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Tiutisen Työväenyhdistyksen 3o^vuotiselta 

toiminnan ajalta.

I.

"E* nnenkuin ryhdymme selostamaan yhdistyksen alku- 
toimintaa, on luotava lyhyt silmäys niinin oloihin 

jotka vallitsivat aikaisemmin, ennen yhdistyksen perus
tamista.

Paikkakunnan ja sen läheisen ympäristön teollisuus- 
työväen olojen kuvailemisen voisi alottaa viime vuosi
sadan 80-luvun alusta. Sitä aikaisemmin ei Kotkan 
seutuvilla ollut teollisuuslaitoksia, eikä niin ollen myös
kään teollisuustyö väkeä.

Vanhimmat teollisuuslaitokset paikkakunnalla olivat 
kai n.s. »vanhasaha», joka sijaitsi Kotkan kaupungin 
laidassa, ja sen lähettyvillä oleva lasitehdas. Gutzeit- 
yhtiö, joka nykyisin omistaa n.s. Norjan, Hovinsaaren, 
ja Hietasen sahat ja selluloosatehtaat Kotkassa ja Ruta- 
lan sahan Lappeella, Enson tehtaat sekä Pankakosken 
tehtaat Lieksassa ja jonka osakkeista suurin osa kuuluu 
nykyään Suomen valtiolle, perustettiin 1872. Vuonna 
1875 perustettiin Halla-yhtiö, joka rakennutti Hallan- 
sahan. Tätä ennen rakennettiin Jumalniemen ja Sunilan 
sahat. Sitä myöhemmin Karhulan, Hovinsaaren, ja 
Hietasen sahat y.m. teollisuuslaitokset.

Kun suurteollisuus alkoi samoihin aikoihin useam
milla eri tahoilla maassamme — ja etenkin puutavara- 
teollisuus, — niin maaseuduilta teollisuuskeskuksiin 
siirtyvä köyhälistö ei ollut kapitalistien grottemyllyjen
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Matti Turkia. 
Yhdistyksen perustajia.

tärkeimmille osille käyttökel
poista väkeä. Sellaisiin teh
täviin, jotka vaativat ammat
titaitoa ja pitempiaikaista 
harjaantumista tuotiin työ
väkeä kehittyneimmistä ka
pitalistimaista. Niinpä Kot
kankin ympäristön teollisuus
laitoksille tuotiin ulkomaa
laista työväkeä. Esimerkiksi 
Gutzeit- ja Halla-yhtiöt tuot
tivat työväkeä Norjasta ja 
Sunilan sahalle tuotiin Ruot
sista. Lasitehtaille haettiin 
työväki Saksasta. Työnjoh
tajat, teknikot ja koneiden 
hoitajat olivat ensi alussa

Kotkan ja Kyminlaakson teollisuuslaitoksilla lähes 
yleensä ulkomaalaisia, useimmin norjalaisia, ruotsalaisia 
ja saksalaisia.

Ensialussa kun puutavarayhtiöt saivat puoli-ilmai- 
seksi metsiä haltuunsa, maksettiin työläisillekin hyvän
laisia palkkoja silloisiin elinkustannuksiin nähden. 
Mutta aikojen vieriessä pienennettiin palkkoja vähin 
erin yhä pienemmiksi, samalla kun elintarpeitten hinnat 
nousivat verkalleen vuosi vuodelta. Kun työt oli järjes
tetty lähes yleensä urakkatöiksi, yrittivät työläiset pon
nistella yhä voimaperäisemmin, pysyäkseen leivissä. 
Työntehoisuus kohosi siten jatkuvasti, vaan siitä ei ollut 
pysyvää etua työväelle, sillä jonkun ajan kuluttua pie
nensivät herrat palkkoja pitkin linjaa.

Kun suomalaista harjaantunutta työläisainesta alkoi 
olla riittämiin asti kaikille aloille ja yhä uutta työvoimaa 
siirtyi teollisuuskeskuksiin, palautti Sunilan sahan johto 
ruotsalaisen työväen kotimaahansa ja samoin teki 
Gutzeit-yhtiö norjalaisen työväkensä suhteen. Hallan 
sahalle jäi norjalaista työväkeä joku määrä, suomalaisen
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Liisa Ihander.
Yhdistyksen perustajia. Otta
nut innolla osaa yhdistyksen 

naisosaston toimintaan.

työväestön ollessa suurena 
enemmistönä. Näinä aikoina 
olivat työpalkat elintarpei
den hintojen jatkuvan nou
sun vuoksi painuneet lähelle 
nälkärajaa. Tämä seikka se 
lienee kaikesta päättäen 
vaikuttanut vierasmaalaisen 
työvoiman kotimaahansa 
siirtymisen.

Kotimaisella teollisuus- 
köyhälistöllä ei ollut paik
kaa mihin se olisi siirtynyt.
Tämä köyhälistö oli hajanai
sina ryhminä Ja yksilöinä, 
mikä miltäkin maamme kul
makunnalta ajelehtineet ela
tustaan etsien ja siten saa
puneet teollisuuskeskuksiin. He olivat lähteneet maa- 
laisolojen kurjuutta pakoon, ja takaisin, kodittoman loi
sen elämän oloihin he eivät tahtoneet palata. Oli py
syttävä niissä oloissa, johon kohtalo oli heidät johtanut, 
joskin ne olot sisälsivät jatkuvaa raskasta raadantaa 
12—16 tuntisine työpäivineen, nälkäpalkkoineen, epä- 
terveellisine ja orjallisine työoloineen, joissa määräävänä 
mahtina oli työnantajan rajaton mielivalta.

Työläisten tietoisuustaso oli niinä aikoina surullisen 
alhainen ja elämän vaatimukset kovin alkeelliset. Ai
noana yksitoikkoisen elämän vaihteena oli väkijuomat 
ja silloin tällöin kirkossa käynti. Väkijuomien kauppa 
oli rajattoman vapaa, joten niitä sai ostaa kaikista 
ruoka- ja sekatavarakaupoistakin. Niihin moni perheen- 
huoltaja useinkin menetti huomattavan osan tuloistaan, 
joka taas huononsi perheenjäsenten entisestäänkin ah
dasta toimeentuloa.

Työväen asunto-olot olivat huutavan kurjat, joskaan 
ne eivät nykyäänkään ole verrattavissa vanhempien
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sivistysmaiden työläisten
asunto-oloihin. Nuorempi
polvi ei tunne niitä asunto- 
oloja jotka olivat vallitsevina 
noin 35 vuotta takaperin. 
Mainittakoon eräänä esimerk
kinä tässä Hallan kasarmi, 
jonka yhtiö rakennutti 1875. 
lama työläiskasarmi oli 20 
syltä pitkä ja 10 syltä leveä 
jaettuna lautaseinihä neljään 
yhtä suureen osaan, joten jo
kainen huone oli 10 syltä 
pitkä ja viisi leveä. Jokai
sessa tällaisessa huoneessa 
asui noin neljä, toisinaan 
kuusikin työläisperhettä ja

kesän aikana noin 10—20 yksityistä työläistä. Ulkosei
nät. olivat kaksinkertaiset lautaseinät, täytteenä saha
jauho. Jokaisessa huoneessa oli kaksi kookasta avo
naista tuiipesää, joissa asukkaat saivat keittää ruo
kansa ja kylmän aikana niissä loimoavan tulen ääressä 
lämmitellä. Kun sitten eräänä talvena yhtiön puusepät 
olivat työhuoneen tarpeessa, aidattiin eräs huone kah
tia, joista toinen luovutettiin puusepille työhuoneeksi, 
jossa nämä työskentelivät. Lautaseinä ei tietenkään 
estänyt työstä syntyneiden äänien kuulumista työläis
ten asuntoihin. Myöhemmin asui tässä puuseppien työ
huoneessakin työläisperheitä, joka kantoi »nikkarivers- 
taan» nimeä.

Puheenaoleva kasarmi oli tarkoitettu muka vain 
hätävara-asunnoksi, mutta siinä asuttiin yhteen menoon 
noin 20 vuotta. Siinä ajassa ennätti lapset kasvaa 
aikuisiksi ja siinä kasvoi tämän kirjoittajakin. Ja 
tämänlaiset asunto-olot osottavat, miten alkeellisia työ
läisten elämänvaatimukset niinä aikoina olivat.

Aikaisemman ajan työoloista puhuttaessa on vielä
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Anton Muuri.
Yhdistyksen perustajia. Moni
vuotinen johtokunnan jäsen ja 

näytelmäseuran johtaja.

mainittava, että kun [ei ollut 
lasten suojeluslakeja, käytet
tiin suuri määrä lapsia saha- 
ja lautatarhatöissä. Ja vielä 
senkin jälkeen kuin lapsien 
suojeluslaki säädettiin, elet
tiin monet vuodet entiseen 
tapaan, aivankuin sellaista 
lakia ei olisi ollut olemassa
kaan. Työläiset olivat sellai
sessa asemassa, että lie eivät 
voineet lapsia suoj elevaa lakia 
vaatia käytännössä nouda
tettavaksi, vaan sen sijaan 
useiden suurperheisten isät ja 
äidit kävivät työnjohtajien 
luona pyytämässä, että hei
dän lapsensa otettaisiin työ
hön. Tähän ajoi lasten vanhempia äärimmäinen puute 
ja hätä. Yhteenliittymisen merkityksestä tietämättö
millä työläisjoukoilla ei ollut minkäänlaista keinoa 
palkkojensa korottamiseen ja toimeentulonsa paranta
miseen, ja kun perheen isän ja äidin yhteinen ansio 
ei riittänyt perheen toimeentuloa turvaamaan, täytyi 
hommata lapset jo mahdollisen nuorina ansiotyöhön. 
Ja työnantajat ottivat töihinsä nuorta työvoimaa 
aivan kuin hyväntekeväisyyttä harjoittaakseen, teet
täen heillä useinkin aikuisten tehtäviä, maksaen palk
kaa heille vain nimeksi.

Kovin vitkaan tapahtui työläisjoukkojen herääminen 
siitä avuttomuuden tilasta. Ennätti vierähtää noin 
neljännesvuosisata, ennenkuin maaseuduilta teollisuus
keskuksiin siirtynyt köyhälistö alkoi miettiä syitä sor- 
ronalaiseen asemaansa ja harkita keinoja kohotakseen 
siitä. Työläisjoukkojen tietoisuustaso, kuten sanottu, 
oh surullisen alhainen ja tietojen saanti oli vaivojen ja 
vastusten takana. Yhteiskunnallisesta elämästä syr-
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jään sysättynä, osattomana 
kaikesta yhteiskunnallisesta 
vallasta, ilman ihmisellisiä 
oikeuksia, halveksitun paa- 
riasluokan asemassa eläen ja 
luonnottoman pitkiä työpäi
viä raataen tahtoi tarmok- 
kaimmiltakin työläisiltä pa
rempiin oloihin tähtäilevä 
pelkkä ajatuskin tukahtua. 
Mutta olojen jatkuvasti kiris
tyessä alkoi yhä useammalle 
työläiselle selvitä, että se
ainoa keino, jolla työväen-

Viktor Värri. • i x • xYhdistyksen perustajia. Moni- l°ukot VO1ya* omataan JXl-

vuotinen johtokunnan jäsen, rantaa ja kohota sorronalai- 
sesta asemastaan, on työväen

yhteenliittyminen, joukkojärjestyminen.

TYÖVÄEN JÄRJESTYMINEN ALKAA

paikkakunnalla vasta 1896 seutuvilla. Kotkan työ
väenyhdistys perustettiin kyllä jo 1888, mutta sen 
perustajina oli porvarillisiin piireihin lukeutuvat hen
kilöt. Lä.hes kymmenisen vuotta ennätti vierähtää, 
ennenkuin työläiset alkoivat siihen huomattavammin 
liittyä. Mainittakoon, että v. 1895 oli Kotkan työväen
yhdistyksen jäsenistä vielä enemmistö porvaripiireibin 
kuuluvia. Vasta seuraavina vuosina lisääntyi työläis- 
jäsenten luku, joskin edelleen sen ajan vapaamielinen 
porvaristo oli yhdistyksen johdossa, ■— ja vasta helmi
kuussa 1899 ottivat työläiset tässä yhdistyksessä joh
don omiin käsiinsä.

Kymin työväenyhdistys perustettiin v. 1896, muutta
malla Kansallisseura työväenyhdistykseksi. Puheen
johtajaksi valittiin opettaja Pelkonen ja hänen erot
tuaan maisteri Alin, nykyinen Arajärvi. Tämän yhdis-
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Ville Himmanen. 
Yhdistyksen perustajia. Moni
vuotinen johtokunnan jäsen.

tyksen perustamisessa oli alle
kirjoittanutkin mukana. Kun 
Kymin työväenyhdistyksen 
kokouksiin oli Hallasta pit- 
känlainen matka, — yhdistys 
nimittäin piti kokouksiaan 
»Sampo» - nimisellä seuroj en 
talolla Helilässä, — heräsi v.
1897 loppupuolella ajatus pe
rustaa Hallaan itsenäinen yh
distys. Tämä homma alo- 
tettiin opintoyhdistyksen ni
mellä, kunnes seuraavan vuo
den tammikuussa tämä yh
distys muutettiin

Hallan Työväenyhdistyk
seksi, jolle laadittiin säännöt
Kymin työväenyhdistyksen silloisia sääntöjä mallina 
käyttäen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Teikari, sihteeriksi Kalle Haikula ja rahastonhoitajaksi 
Heikki Pitkänen. Kun työväenyhdistys ei saanut ma
jailla Hallan kansakoululla, jossa opintoyhdistys aikai
semmin piti opintoharjoituksiaan, vuokrattiin Kristian 
Sunilalta Tiutisesta yhdistykselle kokoushuoneeksi hä
nen rakennuksessaan oleva iso tupa.

Yhdistys valitsi myöskin huvitoimikunnan, jonka 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi joutui allekirjoittanut. 
Maaliskuussa toimeenpani tämä huvitoimikunta ensim
mäisen iltaman mainitussa Sunilan isossa tuvassa, joka 
oli yleisöä tungokseen saakka täynnä.

Tämä yhdistys oli alunperin puhdas proletaarinen 
työväenyhdistys, jossa ei ollut ainoatakaan porvari - 
piireihin kuuluvaa jäsentä. Ja niinpä tässä yhdistyk
sessä kiinnitettiin alusta aikain huomio niihin kysymyk
siin, jotka lähemmin koskivat työväestöä. Ensimmäi
sinä keskustelukysymyksinä oli: miten saadaan työ
päivä lyhenemään ja palkat nousemaan?
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Aaro Miettinen. 
Yhdistyksen perustajia.

Työpäivä oli vielä 1898 
lautatarhatöissä 13 % tunti
nen, alkaen aamulla, kello 5:ltä 
ja päättyen iltaan kello 8:aan, 
puolen tunnin aamiais- ja 
tunnin päivällislomalla. Toi
sinaan kiire n aikana työs
kenneltiin kello 2:ta aamulla 
kello 8:aan iltaan. Sahatöissä 
työskenneltiin kahta vuoroa 
kello kuudesta kuuteen, vuo
rojen vaihtuessa viikottain 
päivä-ja yövuoroiksi. Palkat, 
etenkin sahatyössä olivat ko
vin alhaiset, esimerkiksi raa
mien ja kanttaussirkkelien 
apusahurien palkat raskaasta 

urakkatyöstä heiluivat siinä kahden markan seutuvilla, 
usein jääden 1: 75 päivältä. Täysikäisten naisten palkat 
vaihtelivat 1: 10—1: 50 päivältä. Lautatarhatöissä vaih- 
teli palkat 13 1/2 tuntisestä työajasta 2—5 markkaan.

Tällaisissa oloissa oli työpäivän lyhennys ja palkkojen 
koroitus työväestölle niitä kaikkein tärkeimpiä elin- 
kysymyksiä. Mutta ennenkuin ryhdyttiin esiintymään 
vaativassa äänilajissa, oh saatava työväestö liittymään 
yhdistykseen ja asettumaan yksimielisesti vaatimusten 
taakse. Varoittavana esimerkkinä oli Karhulan kone- 
pajatyöläisten lakko vuodelta 1893, jossa työläiset 
esiintyivät silloin konepajalla käytäntöön otettuja san
gen orjuuttavia ja voimassa olleiden lakien vastaisia 
järjestyssääntöjä vastaan, ja jonka lakon työnantaja, 
kapteeni Ruth, virkavallan avulla sai muutamassa päi
vässä murretuksi. Näin ollen meneteltiin varovasti ja 
käännyttiin yhdistyksen nimessä ensi aluksi kaunissa- 
naisella kirjeellä isännöitsijän, insinööri Nerdrumin 
puoleen, pyytäen, että hän hyväntahtoisesti lyhentäisi 
työpäivää ja koroittasi palkkoja. Tähän kirjeeseen ei
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saatu asianomaiselta kirjal
lista vastausta vaan sensijaan 
joiltakin työnjohtajilta tylyjä 
huomautuksia, että yhtiö ei 
tule ottamaan sellaisia pyyn
töjä huomioon. Tämä katke
roitti työläisiä ja sai yhä suu
remmat joukot liittymään 
yhdistykseen. Sillä tavalla 
siirryttiin kevääseen, jolloin 
esiintulleet tapaukset aiheut
tivat työtaistelun puhkeami
sen.

MITEN TYÖTAISTELU 
PUHKESI ?

Edellisinä vuosina oli suu
rin osa lankuista ja laudoista 
tapuloitu pystytapuleihin, 
mutta puheenaolevana ke
väänä oli tämä työala muu
tettu sellaiseksi, että suurin 
osa lankuista ja laudoista oh 
kannettava ristitapuleiksi.
Tästä aiheutui lankunkanta-
jille, joita oli 21 miestä, paljon lisätyötä, joten he pyy
sivät saada kolme miestä lisää ja näille tulevan palkan- 
lisän. Mutta sensijaan, että isännöitsijä olisi suostunut 
tähän työläisten kohtuulliseen pyyntöön, vastasi hän: 
»Joks te ette tahto tehdä niinkuin minä käske, menkkä 
helvetti.» Neuvottelut katkesivat siten alkuunsa ja 
lankunkantajat jäivät yksimielisesti pois työstä.

Vielä samana, ja samoin seuraavina päivinä ryhdyt
tiin isännistön taholta tyrkyttämään työläisille saman 
kaavan mukaan laadittuja yksityissopimuksia, ja vaa
dittiin työläisiä kirjoittamaan nimensä sopimusten alle,

August Vikström. 
Yhdistyksen perustajia. Kuu

lunut yhd. johtokuntaan.

Miina Vikström. 
Toiminut yhdistyksessä ylt 

20 vuotta.
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työstä erottamisen uhalla. 
Kun ne sopimukset olivat 
eräänlaisia »orj akontrahtej a», 
kieltäytyivät työläiset niitä 
nimikirjoituksillaan hyväksy
mästä. Ja nyt oli yhdistyk
sellä tilaisuus sekä velvolli
suus sekaantua asiaan.

Heti kutsuttiin yhdistyksen 
jäsenet kokoukseen ja laadit
tiin kirjallinen uhkavaatimus, 
jossa vaadittiin yksityissopi- 
mukset heti yhtiön taholta 
peruutettaviksi ja työpäivä

Erik Ukkola. lautatarha- sekä muissa ulko-
kuntX^ja^otaZnu^yhi11^! töissä lyhennettäväksi kah- 

20 vuotta. della tunnilla siten, että työt
alotettaisiin aamulla klo 6 ja 

lopetettaisiin kello 7 illalla. Samalla vaadittiin pyhä- 
työn poistamista ja yleistä palkkojen koroitusta. Kir
jelmä päättyi uhkaan, että jos ei isännistö 14 p:vän 
kuluessa ilmoita suostuvansa mainittuihin vaatimuksiin, 
katsoo työväestö olevansa vapaa yhtiön töistä. — 
Kohta kutsuttiin yleinen työväen kokous, joka yksimie
lisesti hyväksyi yhdistyksen toimenpiteet sekä pu
heenaolevat vaatimukset yksityiskohtaisesti. Kirjel
män viejäksi isännöitsijälle valitsi kokous Aleksi Ehn- 
rotldin ja allekirjoittaneen. Kirjelmä jätettiin insinööri
Nerdrum’ille, joka lausui: »Menkkä helvetti!»

Aika kului odotellessa isännöitsijältä vastausta. Päi
vää ennen ylössanomisajan päättymistä ilmoitettiin 
isännöitsijän taholta, että työläisten tulee henkilökoh
taisesti saapua seuraavan päivän aamuna yhtiön kontto
riin vahvistamaan ylössanomisensa. Tätä käskyä nou
datettiin ja määrättynä aikana marssi työläisjoukko 
järjestyneissä riveissä konttorin edustalle, mieskuoron 
marssiessa edellä, laulaen »Sotamarssia».
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Matti Ukkola.
Toiminut yhdistyksessä yli 

20 vuotta.

Herroilla oli tarkoitus kut
sua työläiset yksitellen kont
toriin, jossa sitten olisivat 
taivutelleet heitä jatkamaan 
töitä joko etuja lupaamalla 
taikka uhkaa käyttämällä.
Tuollaisen suunnitelman tor
jui työväestö yksimielisesti ja 
vaati, että jos ylössanominen 
on henkilökohtaisilla allekir
joituksilla vahvistettava, on 
sellainen toimitettava kont
torin pihalla ja siten ilman 
minkäänlaista painostusta.
Kun oli siirretty muutamia 
pöytiä pihalle, alkoi nimien 
kirjoitus. Yksimielisesti kir
joittivat työläiset nimensä 
irtisanomislistoihin ja siten vahvistivat 14 päivää aikai
semmin tekemänsä yleisen ylössanomisensa.

Tähän tilaisuuteen oli yhtiön johto hankkinut puhu
jaksi Kymin vallesmanni Salmenin, joka parhaansa mu
kaan ylisteli yhtiön johtoa ja sen hyvää huolenpitoa 
työläisistään, sekä samalla peloitteli työläisiä, kertoen, 
että kaikki laajan Kyminlaakson työnantajat ovat teh
neet yhteisen sopimuksen etteivät ota Hallan lakkolaisia 
töihinsä, kuvaillen samalla työläisperheiden huutavaa 
hätää, kun he nyt joutuvat maantielle nälkään ja kur
juuteen. Vallesmannin puhe, jota välihuudahduksilla 
silloin tällöin keskeytettiin, ei tehnyt työläisiin herrojen 
odottamaa .vaikutusta. Yksimielisinä päätti työväestö 
taistella vaatimustensa puolesta ja olla alistumatta 
isännöitsijän »orjakontrahtien» alaiseen orjuuteen.

Kun työtaistelu oli täten alkanut, oli ensimmäisenä 
toimenpiteenä levittää siitä tietoa mahdollisemman laa
jalle, että ei kukaan työläinen saapuisi tietämättään 
lakonrikkuriksi. Tiedon levittäminen oli silloisena ai-
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Viktor Hölttä.
Kuulunut yhdistyksen johto
kuntaan ja toiminut yhd. yli 

20 vuotta.

Karoliina Kettunen. 
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

kana vaikeaa, kun työväellä 
ei ollut kuin yksi sanomalehti, 
Helsingissä ilmestyvä Työ
mies. Kotkassa ilmestyvät 
porvarilehdet levittivät kyllä 
lakosta tietoa, mutta työ
väkeä ja sen lakkotaistelua 
vahingoittavassa tarkoituk
sessa. Niissä lehdissä esitet
tiin työläisten palkkaansiot 
paljoa suurempina, kuin mitä 
ne todellisuudessa olivat, ja 
kun työpäivä oli kaikkialla 
Kotkan seutuvilla yhtä pitkä 
kuin Hallassakin, kielsivät 
porvarilehdet lakolta talou
dellisten syiden olemassaolon, 
sekä kaiken siveellisen kan

natuksen, leimaten sen aiheettomaksi työväen yltiöpäi
syyden ilmaukseksi. Näinollen täytyi lakkokomitean 
ensi töikseen lähettää muuta
mia henkilöitä lähiseutuj en 
sahoille ja tehtaille selostele- 
rnaan työläisille lakon syitä.
Samalla valitsi lakkokomi- 
tea kolmemiehisen komitean, 
jonka tuli tiedoittaa lakon 
alkamisesta ammattientar
kastajalle, Työväenvaltuus- 
kunnalle ja Työmies-lehdelle.
Tähän komiteaan valittiin 
Anton Muuri, Janne Kosonen 
ja allekirjoittanut. Ammat
tientarkastajalle, insinööri 
M unsterh jekuille, Viipuriin 
annettiin tieto sähkösano
malla ja Työväen valtuus-

16



Matti Härmä.
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

Miina Ojuva.
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

kunnalle Helsinkiin kirjoitet
tiin kirje, jossa selostettiin 
lakon puhkeamisen syitä ja 
pyydettiin tarpeellisia oh
jeita.

Muutaman päivän kuluttua 
saapui ammattientarkastaja 
sovittelemaan lakkoa ja työ
väestö kutsuttiin koolle yh
tiön konttorin pihalle. Työ
väen lakkokomitean taholta 
selostettiin nyt ammattien- 
tarkastaj alle lakon puhkeami
sen syitä ja vallitsevia oloja.
Mainittiin, että isännöitsijän 
töykeä kohtelu ja härkäpäi- 
nen kieltäytyminen kaikista
neuvotteluista työväen kohtuullisiin pyyntöihin nähden 
— ja hänen esittämänsä »orjakontrahdit» aiheuttivat 
lakon. Kun tarkastaja pyysi saada nähdä niitä yksityis- 

sopimuksia, joita työläisille 
oli tyrkytetty allekirjoitetta
vaksi, ei isännöitsijä niitä 
näyttänyt. Eräs työläinen 
kun selosti tarkastajalle nii
den sisällön, sanoi tarkastaja 
niiden olevan lain vastaisia, 
ja kielsi sellaisia työläisille 
esittämästä.

Am mattientarkastaj alle ker
rottiin myöskin Hallassa sii
hen saakka vallinneesta sako- 
tusjärjestelmästä. Työnjoh
tajat olivat vuosien vieriessä 
sakotelleet työläisiä, milloin 
työstä poisjäämisestä, milloin 
juopumuksesta, tupakanpol-
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Hilma Halme.
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

tosta y.m. aivan mielivaltai
sesti. Sakkorahat oli ilmoi
tettu menneen sairaskassaan, 
johon jokaisen työläisen pal
kasta pidätettiin 2 %, mutta 
jonka tilejä ei milloinkaan 
oltu työläisille näytetty. Tar
kastaja määräsi sakkorahat 
suoritettavaksi työläisille ta
kaisin ja siten saivat monet 
työläiset huomattavia sum
mia. Samalla hän määräsi 
sairaskassan tilit esitettäväksi 
työväelle, ja herrat esittivät
kin tiliotteen noin parilta- 
kymmeneltä vuodelta, josta 
näkyi kassan vuotuiset tulot

sekä menot ja jotka — niin tulot kuin menotkin, oli
vat pennilleen joka vuodelta aivan yhtä suuret. — 
Alaikäisten työssä käyttämisestä uhkasi tarkastaja 
saattaa herrat edesvastuuseen, jos eivät sitä peliä lopeta. 
Muuten ei tarkastaja saanut minkäänlaista sovinnol
lista neuvottelua syntymään isännistön ja työväen 
välille. Isännöitsijä torjui hänen sovitteluehdotuksensa.

Työväenvaltuuskunnalta saatiin laajasisältöinen kir
jelmä, joka sisälsi ohjeita lakon järjestämiseen ja johtoon 
ja jonka oli allekirjoittanut silloinen valtuuston puheen
johtaja tohtori Santeri Ingman (nykyinen Ivalo). 
Myöhemmin lähetti Työväenvaltuuskunta lakon johta
jaksi toveri Eetu Salmin. Työmies-lehdelle lähetettiin 
jatkuvasti selostuksia lakon vaiheista.

Mutta eipä yhtiön herratkaan olleet toimettomia la
kon suhteen. He lähettivät rikkurien pestaajia Savoon 
ynnä muualle. Lakkokomitea lähetti miehensä kulke
maan pestaajien jälessä ja tämä kun osoitti pestaajien 
puheet perättömiksi, niin eivät pestatut lähteneetkään 
matkalle. Yhtiön herrat ryhtyivät työläisten asunnoista
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kään millä palkoilla joita 
aikaisemmin oli maksettu, 
vaan niitä oli koroitettu

häätämiseen, hankkien ku
vernööriltä häätötuomion.
Eikä ne häätäneet lakkolai
sia pois yhtiön asunnoista, 
vaan koko Hallansaaresta.
Tämä pani työväen yksimie
lisyyden kovalle koetukselle 
ja niinpä eräät jo ilmoittau
tuivat töihinkin. Kun rikku
rien pestaajat vihdoin onnis
tuivat saamaan Helsingistä 
Verkkosaaren sahalta huo
mattavan määrän työläisiä 
narratuksi Hallaan, ei tieten-

Ida Roos.
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

enemmän kuin lakossa olevat olivat vaatineet, — ja 
kun herrat olivat lyhentäneet lautatarhatyöläisten työ
päivää kahdella tunnilla, kuten lakkolaiset olivat vaa
tineet, näki lakkokomitea parhaaksi julistaa lakon 
lopetetuksi ja siten antaa lakossa olleille oikeuden pa
lata töihin.

Halla-yhtiö saavutti tässä lakossa nimellisen voiton, 
mutta asiallisesti voitti työväestö. Ne »orjakontrahdit», 
joihin työläisiä yritettiin taivuttaa, poistuivat ainaisesti 
ja kaikki vaatimukset tuli lisän kanssa saavutetuksi. 
Mainittakoon esimerkiksi, että lankunkantajat, joita 
oli 21 miestä, pyysivät vain kolmea miestä lisää ja näille 
tulevan palkan, joka teki-noin 4 markkaa miestä kohti 
päivältä. Lakon jälkeen otettiin 9 miestä lisää, siis 
yhteensä 30 lankunkantajaa, ja palkaksi määrättiin 5 
mk:aa päivältä kullekin.

Eikä sen työtaistelun tulokset koituneet yksinomaan 
Halla-yhtiön työläisten hyväksi, vaan aivan kohta oli 
kaikilla Kotkan ympäristön lautatarhoissa y.m. ulko
töissä lyhennettävä työpäivää kahdella tunnilla Hallan
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A

Pekka Immonen. 
Kuulunut yhdistykseen yli

esimerkin mukaan, sekä palk
koja nostettava samassa suh
teessa . Missään muualla eivät 
työnantajat myöskään uskal
taneet esittää työväelle niitä 
yksityisiä »orj akontrah tej a» 
kun ne tulivat Hallan työ
taistelussa torjutuiksi ja jul
kisuuteen saatetuiksi. Näin 
ollen Hallan työväen taistelu, 
joka Kotkan seutuvilla oli en
simmäinen järjestyneen työ
väen taistelu, tuotti laajoille, 
tuhansiin nouseville työläis
joukoille huomattavia etuja, 
joskin sen taistelun kestäessä 
saivat taistelussa olevat työ

läiset kovaa kokea ja lakon johdossa olleet henkilöt 
joutuivat työnantajien pitkäaikaisen vainon alaisiksi.

TYÖTAISTELUN JÄLKEEN

parin seuraavan vuoden ajan, oli yhdistyksen toiminta 
peräti hiljaista. Yhdistyksen oli lähdettävä »maan
pakolaisuuteen» Tautisesta, kun Kristian Sunila ei 
työnantajain vainoa peläten uskaltanut lakon jälkeen 
antaa yhdistyksen majailla talossaan. Yhdistys muutti 
nyt Suulisniemelle, jossa se Anton Ihanderin talossa piti 
kokouksiaan, Kun lakossa ei työväestö saavuttanut 
nimellistä voittoa ja siten eräät työläiset joutuivat Hal
lan herrojen mielivaltaisesta vainosta kärsimään, vai
kutti se yhdistyksen toimintaan taannuttavasta Lakko 
toi myöskin erimielisyyttä yhdistyksen keskuuteen 
siten, kun eräät yhdistyksen jäsenet eivät jaksaneet 
pysyä uskollisina loppuun asti työtaistelussa, vaan meni
vät töihin ennen lakon lopettamista, ja siten vaikuttivat 
työväen taisteluun heikentävästi. Toiminnan lamaantu-
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miseen vaikutti myöskin se, 
kun lakon johdossa olleet, 
jotka olivat myös yhdistyksen 
johtavaa ainesta, joutuivat 
työnantajain vainon alaisina 
harhailemaan mikä niissäkin 
kulmakunnalla maata, jopa 
eräät pakenivat aina Ame
rikkaan saakka. Yhdistyksen 
jäsenluku, joka lakon edellä 
oli 133, vaihteli sen jälkeen 
siinä 30—15 jäsenen vaiheilla. 
Vasta sitten kun yhdistys 
pääsi majailemaan Hallan 
palokunnan talolle, kasvoi 
taas jäsenluku ja toiminta 
vilkastui.

Jooseppi Rokka. 
Kuulunut yhdistykseen yli 

20 vuotta.

TYÖVÄEN TI ETO IS U U ST AS O,

josta jo edellä oli puhe, ei 30 vuotta takaperin yleensä 
ollut korkea, mutta Hallan työväestö ei suinkaan ollut 
kaikkein alimmalla tasolla niinäkään aikoina. Sitä 
osottaa sen ajan — etenkin Hallan nuoremman polven — 
sivistysharrastukset. Hallassa oli työväellä oma raittius- 
seura, jossa jo 1897 oli yli 70 jäsentä. Niinikään oli työ
väellä oma sekakööri, mieskööri ja torvisoittokunta. 
Monet sen ajan nuoremman polven miehet kantoivat 
aina. talvisin Kotkan lainakirjastosta kirjoja ja siten 
kartuttivat tietojaan. Sanomalehtien tilaamiseen näh
den oli Hallan työväestö niinä aikoina monesta teolli- 
suuskeskustan työväestöstä edellä. Niinpä v. 1898 
tilattiin Hallan saarelle 60 Työmies-lehteä, paikkakun- 
nanlehdistä puhumattakaan. Ja kun j uomalakkoliike 
alkoi Kotkassa ja levisi yli maan, liittyi Hallassa yli 
sata kaksikymmentä henkilöä juomalakkoon. Hallan 
työväestön korkeamman tietoisuustason ansioksi on
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myöskin luettava sen nopea herääminen ja tarmokas 
järjestyminen ja että se ensimmäisenä nousi avonaiseen 
taisteluun kapitalismin yhä kasvavaa riistoa ja orjuu
tusta vastaan, ja siten esiintyi tienraivaajana Kymin- 
laakson köyhälistön luokkataistelussa.

Kun Hallan työväenyhdistys oli perustamisestaan 
saakka puhdas proletaarinen järjestö, kuului se sosiali
demokraattiseen puolueeseen puolueen perustamisesta 
alkaen, ollen edustettuna Viipurin puoluekokouksessa 
v. 1901, Forssan puoluekokouksessa 1903, Helsingin 
ylimääräisessä puoluekokouksessa 1904, Tampereen yli
määräisessä puoluekokouksessa 1905 ja Oulun puolue
kokouksessa 1906. Hallan työväenyhdistys oli siis 
mukana puolueemme varhaisimmissa vaiheissa, tukien 
työväenluokan vaatimuksia ja taistellen sen etujen ja 
oikeuksien puolesta. Näin ollen otti Hallan työväen
yhdistys myöskin voimiensa mukaan osaa sitkeään 
äänioikeustais teluun. Ja kun v. 1905 suurlakon sysäyk
sestä syntyi Punainen kaarti, muodostui myöskin Hal
lan komppania. — Ja kun tammikuussa 1906 annettiin 
säätyeduskunnalle »viimeinen varoitus», marssi Hallan 
komppania yli 20 asteen pakkasesta välittämättä Kot
kaan »Valakallion» juurelle, siten ollakseen viimeiseen 
saakka osallisena työväenluokan tärkeän vaatimuksen 
tukemisessa ja yleisen yhtäläisen äänioikeuden ja yksi- 
kamarisen eduskunnan aikaansaamisessa.

Tiutisen työväenyhdistys, joka perustettiin Hallan 
työväenyhdistyksen osastona, ja joka muodostui itse
näiseksi yhdistykseksi, ja vihdoin Hallan työväenyhdis
tyksen toiminnan jatkajaksi, on toiminut tarmolla, 
kuten seuraavasta selviää.

M. T—a.
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il.

''Känä aikana, josta edelläoleva selostus kertoo, to- 
teamme sen seikan, että Hallan työv.-yhdistys oli 

syntynyt henkisesti siksi järjestöksi, jonka oli otettava 
harteilleen sorretuimman kansanosan sivistyksellisen ja 
taloudellisen tilan kohottaminen puolueohjelmassa hy
väksyttyjen periaatteiden mukaisesti ja tekemään voi
tavansa niiden syiden poistamiseksi, jotka ehkäisivät 
työväestön vapaata kehittymistä. Ja tähän pyrki tämä 
yhdistys tarmolla, vaikka meidän aikalaisten käsityksen 
mukaan oli yhdistys aivan kuin tuuli-ajolla, syystä, että 
sen silloiset jäsenet yhdistyksen toimipaikan puutteessa, 
asuen hajallisina Hallan saarella ja sen ympäristössä 
olevilla silloin työväen asutusta muodostavilla saarilla 
sekä niemillä ja osa työnantajan vainoamana kierteli 
kilometritehtaalla, eivät voineet sen lähemmin ja kiin
teämmin auttaa omaa karitsaansa ojasta.

Tästä syystä vuoden 1900 j älkeisinä lähimpinä vuosina 
näyttää syntyneen ajatus asianharrastajain keskuu
dessa — perustaa Tiutisen saarelle Hallan työv. yhdis
tyksen Tiutisen osasto, ja jonka toimintaa meillä tässä 
yhteydessä on lähimmiltä seuraävilta vuosilta mielen
kiintoista seurata. Siksi merkitsemme tähän muutamia 
osaston kokouksissa tehtyjä päätöksiä, joista meille 
nykyjään Tiutisen saarella asuville on ollut välitöntä 
hyötyä.

Niinpä 20 pnä maalisk. v. 1904 on pidetty kokous 
E. Erikssonin talossa Tiutisen saarella, jossa on valittu 
johtokunta, huvitoimikunta, tilintarkastajat, sekä pää
tetty jäsenmaksun suuruudesta joka oli 15 penniä koko-
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Tiutisen työväenyhdistyksen talo.

ja 7 % p- puoleksi maksavilta jäseniltä kuukaudelta, 
sekä päätettiin kokousten aikajärjestyksestä ja ilmoi- 
tustavasta. Lisäksi mainittakoon, että tämän kokouksen 
puheenjohtajana toimi Anton Muuri ja sihteerinä Kalle 
Javanainen. Johtokuntaan kuului paitsi edellisiä J. 
Airaksinen, O. Tynnilä, K. Muuronen ja M. Seppälä. 
Tästä päivästä alkaen voimme katsoa, osaston toiminnan 
virallisesti alkaneen.

Seuraavassa osaston ylimääräisessä kokouksessa 27 
pnä maalisk. osaston puheenjohtajana toiminut A. 
Muuri on herättänyt kysymyksen postin kulun jär
jestämisestä Tiutisen saarelle. Edellyttäen ne näkö
kohdat, jotka järjestötoiminnan menestymiselle ovat 
välttämättömät, on osaston kokous yksimielisesti päät
tänyt toimia pontevasti edellä mainitun tarkoitus
perän saavuttamiseksi.

Huhtik. 4 pnä on nostettu kysymys äänioikeusrahas- 
ton perustamisesta. Edellyttäen, että Hallan Työv.
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Tiutisen työväenyhdistyksen nykyinen johtokunta.

f

Yhd. perustaa äänioikeusrahaston, johon Tiutisen osasto 
liittyy.

22 pnä tammik. 1905 osaston kokouksessa, jonka, 
pubeenjoht. toimi Anton Muuri, sihteerinä K. Javanai
nen, herätettiin kysymys kansakoulun tarpeellisuu
desta ja päätti osaston kokous lähettää 2:si henkilöä 
Kyniin kuntakokoukseen saaren etua valvomaan jat
kuvasti.

12 pnä helmik. 1905 päätti kokous lähettää Helsin
gissä pidettävään yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta 
vaativaan mielenosoituskokoukseen viisi jäsentään sil
loin kun säädyt käsittelivät porvaris- ja talonpoikais- 
säädyn äänioikeusolojen uudistamista. Matkalle valit
tiin J. Hyttinen, J. Airaksinen, E. Eriksson, A. Muuri 
ja K. Javanainen.

5 pnä maalisk. osaston vuosikokouksessa keskustel
tiin oman talon hankkimisesta, valittiin 5-henkinen 
toimikunta asiaa eteenpäin viemään ja 1 pnä huh tik. 
osaston kokouksessa päätettiin ostaa Kristian Sunilalta 
talo ja vuokratontti. Kauppakirjan allekirjoittajiksi
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valittiin A. Muuri ja K. Javanainen. Paikka, jota 
edellämainittu päätös koskee siaitsi nykyisen Kymin- 
laakson Osuusliikkeen Myymälä N:o 3 paikalla ja 
josta on muodostunut se maaperä jonka kamaralla 
osasto, nykyisin Tiutisen työv. yhd. voi toimia niiden 
aatteiden hyväksi jotka se on omaksunuut toiminta- 
ohjeekseen.

3 pnä syysk. herätti puheenjohtaja kysymyksen 
Osuuskaupan perustamisesta Tiutisen saarelle. Tut
kittua mahdollisuuksia Hallan ja Kotkan Työv. Osuus
kauppojen välillä päätettiin liittyä Kotkan Työv. 
Osuuskauppaan, jonka tuloksena nykyisin on Tiutisessa 
Kyminlaakson osuusliikkeen kaksi myymälää.

Tähän päättyy osaston toiminta taloudellisessa mer
kityksessä vuonna 1905, joka vuosi Suomen työv. 
liikkeen historiassa on paljon merkitsevä ajan kohta. 
Paitsi sivistyksellistä itsekasvatustyötä ja poliittista 
valveutumista, harrasti osasto mitä tarmokkaammin 
jäsentensä taloudellisen aseman parantamista.

Vuosi 1906 jolloin puheenjohtajana on toiminut K. 
Javanainen ja sihteerinä V. Värri, vieri tavallisissa jär- 
jestötoimissa paitsi että 4 pnä maaliskuuta on tehty 
päätös osaston eroamisesta Hallan työv. yhd.; josta 
kumminkaan syystä tai toisesta ei ole tullut mitään. 
Koskapa 2 pnä jouluk. samaa vuotta on tehty päätös 
itsenäisen yhdistyksen perustamisesta Tiutisen saa
relle, josta niinikään ei ole tullut totta, kun 13 pnä 
tammik. 1907 on kumottu osaston päätöksellä yhdistyk
sen perustamispäätös.

Vuosi 1907 on niinikään osaston toiminnassa todella 
merkittävä menestyksellisen toiminnan vuodeksi. Niinpä 
10 pnä helmik. on osaston ylimääräinen kokous, jonka 
puheenjohtajana on toiminut J. Airaksinen ja sihteerinä 
Lauri Salmio ratkaisevasti päättänyt myydä entisen 
ja vaan alkeellisia vaatimuksia vastaavan talonsa 
Kotkan Työv. Osuuskaupalle myymälärakennusta 
varten. Ja samassa kokouksessa yksimielisesti päätti
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uuden talon, tämän nykyisen Tiutisen työv.-yhd. 
talon rakentamisesta, sekä valitsi johtokunnan avuksi 
rakennustoimikunnan, johon ovat tulleet A. Vickström, 
K. Javanainen, V. Himmanen, K. Siltanen ja A. I.iuhto, 
sekä samassa kokouksessa päättänyt arpajaisten pidosta 
rakennusrahaston kartuttamiseksi, jotka, arpajaiset 
myöhemmin tulivat pidettyä mainittua tarkoitusta 
varten. Maalis- ja huhtikuulla samaa vuotta oli päästy 
jo niin pitkälle, että oli saatu lopullisesti piirustukset 
kuntoon, rakennustarpeista muun muassa hirret, valittu 
talon paikka, ja saatu sopimus aikaan kivijalan 
tekemisestä Osuuskunta Muurin kanssa. Sitten ryh
dyttiin keväällä kirren sulattua maasta, perustustöi- 
hin suurella innolla, Osaston luovutettua vanhan 
talonsa lopullisesti K. T. O. Kaupalle 1 p:nä toukok. 
ja osaston näin jouduttua taas taivasalle, pidettiin 
osaston kokoukset työn lomassa rakennuspaikalla. 
Näissä kokouksissa käsiteltiin paitsi yleisiä asioita, myös
kin rakennus- ja rahan hankintakysymyksiä, osaston 
varat kun olivat ainoastaan Smk. 2,000, jotka oli 
saatu vanhan talon hintana K. T. O. Kaupalta. Huvi- 
puolesta ja sen tuloista, asutuksen ollessa vähäistä, kun 
ei voinut tulla suurem nassa määrin kysettäkään, perus
tettiin näissä kokouksissa säännöillä toimiva näytelmä- 
seura, joka toivomuksen mukaan tulevana syksynä 
uudessa talossa voisi ryhtyä toimintaansa jatkamaan 
tarkoituksena hankkia rahaa.

Näissä kesäkuukausien kokouksissa käsiteltiin kysy
mystä Hallan työväenyhdistyksen ja sen osaston 
yhteen sulattamisesta rakennusyrityksen onnistumisen 
voittamiseksi edellyttäen, että talon tultua valmiiksi 
ne voisivat toimia yhdessä, sekä olla yksi ja sama jär
jestö. 15 pnä syyskuuta on hyväksytty välikirja Hallan 
tvöv. yhdistyksen ja sen osaston välillä talon rakenta
miskustannuksiin yhteisestä osanotosta, jotenka on 
käynyt mahdolliseksi, että 3 pnä marraskuuta on osaston 
kokous ensi kerran voitu pitää »uudella torpalla ja
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Tiutisen työväenyhdistyksen naisosaston jäseniä.

tämän katon alla», niinkuin sen kokouksen pöytäkirjan 
sanamuoto kuuluu. Samaan aikaan marraskuulla 
vihittiin talo tarkoitukseensa. — Näin päättyi vuosi 
1907, — paitsi että 1 pnä jouluk. osaston kokouksessa 
uudella talolla päätettiin toivorikkain mielin herättää 
henkiin näytelmäseura, puhujaseura, voimisteluseura 
ja joka keskiviikkoilta pitää keskusteluseuran kokous, 
sekä järjestää oikealle tolalle kirjallisuusvaliokunta.

Vuosi 1908 alkoi hyvillä enteillä osaston toiminnan 
rajoittuessa edellämainitunlaisilla keinoilla sisäiseen 
järjestelytyöhön. 2 p:nä helmikuuta osaston kokous 
hyväksyi voimisteluseura »Köntyksen», nyttemmin 
Pyrinnön säännöt. Voimisteluseuran toiminta tästä 
päivästä alkaen lähteneenä on ollut suurimerkityk- 
sellisenä apuna, silloin osaston, myöhemmin yhdistyk
sen toiminnassa. — Näytelmäseuran työ oli ripeätä, 
vaikkakin työmahdollisuudet olivat jo melkoisesti 
huonontumaan päin, jotenka iltamatulot olivat lai
hoja, siitä huolimatta, että yritettiin viedä läpi jo 
koko suuria kappaleita, m.m. Tukkijokea, Murtovar-
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Tiutisen työväenyhdistyksen lasten osaston jäseniä.

kautta, Tuukkalan tappelua y. m. Käytiin myöskin 
Tukkijoen kanssa vierailunäytännöillä Haminassa, Sip
polassa y.m. 1908 alkanut ja 1909 ja —10 seurannut ta
loudellinen laskukausi, joka välittömästi vaikutti myös
kin järjestötoimintaan, niin poliittiseen kuin ammatil
liseenkin, että näinä vuosina ei ole merkittävä Hallan 
työv. yhd. ja sen osaston toiminnasta muuta, kuin että 
tänä aikana itsekasvatustyö oli vilkkaassa vireessä. 
Näinä vuosina lähemmin 1910 on osastossa tehty osas
ton lakkauttamispäätös ja on Hallan työv. yhd. 
muuttanut Tiu tusen talolle. Ja v. 1911 alkanut talou
dellinen vaurastuminen on luonut uutta virikettä 
myöskin yhdistys-elämään. Niinpä jo v. 1912 on Hal
lan työv. yhd. Tiutisen talolla toiminut paitsi edellä
mainittuja orgaaneja, S. Sahateollisuusliiton osastot 
N:o 13 ja 91, Nais-osasto, sos.-dem. Nuorisoliiton 
osasto, Ihanneliitto ja sos.-dem. raittiusosasto. Talou
dellisessa suhteessa oli yhdistys vaurastunut niin, että
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1 p:nä kesäkuuta samaa vuotta tehdyllä Kauppa
kirjalla oli Yhdistys ostanut aikasemmin Hjalmar 
Saarmaifilta vuokraamansa maa-alueen Smk. 4,000: — 
kauppahinnasta, tullen yhdistyksessä näinollen lopulli
sesti ratkaistuksi asuntokysymys tahi toimipaikan 
pysyväisyys.

Edelleen vuotena 1913, jolloin puheenjohtajana toimi 
A. Sipola, siht. E. Heikkilä ja Anton Muuri, on toi
minta ollut ripeätä, m.m. perustettu lauluseura, 
johon kumminkaan laulajain puutteessa ei voitu pit
käaikaisia toiveita kiinnittää, sensijaan hankittiin 
piano, näytelmäseuran työn tukemiseksi, jonka työ, 
erittäin innostuneen johtajansa Yrjö Laineen johtamana 
onnistui erinomaisesti vuosina 1913, 1914 ja 1915. 
Vuosi 1914, jolloin puheenjohtajana ja siht. toimi edelli
senä vuotena mainitut virkailijat, on yhdistyksen ko
kouksessa 14/ käsitelty kysymystä säästökassan perusta
misesta K. T. O. Kaupan yhteyteen. Kun pari viikkoa 
aikaisemmin alkoi Kotkassa ja sen ympäristössä saha
teollisuudessa työnsulku, niin harrastukset kiintyivät 
toisaalle ja alotteiden teko vhdistyselämässä sai ikään
kuin ramppikohtauksen. Sitä vielä lamautti yli neljä 
kuukautta kestäneen sulun päätyttyä 4 pnä elok. sat
tunut maailmansodan julistaminen ja sitä seurannut 
sotatila ja sen tuomat kuristuslait. Tähän voinemme 
katsoa yhdistys-elämässä yleensä, niin myöskin Hallan 
tvöv. yhdist. alotteiden tekemisen työväen asian eduksi 
edistyvässä mielessä toistaiseksi katkenneen. Siksipä 
vuosi 1915 ja 1916 kuului niihin katkeran kokemuksen 
vuosiin, jota tuntee vaurastunut ja sanoisimmeko 
voimaperäinen yhdistystoiminta. Johtuen siitä, että 
ensiksikin sen jäsenet suuremmalta osaltaan ollen 
heitetty kotiseudultaan sinne ja tänne, paikkakunnalla 
vallinneen ankaran työnpuutteen vuoksi, aina maail
mansodan sotarintamien selkäpuolille, niin sanottui
hin valli- y.m. töihin, ja kun otamme huomioon, että 
paitsi hyvinkin rajoitettua huvipuolen toimintaa, niin
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myöskin kokousten pitoa rajoitti niin sanottu sota- 
sensuuri ja näinollen kokousten pitokin jäi aivan kuin 
sattuman varaan. Ja pahaksi mieleksemme toteamme, 
éttä toiminta rajoittui näinä vuosina vaan siihen, että 
virkailijat tuli valittua, jäsenmaksut kannettua sekä 
vuosikokoukset pidettyä.

Vuosi 1917 alkoi samoissa merkeissä, kärsimystä, 
epätoivoa ja nälkää. Kun sitten 17 pnä maalisk. 
samana vuonna tapahtunut suuri Venäjän vallankumous 
puhkesi Pietarissa ja siitä mainingit vähitellen saapuivat 
myöskin Suomeen, tervehdittiin tätä tapausta ilolla. 
Niinpä jo 25 p:nä samaa maalisk. on Hallan työv.- 
yhdistyskin kokouksessaan päättänyt ottaa osaa Kot
kan työv. yhd. kanssa vallankumous-sankarien hau- 
tausjuhlaan suruharsotetuin lipuin. 16 pnä jouluk. 
oli Hallan työv.-yhd. kokouksessaan päättänyt panna 
ankaran vastalauseen Suomen porvaristolle seisovan 
sotalaitoksen perustamisesta maahamme. A. Sipolan 
tehtäväksi jäi päätöksen julkaiseminen paikkakunnan 
sanomalehdessä. Tässä samassa jouluk. kokouksessa 
päätettiin 27 p. tammik. viettää 20 vuotisjuhlaa ja 
kirjottaa kertomus 20 vuotisesta yhd. toiminnasta, 
joka kuitenkin jäi syystä tai toisesta kirjoittamatta.

Vuosi 1918 alkoi samoissa merkeissä kuin edellinen
kin sillä nälkä tahtoi olla vieraana. Kun jauhot ja 
muut elintarpeet olivat kortilla ja erittäinkin jauho- 
annokset kehnoja, päätettiin yhdistyksen kokouksessa 
vaatia korjauksia, että kuluttajat saisivat parempaa 
tavaraa. Keskusteltiin myöskin, että Tiutisen saaresta 
saataisi erityinen äänestysalue. Se kuitenkin jäi sillä 
kertaa aloitteeksi kun kohta alkoi kansalaissota ja yhdis
tyksen jäsenet joutuivat rintamille ja siten yhdistyksen 
toiminta seisahtui aina vuoteen 1919 saakka.

V. Hölttä.

33 3



III.

Vansalaissodan päätyttyä joutui poikkeuksetta kaikki 
v Hallan työväenyhdistyksen — nyttemmin Tiutisen 

työväenyhdistyksen — mies-jäsenet ja osa nais-jäse
nistäkin valkoisten vangiksi. Kun suurin osa yhdistyk
sen jäsenistä pelastui elävänä vankilahelvetistä ja pääsi 
kotiseudulleen, oltuaan kärsimässä aikansa, alkoi työ
väen aatteellinen toiminta taasen elpyä. Tammikuun
26 p:nä 1919 teki Viktor Hölttä kruununnimismiehelle 
ilmoituksen kokouksen pidosta. Ja kokous pidettiin 
Soinisen talossa kun yhdistyksen talo oli valkoisilla 
takavarikossa ja hukkaamiskiellon alaisena. Kokouk
sen avasi Viktor Hölttä, selostaen, että hän on tehnyt 
ilmoituksen nimismiehelle ja kokouksen kutsunut koolle 
niinkuin yhdistys on aikaisemmin päättänyt. Kokous 
katsottiin lailliseksi ja samalla yhdistyksen kokoukseksi. 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Viktor Hölttä 
ja sihteeriksi Hugo Oksanen ja näin alkoi yhdistyksen 
toiminta pitkän toimettomuuden jälkeen.

Entisiä johtokunnan jäseniä kun ei ollut montakaan 
enään elossa, niin oli valittava yhdistykselle johtokunta. 
Samassa kokouksessa valittiin jäsenmaksujen kantajat 
y.m. virkailijat sekä velvoitettiin johtokunta anomaan 
työväentalon myymis- ja hukkaamiskiellon perum 
tusta.

Vanhat jäsenet ottivat osaa toimintaan ja uusia 
ilmottautui, joten yhdistyksen jäsenluku vuoden lopussa 
oli 107. Yhdistyksen toiminta oli kuitenkin hiljaista
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k,un talo oli edelleen takavarikossa ja kokouksia täy
tyi pitää johtokunnan jäsenten asunnoissä. Tänä 
vuonna kerättiin tilastoa kansalaissodassa kaatuneista 
ja valkoisen terrorin uhreiksi joutuneista yhdistyksen 
jäsenistä. Riveihimme muodostui kovin huomattava 
aukko, kun 92 yhdistyksen jäsentä menetimme kan
salaissodassa ja valkoisen terrorin uhreina. 19 p:nä 
heinäkuuta 1919 saapui maaherran virastosta vihdoin
kin päätös yhdistyksen omaisuuden takaisin luovutta
misesta ja siten saatiin toiminta taas omalle talolle. 
Kaksi viikkoa talon takaisin luovuttamisen jälkeen, 
vietettiin tupaantulijaisjuhla. Tämän jälkeen voitiin 
ryhtyä ajattelemaan valistustoiminnan ja huvipuolen 
järjestelyäkin.

LUETTELO

kansalaissodan ja' valkoisen vihan uhreina menetetyistä 
yhdistyksemme jäsenistä:

Pöntinen, Ville, synt. 12. 9. 1874, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 3. 8. 1918. Otti innolla osaa yhdistyksen 
toimintaan.

Heikkilä, Anton, synt. 12. 8. 1866, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 9. 7. 1918. On kuulunut yhdistyksen johto
kuntaan.

Muuronen, Kalle, kuoli Tammisaaren vankileirillä 
syyskuulla 1918.

Skjöld, Artturi, synt. 1876, kuoli Tammisaaren vanki- • 
leirillä heinäk. 1918.

Keveri, Emil, synt. 25. 10. 1882, kuoli Lahden vankil. 
12. 7. 1918.

Pietiläinen, Juho, synt. 14. 9. 1874, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 27. 7. 1918.

Lahtinen, Antti, synt. 18. 5. 1867, kuoli Tammisaaren
vankileirillä 18. 7. 1918.
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Hänninen, Alex, synt. 25. 2. 1890, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 27. 9. 1918. Otti osaa voimisteluseu- 
ran toimintaan.

Särkkä, Ville, synt. 23. 11. 1880, kuoli kotona vanki
lasta päästyään 19. 8. 1918.

Andersson, Emil, synt. 17. 5. 1864, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 6. 7. 1918.

Kekkonen, Viktor, synt. 22. 7. 1873, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 17. 7. 1918.

Karhunen, Johan, synt. 28. 11. 1892, kuoli kotona 
vankilasta päästyään 25. 2. 1919.

Mikkola, Johan, synt. 30. 4. 1880, kuoli Lahden van
kileirillä 10. 8. 1918. Otti osaa yhdistyksen näytelmä- 
seuran toimintaan.

Korjus, Anton, synt. 1874, kuoli Tammisaaren van
kileirillä elok. 1918. Otti innolla osaa yhdistyksen toi
mintaan.

Syrén, Kalle, synt. 1874, kuoli Tammisaaren vanki
leirillä 19. 8. 1918.

Vitikka, Alfred, synt. 1874, kuoli Tammisaaren van
kileirillä 24. 8. 1918.

Virtanen, Taavetti, synt. 11.4. 1872, kaatui Taave
tissa toukok. alkupuolella 1918.

Ojuva, Hjalmar, synt. 21. 1. 1887, kuoli Suomenlin
nassa 27. 10. 1918. Otti osaa voimisteluseuran toi
mintaan.

Holopainen, Aatu, synt. 23. 1. 1867, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 9. 7. 1918.

Lautala, Emil, synt. 11.6. 1880, kuoli kotona vanki
lasta päästyään 17. 7. 1918. Otti osaa voimisteluseuran 
toimintaan.

Halme, Johan, synt. 25. 7. 1876, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 18. 7. 1918.

Labbas, Otto, synt. 16. 2. 1892, kuoli Tammisaaren
vankileirillä.

Palmu, Artturi, synt. 16. 9. 1884, kuoli Tammisaaren
vankileirillä 1. 8. 1918.
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Kolsi, Tobias, synt. 12. 1. 1891, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 1.7. 1918.

Kleimola, August, synt. 22. 6. 1879, kuoli Tammi
saaren vankileirillä 26. 7. 1918. Otti osaa innolla yhdis
tyksen toimintaan.

Nurminen, Taavetti, synt. 1.1. 1886, kaatui Viipu
rissa 28. 4. 1918.

Lepistö, Hjalmar, synt. 15. 2. 1878, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 26. 7. 1918.

Korjus, Otto, kaatui Mouhun-taistelussa 17.2. 1918 
18 v. vanhana.

Marttinen, Benjami, synt. 1880, kuoli Riihimäen 
vankileirillä 6. 9. 1918.

Syrén, Karl, Emil, synt. 3.3. 1898, ammuttiin Kot
kassa toukokuussa.

Muuri, Hugo, synt. 28. 8. 1892, ammuttiin Kotkassa 
22. 5. 1918. Otti osaa voimisteluseuran toimintaan.

Seppälä, Teodor, synt. 1884, ammuttiin Haminassa 
toukokuun 29 p. 1918.

Johansson, Verner, synt. 25. 7. 1894, ammuttiin 
Salmen Hevossaaressa 5. 6. 1918.

Lampinen, Oskar, kaatui Ahvenkosken rintamalla 
huhtikuulla.

Kilkki, Juho, kuoli Tammisaaren vankil. 16. 6. 1918.
Reiman, Juho, synt. 21. 3. 1873, kuoli Tammisaaren 

vankileirillä 21.8. 1918. Otti osaa yhdistyksen näytel- 
mäseuran toimintaan.

Flygdman, Oskari, synt. 1877, kuoli Tammissaaren 
vankileirillä heinäkuussa.

Räsänen, Taavetti, synt. 20. 2. 1872, kuoli Tammi
saaren vankileirillä 10. 7. 1918.

Pekkanen, Emil, synt. 25.11. 1881, kuoli kotona 
vankilasta päästyään 28. 8. 1918.

Skippar, Jeremias, synt. 9. 7. 1894, kuoli Tammisaaren
vankileirillä 20, 7. 1918.

Immonen, Antti, synt. 14. 7. 1870, kuoli Riihimäen
vankileirillä 16. 7. 1918.
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Laurila, Juho, kuoli Tammisaaren vankileirillä 
10. 7. 1918.

Kolkka, Emil, kuoli kotona vankilasta päästyään 
elokuulla.

Tarula, Martti, ammuttiin Iitissä toukok. 1918.
Pulkkinen, Heikki, synt. 26. 11. 1889, kuoli kotona 

vankilasta päästyään 10. 11. 1918.
Väätäinen, Juho, synt. 16. 10. 1875, kuoli Tammisaa

ren, vankileirillä 27. 7. 1918.
Öhman, Anton, synt. 5. 8. 1870, kuoli Tammisaaren 

vankileirillä 12. 9. 1918.
Mattila, Viktor, synt. 3. 2. 1891, kuoli Tammisaaren 

vankileirillä 1. 8. 1918.
Markkanen, Adolf, synt. 2. 10. 1879, kuoli Tammi

saaren vankileirillä 11.8. 1918.
Hyvönen, Taavetti, synt. 10.2. 1873, kuoli Tammisaa

ren vankileirillä 8. 7. 1918.
Lahti, Aleksander, kuoli Lahden vankileirillä 1918.
Lustig, Abel, kuoli Tammisaaren vankil. elok. 1918.
Tarula, Antti, synt. 20. 2. 1867, kuoli Lahden vankil. 

14. 7. 1918.
Sandberg, Heikki, synt. 20. 1. 1874, kuoli Tammisaa

ren vankileirillä 21. 9. 1918.
Nopanen, Anton, synt. 1872, kuoli Lahden vankil. 

26. 7. 1918.
Marttinen, Taneli, synt. 20. 1. 1865, kuoli kotonaan 

vankilasta päästyään 21. 7. 1918.
Häkkinen, Otto, kuoli Tammisaaren vankil. heinäk. 

1918.
Kivisalo, Akseli, kuoli Tammisaaren vankil. elok. 1918.
Hölsä, Emil, synt. 7. 5. 1892, kuoli Suomenlinnassa 

7.5. 1918.
Lavonen, Aleksander, kuoli Tammisaaren vankilei

rillä 30. 7. 1918.
Himanen, Alarik, synt. 3. 12. 1893, kaatui Vääksyn 

taistelussa huhtikuulla 1918. Otti osaa voimisteluseu- 
ran toimintaan.

38



Grönroos, I., synt. 8. 4. 1897, ammuttiin Tammisaa
ressa 2. 9. 1918.

Puhakka, Yrjö, synt. 22. 4. 1901, kaatui Ahvenkosken 
taistelussa 28. 4. 1918.

Oksanen, Kalle, synt. 1881, kuoli Tammisaaren vanki
leirillä 23. 8. 1918. Otti innolla osaa yhdistyksen.näy- 
telmäseuran toimintaan.

Turkia, Anton, synt. 14. 1. 1868, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 15. 7. 1918.

Laatu, Taneli, synt. 20. 8. 1877, kuoli Lahden van- 
kil. 21. 9. 1918.

Piispa, Matti, synt. 24. 2. 1876, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 30. 6. 1918.

Linjamäki, Paavo, synt. 26. 6. 1876, kuoli kotona 
vankilasta päästyään 29. 7. 1918.

Takki, Kalle, synt. 5. 4. 1874, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 16. 7. 1918.

Valkki, Edvard, synt. 3. 6. 1865, kuoli kotonaan van
kilasta päästyään 17. 9. 1918.

Oksanen, Hjalmar, synt. 11.4. 1869, kuoli Lahden 
vankil. 27. 8. 1918.

Jansson, Emil, synt. 17. 9. 1872, kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 13. 6. 1918. Otti osaa yhdistyksen ja 
näytelmäseuran toimintaan.

Oksanen, Frans, synt. 1.6. 1890, kuoli Riihimäen 
vankil. 28. 8. 1918.

Suhonen, Aleksander, synt. 7. 10. 1867, kuoli Tammi
saaren vankil. 31. 6. 1918.

Vihmonen, Evert, synt. 6. 11. 1890, kuoli Tammisaaren 
vankil. 1918,

Kekkonen, Otto, synt. 7. 6. 1880, kuoli Tammisaa
ren vankileirillä 16. 7. 1918.

Kylmälä, Eino, kuoli Tammisaaren vankil. elok. 1918.
Pulkkinen, Alarik, kuoli Tammisaaren vankileirillä 

elok. 1918.
Kokkola, Juho, kuoli kotonaan vankilasta päästyään 

1919.
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Kolehmainen, Onni, kuoli Suomenlinnassa syysk. 
1918.

Mattila, Kalle, kuoli Tammisaaren vankileirillä hei
näkuulla 1918.

Korjus, V., kuoli kotonaan vankilasta päästyään 32 
vuoden vanhana.

Kuitunen, Hjalmar, kuoli Tammisaaren vankil. 25. 7. 
1918.

Rokka, Erik, vangittiin toukok., hävisi jäljettömiin. 
Rokka, Anton, vangittiin toukok., hävisi jäljettömiin. 
Tuomi, Albert, vangittiin toukok., hävisi jäljettömiin. 
Petterson, Petter, vangittiin toukok., hävisi jäljettö

miin.
Petterson, Sulo, vangittiin toukok., hävisi jäljettö

miin.
Lindqvist, Anton, vangittiin toukok., hävisi jäljettö

miin.
Laine, Anshelm, ammuttiin Haminassa.
Karhu, Taneli, synt. 17.4. 1874, kuoli Tammisaaren

vankileirillä 6. 9. 1918.
Long, Timoteus, kuoli kotonaan vankilan uhrina 

17.6. 1919.
Rauha heidän tomulleen!

Vuoden 1920 toiminta oli jo virkeämpää, sillä vuoden 
varrella liittyi aina uusia jäseniä, ollen jäsenluku vuo
den lopussa 203. Puheenjohtajana toimi edelleen Viktori 
Hölttä ja sihteerinä Hugo Oksanen. Toiminta kohdistui 
etupäässä itsekasvatustyöhön ja yhdistyksen sisäisten 
asioiden järjestelyyn. Järjestettiin luento- ja kirjanpito- 
kursseja y. m. hyödyllisiä harrastuksia. Kansalaisso
dan seurauksena oli yhdistys menettänyt osan henkisiä 
voimiaan ja taloudellinenkin asema oli heikonlainen. 
Yhdistystä edusti vaalipiirimme sos.-dem. piirikokouk- 
sessa Viktori Hölttä. Samoin oli edustajat valittu 
Kymin sos.-dem. kunnallisjärjestön kokouksiin. Näy- 
telmäseura ja huvitoimikunta koettivat parhaansa
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mukaan pitää huvipuolesta huolta ja siten koettaen 
parantaa yhdistyksen taloudellista asemaa.

Seuraava vuosi 1921 alkoi hiljaisella toiminnalla. 
Vuoden varrella lisääntyi yhdistyksen jäsenluku 17:ta 
jäsenellä, joten jäsenluku vuoden lopussa oli 220. 
Puheenjohtajana toimi Kalle Javanainen ja sihteerinä 
Hugo Oksanen. Yhdistyksestä oli piirikokousedustajana 
Väinö Kerttula. Samoin oli edustajat Kymin sos.-dem. 
kunnallisjärjestön kokouksissa. Vuoden varrella oli 
eräissä kokouksissa havaittavissa eräänlaista kiih
koilemista suuntakysymyksen merkeissä. Nostettiinpa 
kerran kysymys, että erottaisiin pois sos.-dem. puo
lueesta. Suuntakysymyksen johdosta käytettiin monta 
puheenvuoroa ja väiteltiin. Sosialidemokraattisten 
jäsenten enemmistövaikutuksella saatiin toiminta py
symään sosialidemokraattisella pohjalla. Näytelmä- 
seura ja huvitoimikunta oli toiminnassa, joskin toi
minta oli vähän huonolla pohjalla, kun sama erimieli
syys vaikutti näyttelijäin keskuudessa kuin muidenkin 
yhdistyksen jäsenten.

Vuoden 1922 toiminta oli erittäin hiljaista, sillä 
jäsenten osanotto kokouksiin oli hyvin laimeata. 
Puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Kalle Javanainen, 
mutta hänen sairastettuaan toimi puheenjohtajana 
Väinö Kerttula. Jäsenluku vuoden varrella vaihteli, ollen 
vuoden lopussa 207 jäsentä. Suuntakysymys häiritsi 
edelleen jonkun verran yhdistyksen toimintaa. Piiri- 
kokousedustajana yhdistyksestä oli Kalle Javanainen. 
Samoin oli edustajat valittu Kymin sos.-dem. kunnallis
järjestön kokouksiin.

Vuosi 1923 alkoi hiljaisen toiminnan merkeissä. 
Suuntakysymys edelleen häiritsi yhdistyksen toimintaa. 
Puheenjohtajana toimi Harald Ristola ja sihteerinä 
Kauko Heikkilä, yhdistyksen jäsenluvun pysyessä enti
sellään. Kommunistien agitatiosta huolimatta pysyi 
yhdistys sosialidemokraattisen puolueen sääntöjä nou
dattavana. Yhdistystä edusti sos.-dem. piirikokouksessa
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Kalle Javanainen. Samoin oli edustajat valittu Kymin 
sos.-dem. kunnallisjärjestön kokouksiin. Vuoden loppu
puolella alkoi yhdistyksen toiminta taasen virkistyä 
kun suuntariidat eivät enään sanottavammin vaikutta
neet toimintaan. Näytelmäseuran toiminta alkoi 
myös virkistyä joten yhdjstyselämä oli nousupuolella. 
Myöskin huvitoimikunta järjesteli iltamia ja siten 
hankki tuloja yhdistykselle.

Vuosi 1924 oli niinkuin merkkivuosi yhdistyksen 
toiminnassa, sillä niinsanotut suuntariidat vaimenivat 
kokonaan ja toiminta oli kaikin puolin vilkasta. Pu
heenjohtajaksi taas oh valittu vanha tunnettu puolue
mies Kalle Javanainen, joka koetti kaikilla voimillaan 
ja taidollaan pitää jäseniä koossa ja toimintaa yhtenäi
senä. Sihteerinä toimi Hugo Oksanen. Jäsenluku oli 
vuoden lopussa 221. Kun yhdistyselämä virkistyi ja 
toiminta kävi ripeäksi, niin alkoi toimintahuoneustot 
käydä ahtaaksi. Tämän vuoksi ryhdyttiin talon laa- 
jentamistoimiin ja sitä varten valittiin rakennustoimi
kunta johtokunnan avuksi sekä hankittiin piirustukset 
uutisrakennusta varten. Suunnitelmassa päästiinkin 
niin pitkälle, että uutisrakennuksen perustustyöt voi
tiin aloittaa toukokuulla ja varsinaiset rakennustyöt 
alettiin kesäkuussa. Osa töistä tehtiin niin sanottuna 
talkootyönä, kuten rakennustarpeiden paikalle tuonti. 
Juhlasalin sisustustyö tehtiin myös talkoilla, johon 
yhdistyksen nuoret jäsenet ottivat innolla osaa. Talon 
uutisrakennuksesta mainittakoon tilava eteinen vaate- 
naulakkoineen, suuri voimistelusali, kokoushuone ja 
kirjastohuone. Mutta ennen kuin saatiin rakennustyöt 
valmiiksi, tuli tuonen viikatemies ja korjasi pois puheen
johtajamme, Kalle Javanaisen, vaikkakin olisimme 
edelleen hänen neuvojaan kaivanneet. Hänen työnsä 
ja toimintansa, minkä hän elämänsä varrella on työväen
liikkeen eteen tehnyt, muistaa nuorempi polvi kunnioi
tuksella. Vuoden lopulla toimi puheenjohtajana Emil 
Härmä ja hänen toiminnastaan voidaan kiitollisuudella
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mainita. Kun talon rakennustyöt tulivat valmiiksi 
lokakuun alkupäivinä, niin vietettiin sitten 19 p:nä 
lokakuuta tupaantulijaisjuhla.

Näytelmäseuran toiminta oli hyvin vilkasta; sen 
johtajana toimi Matti Hasu hyvällä ' menestyksellä. 
Yhdistyksen huvitoimikunta oh myöskin toiminnassa 
järjestellen huveja, kooten varoja yhdistyksen velka
taakan lyhentämiseksi.

Vuosi 1925 alkoi kaikin puolin vilkkaalla toiminnalla. 
Puheenjohtajana toimi Albin Laitinen ja sihteerinä 
Hugo Oksanen. Yhdistykselle tuotti jonkun verran 
vaikeuksia edellisen vuoden rakennuksesta koituneet 
velat kun ne olivat tilapäislainojen luontoisia, ennen 
kuin ne saatiin vakiinnutettua. Vielä ei kuitenkaan 
rahamenot yhdistykseltä loppuneet. Saarella oh näihin 
saakka olleet öljylamput käytännössä. Nyt kun saa
tiin saarelle kauvan toivottu sähkövalo, hankittiin 
se yhdistyksellekin ja se kysyi huomattavat summat 
varoja. Yhdistykselle hankittiin arpajaisten toimeen
panoinpa taloudellisen aseman korjaamiseksi ja arpa
jaisten suhteen onnistuttiinkin kohtalaisen hyvin. 
Yhdistyksellä oh myöskin vahttu palkkaa nauttiva 
näytelmäseuran johtaja Armas Outinen, jonka joh
dolla esitettiin monta hyvin mielenkiintoista näytelmää. 
Huvitoimikunnan toiminta oh mainitsemisen arvoista. 
Ei ollut huvipuolesta puutetta j a yleisö antoi näytelmä- 
seuran ja huvitoimikunnan iltamille kohtalaisen run
saan kannatuksen.

Vuoden 1926 toiminta oh myöskin virkeätä, vaikka 
mitään erikoisen huomattavaa ei yhdistyksen elämässä 
tapahtunut. Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen, joten 
jäsenluku vuoden lopussa oh 300. Puheenjohtajana 
toimi Albin Laitinen ja sihteerinä Martti Heikkilä. 
Vuoden varrella järjestettiin arpajaiset yhdistyksen 
taloudellisen aseman korjaamiseksi. Näytelmäseura 
oh virkeessä toiminnassa Armas Outisen johdolla 
ja samoin huvitoimikunta, jotka yhdessä pitivät yhdis
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tyksen tulopuolesta huolta. Muu toiminta kohdistui 
yhdistyksen sisäisten asiain järjestelyyn. Sos.-dem. piiri- 
kokouksessa oli yhdistystä edustamassa Urho Javanai
nen ja edelleen oli edustajat Kymin sos.-dem. kunnallis
järjestön kokouksissa.

• Vuosi 1927 alkoi hiljaisen toiminnan merkeissä. 
Toiminta täytyi pääasiallisesti kohdistaa sisäisten 
asioiden järjestelyyn, sillä yhdistyksellä on edelleen 
rasittavana taakkana rakennuksen laajentamisesta joh
tunut velka. Näytelmäseuran toiminta on edelleen 
pysynyt virkeänä ja uusia näytelmäkappaleita on esi
tetty tavan takaa. Yhdistyksen puheenjohtajana on 
toiminut Rudolf Turunen ja sihteerinä Hjalmar Tani. 
Vaalipiirimme sos.-dem. piirikokouksessa oli ydistys- 
tämme edustamassa Liinu Pyykkö ja Kymin sos.-dem. 
kunnallisjärjestössä on yhdistyksemme ollut säännölli
sesti edustettuna. Jäsenluku on lisääntynyt, ollen 
vuoden lopussa 340 jäsentä.

Kun yhdistyksemme perustamissanat saneltiin 
Hallassa ja kun siihen alussa kuului vain Hallan työ
väkeä, nimitettiin se alusta alkaen Hallan työväen
yhdistykseksi, jota nimeä se on kantanut näihin saakka. 
Mutta kun yhdistyksemme vaiherikas alkutoimintakin 
tapahtui Tiutisen saarella Kristian Sunilan talossa 
ja kun toistamiseen olevien olojen pakosta siirtyi yhdis
tyksen olopaikka Tiutiseen, jossa se on nyt yhteen 
menoon toiminnut yli 20 vuotta, niin tämän vuoksi 
päätti yhdistys virallisessa kokouksessaan helmikuun 
6 p:nä 1927 muuttaa nimensä Tiutisen työväenyhdis
tykseksi.

Yhdistyksen talolla toimivia yhdistyksen alaisia 
osastoja on seuraavasti: Voimistelu- ja Urheiluseura 
Pyrintö, sos.-dem. naisosasto, lasten osasto ja sos.-dem. 
nuoriso-osasto.

Tähän voimmekin tämän selostuksen lopettaa, toi
voen, että yhdistyksemme edelleen jatkaisi aatteemme 
levittämistä ja tekisi kaiken voitavansa työväen tie-
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toisuustason kohottamiseksi ja taloudellisen aseman 
parantamiseksi, aina muistaen sosialidemokraattisen 
puolueen lopullisen päämäärän, joka on — työväen
luokan vapautus!

Hj. Tani.

Yhdistyksen perustajien kuvista huomautettakoon, 
että tässä julkaisussa on vain harvojen perustajina 
olleiden henkilöiden kuvat. Poissa on M. Teikarin, K. 
Haikulan, H. Pitkäsen, Aleksi Ehnrothin, Emil Jansonin, 
Anton Turkian, Anton Ihanderin ja Kalle Lahden y.m. 
kuvat. Samoin on poissa yli 20 vuotta yhdistykseen 
kuuluneen Riikka Lahden kuva.
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