen pyövelin teloittamina, 
tai vankileirinälän ja kurjuuden riuduttamina. 
Heidän ruumiilliset sekä sielulliset kärsimyk
sensä ovat mittaamattomat. Kuka kykenisi 
arvioimaan sen epätoivon suuruutta, minkä he 
viimeisellä hengenvedollaan tunsivat huoltajatta 
jäävien vaimojensa ja lapsiensa, sekä koko kah
leisiin lyödyn työväenluokan puolesta. Turhaa 
on arvioida niiden tuhansien ja taas tuhansien

orpojen ja leskien kyynelvirtojen vuolautta, 
mikä vuoti joukkohautojen kylmään hiekkaan 
— siihen samaan mihin isien ja aviomiesten 
hurmevirrat, heille taannoin vielä niin lämpöi- 
sesti sykähdelleistä rinnoista oli vuotanut. Ja 
loppujen lopuksi; kuka uskaltaa sanoa tietä
vänsä mitenkä äärettömän suuri tuhon kylvö 
tuon kuoleman ja kärsimysten ylenpalttisella 
jakelulla on toimitettu tulevan sukupolven hen
kiseen ja fyysilliseen olemukseen? — Sen arvioi
minen on mahdotonta!

Meidänkin liittomme sai tuosta kuoleman 
kylvöstä osansa. Seuraavassa tietoja muuta
mista liittomme tunnetuimmista työntekijöistä, 
jotka joutuivat luokkasodan ja sitä seuranneen 
valkoisen terrorin uhreiksi:

Helsingin Seppien a. o. N:o 1 menetti kan
salaissodassa seuraavat jäsenensä:

Ivari Vuorinen, synt. Nakkilassa 10. 9. 
1883; kaatui rintamalla.

J. Ojala, synt. Ilmajoella 6. 11. 1892; kaatui 
rintamalla.

Aksel Höglin synt. Luopioisissa 14. 2. 1888, 
kadonnut tietämättömiin.

August Vainio, synt. Tammelassa 25. 6. 
1876; kuollut vankileirillä.

F. O. Nurmi, kuoli vankileirillä.
J. Tammilehto, kaatui rintamalla.

Helsingin Metalli a. o. N:o 2 menetti kan
salaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Aksel Roine, valaja, synt. Porissa 18. 3. 
1875; kuoli Suomenlinnassa tapaturmaisesti 9.
6. 1918.

Antton Anttila, synt. Taipaleella; kuollut 
nälkään Tammisaaren vankileirille elokuulla 
1918

A. V. Siniluoto, viilaaja, synt. Tampereella 
15. 4. 1834.

Teudor Fjäder, viilaaja, synt. Karunassa 
30. 5. 1885.

A. Laine, viilaaja, synt. Pukkilassa 10. 10.
1895.

Albert Lehtonen, viilaaja, synt. Raisiossa 
12. 10. 1872; murhattiin erittäin raa’alla tavalla
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Alb. Lehtonen, os. 2. ]. B. Laine, os. 2. Otto Elg, os. 2. Antton Anttila, os. 2.

Tikkurilassa 12. 4 1918. Vainaja oli erittäin 
pidetty personallisuus toveripiireissä.

V. Forsman, viilaaja, synt. Porissa 9. 6. 1891.
Uuno Salonen, viilaaja, synt. Lahdessa 4.

11. 1890.
J. V. Haagi, viilaaja, synt. Tammelassa 1. 3. 

1872.
Otto Valjus, viilaaja, synt. Kaavilla 17. 6. 

1884.
Ilma Martti, viilaaja, synt. Kuopiossa 26.

11. 1895; kuoli nälkään Tammisaaren vankilei
rillä 918.

Yrjö Vasiljeff, viilaaja, synt. Helsingissä 
15. 11. 1901.

J. A. Vartiainen, viilaaja, synt. Juvankos- 
kella 23. 5. 1887.

F. E. Johansson, viilaaja, synt. Helsingissä 
28. 4. 1871; ammuttiin Santahaminassa 22. 5. 
1918.

E. Veteläinen, viilaaja, synt. Alatomiossa
8. 1. 1900.

Pekka Vettestrand, viilaaja, synt. Viipu
rissa 12. 4. 1892.

E. K. Rissanen, viilaaja, synt. Juankoskella 
19. 8. 1897; ammuttiin Helsingissä 14. 4. 1918.

T. Viinijärvi, viilaaja, synt. Padasjoella 1.1.
1891.

V. Hjeld, viilaaja, synt. Luopioisissa 23. 10.
1896.

Y. E. Käcklund, viilaaja, synt. Hausjärvellä
7. 7. 1872; kuollut Suomenlinnan vankileirillä
10. 9. 1918.

T. Huhtinen, viilaaja, synt. Humppilassa 
5. 3. 1893.

M. Harju, viilaaja, synt. Kotkassa 11.6. 1885.
J. E. Niemi, viilaaja, synt. Helsingissä 11.1. 

1898; kaatui Tienhaaran taistelussa 30. 4. 1918.
A. Takkinen, viilaaja, synt. Juankoskella

9. 1. 1893.
E. Tuominen, viilaaja, synt. Asikkalassa 

26. 11. 1891.
J. B. Laine, viilaaja, synt. Hausjärvellä 15.10. 

1887; kuollut Söörnäisten kuritushuoneella 5.11. 
1918.

K. Pasanen.
A. Marosoff, viilaaja, synt. Helsingissä 27.

3. 1899.
W. Marosoff, viilaaja, synt. Tvernin läänissä

3. 12. 1878.
A. Nyholm, viilaaja, synt. Pietarissa 22. 6. 

1868.
A. Laine, viilaaja, synt. Sysmässä 1881.
O. Salonen, viilaaja, synt. Hangossa 4. 10. 

1896.
S. F. Majander, viilaaja, synt. Helsingissä

3. 9. 1883.
K. Akadaff, synt. Helsingissä 22. 5. 1893.
H. Aalto, synt. Asikkalassa 17. 6. 1895.

F. E. Johansson, os. 2. V. Halava, os. 2. Martti Ilma, os. 2.
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Y. E. Käcklund, os. 2. H. K. Kivistö, os. 2. J. E. Niemi, os 2. E. K. Rissanen, os. 2.

F. Aalto, synt. Ikaalisissa 27. 9. 1879.
O. Aalto. synt. Asikkalassa 4. 5. 1892.
E. V. Danielsson, synt. Kemiössä 5. 3.1881.
K. Seppä, synt. Kotkassa 24. 1884.
E. Seppä, synt. Kymissä 10. 5. 1883.
N. Sakolauvsky, metallityöni., synt. Helsin

gissä 1. 6. 1890.
Jalmar Suomi, viilaaja, synt. Hauholla 2.

1. 1884.
J. E. Rintala, viilaaja, synt. Honkajoella 25.

2. 1892
A. Outinen, viilaaja, synt. 16. 4. 1887.
A Tamminen, seppä
Kalle Altt, viilaaja, synt. Lammilla 18 12.

1892.
F. M. Ojanen, viilaaja, synt. Euralla 5. 12. 

1895.
M. Johansson, viilaaja, synt. Porissa 5. 2. 

1891.
L. Salminen, viilaaja, synt. Padasjoella 14. 

5. 1899.
J. K Grönlund, viilaaja, synt. Pyhäjärvellä

1. 3 1883.
J. K. Lindqvist, viilaaja, synt. Hausjärvellä 

15 5. 1883.
K. A Jalava, viilaaja, synt. Pohjanpitäjässä

12. 10. 1876.
A. Saari, viilaaja, synt. Hausjärvellä 15. 4. 

1886.

O. Strandman, viilaaja, synt. Laukaassa 19.
9. 1884.

J. Schadenitch, viilaaja, synt. Uudellakir
kolla 24. 4. 1883.

S V. Niemi, viilaaja, synt. Lopella 25. 12.
1893.

A A. Lehtinen, viilaaja, synt. Helsingissä 
9. 2. 1893.

H. K. Kivistö, viilaaja; kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 6. 6. 1919.

V. Llhkala, viilaaja, synt. Turussa 11.' 2. 
1889.

Isak Pietiläinen, synt. Rautalammilla 16.
4. 1899.

I. V. Pakaroff, synt. Helsingissä 24. 6. 1887. 
E. J. Purola, viilaaja, synt. Nilsiässä 11. 1.

1870.
A. Laaksonen, viilaaja, synt. Akaassa 22.

3. 1876.
O. Längfors, viilaaja, synt. Porvoossa 23.

12. 1892.
K. Katajisto, viilaaja, synt. Punkalaitumella 

1. 2. 1895.
A. Kuusela, viilaaja, synt. Viipurissa 8. 7. 

1889.
U. Harju, viilaaja, synt. Sysmässä 15. 1. 1890. 
Oskar Kuutti, viilaaja, synt. Jurvassa 22. 5.

1880.

K.

E. Kupari, os. 3. A. E. Lahti, os. 3. V. Kortman, os. 4. Kalle Nurmela, os. 6.
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A. ]. Salonen, viilaaja; liittynyt liittoon 13.
11. 1913.

V. Leppänen, viilaaja, synt. Ruovedellä 15.
5. 1873.

V. V. Rautavaara, viilaaja, synt. Nastolassa 
23. 4. 1893.

V. Halava, viilaaja, synt. Hankoniemessä 1. 
5. 1891; murhattiin Helsingissä 13. 4. 1918.

Otto Elg, viilaaja; toimelias osaston jäsen, 
liittynyt liittoon 1. 1. 1911.

Helsingin Kattila- ja Levyseppäin a. o. 
N:o 3 menetti kansalaissodassa seuraavat jäse
nensä:

Erkki Ville Kupari, synt. 14. 4. 1885; 
kuollut kansalaissodassa maalisk. 1918.

Antti Emil Lahti, synt. 30. 11. 1890; mur
hattiin Helsingissä 13. 4. 1918.

Matti Tamminen, kaatunut Helsingissä 12.
4. 1918.

A. Vikberg, kaatunut Helsingissä 12. 4. 1918.
Elis Salmi. synt. 31. 12. 1893; kaatunut 

Helsingissä 12. 4. 1918.
J. E. Koski, synt. 1. 9. 1864; kaatunut Hel

singissä 12. 4. 1918.
Ananias Miettinen, synt. 28. 3. 1875; 

kuollut Hämeenlinnan vankileirillä.
V. Häkänen, kaatunut Kirkkonummella.
Erkki Saari, synt. 9. 7. 1881; kuollut Hä

meenlinnan vankileirillä.

J. Rissanen, kaatunut rintamalla.
Vilho Vaahtera, synt. 17. 2. 1890; kuollut 

Suomenlinnan vankileirillä.
Karl Oskar Berqvist, kaatunut Joutsenon 

rintamalla.
Jalmar Blomqvist, synt. 15. 12.1897; kuol

lut Lahden vankileirillä 5. 7. 1918.
Antti Rask, kaatunut Keravan taistelussa. 
Urho Neslind, synt. 15. 5. 1899; kuollut

Lahden vankileirillä 5. 7. 1918.
Evert Vuorinen, synt. 13. 5. 1893; kaatu

nut rintamalla.
Johan Ilmari Lahtinen, synt. 11.1.1895; 

kuollut Tammisaaren vankileirillä 28. 7. 1918.
August Pesonen, ammuttu Ison-Mjölön 

saarella.
Ilmari Vesterinen, synt. 16. 5. 1900; kaa

tunut Länkipohjan rintamalla.
Konrad Helin, synt. 15. 1. 1871; kaatunut 

Kirkkonummen rintamalla.
K. A. Lindström, synt. 7. 5. 1880; kuollut 

Tammisaaren vankileirillä 14. 9. 1818.
Johan Thuring, synt. 15. 5. 1890; kaatu

nut Helsingissä 12. 4. 19i9.
Edvin Vaahtera, synt. 1. 7. 1884; kuollut 

Suomenlinnan vankileirillä.
V. Forssell, kaatunut rintamalla.
Johan F. Usenius, synt. 16. 8. 1871; kuol

lut Tammisaaren vankileirillä 23. 7. 1918.
O. Viitaniemi, kaatunut rintamalla.

Heikki Olander, os. 6. Risto Pussinen, os. 6. V. J. Kandolin, os. 6. Otto Kallio, os. 6.
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Heikki Keinänen, os. 6. Gösta Lindberg, os. 6. Heikki Majonen, os. 6. A. Pökkönen, os. 6.

Nestor Blomqvist, synt. 23. 2. 1901; kuol
lut Hämeenlinnan vankileirillä 27. 6. 1918.

V. Rajasilta, kaatunut rintamalla.
Daavid Tenhunen, synt. 30. 6. 1886; kuol

lut Hämeenlinnan vankileirillä.
Jalmar A. Uotila, synt. 4. 11. 1891; kaatu

nut Lahdessa 23. 4. 1918.
Emil Tuulos, synt. 17. 8. 1897; kuollut 

Suomenlinnan vankileirillä 26. 5. 1918

Helsingin Ruotsalaisten Metallimiesten a. o. 
N:o 4 menetti kansalaissodan uhrina seuraa- 
van jäsenensä:

Verner Kortman rautasorvaaja, synt. Hel
singissä 15. 8. 1882; kuollut Tammisaaren 
vankileirillä nälän uuvuttamana 28. 8. 1918. 
Vainaja oli osastonsa vanhempia jäseniä, luke
mattomat ovat ne tehtävät jotka hän on suo
rittanut, monet ne luottamustoimet joita hän 
on hoitanut. Useita vuosia oli Kortman joh
tokunnan jäsenenä, sittemmin sihteerinä, vara
puheenjohtajana ja rahastonhoitajana jota toin
ta hän hoiti kuolemaansa asti ja jossa toimes
sa hänen kykynsä pääsi täysiin oikeuksiinsa. 
Osaston rahastonhoitajana hän iltamyöhään 
työskenteli kirjoineen ja tililistoineen, jotka ai
na olivat valmiina määrätyllä ajalla. Paitsi 
edellämainittuja toimia työskenteli vainaja 
myöskin huvitoimikunnissa ja oli perustavana 
jäsenenä ammattiosaston näyttelijäklubi „Vil-

jania» järjestettäessä. Helsingin ruotsalaisen 
työväenliikkeen vanhimmat jäsenet muistavat 
hyvin ne monet koomilliset sekä vakavat osat, 
joissa vainaja esiintyi. Kortman oli yksi niistä 
harvoista, joka uhrasi kaiken vapaa-aikansa ja 
kaiken innostuksensa työtoveriensa hyödyksi ja 
iloksi ja tästä johtuukin, että hänen muistonsa 
tulee säilymään kauvan osaston jäsenien mie
lissä.

Tampereen Kone- ja Metalli a. o. N:o 6 
menetti kansalaissodan uhreina riveistänsä seu
raavat jäsenensä:

Kalle Rikhard Ahonen, synt. 1882; kaat.
2. 4. 1818 granaatin ruhjomana Tekn. opist. 
Tampereella.

Paavo Johannes Ahonen, synt. 1. 7. 
1898 Tamp., kaatunut rintamalla 5. 2. 1818.
I 'Mikko Aurio, synt. 9. 10. 1884 , kuollut 7. 4. 
1818 haavoihin.

Vihtori Autio, synt. 13. 8. 1877 Jalasjär- 
vellä, kuoli 7. 1818 Tampereen vankileirillä.

Juho Verner Asu, synt. 25. 8. 1885; kuol
lut 14. 10. 1818 vankilasta päästyään.

Kaarlo Björgvist, synt. 22. 1. 1899; kuoli 
1918 haavoihinsa.

Uuno Johannes Davidsson, synt 15. 10. 
1891 Tampereella; ammuttiin 24. 9. 1918 Suo
menlinnassa.

A. Alm, os. 14. V. Hagner, os. 14. J. G. Viljanen, os. 14.
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A. A. Selin, os. 15. K. Hj. Heino, os. 15. jA. Hj. Johansson, os. 15. J. A. Syväys, os. 18.

Alex Dunderberg, synt. 20. 2.'1894-Mes- 
sukylässä; kaatui Tampereen puolustuksessa.

Johan Nestor Elo, synt. 25. 11. 1885; 
kuoli 4. 6. 1918 Tampereen vankileirillä.

Johan Englund, synt. 14. 3. 1883 Tampe
reella; ammuttiin 4. 4. 1818 Tampereella.

Kalle Ennbom, synt. 3. 3. 1896 Tampe
reella; kaatui 4.1818 Tampereen puolustuksessa.

K. E. Eriksson, synt. 24. 12. 1894 Vaa
sassa; kaatui Tampereen puolustuksessa.

Viktor Guhlman, synt. 22. 3. 1887; kuoli 
15. 7. 1818 Tampereen vankileirillä.

Johan Haag synt. 31. 10. 1897; kaatui
5. 4. 1818 Tampereen puolustuksessa.

Heikki Haapanen, synt. 30. 9. 1896; ka
donnut tietämättömiin.

Antti Heinonen, synt. 16. 1. 1883; kaa
tui 2. 4. 1818 Tampereen puolustuksessa.

Urho Heinonen, synt. 21. 7 1885; kuoli 
26. 6. 1818 Tampereen vankileirillä.

Kustaa Heikkilä, synt. 18. 3. 1864; kuoli
13. 6. 1918 Tampereen vankileirillä.

Matti Jalmari Helminen, synt. 7. 5.1883; 
kuoli 1818 Tampereen vankileirillä.

Sulo A. Helminen, synt. 7. 5. 1883; kuoli 
1818 Tampereen vankileirillä.

Johan Henriksson, synt. 19. 6. 1893; 
ammuttiin 3. 4. 1918 Tampereella.

Arvid Hiltunen, synt. 4. 7. 1876; kuoli
4. 4. 1818 Tampereen vankileirillä.

Matti Kulju, synt. 23. 1. 1890; ammuttiin 
17. 3. 1918 Kurussa.

Kustaa Kyrenius, synt. 12. 4. 1875; am
muttiin 6. 4. 1918 Tampereella.

L. Laakso, synt. 10. 9. 1896 Tampereella; 
kaatui 4 18 8 Tampereen puolustuksessa.

Kalle Alfred Lahtinen, synt. 2. 7. 1876 
Tampereella; kuoli 6. 4. 1918 kotonaan harha- 
kuulasta.

Kalle Lehtola, synt. 1888; ammuttiin 
11. 4. 1918 Tampereella.

Kaarlo Leppänen synt. 6. 12 1890; am
muttiin 9. 7. 1918 Lahdessa.

Pauliinus Lindell, synt. 6. 2. 1877; kuol
lut 17. 5. 1918 Tampereen vankileirillä.

Kalle Linden, kuoli 1918 Tammisaaren 
vankileirillä.

Erik |. Luoto, synt. 5. 5. 1901 Tampe
reella; kadonnut tietämättömiin.

Henrik Jalmari Luoto, synt. 19. 6. 1888; 
kaatui 24. 2. 1918 Ruovedellä.

Tuomas Aug. Lyijy, synt. 4. 10. 1888; 
kuoli 1918 Tampereen vankileirillä.

Kustaa Mansner, synt. 19. 5. 1886; kuoli 
1918 Tampereen vankileirillä.

E. Vormisto, synt. 1888; kuoli Helsingin 
vankileirillä 1918.

Huugo Helenius, synt. 1897; ammuttiin 
Tampereen vankileirillä 1918.

likka Heikkilä, os. 18. Väinö Moilonen, os. 18. Lauri Remes, os. 18 J,E.Tolpanniemi,os.l8.
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Alex. Vilkman, os. 20. Emil Lindevall, os. 22. V.R. Mikkelsson, os. 22. E/Puonti, os. 22.

E. Virtanen, synt. 1896; kaatui Tampereen 
puolustuksessa 1818.

Kalle Einari Lahti, synt. 1889; ammut
tiin Tampereen vankileirillä 28. 4. 1918.

Johan Kustaa Saaristo, synt. 1861; ka
donnut.)

Kaarlo Peltonen, synt. 1885; kadonnut.
Yrjö Nikolai Alenius, synt. 1897; ka

donnut.
Kalle Janhunen, synt. 17. 4. 1898 Teis

kossa; kaatui 4. 1918 Tampereen puolustuk
sessa.

Yrjö Järvinen, synt. 13. 1. 1899 Tampe
reella; kuoli 4. 1918 Tampereen vankileirillä.

Kalle Akseli Ketomäki, synt. 26. 3 1886 
Tyrväällä; ammuttiin 5. 4. 1918 Tampereella.

Joel Kivelä, synt. 14. 5. 1886; ammuttiin 
25. 3. 1918 Messukylässä.

Edvard Koivisto, synt. 4. 4. 1881; kuoli
4. 3. 1919 vankilassa saamaansa tautiin

E. Komi, synt. 13. 1. 1892 Kyrössä; kaatui 
4. 1918 Tampereen valtauksessa.

Karl V. Peltonen, synt. 8. 12. 1885 Kan
gasalla; tietämättömiin kadonnut.

Pauli Peltonen, synt 10. 8. 1880; kuoli
10. 5. 1918 Raahen vankileirillä.

Uuno Pekonen, synt. 24. 9. 1895; kaatui 
4. 4. 1918 Tampereen puolustuksessa.

Kaarle E. Puro, synt, 22. 1. 1881; kuoli 
1918 Tampereen vankileirillä.

Aadolf Pökkönen, synt. 22. 9. 1895; kuoli
6. 1918 Tampereen vankileirillä.

johan Rae, synt. 4. 3. 1886; kaatui 4. 1918 
Tampereen puolustuksessa.

Taavetti Nestori Rahola, synt. 1. 1. 1880 
Ikaalisissa; kuoli 1918 Tampereen vankileirillä.

Vihtori Rajasilta, synt. 18. 10. 1889; kaa
tui 28. 3. 1918 rintamalla.

Frans Viktor Ranta, synt. 14. 4. 1880; 
kuoli 23. 6. 1918 Tampereen vankileirillä.

Daavid Viktor Roine, synt. 16. 12. 1871; 
kuoli 30. 6. 1918 vankilasta päästyään.

A. Salenius, synt. 15. 1. 1880; kuoli ’918 
Tampereen vankileirillä.

Eino Akseli Salonen, synt. 23. 3. 1899 
Tampereella; kuoli 8 7. 1918 Tampereen van
kileirillä.

Johan Emil Mantere, synt. 1. 5. 1880 
Tampereella; kuoli 4. 1918 Tampereen puolus
tuksessa.

Mauno Henrik Meriluoto, synt. 17. 6. 
1895 Tampereella; kuoli 26. 7. 1918 Tampereen 
vankileirillä.

August Mäkelä, synt. Messukylässä, kuoli 
tuntemattomalla tavalla.

Edvin Nestori Mäkinen, synt 1879; 
kuoli 17. 5. 1918 Tampereen vankileirillä.

Isak Mäkinen, synt. 10. II. 1880; kaatui 
Tampereen puolustuksessa.

Johan Albiinus Mäkinen, synt. 16. 2.

E. Korhonen, os. 24. M. Suursalmi, os. 24. D. V. Stark, os. 24. K. A. Ranta, 25.
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A. Könönen, os. 27. E. Manner, os. 27. E. Pakkanen, os. 27. D. Laurila, os. 27.

1899 Vilppulassa; kaatui 5. 4. 1918 Tampereen 
puolustuksessa.

Urho Niemi, synt. 1897, kuoli 15. 8. 1919 
vankilasta päästyään.

Fredrik Vilho Nordlund, synt. 1889; 
ammuttiin 3. 5. 1918 Tampereella.

Vilho Nurmela, synt. 6. 12. 1900; kaatui
5. 4 1918 Epilässä.

Kalle Nylund, synt. 11. 3. 1888; kuoli 
4. 10. 1918 vankilasta päästyään.

Arvid Vihtori Pajunen, synt. 7. 8. 1885; 
kuoli 20. 7. 1918 vankilasta päästyään.

Otto Partanen, synt. 16. 3. 1893; kaa
tui 27. 3. 1918 Tampereen puolustuksessa.

M Valkama, synt. 19. 5. 1899 Tampereella; 
kaatui 4. 1918 Tampereen puolustuksessa.

Onni Vierikko, synt. 30. 3. 1888 Virroilla; 
kuoli 1918 Tampereen vankileirillä.

Akseli Vilke, synt. 19. 2. 1880 Tampe
reella; kaatui 1918 Tampereen puolustuksessa.

Akseli Vilkman, synt. 25. 9. 1869; kaatui 
4. 1918 Tampereen puolustuksessa.

Kaarlo V. Vilkman, synt. 1888; kadonnut 
helmikuussa 1918 Kurun rintamalla.

A. A. Virtanen, synt. 6. 11. 1896 Tampe
reella; kuoli Tammisaaren vankileirillä.

J. K. Viljanen, synt. 30. 5. 1803; kaatui 
30. 3. 1918 Tampereen puolustuksessa.

Johannes Virtanen, synt. 23. 9. 1886" 
Tampereella; kuoli Tammisaaren vankileirillä.

Viktor Ylén, synt. 27. 7. 1871; kuoli 18.
6. 1918 Keuruun vankileirillä.

Kalle Lindell, synt. 1873; kuoli Tampe
reen puolustuksessa 1918.

Kalle Hurme, synt. 2. 3. 1878; kuoli Tam
pereen vankdeirillä 1918.

Johan Erik Salonen, synt. 25. 5. 1895 
Teiskossa; ammuttiin 28. 4. 1918.

Yrjö August Salonen, synt. 18. 8. 1898; 
ammuttiin 12. 4. 1918 Tampereella.

Kalle Johannes Salo, synt. 5. 2. 1881; 
ammuttiin 12. 4. 1918 Loviisassa.

Karl Artturi Selin, synt. 17. 10. 1886 
Vanajassa; kuoli 27. 6. 1918 Tampereen vanki
leirillä.

Väinö Siro, .synt. 23. 5. 1884; ammuttiin
14. 5. 1918 Tampereella.

Pauli Suomela, kaatui 5. 4. 1918 Tampe
reen puolustuksessa.

Vilho O. Stenman, synt. 27. 1. 1898; am
muttiin 1918 Tampereella.

Lauri Suvanto, synt. 23. 12 1889; kaatui
5. 4. 1918 Tampereen puolustuksessa.

Vilho Matias Syrjänen, kaatui 23. 2. 
1918 rintamalla.

Felix Antton Taive, synt. 9. 7. 1879; kaa
tui 4. 1918 Lahdessa.

Herman Tikka, synt. 1874; kuoli 26. 6. 
1918 Tampereen vankileirillä.

Ville Stenman, os. 32. S. Ruotsalainen, os. 32. Antti Majonen, os. 34. J. E. Syrjänen, os. 34.
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O. Laitinen, os. 34. M. J. Kaksonen, os. 34. A. Raatikainen, os. 34.

Lauri Toivonen, synt. 21. 9. 1900; kaatui
23. 3. 1918 Messukylässä.

Heikki Majonen, synt. Impilahdella 14. 11. 
1877 oli jäsenenä Tampereen Metallityönteki- 
jäin a. o., otti innolla osaa työväen liikkeeseen. 
Ammuttiin Tampereella huhtik. 13 p. vasten 
yöllä 1918 yhdessä vaimonsa kanssa.

Heikki Keinänen, viilaaja, synt. 1878; mo
net vuodet Tampereen Metallityöntek. osaston 
johto- ja luottotoimissa. Puolue- ja ammatilli
sissa edustajakokouksissa. Ammuttiin Tampe
reen vankileirillä 15. 4. 1918.

Aleksander Pökkönen, viilaaja. Tunnettu 
Tampereen Metallityöntekijäin monivuotisena 
uskollisena taloudenhoitajana, monia muita toi
mia mainitsematta. Vietiin kotoaan perheensä 
keskuudesta ilman tutkintoa ammuttavaksi 4 
p:nä huhtik. 1918.

Kalmari, Matti, levyseppä, toimi Tampe
reen Kattila- ja Levyseppäin a. o:ssa sen perus
tamisesta alkaen, ollen useat vuodet osastonsa 
puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Am
muttiin Tampereen postikonttorin pihalla 4 p:nä 
huhtik. 1918. Kuollessaan oli Kalmari 33- 
vuotias.

Lindberg, Gösta, levyseppä, synt. Messu- 
kylässä 1890, kuului Tamp. Kattila- ja Levy- 
seppäin a. osastoon sen perustamisesta asti,

toimien osaston luottotehtävissä, ollen m. m. 
osaston rahastonhoitajana. Kaatui Tampereen 
valtauksessa.

Nurmela Kalle, rautasorvaaja, synt. 1843 
oli tunnettu Tamp. rautasorvaajain osaston in
nokkaana ja toimeliaana jäsenenä, ollen monin 
ottein osastonsa puheenjohtajana ja johtokun
nan jäsenenä. Kuoli Riihimäen vankileirillä 
heinäk. 26 ptnä 1918.

Olander Heikki, valaia, oli yksi Tampe
reen Valajain a. osaston perustajia ja sen johta
via jäseniä, kuuluen jatkuvasti osaston johto
kuntaan ja toimi monissa erinäisissä luottamus
tehtävissä. Kuoli Tampereen vankileirillä 
kesäkuussa 1918.

Kandolin, Väinö Johannes, viilaaja, 
synt. Tampereella 1881. Kandolin oli yksi 
Tampereen Metalliosaston vanhempia, uskolli
sempia jäseniä. Kaatui taistelussa Ikaalisten 
rintamalla 15 p:nä maalisk. 1918.

Grönroos, Juho Viktor, rautasorvari, 
synt. Tampereella 1876. Tampereen Rautasor
vaajain a. osaston perustajia ja sen innokkaim
pia toimivia jäseniä. Osaston johtokunnan 
monivuotinen jäsen; kuoli Tampereen vankilei
rillä 21 p:nä elok. 1918.

Enne, Emil, viilaaja, synt Tampereella 1877. 
Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen ja Me-

Juho Heino, os. 34. Juho Sarlin, os. 45. J. Sibenberg, os. 45. E. Miettinen, os. 46.
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Väinö Miettinen, os. 46. L. Hartikainen, os. 46.

talliosaston edustavia jäseniä; kuoli Suomenlin
nassa 2 p:nä syysk. 1918.

Kallio, Otto, rautasorvaaja, Tampereen 
Rautasorvaajain a. osaston perustajia ja johto- 
henkilöitä; kuoli Tampereen vankileirillä 2 p:nä 
heinäk. 1918.

Kalliokoski, Vihtori, rautasorvaaja, oli 
Tampereen Metalliosaston johto- ja luottamus
toimissa sekä jonkun aikaa Tamp. piirin v. t. 
piirisihteerinä. Kuoli Tampereen vankileirillä 
marraskuussa 1918.

Björqvist, Hjalmari, sähkötyömies, synt. 
Tampereella 1883. Jo aivan nuoresta pojasta 
alkoi B. toimintansa Tampereen Työväen jär
jestöjen eri osastoissa erittäin innokkaana ja 
toimintakykyisenä järjestön jäsenenä, ollen var
sinkin viimeiset vuodet tunnettu Sähkötyönteki- 
jäin osaston johtavana henkilönä; ammuttiin 
Tampereen vankileirillä.

Pussinen, Risto, levyseppä, oli Tampereen 
Metallityöntekijäin paljon käytetty kyky monissa 
eri tehtävissä; ammuttiin Tampereella 6 p:nä 
huhtik. 1918. Kuollessaan oli P. 46-vuotinen.

Puro, Kalle, levyseppä, Tamp. Levyseppäin 
a osaston ja työv.yhdistyksen torvisoittokunnan 
monivuotinen jäsen; kuoli Tampereen vankilei
rillä kesäk. 27 p:nä 1918.

Kuusela, Heikki, seppä, Tamp. seppäin a. 
osaston perustajia ja johtokunnan jäseniä; am
muttiin Tampereella 6 p:nä huhtik. 1918.

J. D. Juukkarinen, os. 46. V. Miettinen, os 46.

Kristiinan Metalli a. o. N:o 11 menetti kan
salaissodassa seuraavat jäsenensä:

Johan Fält, valaja, synt. Pyhäjärvellä 16. 2. 
1876; kuollut 31. 1. 1918 valkoisen terrorin uh
rina Kristiinan taistelun jälkeen. Vainaja oli 
liittynyt liittoon 23. 1. 1916, toimien paikalli
sessa osastossa sen perustamisesta alkaen.

Oskar lalo, metallityöntek., synt. Lapualla
24. 2. 1897; kuollut 31. 1. 1918 Kristiinan tais
telussa.

Emil joki, peltisepän opp., synt. Kyläkar- 
vialla 30 8. 1899; kuollut 31. 1. 1918 valkoisen 
terrorin uhrina Kristiinan taistelun jälkeen.

Kosti Salomaa, vaskiseppä, synt. Lavialla 
29. 4. 1890; kuollut 31. 1. 1918; valkoisen ter
rorin uhrina Kristiinan taistelun jälkeen.

Porin Rauta- ja Metalli a. o. N:o 14 me
netti kansalaissodan uhreina seuraavat |äsenensä:

Johan Gustaf Viljanen, seppä, synt. Ja
nakkalassa 30 6. 1863; kaatui Tampereen val
loituksessa 27. 3. 1918. Vainaja oli toiminut 
osaston puheenjohtajana useampia eri kertoja 
sekä osaston johtok jäsenenä ja lipun kantajana 
y. m. luottamustehtävissä.

Viktor Hagnér, kattilaseppä, synt. Porissa 
10 4. 1868; kuoli Lappeenrannan vankilassa 8.
7. 1918. Vainaja oli toiminut osaston johto
kunnan jäsenenä, kantomiehenä ja useissa muissa 
luottamustehtävissä.

V. Huupponen, os. 46. H. Laakkonen, os. 51. Otto Markkanen, os. 51. V. O Kosunen, os. 51.
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E. Holopainen, os. 51. Eino Suhonen, os. 51.

Edvard Varell, viilaaja, synt. Porissa 18. 
4. 1880; kuollut 24. 9. 1918 Suomenlinnan 
vankileirillä. Vainaja kuului osastonsa toime
liaampiin jäseniin, ollen sen johtokunnassa, 
huvitoimikunnassa y. m. luottamuslehtävissä.

Aksel Adolf Alm, levyseppä, synt. Porissa 
23. 12. 1882; kuollut Lappeenrannan vankilassa 
23. 6. 1918. Vainaja oli osastonsa innokas ja 
toimelias jäsen.

Vaasan Metalli a. o. N:o 15 menetti kansa
laissodan aikana seuraavat jäsenensä:

Assar Arvid Selin, sorvaaja, synt. Porissa
11. 3. 1898; kuoli suojeluskuntalaisen tappa
mana Vaasan kadulla 9. 2. 1918. Vainaja otti 
innokkaasti osaa kaikkiin työväen rientoihin ja 
tästä johtuikin, että hän oli erittäin pidetty 
henkilö toveripiirissä.

August Hjalmar Johansson, levyseppä, 
synt. Halikossa 4. 3. 1886; ammuttiin kansalais
sodan alussa valkoisten toimesta.

Kaarlo Hjalmar Heino, levyseppä, synt. 
Hämeenlinnassa 1893; kuoli valkoisten ampu
mana, viruttuansa ensin useita kuukausia Vaa
san poliisivankilassa.

Oulun Metalli a. o. N:o 18 menetti kansa
laissodan aikana seuraavat jäsenensä:

Lauri Remes, sähkötyömies, synt. 4. 2. 
1199; kuoli Oulun taistelussa saamistaan haa-

A. V. Vilpponen, os. 51. Antton Keinänen,o. 51.

voista 8. 2. 1918, otti innolla osaa Oulun Työ
väen näyttämön toimintaan.

Väinö Henrik Moilanen, viilari, synt. 5.
7. 1897; kaatui Oulun taistelussa 3. 2. 1918.

Johan Edvard Tolpanniemi, viilan, synt. 
Oulun pitäjässä, Oulun läänissä 17. 3. 1886; 
kuoli Suomenlinnassa heinäk. 6 p. 1918. Hä
neltä jäi vaimo ja 7 lasta.

Jaakko Aleksander Syväys, seppä, synt. 
1873; kuoli Raatin vankileirillä Oulussa heinä
kuulla 1918.

Tuomas Jukkola, synt. 28. 1. 1875; kuoli 
Raatin vankileirillä Oulussa toukokuulla 1918.

Isak Heikkilä, valaja, synt. 14. 12. 1869; 
kuoli Raatin vankileirillä Oulussa 25. 7. 1918; 
oli Oulun Kone- ja Metalli a. o. perustavia jä
seniä, kuuluen viime aikoina S. V. R. Konepajan 
Oulun osastoon.

Tainionkosken Metalli a. o. N:o 20 menetti 
kansalaissodan uhrina jäsenensä:

Aleksander Vilkman, valaja, synt Val
kealassa 21. 3. 1893; kaatui Ahvolan rintamalla. 
Vainaja oli liittynyt liittoon v. 1911 ja otti in
nolla osaa työväen urheiluharrastuksiin.

Lahden Metalli a. o. N:o 22 menetti kan
salaissodan aikana seuraavat jäsenensä:

Evert Anselm Puonti, synt. 30. 4. 1883 
Kotkassa; ammuttiin Lahdessa 3. 5 1918. Vai
naja toimi innokkaasti ja uhrautuvasti puolue-

F. Sinisalo, os. 52. G Mattsson, os. 52. V. K. Riipinen, os. 54. Heikki Tolvanen, o. 54.
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Sakari Salo, os. 56. Josef Hirsimäki, os. 66. Emil Linna, os. 66.

riennoissa. Lahden met. työntek. amm. osast. 
ensimmäinen puheenjohtaja. Sitä paitsi kuu
lui aikanaan torvisoittokuntaan, T. Y:n näy- 
telmäseuraan, ollen yhteen aikaan sen johtaja
nakin, T. Y:n rahastonhoitajana. Osuuskau
pan hallinnon jäsenenä ynnä monissa muissa 
tehtävissä ja hommissa, saavuttaen toiminnal
laan tovereittensa jakamattoman suosion ja 
ihailun.

Väinö Rikhart Mikkelsson, synt. Pyhä
järvellä U.l. 12. 12. 1892; ammuttiin Lahdessa 
31. 4. 1918. Vainaja kuului osastoon jo use
ampia vuosia toimien viimeksi sen rahaston
hoitajana.

Kaipauksella muistelevat toverit aikaisin kuol
lutta toveriaan, jonka muistoa ei himmennä 
mitkään rikolliset teot sillä tutkimatta hänen 
»tuomionsa" julistettiin ja täytäntöön pantiin.

Emil Lindevall, synt. 1896; kuollut Hel
singin sairaalaan 4. 4. 1918

Nuoresta ijästään huolimatta oli vainaja täy
sin itsetietoinen työläinen. Kuoleman aiheutti 
haavat, jotka hän sai Heinolan rintamalla Hu- 
jansalon taistelussa 20. 3. 1918.

Kauttaan Metalli a. o. N:o 24 menetti kan
salaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

David V. Stark, synt. Hämeenkyrössä 15. 1. 
1858; murhattiin Lappeenrannan joukkomur-

nassa 5. 5. 1918. Vainaja eli ollut jo toista
kymmentä vuotta liiton jäsenenä toimien mo
nissa osaston luottamustoimissa m. m. edusti 
osastoa liiton edustajakokouksissa vuosina 1890 
ja 1914.

Edvart Korhonen, synt. Porissa 1890; 
murhattiin Lappeenrannan joukkomurhassa 5.5. 
1918. Vainaja toimi useissa sekä osastonsa, 
että työväen urheiluseuran luottamustehtävissä.

Manu Suursalmi, synt. Luumäellä 13. 6. 
1890; murhattiin Lappeenrannan joukkomur
hassa 5. 5. 1918.

Mäntän Metalli a. o. N:o 25 menetti kan
salaissodan uhrina seuraavan jäsenensä:

Kalle Albin Ranta, viilaaja, syntynyt 
Mäntässä 5. 1. 1890; kuollut Tampereen vanki
leirillä 11. 10. 1918. Vainaja toimi osaston 
puheenjohtajana vuosina 1917 ja 1918. Joutui 
vallankumouksen alkaessa valkoisten vangiksi 
kotipaikallaan, josta hänet sitten siirrettiin 
Tampereelle. Ranta oli tunnettu paikkakun
nalla siivoksi ja rehelliseksi mieheksi.

Inkeroisten Metalli a. o. N:o 27 menetti 
kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Emil Pakkanen, synt. 23. 6. 1878 Sippo
lassa; kaatui taistelussa Savitaipaleen rinta
malla.

Albin Laine, os. 66. V. Tuomi, os. 69. K. Kanto, os. 69. A. Honka, os. 69.
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H. Salin, os. 69. t P. Solin,’ os. 69. J. F. Rinne, os. 69. K. Filppu, os. 69.

Aleksander Könönen, synt. 27. 6. 1879 
Sippolassa kuollut Riihimäen vankileirillä 25. 7. 
1918.

Edvart Manner, synt. 3. 10. 1880 Padas
joella; kuollut Riihimäen vankileirillä kesä
kuulla 1918.

David Laurila, metallityöläinen, synt. 3. 8. 
1865 Sippolassa; kuoli Riihimäen vankileirillä 
13. 11. 1918. Laurila oli liittynyt Inkeroisten 
T. Y:n v. 1900 ja osastoon v. 1908, jolloinka 
se perustettiin.

Häntä käytettiin useissa luottamustehtävissä. 
Oli m. m. osaston rahastonhoitajana kuole
maansa asti. Vainaja jätti jälkeensä ei vain 
omaistensa, mutta myöskin laajan toveri- ja 
tuttavapiirin todellisen kaipauksen.

Karhulan Metalli a. o. N:o 32 menetti 
kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Ville Stenman, pannuseppä, synt. Iisal
mella 4. 4. 1876; ammuttu Karhulassa 5. 5. 
1918. Stenman oli sitkeimpiä työväenjärjestö- 
toiminnan miehiä. Nuoruudestaan saakka 
kuului hän Metallityöntekijäin liittoon, toimien 
eri paikkakunnilla sen osastojen johtokunnissa 
sekä muissa tehtävissä, ollen m. m. usean vuo
den Karhulan osaston puheenjohtajana. Vai
naja oli myös innokas osuustoimintamies. 
Usean kerran oli hän edustajana osuuskauppo

jen edustajakokouksessa, samoin kuin Metalli- 
teolhsuustvöntekijäin edustajakokouksessakin.

Harkitulla ja järkähtämättömällä toiminnal
laan voitti hän kaikkialla työtoveriensa luotta
muksen ja kunnioituksen.

Samuli Ruotsalainen, sorvari, synt. Maa- 
ningalla 30. 12. 1882; kuoli Lahden vankilei
rillä 1918. Vainaja oli tunnettu aina hiljaise
na ja työväen pyrkimyksiin osaaottavana tove
rina. Toimi useita vuosia Karhulan osaston 
puheenjohtajana sekä työriitaisuuksien selvit- 
telijänä y. m. ollen m. m. Osuuskauppojen ja 
Metallityöntekijäin liiton edustajakokouksissa 
edustajana. Väsymättömällä tarmolla työsken
teli vainaja työväen elinehtojen parantamiseksi, 
ollen lisäksi innokas voimistelun ja urheilun 
harrastaja.

Voikkaan Metalli ja Sähkö a. o. N:o 34 
menetti kansalaissodan uhreina seuraavat jäse
nensä:

Otto Laitinen, sorvaaja; ammuttiin Voik- 
kaalla 8. 6. 1918. Vainaja toimi paikkakun
nalla useissa työväen luottamustoimissa. Sure
maan jäi vaimo.

Aapel Raatikainen, ammuttiin Kouvo
lassa 10. 5. 1918. Hän oli Voikkaan metalli- 
työnt. amm.-osaston innokkaampia jäseniä, toi
mien useita vuosia osaston johtokunnassa,

O. Halme, os. 69. A. Lempinen, os. 69. E. Laurén, os. 69. A. Orell, os. 69.
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A. Aalto, os. 69. Y. Honka, os. 69. O. Holopaineu, os. 71. M. Jukarainen, os. 71.

edusti osastoa viimeisessä liittomme edustaja
kokouksessa. Suremaan jäi vaimo ja kaksi 
lasta.

Juho E. Syrjänen, viilaaja; ammuttiin 
Kouvolassa 12. 5. 1918. Syrjänen toimi vii
meiseksi metallityönt. ammattiosaston puheen
johtajana. Paikkakunnan työväestö uskoi hä
nelle useita luottamustehtäviä. Jätti jälkeensä 
vaimon ja 3 lasta.

Roopert Malin, viilaaja; kuoli Riihimäen 
vankileirillä. Osaston johtokunnassa useita 
vuosia. Hiljainen toveri, joka ei koskaan ke
tään puheillaan loukannut. Jätti jälkeensä 
vaimon ja 6 lasta.

Juho Heino, sähkötyöntekijä; ammuttiin 
Kouvolassa 10. 5. 1918. Vainaja oli Voikkaan 
järjestyneen työväen johtavia voimia, toimi 
m. m. ammattiosaston puheenjohtajana. Häntä 
suremaan jäi vaimo ja 2 lasta.

Antti Majonen, sähkötyöntekijä; ammut
tiin Voikkaalla 8. 5. 1918. Hän toimi osaston 
joh'okunnan jäsenenä y. m. Vainaja oli hil
jainen puoluetoveri, jätti jälkeensä vaimon ja 
4 lasta.

Martti J. Kaksonen, synt. 11. 6. 1899, 
vanhempiensa ainoa lapsi; ammuttiin Voik
kaalla O. 8. 1918. Hiljainen nuorukainen jou
tui uhraamaan nuoren elämänsä vallankumouk
sen jälkiselvittelyissä monien muitten mukana.

Nuori viatoin; veri painaa telottajan omaa tun
toa.

Pietarsaaren Metalli a. o. N:o 42 menetti 
kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Erkki Virenius, synt. Jyväskylässä 5. 8. 
1886; hukkui, paetessaan Ruotsiin vainoojiaan,
25. 8. 1918. Vainaja oli liittynyt osastoon 
v. 1908 ja oli osastonsa toimeliaampia jäseniä. 
Lisäksi kuului hän Työv. Yhd. näytelmäseu- 
raan ja otti innolla osaa kaikkiin paikkakun
tansa työväen edistysrientoihin.

Yrjö Aleksander Eriksson, synt. Tam
pereella 26. 6 1888; ammuttiin Pietarsaaressa 
2. 3. 1918.

Viktor Erik Sahlberg, synt. Turussa 17.
1. 1890; katosi tietämättömiin Pietarsaaresta 
23. 2. 1918; vainaja toimi useissa eri luottamus
tehtävissä.

Aleksander Kyllönen, synt. Inkerinmaalla
8. 8. 1866; ammuttiin Seinäjoella 2. 4. 1918.

Kotkan Metalli a. o. N:o 45 menetti kansa
laissodassa ja sen aiheuttamista seurauksista 
seuraavat jäsenensä:

Johan Sibenberg pannuseppä, synt Män
tyharjussa, ammuttiin Kymissä 12. 5. 1918. 
Sibenberg oli tunnettu hiljaiseksi ja rauhalli
seksi toveriksi, kuului liittoon varhaisesta nuo-

Aug. Happonen, os. 71. K. Vänttinen, os. 72. F. A. Lehtonen, os. 74. Kaarlo Perttula, os. 74.
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Yrjö Kallio, os. 74. A. V.jSampo, os. 74. Otto Larick, os. 87. Georg Nyman, os. 87.

ruudestaan saakka, toimi osaston luottamus
toimissa useat vuodet muun muassa puheen
johtajana, jossa toimessaan hän esitti ääretöntä 
tarkkuutta ja harkitsevaisuutta. Katkerasti kai- 
paavat jälelle jääneet uskollista ja rehellistä 
toveria.

Andersson, seppä, synt Porissa 10. 8. 
1865; kuoli Riihimäen vankileirillä 1918 An
dersson oli vanhimpia Metalliteollisuustyönteki- 
jäin liiton jäseniä ja tunnettiin hyväluontoisena, 
sekä toverillista kunnioitusta ansaitsevana mie
henä. Hän ei ottanut osaa punakapinaan lai
sinkaan, vaikka joutuikin sen uhrina kärsimään 
ja kuolemaan vankileirillä.

Juho Sarlin seppä, synt. Tampereella 22.
9. 1869; kuollut Kotkassa valkoisten teloittajien 
tappamana 27. 5. 1918. Vainaja oli kuulunut 
osastoon jo 15 vuoden ajan ja otti innokkaasti 
osaa osastonsa toimintaan. Osaston monivuo
tisena puheenjohtajana oli toveri Sarlin valmis 
uhraamaan koko tarmonsa toveriensa hyväksi. 
Tästä sitten johtuikin, että hän joutui työn
antajien poikoteerauksen alaiseksi, eikä saanut 
ollenkaan vakinaista ammattityötä, vaan oli 
pakoitettu elämään satunnaisten töitten varassa. 
Siitä huolimatta oli Sarlin edelleenkin osaston 
jäsenenä ja esiintyi osaston valitsemana neuvot
telijana työnantajien kanssa palkka- y. m. asioissa 
joista hän aina kunnialla selviytyi työtoveriensa 
eduksi. Lisäksi otti Sarlin osaa myöskin työ
väen poliittisiin rientoihin ollen useissa eri 
luottamustehtävissä tälläkin alalla.

Pekka Vährn, mallipuuseppä, synt. Värtsi
län tehtaalla. Vainaja on ollut yksi ammatilli
sen toiminnan huomattavimpia miehiä. Tar
mokkaalla, kaikille nuoremmille tovereille mal
liksi kelpaavalla esiintymisellään, oli hän toveri, 
jota vaan harvoin tapaa. Sempä vuoksi toveri 
Vährniä käytettiinkiil useissa luottamustoimissa, 
m. m. oli hän osa ton monivuotinen johtokun
nan jäsen ja oli osastoa edustamassa myöskin 
liiton edustajakokouksessa v. 1917. Vanhana, 
harmaahapsisena sortui tämä kunnon toveri, 
vankilasta saamaansa, hermoja rasittavaan aivo
halvaukseen työnsä ääreen toukokuun lopulla 
v. 1919.

Jalmar Liukko, lämmittäjä, synt. Hirven
salmella. Vainaja oli yksi niitä tovereita, joka 
hilpeällä ja iloisella mielellään oli saavuttanut 
kaikkien niiden täydellisen luottamuksen, jotka 
hänen kanssaan joutuivat kosketuksiin. Tämän
kin elämänhaluisen toverin täytyi sortua par
haassa miehuuden ijässä Tammisaaren vankilaan 
nälän ynnä kaiken muun kurjuuden uuvuttamana.

Kuopion Metalli a.o. N:o 46 menetti kan
salaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Lauri Hartikainen, mekanikko, synt. Kuo
piossa 5. 2. 1888; kuoli Söörnäisten kuritus
huoneella 6. 4. 1919. Vainaja oli innokas nuo
risoliikkeen sekä työväen voimistelu- ja urheilu
seuran toimihenkilö. Käytetty useissa muissa
kin luottamustehtävissä oli m.m. liiton edustaja
kokouksessa osaston edustajana v. 1917.

Viktor Miettinen, seppä. Vainaja oli ollut 
osaston jäsenenä sen perustamisesta lähtien ja 
toiminut innokkaana toverina osaston sisäisissä 
asioissa. Kansalaissodan aikana kuului kaupun
gin järjestysmiehiin ja sai sala-ampujan kuu
lasta kuolettavan haavan Kuopion valloituksen 
edellä sekä kuoli läänin sairaalaan 15. 2. 1918.

Väinö Huupponen, sorvaaja, synt. Var
kauden tehtaalla. Kuollut Kuopion kasarmin 
vankilaan 1918.

Juho David Juukkarinen, peltiseppä, synt. 
Leppävirroilla 8. 6. 1889; kuollut Suomenlin
nassa 14 7. 1918 Vainaja oli Lehtoniemen 
tehtaan nuoriso-osaston perustavia jäseniä ja 
otti myöskin innolla osaa ammattiosaston toi
mintaan kuuluen m.m. osaston johtokuntaan 
kymmenisen vuotta ja oli samalla myöskin näy- 
telmäseuran ja huvitoimikunnan jäsen.

Väinö Miettinen, sorvaaja, synt. Varkau
dessa 10. 6. 1893; ammuttiin Varkaudessa 24.
2. 1918. Vainaja otti jo nuoresta poikasesta 
lähtien osaa Lehtoniemellä kaikkiin työväen si
vistys- ja edistysrientoihin ja myöskin amma
tilliseen työväenliikkeeseen.

Eino Miettinen, peltiseppä, synt. Varkau
dessa 22. 10. 1894; ammuttiin Varkaudessa 24. 
2. 1918. Vainaja oli Lehtoniemellä olevan osas
ton toimelias jäsen.
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Ellen Salama, 03. 87. V. Koskinen, os. 87. Oskar Sundqvist, os. 87. R. Karlsson, os. 87.

Sorsakosken Metalli a. o. No 51 menetti 
kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Matti V. Lappalainen, heijaseppä, synt. 
Leppävirralla 27. 3. 1887; kuoli Kuopion vanki
leirillä 23. 7. 1918. Vainaja oli yhtynyt osas
toon v. 1907 ja kuului myöskin Työv. yhd. ja 
sos.-dem. nuoriso-osastoon.

Kusti Reinikainen, merklaaja, synt. Leppä- 
virralla 20 9. 1872; kuoli Kuopion vankileirillä
17. 7. 1918. Vainaja oli työväenliikkeen ensi
mäistä herättäjiä paikkakunnalla, kuuluen osas
toon sen perustamisesta lähtien ja oli osaston 
johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja.

Adam Reinikainen, viilaaja, synt. Leppä- 
virralla 10 1. 1881; kuoli Kuopion vankileirillä 
25. 7. 1918. Vainaja oli innokas osastonsa ja 
Työv. yhd jäsen.

Eino Suohonen, synt 26 3. 1888 Leppä- 
virroilla; kuoli Kuopion vankileirillä 23. 7. 
1918.

Emil Holopainen, merklaaja, synt. 17. 8. 
1891 Leppävirroilla; kuoli Kuopion vankilei
rillä 31. 5. 1918.

August Vilho Vilpponen, sorvaaja, synt.
4. Il 1899 Sorsakoskella; kuoli Kuopion van
kileirillä 6. 7. 1918.

Otto Markkanen, tahkooja, synt. 10. 6. 
1880 Sorsakoskella; kuoli Kuopion vankileirillä 
22. 7. 1918

Herman Laakkonen, merklaaja, synt. 2.8. 
1891 Sorsakoskella; kuoli vankileiriin 16. 7. 
1918.

Anton Keinänen, merklaaja, synt. 6 10. 
1888 Leppävirroilla; kujli Kuopion vankileiril
lä 19. 6. 1918.

Otto V. Kosunen, met. työl., synt. 26. 7. 
1891 Leppävirroilla; kuoli Antrean rintamalla 
saamiinsa haavoihin 7. 3. 1918.

Högforsin Metalli a. o. N o 52 menetti kan
salaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Gustaf Mattsson, synt. Pietarissa 17. 8. 
1868; kuoli lammisaare> vankileirillä 21. 8. 
1918. Vainaja oli innokas puoluetoveri liittyen 
Työv. yhd. sitä perustettaessa v. 1905 ja samoin 
osastoon v. 1906. Ollen myöskin osaston pe

rustajia ja koko elämänsä ajan osaston johto
kunnan jäsenenä.

Frans Adolf Sinisalo, synt. Pyhäjärvellä 
(U 1.) 9. 6. 1880; ammuttiin Inkoossa 15. 6. 1918. 
Vainaja oli erittäin innokas työväen asianajaja 
toimien m m. Työv. yhd. ammattiosaston- ja 
osuuskaupan hallinnon puheenjohtajana paik
kakunnallaan ja useissa muissa luottamustehtä
vissä.

Heikki Halme, synt. Pyhäjärvellä II. 1. 28. 
2. 1878; kaatui Nurmijärvellä 15. 4. 1918. Vai
naja otti innolla osaa työv.yhd. ja osastonsa 
toimintaan niiden perustamisesta saakka.

Helsingin Valajain a. o. No 54 menetti 
kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Heikki Tolvanen, valaja, synt. 5. 7. 1878; 
kuoli Helsingin valloituksessa 13. 4. 1918. Vai
naja otti tarmolla osaa ammatillisen työväen
liikkeen toimintaan, oli m. m. liittotoimik jä
senenä vuosina 1914—16.

V. A. Riipinen, valaja, synt. 23. 11. 1881; 
kuoli Suomenlinnassa 13. 6. 1918. Vainaja oli 
ammattiosastonsa sekä liittotoimik. monivuoti
nen toimelias jäsen.

Rauman Metalli a. o. No 56 menetti kansa
laissodan uhrina seuraavan jäsenensä:

Sakari Salo, synt. Petäjävedellä 1877, kuol
lut Tammisaaren vankileirillä 1918 Vainaja, 
ammatiltaan pannuseppä, oli innokas puolue
mies, toimien useissa työväen luottamustoimissa. 
Hän oli liittomme vanhimpia jäseniä, Rauman 
osaston n:o 56 perustajia, jossa osastossa toimi 
puheenjohtajana, y. m. tehtävissä. Ollen inno
kas, järjestelykykyinen ja rauhaa rakastava, saa
vutti hän kaikkien toverien luottamuksen ja 
kunnioituksen. Työväestöä kohdannut yhteinen 
onnettomuus riisti hänetkin rauhallisesta kodis
taan vankileirille, missä tuntemattomalla tavalla 
(nälkään) kuoli. Ei edes hänen viimeisestä lepo- 
paikastansa ole tietoa. Levätköön rauhassa 
kunnon toveri!

Lehtoniemen Metalli a. o. No 58 menetti 
kansalaissodan aikana seuraavan jäsenensä:
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P. Marttila, os. 88. Lauri Lehtonen, os. 88.

Adam Krogerus, viilaaja, synt. Leppävir
ralla 1885, tuli ammutuksi Lehtoniemen kone
pajalla 21. 2. 1818. Vainaja kävi kansakoulua 
Sorsakosken tehtaalla, jossa alkoi jo kaksitoista
vuotiaana työskentelyn henkensä elättämiseksi. 
Sittemmin aikuiseksi tultuaan työskenteli hän 
maamme useissa teollisuuslaitoksissa. Taitavana 
ja ahkerana työmiehenä nautti hän työnjohta- 
jainsa luottamusta. Innokkaana työväenasiain 
harrastajana kunnioittivat häntä työtoverit

Vainaja oli innokas näytelmätaiteen harras
taja. Voimiaan säästämättä uhrasi hän vapaa- 
aikansa itsensä ja toveriensa kehittämiseksi tällä 
alalla Reippaalla ja hyvällä huumorillaan ehti
kin hän jo näytelmätaiteen alada saamaan pal
jon aikaan. — Vainajassa menetti työväenliike 
yhden ahkerimmista työmiehistään. Häntä su
revat vaimo, kolme lasta, sekä lukuis. työtoverit.

Helsingin Aputyömiesten a. o. N:o 66 me
netti kansalaissodan aikana seuraav. jäsenensä:

Josef Hirsimäki kaatui rintamalla. Vai
naja oli osaston tarmokkaimpia toimijäseniä.

Emil Linna, kaatui Kirkkonummen rinta
malla. Vainaja oli osaston johtok. jäsen.

Albin Laine, monivuotinen osaston jäsen, 
haavoittui Pellingin taistelussa ja kuoli Helsin
gin sairashuoneelle 13. 2. 1918.

Gustaf Henriksson, kuollut Lahden rinta
malla 1918. Vainaja, korkeasta ijästään huoli
matta, seurasi innolla osastonsa toimintaa ja 
myöikin entisenä sotilaana astui punaisten ri
veihin vallankumouksen aljettua.

Forssan Metalli a. o. N:o 69 menetti kansa
laissodan johdosta seuraavat jäsenensä:

O Halme, vaskiseppä, synt. 20. 10. 1873; 
ammuttiin Forssassa 1. 5. 1918 Vainaja oli 
innokas ja väsymätön puoluemies ja osastonsa 
toimelias |äsen.

Y Vuorio koneenhoitaja, synt 19. 1. 1870; 
kaatui Lahden rintamalla 3. 5. 1918. Vainaja 
toimi osaston puneenjoht. y. m. luottamusteht.

V. Skön, lämmittäjä, synt. 1. 6. 1878; ka
donnut Lahden rintamalla 3 5. 1918.

Y. Honka, synt. 10. 6. 1900; kaat. pohj. rint.

E. Laurén, koneenhoitaja, synt. 12. 2.1870. 
Ammuttiin Hämeenlinnassa 28.5. 1918. Vai
naja toimi m m. työv.y. soittok. johtajana.

A. Honka, valaja, synt. 23. 12. 1886; am
muttiin Lahdessa 6. 5.’ 1918. Vainaja toimi 
voimisteluseuran johtajana y. m luottamusteht.

K. Kanto, puuseppä, synt. 23. 1. 1887; ka
tosi Lahden rintamalla.

A. Orell, maalari, synt. 5. 12. 1888; am
muttiin Lahdessa 4. 5. 1918.

K. Filppu, sorvaaja, synt. 2. 7. 1896; am
muttiin Forssassa 14. 5. 1918.

H. Solin, koneenhoitaja, synt. 9. 1. 1895; 
kadonnut Lahden rintamalta huhtik. lop. 1918.

M Aalto, koneenhoitaja, synt. 11. 9. 1865; 
ammuttiin Hämeenlinnassa 28. 5. 1918.

V. Tuomi, koneenhoitaja, synt. 5. 4. 1872; 
ammuttiin Forssassa 29. 5. 1918.

P. Solin, sorvaaja, synt. 30. 8. 1899; kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 22. 6. 1918.

A. Lempinen, levyseppä; ammuttiin Lah
dessa 6. 5. 1918.

Johan Fredrik Rinne, rautat. tekijä, synt. 
Forssassa 9. 6. 1886; kuollut Lahden rintamalla 
saamistaan haavoista vankil. sairaal. 31. 5. 1918.

Joutsenon Metalli a. o. N:o 71 menetti kan
salaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Mikko lukarainen, synt. Mikkelissä 19.9. 
1873; kuollut Lappeenrannan vankileirille 3. 7. 
1918. Vainaja oli työskennellyt Honkalahden 
sahan korjauspajassa pitemmän aikaa Liittynyt 
osastoon ja sos.-dem. puolueeseen v. 1913.

August Happonen, lämmittäjä, synt. Sää- 
mingällä 25. 11. 1889; kuollut Viipurin vanki
leirin sairaalaan Viipurin valloituksessa saa
miinsa haavoihin 6. 5- 1918.

Otto Holopainen, koneenhoitaja, synt. 
Heinävedellä 23. 7. 1892; kuollut Viipurin val
loituksessa saamiinsa haavoihin vankileirillä 12.
5. 1918.

Helsingin Malliveistäjllin a. o. N.o 12 me
netti kansalaissodan uhreina seuraavat jäsenensä:

Antti Serin, kaatui 69 vuoden ikäisenä toi
mittaessaan vartiopalvelusta Helsingin valtauk
sessa 12. 4. 1918.
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V. Eerola, os. 88. Fr. Mikkola, os. 88.

Kalle Vänttinen, kaatui Joutsenon rinta
malla 28. 3. 1918.

J. Pietikäinen, kaatui Joutsenon rintamalla 
28. 3. 1918.

Turun Lakki-, Pelti- ja Vaskiseppäin a. o. 
N:o 74 menetti kansalaissodan uhreina seuraa- 
vat jäsenensä:

Kaarlo Nikolai Perttula, synt. Pöytyällä 
28. 1. 1889; oli osastomme vanhimpia, sekä in
nokkaampia jäseniä, sen monivuotinen kirjuri, 
— oli m.m. liittokokousedustajana. — Saamiem
me tietojen mukaan sai hän surmansa Lahden 
seuduilla.

Frans Arttur Lehtonen, synt. Huittisissa
16. 6. 1889; kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
10. 8. 1919. Lehtonen oli osaston vanhimpia 
jäseniä, kuului johtokuntaan y.m.

Armas Vilho Sampo, synt. Turussa 28. 5. 
1891; kuoli Suomenlinnassa 20. 11. 1918.

Yrjö Kallio, synt. Maariassa 7. 11. 1896; 
kaatui Karkun rintamalla. Nuoresta ijästään 
huolimatta oli hän jo ollut usean vuoden osas
tomme jäsenenä.

Johan Emil Nyström, synt. Nousiaisissa; 
kuoli 33 vuoden ikäisenä nälkään Hämeenlin
nan vankileirillä.

Arttur Sirén, synt. Turussa 28. 10. 1892; 
kuoli päästyään kotiin vankilasta.

" Porvoon Metalli a, o. N:o 81 menetti kan
salaissodan aikana seuraavat jäsenensä:

Rafael Karlsson, seppä, synt. Porvoon 
pitäjässä; kaatui rintamalla.

Zälter Koskinen, sorvaaja, synt. Porvoossa
6. 8. 1894; kaatui Hauholla 29. 4. 1918.

Georg Nyman, levyseppä, synt. Porvoossa
17. 5. 1895; kuollut vankileiriltä päästyään 16.
7. 1918.
U Väinö Niemelä, peltiseppä, synt. Porvoossa
15. 5. 1896: ammuttiin Lappeenrannassa touko
kuulla 1918.

Oskar Sundqvist, viilaaja, synt. Hollolassa 
15. 8 1869; ammuttiin Hollolassa toukokuulla 
1918.

T. V. Saloranta, os. 88. Väinö Vuorio, os. 88.

Otto Larick, levyseppä, synt. Porvoossa ja 
kaatui rintamalla.

Ellen Salama, konetyöläinen synt. Askolassa
16. 1. 1898; ammuttiin Lahdessa toukokuulla 
1918.

Olavi Ovaskainen, viilaaja, synt. Kuo
piossa 4. 6. 1877; ammuttiin Porvoossa 4. 6. 
1918.

Juho Karttunen, valaja, synt. Rääkkylässä
18. 6. 1888; ammuttiin Lappeenrannassa.

Helsingin Pulkityöntekijäin a. o. N:o 88 
menetti kansalaissodan uhreina seuraavat jäse
nensä:

V. Eerola, synt. 15. 6. 1874 Hauholla; 
kuollut Tampereen vankileirillä 27. 6. 1918. 
Kaipauksella muistellaa n tätä kunnon toveria, 
joka elämänsä vapaahetket uhrasi ammatillisen 
työväenliikkeen hyväksi, toimien monissa luot
tamustoimissa sekä viimeksi Putkityöntekijäin 
amm. osast. puheenjohtajana.

Otto Kanerva, synt. 25. 3. 1887 Vihdissä; 
kuollut Helsingissä 21. 2. 1918 Keravan taiste
lussa saamastaan luodista.

Lauri Lehtonen, synt. 1890 Janakkalassa; 
ammuttu Varkaudessa keväällä 1918.

T. V. Saloranta, synt. 28. 4. 1885 Sääks
mäellä; tullut ammutuksi Fastbölessä Helsin
gin pitäjässä 17. 5. 1918.

H. E. Haapasalo, synt. 11. 4. 1883 Tam
pereella; ammuttu Kolkassa 6. 5. 1918.

Emil Posti, synt. 23. 4. 1889 Kymissä; 
kuollut Helsingissä vankileiristä päästyään 4. 9. 
19 8.

Paavo Marttila, viilaaja, synt. 20. 1. 1895 
Viipurissa; kuollut Hämeenlinnan vankileiriin 
1918.

F. Mikkola, synt. 28. 12. 1891 Sievin pitä
jässä; kuollut Tammisaaren vankileirillä 1918.

J. O. Virtanen synt. 15. 1. 1878 Nasto
lassa; kuollut kesällä 1918 Hämeenlinnan vanki
leirillä.

J. E. Manner, synt. 13. 6. 1883 Hausjär- 
vellä; kuollut Lahden vankileiriin 17. 6. 
1918.

A. Tuominen, synt. 20. 6. 1884 Hollolassa; 
kuollut Suomenlinnan vankileiriin kesällä 1918.
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Alb. Huuskonen, os. 88. J. E. Manner, os. 88.

Paul Laine, synt. 22. 6. 1996 Janakkalassa; 
kuollut kesällä 1918 Lahden vankileiriin."
ÖS. V. Huovila, synt. 4. 3. 1894 Helsin
gissä; kuollut kesällä 1918 Lahden vankilei
riin.

A. V. Helander, synt. 21. 12. 1886 Liljen- 
daalissa; kuollut kesällä 1918 Lahden vanki
leiriin.

Albin Huuskonen, synt. 3. 5. 1898 Kart- 
tulassa; kuollut kesällä 1918 Lahden vanki,.

Heikki Raita, synt.
17. 5. 1899 Loimaalla; 
ammuttu Lahdessa ke
sällä 1918.

K. |. Valtonen, synt.
3. 6. 1884 Iitissä; kaa
tunut Orivedellä 15. 3.
1918

August Sirén, synt.
27. 10. 1895 Pornaisis
sa; kaatunut Lahden Jal- 
karannassa 22. 4. 1918.

F. Leino, synt. 12.
7. 1887 Janakkalassa;
kaatunut Lahden Jalka- 
rannassa 22. 4. 1918.

Antti Koski, synt.
12. 11. 1890 Hämeenkyrössä; kaatunut Hyvin
käällä 21. 4. 1918.

Kaj,le Luotola, synt. 2. 5. 1891 Iitissä; 
kuollut 24. 6. 1918 Marian sairaalassa H:gissä.

Hjalmar AJeksander Uotila, synt. Hel
singissä! 4. 10. 1891; kaatunut Lahden Jalka- 
rannassa 23. 4. 1918.

Väinö Vuorio, synt. 4. 6. 1892 Asikka
lassa; kaatunut Anianpellon taistelussa 14. 4. 
1918.

Uhrikumpu.
Salon laitahan kalvalle kammalle 
se on kalvetta sankarin haata, 
elon antoi hän puolesta aatteemme, 
hänet särmäsi pyövelin ranta.

Kyläpolkaa vaappavi taattonsa, 
häll’ on hapsissa vuosien lunta, 
joka ilta hän kalkevi kummalla, 
siellä siunaten vainajan unta;

punaruusua haudalla hoivailee,
pian ruusu jo aukevi kukkaan,
luja usko se vaivansa palkitsee:
veri pojan ei vuotanut hukkaan!

EMIL LINDAHL.
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