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ALKULA USE.

Työväenliike maassamme on yleensä nuorta, jopa siinä 
määrin, että vielä on toiminnassa mukana henkilöitä, jotka 
muistavat alkuaikojen tapahtumat aivan selvästi. Esim. ku
tomatyöläisten järjestötoiminnan historia on niin nuorta, 
että liiton perustajajäseniä tällä hetkellä toimii perusjärjes
töissä ja liiton hallinnossa täydellä toiminnanteholla.

Mutta kun kerran »kaikki virtaa», niin tuleepa meilläkin 
aika, jolloin järjestöjemme kokouksissa t.m. toiminnassa 
mukana ei ole alkuaikain kouluuttamia »vanhoja ja viisaita», 
joilta nuoremmat voisivat kysyä heille tuntemattomia, toimin
nassa kysymykseen tulevia, asioita. Tällöin, kun tapahtumat 
eivät enää ole silmäin edessä, ovat muistiinpanot, kylmät 
asiakirjat, ainoita kertojia ja nuorempien opastajia. Mutta 
kenelläpä olisi aikaa tai muuten tilaisuutta penkoilla järjes
töjen arkistoja, jotka useassa tapauksessa saattavat olla huo
nossa kunnossa. Tietoja pitäisi saada mukavammin: histo
riikki- tahi muistojulkaisumaisista teoksista.

Noin ajatellen ja tietäen, että kutomatyöväen omakohtai
sen, asemansa parantamista tarkoittavan, toiminnan vaiheista 
aikoinaan arkistoihin koottuja asiapapereita on jo paljon hä
vinnytkin (m.m. v. 1918), on S. Kutomateollisuustyöväen 
Liiton hallinto tehnyt alotteen sellaisen julkaisun kustantami
sesta, mihin koottaisiin tärkeimmät tapahtumatiedot liiton 
tähänastisesta toiminnasta. Alotteelle antoi hyväksymisen 
liiton edustajakokous v. 1930 päättäen samalla saattaa ajateltu 
julkaisu julkisuuteen liiton v. 1931 täyttäessä 25 vuotta.

Tässä alote ja päätös toteutuneena.
Tämä ei siis ole juhlajulkaisu, vaan yhteenveto lii

ton ja osittain yleensä kutomatyöläisten toiminnan tärkeim
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mistä vaiheista ensimmäiseltä vuosisataneljännekseltä. Olen läh
teinä käyttänyt liittohallinnon ja edustajakokousten pöytäkir
joja, liittohallinnon toimintakertomuksia, liiton tiedonanto- 
lehteä ja virallisia tilastoja sekä mistä erikseen asiain selos
tuksissa mainitaan. Sitäpaitsi ovat eräät toverit avustaneet 
muistelmakirjoituksilla. Olen jakanut sisällön eri kirjoi
tuksiin julkaisun käytön helpoittamiseksi. Tämä on kouluja 
käymättömän työmiehen kirjoittama ja kokoama, — suurin 
osa lähteistä samoin — mikä arvosteltaessa huomioonotetta
koon.

Tampereella huhtikuulla 1931.
K. V. SYRJÄNEN.



SUOMEN KUTOMATEOLLISUUSTYÖVÄEN 
LIITON 25-VUOTHSJIUIHI1L.AAN

‘därf. ^Soivo <d2. Svefiftnen

I.

c&efidas.

Sen rautaisen -portin päällä on nimi graniittinen, 
-ja lyhdyt kuin valvovat silmät on portin päällä sen, 
-ja -jyhkeän portin säleet kuin teräskeihäät on, — 
on portti niin jäätävän kylmä kuin katse Kohtalon.

Sen ohi kun aamuin kuljen, on portti se ammollaan 
kuin nälkäisen pedon kita, mi vuottaa saalistaan. 
Kun ihmismassat on niellyt se päiväks sisälleen, 
niin portti jo lyödään kiinni ihan kellonlyömälleen.

Vuoskymmenet nähnyt olen monen sisään painuvan 
ja illan tullen sieltä taas takaisin palaavan, 
oon nähnyt nuortean neidon siellä käyvän kalpeaks 
ja nopsaan reippaan miehen myös tulevan kumaraks.



Se rautainen portti on kahle, min taa heidät kytkettiin, 
se syöpi silmien loiston, saa mielen murheisiin.
Sen varjosta pakenis moni, mut Nälkä vartioi.
Ah, oisiko suuri ihme, jos sielut ne kapinoi?

2.

K/voneen orja,
Sydänpohjassa, povessa 
kiersi tunne tuskallinen.
Säikkyi joskus kuin salama, 
joka halkoo taivaan sinen.
Aina ankea ajatus 
mielessänsä askaroitsi, 
eikä valjennut vapahdus, 
vaikka sielu kipunoitsi.

Aamuvarhaana vaelsi 
koneen luo, mi korvaan hoki:
— Vaali valppaasti, orjani, 
käännä kampea — nopsaan toki! — 
Näin oi' orjalla elämä 
kuni synkkää syksysäätä.
Ijankaikkinen ikävä
painoi nuorna köyryyn päätä.

— Miks' oon onnesta osaton, 
miks' on mutta murheen taakka?
Koen kohtuja Kohtalon,
ne mun painaa maahan saakka. —



Miettii. — Kuolema kuljettaa 
tuskain lasta kohden hautaa, 
kunnes multa jo kumahtaa 
vasten arkun mustaa lautaa. ■—

Äkin sielussa vaikenee 
jotain aivan uppo-uutta.
Kevättuulet jo humisee 
ennustaen vastaisuutta:
— Orjat yhtehen yhtykää, 
yksin mielin taiston teille!
Suoraks' selkä ja köyry pää, 
kerta saapuu päivä meille!

3.

nouseva päiväs nää/
Näin vuodet ne vierreet on ohitsemme. 
Mut yhä me vieläkin taistelemme 
päämääräämme pyrkien.
Niin monesti taisto toi tappioita, 
kun käydä sai korpea, rämpiä soita, 
joit' aukeni etehen.

Mut silloin kun rintaman sortaja saarti, 
niin rohkeesti nousi taas nuortea kaarti 
ja ennätti hyökkäämään.
Ei kauan me itketty ääressä paarein, 
kun uljaana joukkomme, tää proletaarein, 
oi’ lujempi entistään.



Kun veljemme kaikki on viestimme kuulleet, 
ne, jotk' ovat sivussa seisseet ja luulleet: 
ei vaikene orjan tie,
niin silloin me varmasti päädymme voittoon 
ja astumme ihanan päivämme koittoon — 
vain taistelu sinne vie!

Jos tappiot kärsimme ■—• opimme noista, 
myös menneistä vuosista, taisteloista — 
nyt selvä on määränpää.
Käy tehtaiden orja siis lippumme alle, 
käy taistojen tielle sä vaikealle, 
ja nouseva päiväs nää!



Johdantoa.

Kutomateollisuustyöväen ammatillinen liike on saanut 
alkunsa samoista edellytyksistä kuin yleensä työväenliike. 
Olisi mielenkiintoista selostaa teollisuustuotannon yleistä kehi
tystä ja kutomateollisuuden kehitystä erikseen sekä samassa 
yhteydessä tarkastella tuon kehityksen vaikutusta elinkeino
elämään, väestöolojen muutoksiin, työväen- sekä sosiaa
lisiin kysymyksiin j.n.e. Niin tehden tulisi vakuuttavasti 
todettua, että kutomatyöläistenkin ammatillinen järjesty
minen pohjautuu luonnollisen kehityksen rakentamalle pe
rustalle eikä suinkaan ole mitään agitatsioonin varassa 
elävää virtausta. Laajaan, syntyjen syvien tutkisteluun en 
kuitenkaan lähde, koska käsitän useimpien niistä, joiden 
käsiin tämä julkaisu joutuu, kysymyksessäolevasta asiasta 
muutenkin olevan selvillä. Lyhykäinen, varsinaiseen histo
riikkiin johtava tapauskuvien esittely tässä kuitenkin lienee 
paikallaan.

Aikakirjat kertovat kutomateollisuudella olevan sellaisen 
kunnia-aseman, että se on teollisten tuotannonhaarojen 
varsinainen uranuurtaja. Kutomateollisuus nim. on lähei
sessä suhteessa ihmisten vaatettamisen kanssa, ja siitä 
luonnostaan lankeaa, että niin kauan kuin ihmiset olemuk
sensa verhoksi ovat jotakin käyttäneet, on myöskin aivoja 
askarruttanut ajatus miten tuon verhoamisen mukavimmin 
järjestäisi. Kutomatuotteiden valmistus siis on varsin van
haa ja varhain se jo on kehittynyt melkoisen korkeisiin 
saavutuksiin. 3000 vuotta ennen meidän ajanlaskumme 
alkua on Egyptissä valmistettu niin hienoja kutoma-alan 
tuotteita, ettei laatuun nähden erikoisempaan ole pystytty 
kuin vasta viimeisimmillä vuosisadoilla teknillisten keksin
töjen vaikutuksesta. Uranuurtaja-asema kutomateollisuu
della on siinäkin merkityksessä, että tällä alalla voittoisa 
teknillinen aate on ensinnä johtanut koko tuotantoelämää 
mullistaviin keksintöihin.

Kehitys on luonnollisesti tapahtunut verkalleen ja se 
on läpikäynyt monenlaiset vaiheet. On ymmärrettävää,
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että aikana, jolloin kutoma-alan tuotteita valmistettiin 
käsin, kotityönä, ei vielä ollut olemassa sellaisia etujen 
ristiriitaisuuksia, joissa voisi sanoa esiintyneen etu- tahi 
luokkataistelun ituja. Tuota n.s. patriarkalista aikaa kuva
taan kirjassa »Sosialidemokratian vuosisata» seuraavin sat
tuvin sanoin:

»Kankurien olot olivat myöhempiin aikoihin verraten 
melkein runolliset. He asuivat maaseudulla ja ansaitsivat 
perheinensä joltisenkin toimeentulon. Kankuri vietti tyyntä 
ja rehtiä elämää. Ulkoilmassa hänen voimansa varttuivat, 
hän oli tavallisesti tanakka ruumiiltansa ja hyvässä lihassa 
— niinkuin hevonen tahi muuli. Mutta hänen henkinen näkö- 
piirinsä ei varmaankaan ollut sanottavasti laajempi kuin 
mainittujen elukkain. Hän oli tyytyväinen ja hurskasmie- 
linen ja piti herrasmiestä luonnollisena esimiehenään. Hänen 
perhe-elämänsä oli patriarkalista, lapsensa hän kasvatti 
kurissa ja Herran nuhteessa. Harva osasi lukea, vielä har
vempi kirjoittaa. Vaatimattomassa nöyryydessään hän tuli 
hyvin toimeen ylhäisemmässä yhteiskunnallisessa asemassa 
olevien kanssa. Hänen harrastuksensa olivat ainoastaan 
ahtaat perhe-edut, kangaspuut ja puutarhatilkku.»

Tällainen oli kankurityyppi Englannissa 18 vuosisadan 
keskivaiheilla. Ja »Sosialidemokratian vuosisadan» kirjoit
taja tuon kuvauksen päätteeksi huudahtaa: »/a kuitenkin 
juuri hän, tämä tyytyväinen, hiljainen kankuri, oli valittu 
sen vallankumouksen välikappaleeksi, joka oli muuntava 
maailman: teollisuudessa tapahtuvan mullistuksen, joka loi 
uuden ajan.»

Alkutyyppinen kutomatyöläinen siis ei ole ollut taistelu- 
haluinen, päinvastoin »vaatimaton ja nöyrä». Olosuhteet 
ovat tekemällä tehneet noista hiljaisista ja nöyristä »kapi
nallisia kankureita».

Seuratkaamme edelleen jo mainitun teoksen kerrontaa: 
»Tämä (teollisuuden) vallankumous alkoi puuvillateollisuu
dessa. Siinä ei ollut politiikalla eikä filosofialla mitään 
tekemistä, se ei tapahtunut keinotekoisesti, sen synnyttäjänä 
ei ollut se tahi tämä yksityinen henkilö. Se oli aivan luonnon- 
pakollinen seuraus tuotannon kehityksestä. Se nousi kuin 
itsestänsä nuoren puuvillateollisuuden vastustamattomasta 
pyrkimyksestä saada tilaa voimillensa, riuhtoa itsensä irti 
ihmisestä kulkemaan omia teitänsä. Kotoinen aherrus ei 
enää voinut tyydyttää yhä kasvavaa kysyntää. — -— ■—■ 
Tämän vaivalloisen ja kalliin tuotantotavan täytyi muuntua.»
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Ja se muuttuikin. Oli tullut tarve saada koneellista 
työvoimaa ja tarve johti keksintöihin. Koneteollisuuteen 
johtavista keksinnöistä tulkoon mainituksi James Har- 
greaves’in v. 1764 keksimä »Kehruu-Jenny», josta on kir
joitettu, että »se sysäsi paljoa syvemmälle ulottuvan mullis
tuksen, kuin mikään ajattelija tahi runoilija koskaan oli 
uneksinut. Se kosketti ihmisyhteiskunnan elimistön valta- 
hermoon ja antoi tuotantovoimille uuden pohjan, uuden 
suunnan, pani ne arvaamattomaan ja mahtavaan liikkee
seen, joka oh muuntava maailman muodon ja aineellisen 
maailman muuntuessa luova meille uuden käsityskannan 
maailmasta.»

Koneellisen rukin jälkeen luonnollisesti tuli tarve saada 
koneelliset kangaspuut. Ne keksikin v. 1785 pappi Edmond 
GartWright. Alkeellisiin koneisiin keksittiin parannuksia 
ja seuraava tarpeen pakoittama keksintö oli koneiden käyttö
voiman, höyryn keksiminen. V. 1785 onkin jo käytetty 
höyryn voimalla puuvillakehruutehdasta. Puuvillateolli
suudesta siirtyi teollinen kehitys villateollisuuden alalle. 
Höyrykone aikaansai täydellisen mullistuksen kaikissa teol
lisuuden haaroissa.

Nyt alammekin tulla siihen, mistä löydämme uusia, 
ennen tuntemattomia tarpeita. Kun työn, johon v. 1765 
tarvittiin 700 puuvillankehrääjää, suoritti v. 1865 yksi ainoa 
ihminen, niin on ymmärrettävää, ettei käsiteollisuus voinut 
kilpailla tehdasteollisuuden kanssa kysynnän tyydyttämi
sessä eikä hintojen halpuudessa. »Vaatimattomat ja nöyrät» 
kankurit alkoivat tuntea ahdistusta ja pakkoa siirtyä palkka- 
orjiksi suurteollisuuden palvelukseen. Muodostui kaksi 
luokkaa: Tuotanto- ja liike-elämää johtavien sekä palkka- 
työväen luokat. Nyt alkoi esiintymään jo räikeitä etujen 
vastakohtia, räikeitä etutavoitteluja varsinkin niissä pii
reissä, joilla oli asemia ja pääomia etutavoittelun hyväksi 
käytettäväksi. »Ensimäinen sukupolvi tehtailijoita varsin
kin puuvillateollisuudessa, oli pääasiallisesti entisiä työmie
hiä, jotka ajoissa olivat osanneet käyttää hyväkseen uutta 
konevoimaa ja karuudella ja häikäilemättömällä pontevuu- 
della kohottaa itsensä korkealle. Tälle uudelle ihmisrodulle 
oli mahdollisimman suuren varallisuuden kokoaminen elä
män ainoana päämääränä. Voiton tavoitteleminen antoi 
tehdaskaupunkien elämälle ennen tuntemattoman levotto
muuden leiman», kerrotaan aikakirjoissa.

Patriarkalisesta elämisen tilasta paiskautuivat vaati
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mattomat ja nöyrät kankurit suurteollisuuden alkuajan 
olosuhteisiin, joita kuvataan »Sosialidemokratian vuosisa
dassa» seuraavasti: »On hyvin tavallista, että 5—6 henkeä 
asuu, syö ja nukkuu siinä kurjassa pöksässä, joka on heidän 
koko kotinansa. Mutta ei sekään ole harvinaista, että useam
malla perheellä on yhteinen huone, jossa he nukkuvat yönsä 
sullottuina kyljetysten patjoilla, oljilla, säkkivaatteilla tahi 
paljaalla lattialla maaten miehet, naiset ja lapset sekaisin. 
Monessa asumuksessa ei ole lattiaakaan, vaan maataan 
paljaalla maalla, jossa on paksu likakerros alustana. Yk- 
sinpä kellareitakin, valottomia, ilmattomia ja kamaloita 
kosteita likaviemäreitä, todellisia rutonpesiä käytetään asun- 
tohuoneina.»

Terveellinen maalla, omalla konnulla, puutarhan ympä
röimässä omassa tuvassa asuminen on siis vaihtunut edellä- 
kuvatunlaiseen. Muutos työoloissa kuvataan seuraavasti: 
»Työntekijäin täytyy yhteen menoon seisoa koneen ääressä 
usein 16 tuntia vuorokaudessa, ken työn kestäessä istahtaa, 
saa sakkoa. Seurauksena oli lanteiden ja selkärangan epä- 
muodostuksia.-----------Tavallisesti lapset joutuivat tehtaa
seen 7-—8 vuoden ijällä, mutta monet tulivat jo 4—5 vuoti- 
sina. Onpa olemassa virallisia kertomuksia vuodelta 1843 
esimerkkinä lapsesta, joka oli kahden vuoden vanhana pantu
konenypläykseen.-------— Työläiskoti oli hajaannuksissa.
Pikku tytöt, jotka lähetettiin tehtaaseen niin pian kuin ky
kenivät ominpäin kulkemaan ansaitakseen 1 sh. (1 mk. 
25 pen.) viikossa, kasvoivat vähänkään perehtymättä yksin- 
kertaisimpiinkaan talousaskareihin. He eivät oppineet 
mitään muuta kuin raakuutta. Seurustelutapa eri suku
puolien kesken oli tehtaissa tavallisesti tavattoman rivo. 
Hyvin tavallista oli, että tehtailija tahi työnjohtajat ottivat 
nuorilta naistyöläisiltänsä tuon kuuluisan oikeuden ensi 
yöhön.»

Siveellinen alennustila, henkinen hätä ja huutava kurjuus 
rehoitti. Palkat olivat mitättömän pienet, sillä liikatyö- 
voimaa oli jo silloin olemassa, mutta miten käsittivät sen 
ajan »taloustieteilijät» räikeiden epäkohtien olevan korjatta
vissa, siitä on kuvaavimpana esimerkkinä pappi Malthuksen 
määritelmät vuodelta 1798: »Jos syntyy ihminen maail
maan, jonka muut jo ovat ottaneet haltuunsa, eikä vanhem
milla ole varaa häntä elättää, eikä myös yhteiskunta tarvitse 
hänen työtänsä, niin sillä ihmisellä ei ole oikeutta saada 
ravintoa.---- ------Luonto käskee hänen menemään tiehensä
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ja panee pian käskynsä täytäntöön, jollei hänen ole onnistu
nut herättää muiden vierasten sääliä.» Kun pappien taholta 
saarnattiin moista, niin ei sovi kummastella, vaikkakin 
aikakautensa kuulu ivailija Swift tekikin »ehdotuksen», 
että vanhempien olisi myytävä lapsensa teuraiksi 1 vuoden 
vanhoina, »koska paistettuina ja viilloksiksi valmistettuina 
sellaiset yksivuotiaat lapset olisivat erittäin herkullista 
ruokaa, josta voisi vaatia aina 10 engl. killinkiä (silloin 
Smk. 12:50)».

Luulen e dell äs anotulla jo osoittaneeni, että kapitalisti
nen kehitys itse on luonut sen tilanteen, mikä ensikseenkin 
aiheutti luokkavihaa kurjuuteen syöstyjen keskuudessa, 
sittemmin synnytti joukkovoiman tunnon ja käsityksen, 
että vain järjestetyn yhteistoiminnan kautta kurjalisto voi 
oloihinsa parannuksia saada.

Joukkovoiman ja yhteenliittymisen merkityksen tajua
minen ei kuitenkaan vielä merkinnyt portin aukenemista 
uuteen, työväenluokalle vapaampaan maailmaan. Tarvit
tiin aseita: työväenluokan yhteiskunnallista valveutunei
suutta ja organisoitua toimintaa. Luokkaviha ilman luokka
tietoisuutta on vaarallista. Niinpä kerrotaankin aikakirjoissa, 
että ensimmäiset, järjestelmää vastaan tarkoitetut, tyyty
mättömyyden ilmaukset kutomatyöläistenkin keskuudessa 
ovat kohdistetut — koneisiin, joiden luultiin tuottaneen 
kaiken sen kurjuuden, minkä ahdistuksessa työväestö huo
kaili. Niinikään kohdistui viha niihin lähimpiin esimiehiin, 
jotka tylysti kohtelivat työläisiä. Mutta kaikkihan inhimilli
sessä elämässä on kehityksen alaista, niinpä työväen oma
toimisuuskin.

*

Varsinainen kutomatyöläisten ammattiyhdistysliike on 
peräisin Englannista lopulta 1700 lukua, johon aikaan 
perustettiin puuvillakehrääjäin ja villakankurien yhdistyksiä. 
Nämät yhdistykset ovat olleet yleensä ammattiyhdistys
liikkeen tienraivaajia. Yhdistystoiminta kylläkin kohtasi 
vallassaolijain taholta häikäilemätöntä vastustusta. V. 1779 
Englannin alahuoneessa hyväksyttiin laki, joka kielsi kaikki
naisten yhdistysten toiminnan. Kuitenkin esiintyi kutoma
työläisten kesken sikäli yhteistoimintaa, että heidän onnistui 
v. 1812 Glasgovissa saada aikaan tuomioistuimen päätös, 
että rauhantuomari hyväksyy heille palkkatariffin. Sitä 
kieltäytyivät työnantajat hyväksymästä, ollen seurauksena,
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että kaikki kangaspuut Skotlannissa ja Pohjois-Englannissa 
seisoivat. Oli puhjennut ensimäinen suuri kutomatyöläisten 
lakkotaistelu ja osallistui siihen 40,000 kutojaa. Kolmen 
viikon taistelun jälkeen alkoivat työnantajat perääntymään, 
mutta tällöin valtion poliisit riensivät työnantajille avuksi 
alkaen vangitsemaan lakkolaisia ja lakon johtajia sekä 
asettamaan heitä syytteeseen. Työläiset raa’an virkavalta- 
voiman edessä hävisivät.

Kutomatyöläisten yhteistoiminnan alkuaikojen tapaus- 
kuvia esitettäessä ei sovi unohtaa, että v. 1843 28 Rochdalen 
kankuria perustivat yhdistyksen nimeltä »Oikeamieliset 
tienraivaajat Rochdalessa», mistä sittemmin kehittyi maail
man ensimäinen osuustoiminnallinen yritys.

Vaatimattomasti on »vaatimattomien ja nöyrien» kutoma
työläisten ammatillinen taistelutoiminta alkanut, mutta 
noin sata vuotisen taistelun kautta on Englannin kutoma
työläisten onnistunut kohota siitä alennustilasta, mihin 
teollisuuden vallankumous ja kapitalistisen järjestelmän 
alkuaika sen polki.

*

Suomessa on kankaita valmistettu jo 700 luvulla. 
Villaisia viitanpäärmäyslöytöjä nim. on siltä ajalta. Pellava- 
kankaista on vanhimpia löytöjä 1100 luvulta. Mutta kun 
noista löydöistä päättäen valmisteet ovat olleet taitavasti 
tehtyjä, voidaan päätellä, että kutomataito Suomessa on 
huomattavasti vanhempaa kuin mitä edellämainitut vuosi
luvut osoittavat. Kansanomaisen kotikutomataidon aikai- 
simpia saavutuksia ovat olleet kaksiniitinen sarka ja karkea 
palttina. Jo keskiajalla oli palttina Suomen vientitavaroita 
ja 1500 luvulla oli Turun ja Äyräpään palttinoilla hyvä 
maine.

Siirtyminen keskiaikaisesta ammattikuntatyöstä suurem
paa kysyntää tyydyttävään tehdasteollisuuteen on vaa
tinut tavallaan vallankumouksen meidänkin maassamme, 
mutta meillä on kuitenkin saatu kulkea edistyneempien 
maiden jäljessä eikä keksintöihin pakottavat tarpeet ole 
meillä päässeet esiintymään. Ensimäinen verkatehdas Suo
meen on perustettu v. 1738 ja se oli Wächterin kutomo 
Turussa, siinä oli useat vuodet vain yhdet kangaspuut. 
Ensimäiset kehruukoneet maahamme hankki v. 1800 Joki
oisten Verkatehdas. Teknilliset keksinnöt ulottivat vaiku
tuksensa Englannista meillekin niin että v. 1844 Eittoisten
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Verkatehtaalla jo otettiin käytäntöön 16 hevosvoimainen 
höyrykone, mikä lienee uraauurtava tapaus maamme tehdas
teollisuudessa.

Tehdasteollisuuden laajentuessa alkoi sen mukana ilmetä 
samanlaisia epäkohtia joista on edellä ollut puhe Englannin 
oloja kuvattaessa, joskin vähäisemmässä määrässä. Siinä 
taas jälleen löydämme sen pohjan, jolle rakentuu maamme 
tehdastyöväen asemansa parantamista tarkoittavat pyrinnöt.

Sikäli kuin kutomatyöläisissä on järjestymisharrastuk- 
sia esiintynyt, on se aikaisimmin tapahtunut siten, että 
ovat liittyneet työväenyhdistyksiin jäseniksi. V. 1902 
laaditun virallisen tilaston mukaan on kutomatyöläisiä 
kuulunut silloin toiminnassa olleisiin työväenyhdistyksiin 
seuraavasti: Helsingissä 57, Turussa 10, Porissa 50, Mouhi- 
järvellä 1, Hämeenlinnassa 4, Tampereella 82, Tammelan 
pitäjässä 218, Hausjärven pitäjässä 3, Nikolainkaupungissa 
139 ja Virtain pitäjässä 1. Kaikkiaan 320 naista ja 245 miestä, 
eli yhteensä 565. Kuten tunnettua, olivat vanhimmat työ
väenyhdistykset työnantajapiirien tahi heidän myötävaiku
tuksestaan perustettuja tarkoituksella estää meidän maamme 
työväki omaksumasta n.s. luokkataistelukäsitettä. Porvari
piirit eivät kuitenkaan onnistuneet suojelemaan Suomen 
työväkeä sosialismilta kuten myöhemmin tultiin huomaa
maan.

Kaikkein aikaisimmista työriitaisuuksista kutomateolli
suudessa mainitaan tilastoissa Tampereen Pellavatehtaan 
liisteröimisosastolla huhtikuulla 1893 sattunut viikon kestä
nyt lakko ja saman tehtaan häkiläosastolla heinäk. 30 p:nä 
1897 puhjennut lakko, mikä kesti 4 päivää. Kumpainenkin 
päättyi sovintoon. Suurin n.s. järjestymätön alkuaikojen 
työtaisteluista on Hyvinkään Verkatehtaalla helmik. 5 p:nä 
1901 puhjennut lakko. Sen aiheutti palkkojen alennus 10— 
15 prosentilla. Kun tehtaan työväestöstä monet asuivat 
tehtaan huoneistoissa käytti työnantaja hyväkseen häätö- 
keinoa ja turvanaan sotaväkeäkin. Lakkoon osallistui 
230 tehtaalaista ja vaikka lakkoa ei vieläkään ole virallisesti 
lopetettu, raukesi se työnantajan saadessa riittävästi uutta 
työvoimaa.

Vuosina 1905—1906 on ollut palkkariitoja Lapinniemen 
ja Klingendahlin tehtailla Tampereella.

Edellä on mainittu kutomatyöläisten järjestymisestä 
työväenyhdistyksiin. Varsinaista ammattiyhdistystoimintaa 
esiintyy kutomatyöläisten keskuudessa vuodelta 1899. Sil
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loin on perustettu Turkuun kutojattarien ammattiosasto ja 
Forssaan värjärien a.o. Huomattavammin osastoja perus
tettiin sittemmin vasta suurlakkovuoden »ajan hengen» 
vaikutuksesta. Vuonna 1905 on osastoja perustettu Tam
pereella Finlaysonin, Lapinniemen, Pellavatehtaan ja Verka- 
tehtaan työläisten keskuuteen, myöskin Vaasassa, Hämeen
linnassa ja Littoisissa on tällöin ollut kutomatyöläisillä 
järjestynyttä toimintaa.

Näin on vähitellen muodostunut se pohja, jolle sittemmin 
rakennettiin kutomatyöläisten koko maata käsittävä liit
toutuma. Sen perustamisesta ja toiminnan vaiheista seuraa- 
vissa kirjoituksissa.



Suomen Kutomateollisuustyö
väen Liiton perustaminen.

Uraauurtavaa merkitystä ei kutomatyöläisten ammatti
yhdistystoiminnalla meidän maassamme ole ollut, sillä 
kuten johdannossa jo mainittiin on vasta vuodelta 1899 
havaittavissa merkkejä kutomatyöläisten järjestymisestä 
ammattiyhdistyksiin, kun taas esim. koneenhoitajilla ja 
mekanikoilla on ollut ammattiosastonsa Viipurissa jo 1850 
ja kirjalta jät, suutarit, puusepät ynnä eräiden muiden ammat
tialojen työläiset ovat koonneet rivejään 1866—88 vaiheilla.

Myöskin tulkoon mainituksi, että kutomatehtailijoilla 
on ollut järjestelmällistä yhteistoimintaa yhtenäistä esiin
tymistä varten työvoiman ostomarkkinoilla aikaisemmin 
kuin kutomatyöläiset ovat osanneet käyttää yhteenliittymistä 
työvoimansa hinnan noteerauskeinona. Kutomatyönantajain 
koko maata käsittävä liitto on nim. perustettu joulukuun 
6 p:nä 1905 ja sitä ennen heillä luonnollisesti on ollut organi
soimatonta yhteistoimintaa.

Suomen Kutomateollisuustyöväen Liiton perustamiseen 
johtaneet käytännölliset alkuvalmistelut on hoitanut Tam
pereella toiminut Tehtaalaisseura, johon kuului jäseniä 
useammalta tamperelaiselta tehtaalta, enemmistönä kuiten
kin kutomatehtaalaiset. Tämän Tehtaalaisseuran kokouk
sessa vuonna 1905 herätettiin kysymys yleisen tehdastyöväen 
edustajakokouksen pitämisestä. Alkuvalmistelut veivät 
kuitenkin aikaa niin, että mainittu kokous pidettiin Tam
pereella kesäkuun 3—6 p:nä 1906. Kokouksessa olivat edus
tettuina: kutomatyöläiset, sahatyöläiset, lasi- ja porsliini- 
työläiset, rulla- ja tulitikkutyöläiset, kaakeli-, tiili- ja saven- 
valajatyöläiset, nahka- ja kenkätyöläiset, paperi- ja tapetti- 
työläiset, sokeri-, tupakka-, kumi- sekä tukkityöläiset. Kaik
kiaan oli kokouksessa 110 edustajaa edustaen 16,250 järjes
tynyttä tehdastyöläistä.

Tässä kokouksessa on m.m. pohdittu kysymystä perus
tetaanko yleinen ja yhteinen tehdastyöväen ammattiliitto, 
vaiko useampia liittoja. Alustajina olivat Kaarlo Hellman

2
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ja Yrjö Sirola. Edellinen päätyi ehdottamaan seuraavaa: 
»Koska pienet liitot eivät tarpeellisen kannatuksen puuttuessa 
voi pysyä elinvoimaisina, ei useammasta tehtaalaisliitosta 
voi tulla kysymystäkään, joten eri tehdasteollisuuden haarat 
ovat saatava yhteen järjestöön. Ehdotan perustettavaksi 
koko maata käsittävän tehtaalaisten ammattiliiton.» Yrjö 
Sirola taas on ehdottanut, että »jo tässä kokouksessa edustajat 
suunnittelisivat niin monta ammatillista liittoa kuin mah
dollista» ja että »yleinen tehtaalaisliitto perustettaisiin 
niitä osastoja varten, jotka ammattiolojensa vähälukuisuu- 
den t.m. takia eivät katso voivansa perustaa ammatillista 
liittoa». Keskustelun jälkeen asia meni valiokuntaan, jonka, 
ynnä yleisen kokouksen sommittelemana lopullisesti syntyi 
seuraava päätöslauselma:

»1) Tehtaalaisten edustajat jo tässä kokouksessa suunnit- 
televat niin monta ammatillista liittoa kuin mahdollista, 
valitsevat niille hallinnon jos arvelevat valtuutensa sen oikeut
tavan tai asettavat väliaikaisen toimikunnan, joka kierto
kirjeillä tiedustelee asianomaisten osastojen mieltä ja toimii 
sen mukaan;

2) niitten tehtaitten ammattiosastot, jotka ammatti
alansa työntekijäin vähälukuisuuden t.m. takia eivät katso 
voivansa perustaa erikoista ammatillista liittoa liittykööt 
aluksi paikallisjärjestöihin, jos sellaisia paikkakunnalla on 
ja niiden välityksellä sukulais-ammattiliittoihin tai vasta 
perustettavaan ammattijärjestöön. Toistaiseksi on liittojen 
väliaikaisen toimikunnan avustettava osastoja neuvoilla 
ja toimenpiteillä tässä suhteessa. Yleisen tehdasliiton perusta
minen yllämainitunlaisia ammattialoja varten on sitävastoin 
katsottava hyödyttömäksi ja tarpeettomaksi;

3) liittohallintojen on heti ryhdyttävä toimiin ammatti
järjestön aikaansaamiseksi ja sitä varten asetettava edustaja 
liittohallintojen väliaikaiseen keskustoimikuntaan.»

Kun siis päätökseksi tuli, että useampia ammatillisia 
liittoja perustetaan, pitivät eri teollisuusalojen edustaja- 
ryhmät kokouksiaan, joissa edelleen kehittivät asiaa. Ko
koukseen osallistuneet kutomatyöläisten edustajat, jotka 
tässä esittelemme, pitivät kokouksensa 6 p:nä kesäkuuta. 
Kokoukseen osallistuivat:

Puuvillateollisuudesta :
Forssasta: V. Kilpi, J. Palmu ja T. Nieminen, edustaen 

430 järjestynyttä.
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Porista: A. Elmén ja A. Mannila (ed. 200 järjest.).
Tampere: Lapinniemeltä M. Metsäpuro, Elli Stolt, O. 

Kinnunen, A. Linnavuori ja H. Majaniemi (489); Finlay
sonilta H. Sormunen, V. Kanto, Ida Hilden (Vihuri), A. 
Vuolle ja K. Hellman (530); värjäreitä A. Kukkola (58).

Turusta: K. Solin (58).
Vaasasta: J. Merivirta (250).
Yhteensä puuvillateollisuudesta 18 edustajaa, jotka edus

tivat 2,035 järjestynyttä kutomatyöläistä.
V i 11 a t e o 11 i s u u d e n alalta:

Helsingistä: Maria Mäkinen ja E. Vilenius (119).
Hyvinkäältä: A. Kallio (100).
Hämeenlinnasta: L- Nyman (17).
Littoisista: K. Suvanto (79).
Tampereelta: J. Tunturi, J. Elovaara, A. Portin, V. 

Pajuniemi ja K. Tainio (475).
Vaasasta: J. Merivirta (50). Yhteensä 10 edustajaa ja 

840 edustettavaa.
P e 11 a v a t e o 11 i s u u d e n alalta:

Tampere: K. H. Salonen, A. Sveed, E. Vilén, E. Åker
lund, S. Heinola, J. Lemberg ja Tilda Lindfors (Lehtiluoto) 
(685).

Tampereen ty:n kutojain a.o:sta Tyyne Koskinen (50).
Kaikkiaan 36 edustajaa ja 3,610 edustettavaa.
Perustavan kokouksen pöytäkirjan lainaan tähän koko

naisena:
»Kutomateollisuustyöväen edustajat pitivät myös ko

kouksensa ammattiliittokysymyksen johdosta. Puheen
johtajaksi valittiin K. E. Hellman ja sihteeriksi V. Kanto. 
Keskusteltaessa liiton perustamisesta Merivirta kannatti 
liittoa. Salonen lausui liiton olevan välttämättömän. On 
tultu siihen kokemukseen. Kukkola yhtyi edelliseen, sekä 
teki selvää työnantajien hitosta. Vuolle ehdotti, ettei keskus
tella, vaan päätetään perustaa liitto (hyvä!).

Yksimielisesti päätettiin perustaa Kutomateollisuustyö
väen Liitto.

Tämän päätöksen jälkeen keskusteltiin siitä, josko 
liitto perustetaan vakinaiseksi tai ainoastaan väliaikaiseksi. 
Kukkola puolusti väliaikaisen liiton perustamista sillä 
syyllä, että nyt hyväksyttäisiin vaan sääntöjen peruspiirteet 
ja lähetettäisiin sitten myöhemmin sääntöehdotus kaikille
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kutomateollisuustyöväen ammattiosastoille ja yhdistyksille. 
Mäkinen kannatti väliaikaista liittoa syystä, ettei ollut 
valtuutettu vakinaista liittoa perustamaan. Koskinen ja 
Vilén kannattivat myöskin väliaikaista liittoa. Kallio kan
natti vakinaista liittoa perustettavaksi. Päätettiin perustaa 
vakinainen liitto väliaikaisella liittohallinnolla. Liiton paikaksi 
kannatettiin Tamperetta, ainoastaan tamperelaiset, kuten 
Vuolle ja Kukkola vastustivat ehdottaen Forssaa siksi. 
Nieminen huomautti, että jos liitto tulee Forssaan, niin se 
kuolee, sillä siellä sillä on niin monia vaikeuksia. Solin toivoi, 
että tamperelaiset ottaisivat liiton vastaan. Vuolle vastasi, 
että siitä lankeaa suuri edesvastuu heille, jos eivät hyvin 
onnistu, niin ollaan valmiita syyttämään. Yksimielisesti 
päätettiin kuitenkin liitto sijoittaa Tampereelle.

Keskusteltiin liiton hallinnon jäsenluvusta. Kukkola 
ehdotti jäsenluvun 12:ksi, 7 Tampereelta ja 5 muilta paikka
kunnilta. Ehdotus hyväksyttiin. Väliaikaiseen kutomatyö
läisten liittohallintoon tulivat suljetuilla lipuilla toimitetun 
vaalin kautta seuraavat:

K. Hellman, A. Vuolle, V. Kanto, H. Sormunen, T. 
Koskinen, A. Kukkola ja E. Vilén Tampereelta, M. Mäkinen 
Helsingistä, K. Solin Turusta, A. Elmén Porista, T. Nie
minen Forssasta ja H. Ahlroth Vaasasta. Varajäseniksi: 
J. Tunturi ja K. V. Tainio Tampereelta. Lähinnä ääni
määrässä oli J. Palmu Forssasta. Kutomatyöntekijäin liiton 
sääntöehdotuksen peruspiirteet hyväksyttiin. Nimeä tahdot
tiin monipuolisemmaksi, olisi mainittava eri ammattialat, 
kuten kutoma-, kehruu- y.m. kutoma-alaan kuuluvat teolli- 
suushaarat. Lopuksi hyväksyttiin nimeksi Suomen 
Kutomateollisuustyöntekij äin Liitto.

Sisäänkirjoitusveron suuruus jätettiin jokaisen ammatti
osaston päätettäväksi. Hallinto tekee yhteenvetoa ja päättää 
enemmistön mukaan.

Jäsenverotuksen suhteen päätettiin samoin kuin sisään- 
kirjoituksenkin suhteen. Hallinto tekee ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin A. Elomaa.»
Pöytäkirjasta ilmenee, että liiton toiminta alkoi sikäli 

»väliaikaisesti», että valittiin väliaikainen liittohallinto, jonka 
huoleksi jäi sääntöjen valmistelu y.m. käytännöllisten asioi
den hoito sekä asioiden valmistelu varsinaiselle ensimmäiselle 
edustajakokoukselle. Tätä aikaa kuvataan seuraavassa 
kirjoituksessa.



Aika liiton perustamisesta toimin
nan viralliseen alkamiseen.

Perustavan kokouksen valitseman liittohallinnon ensi
mäinen kokous on pidetty 6 p:nä kesäkuuta 1906. Tällöin 
on hallinnon puheenjohtajaksi valittu Alfred Vuolle, sih
teeriksi Kaarlo Hellman ja rahastonhoitajaksi Vihtori Kanto.

Toimeenpanevan valiokunnan muodostivat hallinnon tam
perelaiset jäsenet ja liittovaliokuntaan valittiin 13/6 —06 
kokouksessa M. Mäkinen Helsingistä ja Kaarlo Hellman 
Tampereelta.

Tämän ensimmäisen toimikauden toimintakertomuksessa 
sanotaan m.m. seuraavaa: »Me astuimme uusiin valtiollisiin 
olosuhteisiin, jotka edellyttivät vanhojen ammattiliitto- 
muotojen kelpaamattomuuden, jos ei kokonaan, niin ainakin 
osaksi. Jouduimme etsimään ja koettelemaan uusia toiminta
muotoja uusissa valtiollisissa olosuhteissa. Kärjistyvä val
tiollinen toiminta veti suurinta huomiota puoleensa, antaen 
yleensä hyvin vähän tilaisuutta tarkemmin tutustua amma
tilliseen toimintaan. Puute ammatillisesta kirjallisuudesta 
on suuri, joten senkään tähden ei ole ollut eikä vieläkään 
ole suurempia seikkaperäisiä tietoja ja ohjeita saatavissa. 
Tämän tähden ovat liittohallinnon jäsenet ponnistaneet 
kaikin voiminsa valistustyön teossa ja toiminnan ohjaami
sessa eri paikkakunnilla.»

Liiton säännöt ovat antaneet toimeenpanevalle 
valiokunnalle paljon työtä. Sääntöehdotelma on lähetetty 
osastojen käsiteltäväksi ja merkille pantavalla huolellisuudella 
ehdotelmaan onkin osastoissa tutustuttu, sillä 9:ltä eri 
osastolta saapui muutosehdotuksia, mitkä jälleen lähetettiin 
osastoille äänestettäväksi ja äänestyksen tuloksista yhteen
vedon tehden valmisti hallinto säännöt lopulliseen muotoon.

Liitolle tulevasta verosta on esiintynyt 
kaksi ehdotusta, nim.:

1) 1 luok. 30 pen., 2 luok. 20 pen., 3 luok. 10 pen. viikossa ja
2) 1 luok. 20 pen., 2 luok. 15 pen., 3 luok. 10 pen. viikossa.
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Tästä toimitetussa liittoäänestyksessä voitti jälkimäinen, 
eli halvempien maksujen ehdotus, mikä tuli käytäntöön. 
Samalla päätettiin liittoäänestyksellä verovaroista siirtää 
2/3 apurahastoon ja 1/3 käyttää juokseviin menoihin. Apu- 
rahasto on tarkoittanut olla yleisenä rahastona, josta annetaan 
työttömyys-, matka-, lakko- y.m. avustusta.

Toimistohuoneen vuokrasi toimeenpaneva valio
kunta Paperiteollisuustyöväen liiton kanssa yhteisen hankkien 
välttämättömintä toimistokalustoa myös.

Osastojen mallisäännöt. Kun osastot toimi
vat pääasiassa työväenyhdistysten alaosastoina, oli niillä 
yhdistyksien hyväksymiä, mitä erilaisimpia sääntöjä, jonka 
vuoksi toimeenpaneva valiokunta valmisti mallisäännöt, 
joita painettuna on lähetetty niitä pyytäneille osastoille. 
Myös muodosteltiin jäsenrekisteri ja jäsenkir jäin muoto 
y.m. käytännöllistä toiminnan järjestelyä hoidettiin.

Kirjevaihto liittohallinnon ja osastojen välillä onkin ollut 
erittäin vilkasta ja neuvot pääasiassa annettu kirjeellisesti, 
joskin liiton sihteeri on käynyt toimintaa ohjaamassa henkilö
kohtaisesti 7:llä eri paikkakunnalla.

Sihteerin toimi vakinaiselle kannalle. 
Kun loppupuolella vuotta 1906 toimisto- ja järjestelytyöt 
lisääntyivät niin ettei niitä sivutyönä (jolla tavalla niitä 
tov. K. Hellman hoiti) mitenkään ehtinyt kunnolla hoita
maan, päätti hallinto kiinnittää liiton palvelukseen vakinai
sen sihteerin. Hakijoita oli 8, joista 2 p:nä joulukuuta 1906 
toimeen valittiin Kaarlo Hellman 150 mk:n kuukausipalkalla. 
Taloudenhoito on järjestetty sivutyönä hoidettavaksi ja 
tähän toimeen samalla kertaa valittu V. Kanto palkkionaan 
150 mk. vuodessa.

Liiton toiminnan virallisesta alkami
sesta on hallinnossa keskusteltu useampaan kertaan, 
mutta kokouksessaan 7 p:nä lokakuuta 1906 on päätetty, 
että toiminta virallisesti ulotetaan tammikuun 1 p:stä 1907. 
Tällöin on myös päätetty kehoittaa osastoja tekemään 
hittoon yhtymispäätöksiä.

Ensimmäistä edustajakokousta alettiin luon
nollisesti liittohallinnossa valmistelemaan, koska toiminta 
virallisesti oli päätetty alottaa. Samassa kokouksessa, missä 
toiminnan alottamisesta päätettiin, on myös päätetty, että 
hiton ensimmäinen edustajakokous pidetään seuraavan vuo
den pääsiäisen pyhinä (maalis—huhtikuun vaihde). Ko-



Li
itt

oh
al

lin
no

n jä
se

ne
f"

v.
 igo

6.
Is

tu
m

as
sa

 va
se

m
m

al
ta

 luk
ie

n:
 K.

 He
llm

an
 sih

te
er

i, A
. V

uo
lle

 pu
he

en
jo

ht
aj

a,
 V. 

K
an

to
 rah

as
to

n
ho

ita
ja

. Seis
om

as
sa

 va
se

m
m

al
ta

 luk
ie

n:
 J. T

un
tu

ri,
 A.

 Elm
én

, A.
 Ku

kk
ol

a,
 T. 

N
ie

m
in

en
,

M
. M

äk
in

en
, A.

 Ka
lli

o,
 E. 

V
ilé

n,
 K.

 So
lin

 ja 
K

. Ta
in

io
.



24

kouksen paikaksi ehdotettiin Tamperetta ja Forssaa ja liitto- 
äänestyksellä hyväksytyksi tuli Forssa.

Liittohallinnon kokoonpanossa tapahtui tänä ensimmäisenä 
toimivuonna sikäli muutosta, että neidit H. Sormunen ja 
T. Koskinen erosivat ja tilalle kutsuttiin J. Tunturi ja K. 
Tainio.

Kansalliseen ja kansainväliseen yh
teistoimintaan on tällöin jo kiinnitetty huomiota. 
On nim. oltu kirjevaihdossa Ruotsin kutomatyöväen liiton 
ja Kansainvälisen kutomatyöväen liiton kanssa, joskin sen
vuoksi, että mainitut järjestöt ovat pyytäneet täkäläisistä 
olosuhteista tietoja, joita on annettu ja Ruotsiin nähden on 
ollut kysymyksessä heidän tiedustelemansa muuan työn- 
teki j ävärväysasia.

Ammattijärjestön perustamisesta on keskusteltu ja pi
detty perustamista tärkeänä, mutta päätetty pohtia asiaa 
ensi mmäisessä edustaj akokouksessa.

Kokoukset. Väliaikainen liittohallinto piti 3 kokous
ta, joista pöytäkirjaan kirjoitettiin 31 pykälää. Toimeen
paneva valiokunta 17 kokousta ja pöytäkirjanpykäliä on 
kirjoitettu 90.

Tilikertomus. Väliaikaisen liittohallinnon tili- 
kertomuksessa sanotaan: »Ensimmäisenä ja viimeisenä kysy
myksenä (toiminnassa) tietysti oli raha, sillä tehtäviä oli 
paljon, vaan kustannuksien peittämiseksi ei ollut yhtään 
ropoa varattuna. Sen takia päätti toimeenpaneva valiokunta 
ehdottaa kaikille perustavassa kokouksessa edustettuina 
olleille kutomateollisuusalalla toimiville ammattiosastoille 
ja yhdistyksille, että ne suostuisivat suorittamaan kerta
kaikkiaan 25 penniä jokaiselta jäseneltään väliaikaisen liitto- 
hallinnon menojen peittämiseksi. Kehoitusta ovatkin osastot 
kiitettävällä tarkkuudella noudattaneet.»

Tuloja on ollut väliaikaisesta verosta Smk. 376:35, si- 
säänkirjoitusmaksutuloja Smk. 1,204:—, eli yhteensä tuloja 
Smk. 1,680:35. Menoja oli ollut Smk. 1,226:50, joten säästö 
on Smk. 343:85 ja tähän lisättynä kaluston arvo Smk. 122:40 
on liitolla tällöin ollut varoja Smk. 516:25.

Väliaikaisen liittohallinnon toiminta on ensimmäisessä 
edustajakokouksessa yksimielisesti hyväksytty ja myönnetty 
vastuuvapaus.



Edustajakokoukset.

Ensimmäinen edustajakokous

pidettiin maaliskuun 30, 31 ja huhtikuun 1 p:nä 1907 Forssassa. Edustajia 
siinä on ollut seuraavasti:

Liittohallinnosta: A. Vuolle, K. Hellman, V. Kanto, A. Kukkola, E. 
Vilén, J. Tunturi, K. Tainio, T. Nieminen, A. Elmén, K. Solin, H. Ahl- 
roos, M. Mäkinen ja A. Kallio. "■

Tampereen Finlaysonin a.oista P. Tarvonen, K. Viitanen ja Ida Hildén 
(Vihuri). Tampereen Värjäri-, V. ja V. a.oista V. Avenius. Tampereen 
Lapinniemen a.o:sta O. Kinnunen. Tampereen Pellavatehtaan a.o:sta 
K. H. Salonen, M. Pylvänäinen ja Maria Andersson. Tampereen Villateolli- 
suustyöväen a.o:sta Hulda Rantakari, Emil Niemi ja Kalle Oksa. Forssan 
Kutoja a.o:sta Aate Julin, K. Sepponen, Selma Salmela ja Ida Myrsky. 
Forssan kehrääjäin a.osta J. Seppälä, V. Kilpi ja J. Latva. Forssan Värjä- 
rien osastosta Karl Koitto ja Anton Rönn. Oulun Kutojatarosastosta 
Olga Leinonen. Hämeenlinnan Verkatehtaan osastosta Mandi Lehtinen. 
Hyvinkään Verkatehtaan osastosta A. Kallio ja Mimmi Eloranta. Turun 
Kehruu- ja Kutomatyöläisten osastosta E. Lehto ja Turun Kutojain a.o:sta 
Ida Elo.

Kokouksen avasi lyhyellä puheella A. Vuolle ja forssalaisten puolesta 
edustajat lausui tervetulleeksi T. Nieminen.

Puheenjohtajiksi valittiin A. Vuolle, K. Hellman ja T. Nieminen; sih
teeriksi oli kutsuttu Tampereelta tov. Väinö Björkqvist.

Paitsi johtavaa komiteaa, johon valittiin: A. Kukkola, A. Kallio, Ida Elo, 
Selma Salmela ja Juho Latva, muodostettiin seuraavat valiokunnat alla- 
mainittuine jäsenineen: Ammattivaliokunta: J. Tunturi, Aate Julin, K. 
Solin, A. Kukkola ja K. Koitto; Palkkausvaliokunta: K. H. Salonen, L. 
Sepponen, M. Eloranta, E. Lehto ja K. Hellman; Lakkovaliokunta: A. 
Kallio, E. Vilén, A. Rönn, H. Rantakari ja A. Elmén; Työttömyysvalio- 
kunta: I. Hildén (Vihuri), A. Vuolle, V. Kilpi, I. Elo ja K. Tainio; Sanoma- 
lehtivaliokunta: I. Myrsky, O. Kinnunen, M. Mäkinen, T. Tarvonen ja 
J. Seppälä ja Rahavaliokunta: T. Nieminen, V. Kanto, M. Pylvänäinen, 
S. Salmela ja V. Avenius.
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Kokouksen tärkeimmät kysymykset olivat:

Palkkauskysymys, minkä alusti liiton sihteeri K. Hellman. Alustus oli 
laaja käsittäen tilaston vallinneista palkkausolo’sta, mikä on julkaistuna 
toisessa paikassa tätä julkaisua.

Asian johdosta suoritettiin pitkä ja vilkas keskustelu, minkä jälkeen 
valiokunta esitti seuraavan päätöslauselman:

»Koska työväestö yleensä pyrkii lyhentämään työaikaa ja vaikka 
palkkasuhteet ammattikunnassa vaatiikin kipeimmin järjestämistä, ehdot
taa valiokunta kokouksen hyväksyttäväksi seuraavat ponnet:

Työaikakysymyksessä. Että työaika tehtaissa on saatava 9-tuntiseksi 
arki- ja 7-tuntiseksi lauantai- ja juhlien aattopäivinä. Vapaa Vappu.

Palkkauskysymyksessä 1) Että kutojien alimmaksi viikkopalkaksi on 
saatava 15 markkaa. Jos työntekijä joutuu työtä odottamaan, maksetta
koon hänelle Smk. 2:50 päivältä; osittaisesta työn odotuksesta 1 markka 
konetta kohden päivältä. Oppilaille markka päivältä ja kutojalle opetta
misesta 2 markkaa viikolta.

2) Laittajat ovat saatavat viikkopalkalle ja saa heillä olla vaan niin 
suuri osa, että he sen kunnolla voivat hoitaa. Asianomaiset osastot määrät
kööt laittajien osien suuruuden.

3) Nuorille kehruutyöntekijöille (15—18 v.) on alimpana palkkana 
maksettava Smk. 12:— viikolta, sekä täysi-ikäiselle Smk. 15:— alimpana 
viikkopa lkkana.

4) Alaikäisten työntekijäin ja naisten palkat, jotka ovat alle 20 markan 
viikolta, on korotettava 15 %:lla.

5) Kehruumiesten palkat, jotka ovat alle 20 markan viikolta, on koro
tettava 10 %:lla.

6) Valmistajani, kuivaajain, parsijain,. ompelijain, pakkaajain y.m.s. 
palkaksi on saatava vähintään 15 mk. viikolta ja nykyisiä alle 20 markan 
viikkopalkkoja korotettava 15 %:lla.

7) ' Värjärien, valmistajien ja valkaisijain alin tuntipalkka 50 penniä.
8) Alaikäisten käyttö mainitulla osastolla on kiellettävä.
9) Koneitten puhdistamisesta on maksettava 30 p. tunnilta.
10) Verstas- ja ulkotyöläisille on saatava ammattikunnan tariffin mukai

nen palkka.
11) Näiden määritelmien mukaisia, kirjallisia sopimuksia olisi tehtävä 

kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa ja korkeintaan 2:si vuodeksi.
12) Jos vähintään 75 prosenttia tehtaan työntekijöitä on liiton avustus- 

oikeutettuja jäseniä, voidaan sopimus ajaa läpi lakon avulla, kuitenkin 
seuraten lakko-ohjeita.»

Ponnet hyväksyttiin miltei yksimielisesti.
Lakko-ohjeiksi hyväksyttiin seuraavat ponnet:
»Työlakko on kaksiteräinen miekka, joka helposti voi kääntyä käyttä-
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jäänsä vastaan. On siis harjaannuttava sitä käyttämään edukseen. Tältä 
varalta on hyvä oppia muutamia perin tärkeitä kohtia: Lakon ratkaisuun 
vaikuttavien todellisten voimasuhteiden tunteminen ja omien voimien kas
vattaminen ja oikein käyttäminen. Lakkoon vaikuttavien voimasuhteiden 
tarkka tunteminen ja niiden perusteella laskelmien teko ei ole aivan oudon 
tehtävä. Lukemattomat ovat siinä suhteessa huomioonotettavat seikat. 
Semmoisina mainitsemme tässä tärkeimpiä:

a) arvioiminen kuinka kauan työnantajain luullaan voivan tulla toimeen 
ilman työvoimaa;

b) onko työlakko varattu kaikkein kiireimmäksi työajaksi;
c) onko työnantajalla mahdollisuuksia tehokkaassa määrin hankkia 

muualta työvoimaa;
d) ovatko omat joukot riittävästi kehittyneitä ja yksimielisiä lakko- 

taisteluun nähden;
e) työlakkoa ei missään tapauksessa saa työmaalla julistaa ennenkuin 

asianomainen ammattiyhdistys tai osasto on antanut siitä lausuntonsa. 
Jos kuitenkin sellaista tapahtuu, ovat sellaiset lakot katsottavat järjesty
mättömien toimeenpanemiksi eikä sellaisilla lakkolaisilla ole oikeutta 
avunsaantiin;

f) jos ammattiyhdistys suunnittelee sellaisia vaatimuksia, jotka voivat 
johtaa työlakkoon tai työnsulkuun, on sen vaatimuksensa hyvissä ajoin 
esitettävä liittohallinnolle, joka tutkii asian ja huomattuaan vaatimukset 
mahdollisiksi ajaa läpi ja ajan sopivaksi niiden esittämiselle, antaa luvan 
sekä jos se johtaa lakkoon, ryhtyy työnseisauksen alaisia aineellisilla varoilla 
kannattamaan sääntöjensä määräämässä järjestyksessä.»

Työttömyysavustukseen nähden hyväksyttiin seuraavat työttömyys- 
avustusohjeet :

»1) Työttömyysavustusta annetaan sääntöjen 19 §:n määräämässä jär
jestyksessä niille liiton jäsenille, jotka ovat joutuneet työttömiksi, joko 
työnvähyyden tahi isännistön mielivallan kautta.

2) Avustusta annetaan korkeintain 30 päivän aikana vuodessa ja on 
jäsen silloin vapaa liitolle suoritettavista maksuista.

3) Jos jäsen on pakoitettu etsimään toiselta paikkakunnalta työtä voi 
hän muuttaa liittohallinnon lähettämät työttömyysavustusmerkit matka- 
avustukseksi sen paikkakunnan osaston rahastonhoitajan luona, johon hän 
on matkustanut. (Jos paikkakunnalla ei ole osastoa, niin silloin sitä lähinnä 
oleva.) Matka-avustukseen yhdelle kerralle vaihdetaan korkeintaan 15 
päivän avustus.

4) Ennenkuin jäsen saa yllämainittua avustusta, tulee hänen lähettää 
osastonsa johtokunnalle kirjallinen anomus heti kun hän on työstä eroitettu.

5) J äsen ei saa uutta avustusta ennenkuin hän on vuoden työskennellyt 
jossain maan kutomatehtaassa ja täyttänyt jäseneltä vaaditut velvollisuu
det.
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6) Kutomatehtaalaiseksi luetaan paitsi varsinaiset tekstiiliosastot, 
kutomo-, karstaus-, kehruu- ja värjäysosastoilla työskentelevät, myöskin 
voimakoneiden hoitajat ja eri korjauspajojen työntekijät, jotka kuuluvat 
teollisuuslaitokseen.

7) Jos korjauspajan työntekijä asettuu, työttömäksi jouduttuansa, 
työhön johonkin ammattiinsa kuuluvaan liikkeeseen, olkoon hän eronnut 
myös liitosta ja sen oikeuksista, mutta on hänellä oikeus jouduttuaan 
jälleen kutomatehtaan työhön liittyä uudestaan jäseneksi, ilman sisään- 
kirjoitusmaksuvelvollisuutta.

8) Jos kutomatehtaalainen asettuu työhön eri ammattiin, katsotaan 
hän ammatista ja liitosta luopuneeksi ja menetellään hänelle kuten 
edellisten kanssa.

9) Osaston johtokunnan on, saatuansa työttömyysavustusanomuksen, 
alistettava asia osaston kokouksen keskusteltavaksi, jos ei sillä ole varmat 
syyt tiedossa, jotka ovat työstä erottamisen aiheuttaneet ja lähettää ko
kouksen pöytäkirjanote sekä oma lausuntonsa asiasta viipymättä liitto- 
hallinnolle.

10) Osaston johtokunnan on koetettava saada työstä erotettu takaisin 
tehtaaseen ja jos häntä ei oteta, valvottava ettei avustusta käytetä 
väärin.»

Samalla on päätetty eroittaa lakko- ja työttömyysrahasto ja päätetty 
ryhtyä toimimaan siihen suuntaan, että saadaan kunnilta ja valtiolta 
avustusta työttömyysrahastolle.

Ammattijärjestöön liittymisestä, alusti kysymyksen K. Hellman esittä
mättä kiinteää ehdotusta puoleen taikka toiseen. Asiasta vilkkaasti kes
kusteltua ja valiokuntakäsittelyn päätyttyä hyväksyttiin seuraava päätös
lauselma:

»1) Että liitto jo tässä kokouksessa päättää yhtyä perustettavaan, 
koko maata käsittävään ammattijärjestöön.

2) Että ammattijärjestölle menevät vakinaisiksi määrätyt verot toistai
seksi suoritetaan liiton kassasta.

3) Että suurempien lakkojen sattuessa määrätyt ylimääräiset verot 
suorittaa kukin osaston jäsen omasta kohdastaan.»

Liiton äänenkannattajakysymyksestä oli alustus Lapinniemen osastolta 
ja ehdotettiin siinä, että oma lehti perustetaan ja pitäisi sen ilmestyä vähin
tään kerran viikossa. Kokous päätti, »että kutomateollisuustyöntekijäin 
liiton oman äänenkannattajan perustaminen liiton vähien varojen tähden 
on siirrettävä toistaiseksi», mutta on päätetty kehoittaa liittohallintoa 
esittämään perustettavalle ammattijärjestölle, että se perustaisi sanoma
lehden, jossa jokainen liitto voisi julkaista ammatilliset tiedonantonsa.

Varojen käytöstä on päätetty, että jäsenmaksuista 2/6 käytetään liiton 
juokseviin menoihin, 3/6 lakkorahastoon ja 1/6 työttömyysrahastoon. 
Työttömyysrahasto otetaan käytäntöön vasta ensi vuoden alusta. Ammatti-
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F. Niininen, 
(Tampere)

Liittohallinnon ent. 
puheenjohtaja.

järjestön vero maksetaan lakkorahastosta. Osastoja 
on kehoitettu toimeenpanemaan arpajaisia ja iltamia 
lakkorahaston kartuttamiseksi.

Liittohallintoon on valittu Tampereelta: V. Kan
to, A. Vuolle, K. Hellman, J. Tunturi, K. Tainio,
A. Kukkola ja K. Salonen; Forssasta T. Nieminen 
ja J. Seppälä; Hämeenlinnasta M. Lehtinen; Hyvin
käältä A. Kallio ja Turusta K. Solin.

Edellä selostetuista päätöksistä ilmenee se tar
koitus, jota varten liitto on perustettu, jotapaitsi 
jo tehdastyöväen edustajakokouksessa, jossa yhtey
dessä liitto perustettiin, hahmoiteltiin useilla alus
tuksilla ja päätöslauselmilla ammattiyhdistysliik
keen yleistä tarkoitusta.

Toinen edustajakokous

pidettiin Tampereella 10, 11 ja 12 p:nä huhtikuuta 1909. Kokouksen 
avasi A. Vuolle ja puheenjohtajiksi valittiin A. Vuolle, Matti Ylioja ja Selma 
Salmela, sihteereiksi Kaarlo Hellman ja K. J. Helminen.

Osanottajat:

Tampereen Finlaysonin työväen a.o:sta John Mantere, Ida Vihuri, 
A. Vuolle (hallinnon jäsen), V. Kanto (hallinnon jäsen).

Tampereen Lapinniemen a.o:sta V. Hurme.
Tampereen Värjäri a.o:sta L. Nurmiaho ja A. Kukkola (hallinnon jäsen).
Tampereen Villateollisuus a.o:sta V. Pajuniemi, Aino Portin, J. Tunturi 

(hallinnon jäsen), K. Tainio (hallinnon jäsen) ja H. Rantakari (hallinnon 
jäsen).

Tampereen Pellavatehtaan a.o:sta J. Ahonen, Ida Haapa, K. Salonen 
(hallinnon jäsen) ja M. Andersson (hallinnon jäsen).

Hyvinkään Villateollisuus a.o:sta Hilta Neuvonen, K. Nurmi ja Alb. 
Kallio (hallinnon jäsen).

Turun Kutoja-a.o:sta Hilda Hellman.
Turun Kehruu- & kutojaliitosta K. Solin (hallinnon jäsen) ja E. Lehto 

(hallinnon jäsen).
Pietarsaaren Villateollisuus a.o:sta M. Ylioja.
Vaasan Tehtaalais-a.o:sta H. Hannunen.
Vaasan Värjäri-a.o:sta J. Männistö.
Forssan Värjäri-a.o:sta E. Autio.
Forssan Kutoja-a.o:sta Selma Salmela.
Forssan Kehruu-a.o:sta J. Latva ja J. Seppälä (hallinnon jäsen).
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Porin Puuvillatehtaan a.oista Roosa Leppänen.
Yhteensä 30 osanottajaa.
Johtavaan komiteaan valittiin kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit, 

sekä Ida Vihuri, K. Nurmi, Hilda Hannunen, J. Latva, Roosa Leppänen 
ja K. Solin.

Tärkeimmät päätökset.

Liiton liittäminen Kansainväliseen kutomatyöväen liittoon. Jo toisessa 
edustajakokouksessa on tämä tärkeä asia ollut pohdittavana ja on siitä 
tehty seuraava päätös:

»1) Kansainväliseen kutomatyöläisten liittoon yhtyy Suomen kutoma
työläisten liitto, kun sen jäsenluku on 5,000.

2) Kun jäsenluku on kohonnut edellämainittuun määrään, saa liitto- 
hallinto asiassa lähemmin toimia.»

Päätös on tehty 15 äänellä 11 vastaan.
A. Vuolle on liittänyt pöytäkirjaan vastalauseensa, jossa m.m. huo

mauttaa, että yhtyminen Kansainväliseen liittoon aiheuttaa hyötyä tuot
tamattomia kuluja. Vastalauseeseen ovat yhtyneet Kukkola, Salonen, 
Vihuri, Andersson, Seppälä ja Tainio.

Edustajat K. Nurmi ja Hilda Neuvonen ovat liittäneet pöytäkirjaan 
huomautuksen, että heidän edustamiensa järjestöjen evästyksen mukaan 
olisi pitänyt päättää liityttäväksi heti, joten heitä päätös ei tyydytä.

Liiton sääntöihin tehtiin erinäisiä toimintakokemuksen esille vaatimia 
korjauksia.

Työttömyysavustusohjeet hyväksyttiin nyt jonkunverran uusitussa 
muodossa. M.m. lausutaan eduskunnalle toivomus, että am. järjestöjen 
työttömyyskassoille olisi myönnettävä valtionavustuksia. Niinikään 
määritellään, että jäsen työttömänä on vapaa jäsenmaksuista 6 kk. ja että 
avustusta annetaan 4 viikkoa kohden vuodessa.

Lakko-ohjeisiin lisättiin m.m. määritelmä, että työriitaan joutuvilta 
vaaditaan kirjallinen sopimus pysymisestä lakkopäätökselle uskollisena 
ja sopimuksen rikkojat saavat maksaa 50 mk. purkajaisia liitolle.

Työväen suojelulainsäädännön kehittämisestä on päätetty:
»1) että kaikissa mahdollisissa anomuksissa pyrittäisiin liittohallinnon 

suunnitelman mukaan työväen suojelusta tarkoittaviin parannuksiin.
2) että jokainen ammattiosaston johtokunta tarkoin seuraisi työväen 

suojeluslain määräyksiä ja antaisi liittohallinnolle väärinkäytöksistä tiedon.»
Ammattientarkastuksesta on hyväksytty seuraavat ponnet:
»1) Että liitto ryhtyy kaikin voiminsa valvomaan työväen suojelus- 

lakien käyttöä kutomateollisuuden alalla ja paljastaa säälimättä kaikki 
esille tulevat lain rikkomiset.

2) Kokous lausuu tunnustuksen sos.-dem. eduskuntaryhmälle sen
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toimista ammattitarkastuksen uusimiseksi ja toivoo, että ryhmä ottaisi 
huomioon seuraavat toimenpiteet asian parantamiseksi.

a) Että ammattitarkastajia lisättäisiin niin paljon, että ne kerkiäisivät 
käydä vähintäin 4 kertaa vuodessa jakaisessa työpaikassa.

b) Että ammattitarkastajat tulisivat työväen järjestöistä riippuvaksi 
ja niiden valittavaksi.

c) Että tarkastajat valittaisiin työväen piiristä; niiksi tarpeellinen määrä 
naisia.

3) Liittohallinto velvoitettaisiin kaikin voiminsa toimimaan edellä ole
vien parannusten aikaansaamiseksi.»

Kesälomasta päätettiin:
»että liittohallinnon on käännyttävä Suomen kutomateollisuustyön- 

antajaliiton puoleen pyynnöllä, että liittoon kuuluvissa tehtaissa järjestet
täisiin kesälomaa kahden viikon ajaksi puolella palkalla.»

Liittohallintoon valittiin suljetuilla lipuilla seuraavat henkilöt; K. Nurmi 
Hyvinkäältä 26 äänellä, J. Latva Forssasta 20 äänellä, Hilda Hellman 
Turusta 16 ääntä, A. Harjula Vaasasta 15 ääntä ja Matti Ylioja Pietar
saaresta 15 äänellä, varalta K. Niemi Porista 14, Selma Salmela Forssasta 
14 ja Roosa Leppänen Porista 11 äänellä. Lähinnä ääniluvussa olivat Tilda 
Nieminen Turusta 7 ja Hilda Hannunen Vaasasta 4 äänellä.

Toimeenpanevaan valiokuntaan: V. Kanto 27 ääntä, Kaarlo Hellman 
21 ääntä, J. Tunturi 16 ääntä, Ida Vihuri 16 ääntä, K. Tainio 15 ääntä, 
A. Kukkola 15 ääntä ja V. Hurme 11 ääntä, varalle Hulda Rantakari ja 
J. Ahonen. Lähinnä olivat K. Salonen ja Maria Andersson. Varajäsenet 
velvoitettiin käymään myöskin kaikissa valiokunnan kokouksissa.

Kolmas edustajakokous.
Pidetty Tampereella 15, 16 ja 17 p:nä huhtik. 1911.

Edustajat:

Tampereen Finlayson & C:o a.o:sta A. Vuolle.
Tampereen Villateollisuus a.o:sta V. A. Pajuniemi ja E. Niemi. 
Tampereen Pellavatehtaan a.o:sta J. Ahonen.
Tampereen Värjäri a.o:sta M. Perho.
Tampereen Lapinniemen a.o:sta J. Savulehto.
Tampereen Kutojain a.o:sta Sanni Hietala.
Forssan tehtaalais a.o:sta Väinö Kilpi.
Vaasan kutoja a.o:sta Aini Punkari.
Vaasan tehtaalais a.o:sta Hilda Hannunen.
Turun kutoja a.o:sta Maria Ahtola.
Hyvinkään V. K. ja K. teht. a.o:sta J. A. Mikkonen ja Hilda Neuvonen. 
Ammattijärjestöstä K. Vartiainen.
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Liittohallintoa ja -valiokuntaa virallisesti edustivat A. Harjula Vaasasta 
ja Ida Vihuri Tampereelta. Läsnä olivat myöskin liittovaliokunnan jäsenet 
V. Kanto, K. Tainio, A. Kukkola, J. Tunturi, V. Hurme, Hilda Rantakari 
ja K. Hellman.

Virkailijat:

Puheenjohtajiksi valittiin A. Harjula ja A. Vuolle, sihteereiksi Ida 
Vihuri ja P. Lönngrén.

Päätökset:

Liiton käytännöllistä toimintaa koskevia päätöksiä en lähemmin selosta, 
niistä mainittakoon kokonaan uusien sääntöjen hyväksyminen, sihteerin 
toimen järjestäminen sivutoimeksi y.m. Sensijaan tulkoon selostetuksi, 
että tärkeänä yleisenä asiana on käsitelty: »Menettelytavan määrääminen 
työehtosopimuksiin». Pöytäkirjassa kylläkin puhutaan työsopimuksista, 
mutta asian luonteen vuoksi olettaa allekirjoittanut kysymyksessä olleen 
työehtosopimuksen. Siitä on päätetty seuraavaa:

»että edustajakokous periaatteessa hyväksyy koko maata käsittävän 
työehtosopimuksen. Kuitenkin voidaan paikallisiakin työehtosopimuksia 
tehdä, mikäli niitä voidaan suuremmitta taisteluitta toteuttaa.

Edustajakokous velvoittaa liittohallinnon tekemään koko maata käsit
tävän työehtosopimusehdotuksen ensi edustajakokoukselle sekä osastoja 
antamaan tarkoitusta varten tietoja liittohallinnon kyselyn mukaan.»

Liittohallintoon on valittu: A. Harjula, M. Ahtola, V. Kilpi, K. Saarinen 
ja H. Neuvonen. Toimeenpanevaan valiokuntaan: V. Kanto, J. Tunturi, 
A. Kukkola, J. Ahonen, H. Rantakari, K. Tainio ja Ida Vihuri.

A. Vuolle oli jyrkästi kieltäytynyt luottamustoimesta liiton hallinnossa.

Neljäs edustajakokous.
Pidetty 10—12 p:nä huhtikuuta 1914 Hyvinkäällä.

.Osanottajat:
Osasto n:o 1 (Tamp. Finlaysonin) Ida Vihuri ja A. Vuolle.

» 2 (Forssan Tehtaat) J. Seppälä ja O. Lehto.
» 3 (Tamp. Pellavateht.) J. Ahonen.
» 4 (Tamp. Villateoll.) Y. Vuoristo ja Beda Henriksson.
» 5 (Hyvinkään Teht.) J. Huhtamäki ja K. Saarinen.
» 6 (Tamp. Valk. ja Valm.) Kustaa Salo.
» 7 (Tamp. Lapinniemi) Hilda Kulmala.
» 8 (Turun Kutomatyöl.) A. R. Salmi.
» 9 (Vaasan Puuvillat.) Hilda Hannunen.
» 10 (Tammisaaren Teht.) Selma Niemi.
» 11 (Littoisten Teht.) Juho Ajalin.
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A. R. Salmi Väinö Kilpi Tilda Kari
(Turku) (Forssa) (Forssa)

Entisiä liittohallinnon jäseniä.

Osasto n:o 12 (Hels. Käsikon. kut.) Olga Leinonen.
» 13 (Tamp. Käsikon. kut.) Sanni Hietala.
» 14 (Hels. Kehruuteht.) Maria Salin.
» 15 (Seinäjoen Teht.) Maria Kallio.
» 16 (Antskogin Teht.) Julio Tainio.
» 17 (Vaasan Villateoll.) Emmi Koivinen.
» 18 (Forssan Värjärien) O. Nieminen ja O. Honka.
» 19 (Porin Puuvillat.) F. Niemi ja Fanni Kanerva.
» 20 (Forssan K. ja met.) Vihtori Filppu.
» 21 (Äetsän Teht.) Viljo Ahonen.
» 22 (Viipurin Kutojain) Riikka Parhiala.
» 23 (Harjun Villateht.) Vilho Heino.

Liittohallintoa edustivat A. Harjula Vaasasta ja V. Kilpi Forssasta sekä 
toimeenpanevaa valiokuntaa V. Kanto ja Aug. Lindell Tampereelta.

S. Ammattijärjestöä edusti Emil Leino.

Virkailijat:

Puheenjohtajiksi valittiin J. Huhtamäki, A. Harjula ja A. Vuolle; sih
teeriksi Aug. Lindell.

Päätökset:

Jälleen on täydellistetty liiton sääntöjä, sekä hyväksytty osastoille 
sekä työhuonekunnille yhdenmukaiset säännöt. Myös on hyväksytty 
työttömyysavustuskassalle säännöt.

Työehtosopimuksesta on hyväksytty luonnos.
Liiton äänenkannattajan julkaisemisesta ehdotti liittohallinto, että 

perustetaan 4 kertaa vuodessa 8 sivuisena ilmestyvä lehti. Osastot aset
tavat jäsenilleen n.s. lehtiveron 10 p:nä vuosineljänneksessä. Lehti jaetaan 
jäsenille osastojen välityksellä.

3
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Ehdotusta Vuolle, Hilda Kulmalan kannattamana vastusti, mutta tuli 
se hyväksytyksi 25 ään. 4 vastaan. Lehden kustantaminen on päätetty 
alottaa heinäkuussa 1914. Nimeksi myöhemmin hyväksytty »Kutoma
työläinen».

yhtyminen Kansainväliseen liittoon. On päätetty purkaa asiaa koskevat 
aikaisemmat päätökset ja liittyä vuoden 1915 alusta. Päätös tehty 25 äänellä 
6 vastaan.

Pohjoismaiden kutomatyöläisten yhteistoimintaan on päätetty osallistua 
ja hyväksytty yhteistyökokouksessa 18—19/12 1913 tehty sopimus.

Liittohallintoon valituiksi tulivat: V. Kanto, Aug. Lindell, Ida Vihuri, 
A. Vuolle, K. Tainio, J. Ahonen ja A. Kukkola Tampereelta. Muilta paikka
kunnilta: A. Harjula, J. Huhtamäki, V. Kilpi, F. Niemi ja Olga Leinonen.

Viides edustajakokous.
Pidetty 6—9 p:nä huhtikuuta 1917 Tampereella.

Osanottajat:

Osasto n:o 1 (Tamp. Finlaysonin) Ida Vihuri, Aura Lehtinen, V. Pyör- 
tänö, E. Solin, K. Hurme ja Erika Helle.

Osasto n:o 2 (Forssan teht. työv.) A. Härmä, Tilda Kari, Y. Aromaa, 
L. Väkevä ja Tilda Salmi.

Osasto n:o 3 (Tamp. Pellavateht.) J. Alander, J. Ahonen, Maria Anders
son, Sanni Hietala, V. Hietaranta, K. Väre ja K. H. Salonen.

Osasto n:o 4 (Tam. Villateoll.) J. Tunturi, K. Tainio, V. A. Lahti, L. 
Aarnio, F. Niininen, Emil Niemi, Lempi Heinonen, Tekla Salo, Kustaa 
Niemi, J. Oksanen ja K. Kanto.

Osasto n:o 5 (Hyvinkään verkateht.) Ida Vigren, J. Huhtamäki ja V. 
Meriö.

Osasto n:o 6 (Tamp. Värj. os.) K. Salo ja K. Mäkelä.
Osasto n:o 7 (Tamp. Lapinniemen) Martta Koivisto, Maria Ahtola, 

Elina Salmi ja O. Tuominen.
Osasto n:o 8 (Turun kutomat.) A. R. Salmi, Tilda Nieminen ja Olga 

Niemi.
Osasto n:o 9 (Vaasan puuvillat.) J. Helander, J. Männistö, J. Söderlund 

ja Ida Lindholm.

Osasto n:o 10 (Tammisaaren os.) Oskar Löfström.
» 11 (Littoisten teht.) Kalle Hurme.
» 12 (H:gin käsik. kut.) Olga Leinonen.
» 13 (Tamp. käsik. kut.) Tilda Lehtiluoto.
» 15 (Seinäjoen kutomat.) Anna Storck.
» 16 (Antskogin os.) Albert Lehto.
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Osasto n:o 17 (Vaasan villat.) Emmi Koivunen.
» 18 (Forssan värj. os.) Aug. Tähti ja Vilho Tammi.
» 19 (Porin puuvillat.) Emilia Kantola ja Kaarlo Meri.
» 20 (Vaasan laitosm.) K. Sohiman.
» 21 (Äetsän teht. os.) Toini Palo.
» 22 (Viipurin kut. os.) Lyyli Heinonen.
» 23 (Kaasmarkun os.) L. Numminen.
» 24 (Tamp. laitosm.) K. E. Sarlin.
» 25 (Orimattilan os.) Sissi Järvinen.
» 27 (Kosken os.) Evert Salo.

. i) 29 (Porin laitosm.) Viktor Mattson.
Liittohallintoa edustivat F. Niemi Porista, V. Kilpi Forssasta ja A. 

Vuolle Tampereelta. S. Ammattijärjestöä edusti J. Lumivuokko.

Virkailijat:

Puheenjohtajat: A. Vuolle, J. Tunturi ja J. Huhtamäki. Sihteerit: 
Aug. Lindell, Elina Salmi ja K. Salo.

Tärkeimmät päätökset:

Sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuja on korotettu ja tehty vastaavat muu
tokset sääntöihin.

Liiton äänenkannattajaa on päätetty ruveta jakamaan jäsenille ilmaiseksi. 
Sairaus- ja hautausapukassa on päätetty perustaa, mutta velvoitettu 

liittohallinto tekemään laskelmat ja sen jälkeen ratkaisuttamaan asia
li i tto äänestyksellä.

Suhde sos.-dem. Nuorisoliittoon. Asiasta on päätetty,
»että henkilöt, jotka ennen 18 ikävuotta täytettyään liittyvät jäseniksi 

S. Kutomateollisuustyöväen liiton alaisiin osastoihin ja liittymistilaisuudessa 
esittävät täysin maksetun jäsenkirjan Sos.-dem. Nuorisoliiton osastosta, 
ovat vapaat yhtymään ilman sisäänkirjoitusmaksua, sekä osastoon että 
liittoon. Kuitenkin on tässä kohden otettava huomioon liiton sääntöjen 
2:n §:n 3:n momentin määräykset jäsenkirjan suhteen.»

Suhde sos.-dem. puolueeseen. Hyväksytty seuraavaa:
»Katsoen siihen, että ammatillisen liikkeen tulee olla yhtenäisen sekä 

ottaen huomioon, että sosialidemokraateiksi tulevat työläiset ainoastaan 
vakaumuksen kautta, pitää edustajakokous oikeana sen, ettei ketään 
pakoteta ammattiosaston kautta puolueeseen kuulumaan, vaan että ainoas
taan ne jäsenet, jotka valistuksen kautta ovat periaatteiltaan sosialidemo
kraatteja, siihen kuuluvat osaston kautta.

Samalla kun edustajakokous jättää kunkin osaston erikseen päätettä
väksi joko osastona tai jäsenittäin kuulua puolueeseen, kehoittaa se alai
siaan osastoja näistä asioista päättäessään ottamaan huomioon edellämai-
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nitut periaatteet. Päätöksiä näistä asioista tehdessään tulee osastojen 
ottaa huomioon, etteivät ne jäsenet, jotka eivät puolueeseen tahdo kuulua, 
pääse halvemmilla osastomaksuilla kuin nekään, jotka puolueeseen kuulu
vat.»

Suhde osuustoimintaan. Päätöslauselma:
>;että kaikkialla otettaisiin kysymys edistysmielisen, yksinomaan työ

väestön etuja ajavan osuuskauppaliikkeen vahvistamisesta keskustelun 
alaiseksi;

että osastot kehoittaisivat jäseniään liittymään osuuskauppa järjestöihin 
ja joukkoliittymisen avulla valtaamaan kaupat työväestön määräysvallan 
alaisiksi ja sen jälkeen niitä tukemaan ja valvomaan kauppojen toimintaa 
pakottaen sen suuntautumaan yksinomaan palkkatyöväestön etujen 
vaatimusten mukaiseksi;

että yksimielisesti pyrittäisiin keskittämään työväen osuuskaupat 
suuriksi piirikaupoiksi, jotta ne vastedes voisivat vallata käsiinsä kaiken 
tavaranvälityksen ja siten saisivat tilaisuuden painostaa työntekijäin etu
jen lisäämistä tuotantolaitoksissa.»

8-tunnin työaika. Kysymyksen alustanut A. Vuolle huomauttaen, että 
nyt olisi edellytyksiä kysymyksen suotuisaan suuntaan ajamiselle. Asiasta 
hyväksytty evästys liittohallinnolle, että se kääntyy kirjeellä työnantaja- 
liiton puolevn, jossa anotaan työajan lyhennystä 8 tuntiin sekä palkkojen 
koroittamista.

Kesälomiin nähden velvoitettiin liittohallinto valmistamaan ehdotus 
ensi edustajakokoukselle.

Liiton merkkineula on päätetty kustantaa.
Kansainvälisessä ja skandinavisessa yhteistoiminnassa on päätetty olla 

mukana. Ilmoittaudutaan Kansainväliseen liittoon heti kun olosuhteet 
myöten antavat.

Liiton hallintoon valittiin V. Kanto, Aug. Lindell, A. Vuolle, Ida Vihuri, 
K. Salo, Elina Salmi ja Emil Niemi Tampereelta.

Muilta paikkakunnilta: J. Huhtamäki Hyvinkäältä, V. Kilpi Forssasta, 
F. Niemi Porista, J. Männistö Vaasasta ja A. R. Salmi Turusta.

Kuudes (ylimääräinen) edustajakokous.

Pidetty 8—10 p:nä marrask. 1919. J älleenrakeniamiskokous. Kokouk
sen avannut V. Kanto, lausuen m.m. seuraavaa:

»Viime liittokokouksen jälkeen hajaantuivat edustajat innokkaina ja 
toivorikkaina; kokouksen päätökset olivat onnistuneita. Siinä edustaja
kokouksessa päätettiin m m. esittää vaatimus 8-tunnin työajasta. Seu
rauksena oli tosin selkkauksia, etupäässä järjestymättömien työnantajain 
kanssa. Nämä selkkaukset olivat kuitenkin pieniä. Nyt jo on 8-tunnin 
työaikalaki hyväksytty.
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K. Leponiemi Yrjö Roine Lempi Heinonen
(Tampere) (Tampere) (Tampere)

Entisiä liittohallinnon jäseniä.

Meillä oli v. 1917 hyvät toiveet parantaa asemaamme ammatillisen ja 
parlamenttaarisen toiminnan avulla. Liittoomme kuului jäseninä noin 
90 prosenttia kaikista kutomateollisuudeu alalla työskentelevistä. Kun 
ottaa huomioon, että tällä alalla työskenteli paljon lapsia, voi sanoa, että 
ammattikunta oli järjestynyt jokaista miestä ja naista myöten.

Mutta kansalaissota löi kaikki murskaksi. Miten synkkää olikaan 
kaikki viime vuonna. Kuitenkin on taas kokoonnuttu rakentamaan hävi
tetyille raunioille. Toivon tälle rakennustyölle menestystä, toivon että 
edustajakokous onnistuisi tehtävässään.»

Osanottajat:

Osasto n:o 1 (Tamp. Finlayson) Kaisa Hilden, Aura Lehtinen ja Yrjö 
Roine.

Osasto n:o 2 (Forssa) Yrjö Aromaa, A. Flärmä, Albert Vuorio, Hilma 
Rasila ja Ida Saari.

Osasto n:o 3 (Tampereen Pellavatehtaan a.o.) F. A. Lehtola ja K. H. 
Salonen.

Osasto n:o 4 (Tamp. Villateollis. os.) J. Tunturi, Lempi Heinonen ja 
Lauri Aarnio.

Osasto n:o 5 (Hyvinkään) Albiina J ärvinen ja Hilma Tuomi.
» 6 (Tämp. Värjäri os.) K. V. Leponiemi.
» 7 (Tamp. Lapinniemen os.) Hilda Kulmala.
» 8 (Turun) Hilja Kanerva, Laura Numminen ja O. Salonen.
» 9 (Vaasan Kutomat, a.o.) Ida Lindholm ja J. Hj. Helander.

» 13 (Tamp. Kutoja a.o.) Hanna Nurmiaho.
» 15 (Seinäjoen osasto) Elis Leppänen.
» 16 (Antskogin osasto) Aina Lackman.
» 17 (Vaasan Villateht. a.o.) Elli Nousiainen.
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Osasto n:o 18 (Forssan Värjäri a.o.) Aug. Tähti.
» 19 (Porin puuvillateht. a.o.) Hanna Bergendahl, Hilja

Andersson ja Kalle Helin.
Osasto n:o 20 (Vaasan Laitosmiest. a.o.) S. Räihä.

» 21 (Äetsän osasto) Eine Lehtonen.
» 22 (Viipurin Kutoja a.o.) Anni Jokilehto.
» 24 (Tamp. Laitosmiest. a.o.) J. Paulajärvi.
» 25 (Turun Laitosmiest. a.o.) J. Nikkola.
» 27 (Kosken (H.L.) osasto) Vanja Sulkanen.
» 29 (Porin Laitosmiest. a.o.) Heikki Palkki.
» 35 (Vaasan Ruotsal. osasto) Edit Styf.

Liittohallintoa edustivat V. Kilpi, A. R. Salmi, F. Niininen, K. Salo, 
Ida Heinänen, taloudenhoitaja: V. Kanto, liiton järjestäjä: Hilda Hannunen.

S. Ammattijärjestöä: T. Bryggari.
Paperiteoll. työv. liittoa: S. I. Mäkinen.

Virkailijat:

Puheenjohtajat: J. Tunturi ja Aug. Härmä. Sihteerit: Pekka Häkli, 
Hilda Hannunen ja V. Kanto.

Tärkeimmät päätökset:

Amnestiakysymys luonnollisesti oli tällöin »päivänkysymyksiä» työväen- 
piireissä, siitä on hyväksytty seuraavat ponnet:

»että kansalaissodan johdosta valtiorikosoikeuksissa tuomituille — sikäli 
kuin he eivät ole tehneet itseään syypäiksi törkeisiin yksityisluontoisiin 
rikoksiin — on kiireellisesti julistettava yleinen armahdus; ja ettei vast- 
edeskään — yllämainituin poikkeuksin — kansalaissodan aikaisesta toi
minnasta maassa tai maan rajojen ulkopuolella oleskelleita syytetä eikä 
tuomita;

että kansalaissodan aikana tehdyistä yksityisluontoisista rikoksista 
tuomittujen asiat otetaan hetimiten uuden, laillisen ja oikeudenmukaisen 
käsittelyn alaisiksi;

että kaikille ehdonalaisuuteen tuomituille ja siihen aikaisempien armah
dusten kautta lasketuille sekä myöskin vastedes armahdettaville — poliit
tisista syistä tuomituille — palautetaan täydet kansalaisoikeudet;

että tämä poliittinen armahdus ulotetaan myöskin niihin, jotka poliit
tisista syistä ehdonalaisina ollessaan tekemistään rikoksista ovat tuomitut 
— rikoslain säätämän rangaistuksen lisäksi — kärsimään myöskin valtio- 
rikosoikeuksien antaman tuomion, ja

että myöskään aikaisemmasta rikoksesta kärsitty tuomio ei saa olla 
armahduksen esteenä.
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Samalla velvoitetaan sos.-dem. eduskuntaryhmä ajamaan eduskunnassa 
amnestiakysymyksen kaikessa laajuudessaan ja täydellisenä läpi.»

Sotaleskien ja orpojen avustaminen. On päätetty verotuksella koota 
Smk. 20,000:—, mikä jaetaan liiton jäsenperheistä kansalaissodassa leskiksi 
ja orvoiksi jääneille liittohallinnon lähemmin suunnitteleman jakamis
perusteen mukaan.

8-tunnin työaikalain ja suojeluslain valvominen. Hyväksytty päätös
lauselma:

»1) Työväestöstä on saatava pois arkuus. Valistustyön avulla on kasva
tettava työväestöä tietoisuuteen siitä, mitä suojaa työväen suojeluslait 
heille suovat. Tähän on liiton toimitsijain kiinnitettävä huomionsa, ja 
Kutomatyöläisessä on julaistava asiaa valaisevia kirjoituksia, kun lehti 
alkaa ilmestyä.

2) Työpaikoille valittujen työväen luottamushenkilöitten on tällaisista 
lainrikkomuksista ilmoitettava joko ammattitarkastajalle tai liiton toi
mistoon, että voitaisiin toimia niin, että tällaiset suojeluslait tulisivat käy
tännössä toteutetuiksi.»

Palkkatilastoa on päätetty ruveta keräämään.
Liiton äänenkannattajaa päätetty alkaa edelleen kustantamaan.
Sääntöihin tehty muutoksia ja päätetty liitto ilmoittaa yhdistysrekisté- 

riin ja kehoittaa osastoja menettelemään samoin.
Valistuskysymyksessä on päätetty, että pidetään m.m. ajatellun kurssi- 

toimin takia järjestäjää sikäli kuin varat sallivat ja muuten harjoitetaan 
valistusta puhutun ja kirjoitetun sanan avulla.

Työväen Sivistysliittoon on yhdytty, lukien v. 1920 alusta.
2 viikon kesälomasta täydellä palkalla päätetty tehdä anomus työnanta

jaliitolle.
Kansainvälisistä suhteista uudistettu mitä aikaisemmin on päätetty, 

lähinnä tarkoittaen skandinavista yhteistoimintaa.
Liittohallinnon varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Johan Tunturi puheen

johtajaksi, taloudenhoitaja Vihtori Kanto sihteeriksi ja jäseniksi: Kalle 
Leponiemi, Kustaa Salo, Lauri Aarnio, Ida Heinänen, Lempi Heinonen 
Tampereelta; Tilda Kari Forssasta, Hilma Ahonen Vaasasta, A. R. Salmi 
Turusta, Kalle Palmu Porista ja Emil Salo Hyvinkäältä.

Liiton toiminimen valtuutettiin kirjoittamaan puheenjohtaja Johan 
Tunturi ja sihteeri Vihtori Kanto.

Varajäseniksi valittiin J. V. Stenholm Forssasta, Laura Numminen 
Turusta ja S. Räihä Vaasasta.

Toimeenpanevaan valiokuntaan: V. Kanto, J. Tunturi, K. Leponie
mi, K. Salo, L. Aarnio, L. Heinonen ja I. Heinänen.
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Seitsemäs edustajakokous.
Pidetty 14—16 p:nä huhtikuuta 1922 Tampereella.

Osanottajat:

Tampereen osasto n:o 1: Ida Vihuri. A. Vuolle ja K. Leiniö.
Forssan osasto n:o 2: Y. Aromaa, A. Härmä, V. Kilpi ja A. Vuorio.
Tampereen osasto n:o 3: K. Salonen ja Maria Viitamäki.
Tampereen osasto n:o 4: J. Niemi, Emil Niemi, F. Niininen, Lempi 

Heinonen ja V. Lumiainen.
Hyvinkään osasto n:o 5: Otto Jokinen, Emil Salo, Katri Silfors ja 

J. Leino.
Tampereen osasto n:o 6: Emil Aalto.
Tampereen osasto n:o 7: Elina Salmi ja Maria Ahtola.
Turun osasto n:o 8: Hj. Nurmi ja Hilja Tammilehto.
Vaasan osasto n:o 9: Oskar Vuorinen ja Paavo Sinikallio.
Helsingin osasto n:o 12: Selma Ek.
Tampereen osasto n:o 13: Sanni Hietala.
Seinäjoen osasto n:o 15: Elis Leppänen.
Forssan osasto n:o 18: Aleksander Lehti.
Porin osasto n:o 19: Aino Laaksonen.
Tampereen osasto n:o 24: J. Paula järvi.
Kosken H.L. osasto n:o 27: Vanja Sulkanen.
Porin osasto n:o 29: Aate Julin.
Ilmakosken osasto n:o 33: Antti Silvennoinen.
Killinkosken osasto n:o 34: Elsa Nieminen.
Liittohallintoa edustivat: K. Salo ja J. Tunturi Tampereelta, A. R. 

Salmi Turusta, S. Räihä Vaasasta ja Tilda Kari Forssasta.
Tilintarkastajat Kaisa Hildén ja K. V. Petäjäniemi olivat myöskin 

saapuvilla, samoin liiton taloudenhoitaja V. Kanto ja kokouksen tulkki 
Aug. Lindell.

Tanskan Kutomateollisuustyöväen liiton edustajana oli saapuvilla luot
tamusmies Chr. Nielssen, Ruotsin Kutomatyöväen liittoa edusti luottamus
mies Gust. Janzén, S. Ammattijärjestöä edusti Matti Väisänen, Saha-, 
Seka- ja Kuljetustyöväen liittoa Hj. Niemelä, S. Paperityöväen liittoa 
S. J. Mäkinen, S. Työväen Musiikkiliittoa V. Ahtola ja Pienviljelijäin liittoa 
Heikki Laakso.

Virkailij at:

Puheenjohtajiksi valittiin liittohallinnon ehdotuksesta A. Vuolle, J. 
Tunturi ja V. Kilpi.

Sihteereiksi: Pääsihteeriksi toimittaja Aug. Lindell, sekä apulaisiksi 
edustajat Ida Heinänen ja Ida Vihuri.
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Kalle Palmu E. Salo Emil Niemi
(Forssa) (Hyvinkää) (Tampere)

Entisiä liittohallinnon jäseniä.

Tärkeimmät päätökset:

Tuotannon kontrolli. Esitettiin seuraava erikoisvaliokunnan mietintö:
Edustajakokous pitää tärkeänä vaatia työväelle oikeutta tuotannon 

järjestelyn sekä tuotannollisen finanssitoiminnan kontrolloimiseen, jonka 
vuoksi asiaa on selvitettävä niin laajoille työläisjoukoille kuin mahdollista, 
sekä esitettävä vallanpitäjille vaatimuksia sellaisen kontrollioikeuden saa
vuttamisesta siinä laajuudessa ja niissä muodoissa kuin vallitsevat olot ja 
työväen voimasuhteet kulloinkin myöden antavat.

Ehdotus hyväksyttiin.
Kesälomakysymys. Esitettiin seuraava erikoisasiainvaliokunnan mie

tintö n:o 1.
Koska eduskunnassa hyväksytty työsopimuslaki edellyttää työsopi

muksen perusteella 7 päivän loman 1 vuoden ja 4 päivän loman puolen 
vuoden palvelusajan jälkeen kaikille työläisille ja kun on uskottavaa, että 
tämä laki tulee vahvistetuksi, niin on silloin laissa tunnustettu periaate 
työväen kesälomasta.

Ottaen tämän huomioon ehdottaa valiokunta, että edustajakokous 
kutomatyöläisiin nähden hyväksyy lausuttavaksi lisäksi:

Että olisi erikoisesti kesälomakysymyksen takia käännyttävä yhtä
aikaisesti sekä liiton että osastojen taholta työnantajien puoleen esittämällä 
vaatimus kahden viikon kesälomasta täydellä palkalla ja että loma järjes
tettäisiin kesäk. 1 p:n ja syysk. 1 p:n välisenä aikana; sekä

että sitä ennen pidettäisiin yhteisiä kokouksia järjestyneiden ja järjes
tymättömien työläisten kesken pitämällä täten asiaa vireillä siihen asti, 
että vaatimus kesälomasta on täydelleen toteutunut.

Tämä ehdotus hyväksyttiin.
Kehoitus- ja valistustyö. Järjestävä valiokunta ehdotti lausuttavaksi:
Edustajakokous toteaa, ettei Ammattijärjestön harjoittama valistustyö 

ole vastannut tarkoitustaan, mikäli se koskee Kutomateollisuustyöväen
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liittoa ja kutomatyöläisiä, mutta koska edustajakokous pitää tärkeänä, 
että ammatillinen liike pysytetään ehjänä, päättää edustajakokous ehdottaa 
tulevalle Ammattijärjestön edustajakokoukselle:

1) että Ammattijärjestön harjoittama valistustyö nykyisessä muodossaan 
lakkautetaan;

2) että tästä johtuvat toimenpiteet jätetään vastavalittavalle liitto- 
hallinnolle;

3) että yksityisiä liiton jäseniä velvoitetaan harjoittamaan persoonal
lista agitatsioonia työtoveriensa keskuudessa ja osastoja perustamaan 
opintopiirejä jäsentensä opastamista varten järjestötehtäviin.

Ehdotus hyväksyttiin lyhyen keskustelun jälkeen.
Skandinavinen yhteistoiminta. Päätetty lähettää edustaja yhteistoi

mintaa järjestävään kongressiin.
Työväen suojelulait: »Kokous velvottaa liittoon kuuluvia osastoja val

vomaan, että työväen suojeluksesta annettuja lakeja ja asetuksia nouda
tetaan niin työnantajain kuin työntekijäin puolelta; ja

että jokaisessa teollisuuslaitoksessa olisi osaston valitsema luottamus
henkilö, joka olisi yhteydessä aina sen piirin ammattitarkastajan kanssa, 
mihin teollisuuslaitos kuuluu, tehokkaamman ammattitarkastuksen aikaan
saamiseksi.»

Palkkatilastot ja työpalkkalaki: »1) Edustajakokous velvoittaa liiton
jäseniä antamaan palkkatuloistaan tietoja liitolle, merkitsemällä ne liitto- 
hallinnon lähettämiin palkkatilastokaavakkeihin sen määräämänä 
aikana;

2) että edustajakokous velvoittaa osastojen johtokuntia heinä- ja 
tammikuun aikana antamaan liitolle tietoja tehtaalla maksettavista urakka- 
työn yksikköhinnoista täydellisen hinnoittelun; ja

3) että liittohallinnolle jätetään edelleenkin harkittavaksi työpalkka- 
lain aikaansaaminen kutomatyöläisille.»

Ammattijärjestön kansainvälisyy skysymy s: Asiassa oli tehty ehdotus 
sellaisen toivomuksen lausumisesta, että Aj:n tulisi liittyä Moskovan inter- 
nationaleen. 24 äänellä 5 vastaan päätettiin seuraavaa:

Liittokokous lausuu vaatimuksen, että S. Ammattijärjestö toistaiseksi 
intemationalekysymyksessä jäisi riippumattomaan asemaan, kunnes 
suuntakysymykset työväen keskuudessa selviävät.

Osastojen suhde puolueisiin: »Edustajakokous asettuu jäsenien puoluee
seen kuulumiseen nähden vapaaehtoisuuden kannalle, antaen jäsenilleen 
vapauden valita, mihin työväen puolueryhmään haluavat kuulua;

että osasto osastona ei kuulu mihinkään puolueeseen, eikä myöskään 
osastolla ole oikeutta puolueeseen kuulumisen syistä jäsentään eroittaa 
osastosta.»

Liittohallinnon jäsenet: Vakinaisiksi: A. Vuolle, Elina Salmi, Ida Heinä
nen, K. Salo, E. Niemi, J. Niemi, J. Paulajärvi, J. Tunturi, E. Aalto.
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Varalle: K. Leiniö, V. Lumiainen, Maria Viitamäki, Maria Ahtola, 
F. Niininen ja E. Nissinen.

Hallinto on nyt siis valittu tamperelaisten osastojen jäsenistä eikä enää 
erikseen hallinto, johon kuuluisi eri paikkakunnilta jäseniä ja tamperelaiset 
muodostaisivat toimeenpanevan valiokunnan.

Kahdeksas edustajakokous.
Pidetty 10—12 p:nä huhtikuuta 1925 Tampereella.

Osanottajat:

Tampereen os. n:o 1 Ida Heinänen ja Hugo Sirén.
» » » 3 Osk. Ahtinen.
}> » » 4 V. Lumiainen, Lempi Heinonen, Tyyne Lindroos

ja F. Niininen.
}> » » 6 Joel Aalto.
» » » 7 A. Penttinen ja Sanni Kork.

Forssan » » 2 Aug. Härmä, Juho Airola ja Y. Aromaa.
Hyvinkään » » 5 Mandi Grönroos ja J. Leino.
Turun » » 8 A. V. Aaltonen.
Vaasan » » 9 Tilda Åkerman.
Littoisten » » 11 Jukka Friberg.
Helsingin » » 12 Selma Ek.
Seinäjoen » » 15 Elis Leppänen.
Antskogin » » 16 Albert Lehto.
Forssan » » 18 Aug. Tähti.
Porin » » 19 Emmi Kantola.
Tampereen » » 24 K. E. Sarlin.
Orimattilan » » 26 Vanja Sulkanen.
Porin » » 29 J. S. Nordman.
Ilmakosken » » 33 Antti Silvennoinen.

Liittohalli nnosta: K. Salo, Emil Niemi, J. Tunturi, Elina Salmi ja K.
Leiniö.

Ammattijärjestöstä E. Huttunen, Paperityöv. liit. S. J. Mäkinen, Puu- 
työv. liit. A. Räsänen, Metallityöv. liit. J. A. Silander.

Virkailijat:

Puheenjohtajat: Aug. Härmä ja J. Tunturi; sihteerit: Aug. Lindell, 
Elina Salmi ja V. Lumiainen.

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
Erinäiset muutokset sääntöihin ovat olleet keskeisenä asiana. Esim.
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sairaskassan sääntöihin sellaisen muutoksen aikaansaaminen, ettei avustusta 
makseta 14:ltä ensimäiseltä sairastusvuorokaudelta, jolloin asianomainen 
saa täyden palkan, on kohdannut ankaraa vastustusta, mutta lopulta 
muutosehdotus on hyväksytty.

Jäsenten henkivakuuttamista on pohdittu, mutta asia jätetty liittohal
linnon valmisteltavaksi seuraavalle edustajakokoukselle.

Palkkatilastoa on edelleen päätetty kerätä.
/«ZeraaZioMaie-kysymyksessä nimikään omaksuttu sama kanta kuin 

edellisessä kokouksessa, nim. että Ammattijärjestön tulisi toistaiseksi 
pysyä riippumattomana.

Muut asiat, kuten valistustyö y.m. käsittelevät sisäistä käytännöllistä 
toimintaa.

Liittohallinto: Luottamusmieheksi on valittu edelleen V. Kanto. Muiksi 
jäseniksi: J. Tunturi, Ida Heinänen, Elina Salmi, O. Ahtinen, K. Salo, 
J. Paulajärvi, K. Leiniö, J. Niemi ja K. Sarlin.

Yhdeksäs edustajakokous.
Pidetty 3 ja 4 p:nä helmikuuta 1930 Tampereella.

Osanottajat:
Tampereen osasto n:o 1: Sanni Kork, H. Koskinen, Selma Murto. 
Forssan osasto n:o 2: Evert Mäkelin, Väinö Kilpi, Harald Olenius, Signe

Pakkanen, Urho Kantola, Hjalmar Filppu.
Tampereen osasto n:o 3: Kustaa Korva, Tilda Tuomisto.
Tampereen osasto n:o 4: F. V. Mäki, Aili Suhonen, Hilda Poukka, Olga

Vilenius, Juho Nieminen, Tilda Juurela.
Hyvinkään osasto n:o 5: Fiina Laurell, Saimi Vilen, Jooseppi Leino. 
Tampereen osasto n:o 7: Jenny Matinaho, K. Nieminen, Mandi Järvinen,

Venla Valo.
Turun osasto n:o 8: Edith Grönroos, Maria Ahtola, Lempi Jauhiainen,

Mandi Niemi.
Vaasan osasto n:o 9: Hanna Tammelin.
Tammisaaren osasto n:o 10: Aini Merineva.
Littoisten osasto n:o 11: Gunnar Fröberg, Eino Salminen.
Helsingin osasto n:o 12: Elvi Koskelin.
Nokian osasto n:o 14: Saara Nieminen.
Antskogin osasto n:o 16: Karl Virnan.
Forssan osasto n:o 18: Kalle Kataja, Reino Huima.
Porin osasto n:o 19: Arttur Särkioja. IV.
Äetsän osasto n:o 21: Selma Salminen.
Tampereen osasto n:o 23: Anselm Tienari.
Tampereen osasto n:o 24: Johannes Paulajärvi.
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Orimattilan osasto n:o 26: Senja Lagerroos.
I.ahden osasto n:o 27: Ida Kovanen.
Hämeenlinnan osasto n:o 28: Kaisa Oksanen.
Porin osasto n:o 29: Sofia Salo.
Pietarsaaren osasto n:o 30: Saima Puroaho.
Keuruun osasto n:o 31: Anna Vanhanen.
Ilmakosken osasto n:o 33: Martta Silvennoinen, Asko Silvennoinen.
Killinkosken osasto n:o 34: Viljo Perälä.
Liittohallinto: Kustaa Salo, Juho Tunturi, Ida Heinänen, Elina Salmi, 

Hugo Sirén.
Kutsuvieraita: Saksan Kutomatyöväen liiton edustaja, tov. Hugo 

Dressell, Tanskan Kutomatyöväen liiton edustaja, tov. Chr. Nielsen, Ruot
sin Kutomatyöväen liiton edustaja, toveritar Gerda Nyberg, Norjan Kuto
matyöväen liiton edustaja, tov. E. N. Nielsen. S. Liiketyöntekijäin liiton 
edustaja, tov. K. A. Fagerholm, S. Paperiteollisuustyöväen liiton edustaja, 
tov. K. Kankari, S. Rautateiden työntekijäin liiton edustaja, tov. A. V. 
Savolainen, Suomen Työläisliiton edustaja, tov. K. E. Louhikko, Amma
tillisten Järjestöjen Valtuuskunnan edustaja, tov. Ernst Lähde ja S. Työväen 
Musiikkiliiton edustaja, tov. K. Lehtinen. Lisäksi olivat kutsuvieraina 
kokouksessa liiton entiset luottamusmiehet, toverit V. Kanto ja S. Vuorio 
ja liiton tilintarkastajain edustajana toveritar Kaisa Hilden. S. Ammatti
järjestöstä oli saapunut I. Heikka.

Virkailijat:

Puheenjohtajat: E- Mäkelin, V. Kilpi ja K. Salo; sihteerit: L. Mikkonen, 
Ida Heinänen ja U. Kantola.

Tärkeimmät päätökset:

Tämän kokouksen asiakäsittelyssä voi erikoisilmiönä havaita sen ta
pahtuneen suuntakysymysten merkeissä. Edustajat muodostivat kaksi 
eheää ryhmää: länsimaisella kannalla olijain 37 ja äärimäisen vasemmiston 
18 edustajan ryhmät.

Suhde S. Ammattijärjestöön: 31 äänellä 18 vastaan on päätetty seu
ra a vaa:

»edustajakokous hyväksyy liittohallinnon toimenpiteen liittomme erot
tamiseksi S. Ammattijärjestön jäsenyydestä;

edustajakokous lausuu toivomuksenaan, että maahamme saataisiin 
perustetuksi länsimaisella ammattiyhdistysliikkeen pohjalla toimiva am
matillisten liittojen keskusjärjestö; sekä

velvoittaa liittohallinnon heti keskusjärjestön tultua perustetuksi 
liittämään liittomme siihen kaikkine jäsenineen.»
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Tämä päätös on kokouksen tärkein, sillä se pelasti liiton vuoden 1930 
taantumuksen myllerryksessä, jossa Ammattijärjestö ja siihen kuuluneet 
liitot tuhoutuivat.

Uudet säännöt liitolle, osastoille ja avustuksiin nähden hyväksyttiin. 
Niiden mukaan liittovero ja avustukset korotettiin sekä turvaavat uudet 
säännöt liittoa valtausyrityksiltä.

Palhkaliihkeel: Asiasta hyväksytty seuraava päätöslauselma:
»1) Valmisteltaessa palkkaliikkeitä on tarkoin harkittava, onko palkka- 

ja muiden työehtojen parannuksiksi tehtävien esitysten oltava työehto
sopimusten pohjalla vaiko ilman sitä. t

2) Jos työnantajalle esitetään työehtosopimus, niin sitä tehtäessä 
tulee huomioon ottaa:

a) että siinä määritellään alimmat aikapalkat ja urakkatyöhinnat;
b) että siihen ei saa sisältyä Työehtosopimuslain määräämää hyvitys- 

sakkoa tai muuta vahingonkorvausvelvollisuutta sitä vastaan tehdyistä 
rikkomuksista;

c) että siiliä on määräykset osastojen valitsemien luottamusmiesten 
toiminnan turvaamisesta;

d) että sillä ei millään tavalla rajoiteta työntekijäin ammatillista jär
jestäytymistä.

3) Tehtäessä työnantajalle esityksiä palkka- tai muiden työehtojen 
parantamisesta samoin kuin työnseisausten toimeenpanemisessa on osasto
jen ja jäsenten ehdottomasi noudatettava liiton sääntöjä ja liittohallinnon 
päätöksiä ja ohjeita.

4) Rikkuriksi julistamisoikeus liiton alaan kuuluvissa palkka- ja muissa 
työehtosopimusliikkeissä on ainoastaan liittohallinnolla.»

Kansainvälisyysasiassa hyväksyttiin seuraavaa:
»1) että liittomme edelleenkin kuuluu Pohjoismaisten Kutomatyöväen 

j ärjestöjen Yhteistyöj ärjestöön;
2) että liittomme liittyy Kansainväliseen Kutomatyöväen liittoon ja 

velvoittaa liittohallinnon ryhtymään toimenpiteisiin, että tämä liittyminen 
voisi tapahtua jo kuluvan vuoden alusta lukien;

3) Kansainväliselle Kutomatyöväen liitolle samoin kuin Pohjoismaiselle 
Kutomatyöväen järjestöjen Yhteistyöjärjestölle menevät jäsenmaksut 
suoritetaan liiton rahastosta.»

Keskustelun kuluessa oli Korva ehdottanut, että liittohallinto ottaisi 
huomioon Forssan osaston esityksen suhteiden kehittämisestä myöskin 
itään päin. Kun ehdotusta oli myöskin kannatettu, toimitettiin asiasta 
nimenhuutoäänestys, jolloin 37 äänellä 18 vastaan ehdotus tuli hyljätyksi.

Kansainvälisyyskysymyksen tultua loppuunkäsitellyksi hyväksyi edus
tajakokous keskustelutta seuraavan, Kansainvälisen Kutomatyöväen 
liiton sääntöjen 5 §:ssä mainitun kirjallisen vakuutuksen:

»Edustajakokous vakuuttaa tunnustavansa Kansainvälisen Kutoma-
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työväen liiton samoin kuin Kansainvälisen Ammattiyhdistysliiton (Amster
damin internationaalin) ohjelman ja hyväksyy näiden liittojen säännöt ja 
päätökset.»

Suhde poliittisiin puolueisiin: »1) Suomen Kutomateollisuustyöväen 
liitto on siihen liittyneiden työläisten ammatillinen järjestö eikä kuulu 
mihinkään poliittiseen puolueeseen;

2) liiton alaiset järjestöt eivät saa järjestöinä yhtyä mihinkään poliitti
seen puolueeseen eivätkä kantaa niille veroa;

3) liiton ja osastojen varoja ei saa käyttää eikä lahjoittaa poliittisille 
puolueille, niiden järjestöille tai muille yhtymille, eikä muihin tarkoituksiin 
kuin sellaisiin, jotka välittömästi edistävät liiton omaksuman suunnan 
mukaista ammattiyhdistysliikettä.»

Liiton äänenkannattaja: »Edustajakokous tunnustaa Ammatillisten 
Järjestöjen Valtuuskunnan julkaiseman ammattiyhdistysväen äänen
kannattajan »Palkkatyöläisen» merkityksen ammatillisena valistustyömuo- 
tona ja kehoittaa liiton osastoja tilaamaan sitä osastoille ja osastojen vir
kailijoille sekä valitsemaan asiamiehiä levittämään »Palkkatyöläistä»;

liiton äänenkannattajaa »Kutomatyöläistä» julkaistaan kuusi kertaa 
vuodessa niin että se ilmestyy joka toinen kuukausi; 4 numeroa 16-sivuisena
ja 2 numeroa 8-sivuisena;

lehti jaetaan jäsenille ilmaiseksi ja lähetetään postitse jokaiselle, joka 
siinä tarkoituksessa ilmoittaa postiosoitteensa;

osastot velvoitetaan vastaanottamaan ja liiton toimistoon lähettämään 
jäsenten osoiteilmoitukset samoin kuin mahdolliset muutokset niihin; 

muut tästä johtuvat käytännölliset toimenpiteet jätetään liittohallinnon
järjesteltäviksi.

J os liiton rahavarat tekisivät myöhemmin mahdolliseksi saada »Kutoma
työläinen» ilmestymään useammin, tai muuten voi järjestää tämän asian 
nykyistä edullisemmalla tavalla, on liittohallinnolla siihen oikeus.»

Rikkurikysymys: »1) rikkureina, pettureina tahi muuten epätoverilli- 
sesti toimineet asetetaan liittomme jäsenistön puolelta moraalisen boiko- 
teerauksen alaisiksi sekä yksityisessä että järjestöelämässä;

2) rikkureina, pettureina tai muuten epätoverillisesti menetelleitä voi
daan ottaa liiton jäseniksi, jääden kuitenkin päätöksen teko jokaisessa 
erikoistapauksessa liittohallinnon tehtäväksi, riippuen siitä, mitkä asian
haarat mahdollisesti ovat edellämainitunlaisiin tekoihin johtaneet;

3) tällä tavoin jäsenyyteen otetut asetetaan erikoismääräysten alaisiksi 
jäsenyyteen ja luottoon nähden, ollen nämä määräykset riippuvaisia siitä, 
minkä luontoinen teko on ollut. Tämän lisäksi vaaditaan osaston kokouk
selle esitettävä kirjallinen anteeksipyyntö, ja että kaikki k.o. henkilöt 
hyväksytään jäseniksi yhden vuoden koeajalla ja vasta sen kuluttua lo
pullisesti päätetään varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä;

4) edellä mainittujen erikoismääräysten sovelluttamisen helpottamiseksi
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luokitetaan edellä mainitut henkilöt kolmeen luokkaan: a) itsetietoisiin, 
b.) suuren puutteen tai puuttuvan tietoisuuden aiheuttamiin, c) alaikäisiin 
tai holhouksen alaisiin, jotka ovat ryhtyneet mainitunlaisiin tekoihin vasten 
omaa tahtoaan.»

Liiton 2ö-vuotisjuhla ja -merkki: »Kun liitto ensi vuonna tulee 25- 
vuotiaaksi, niin liiton taholta ei järjestetä mitään erikoista juhlaa sen 
johdosta, vaan kirjoitetaan ja kustannetaan liiton 25-vuotishistoriikki. 
Sen sijaan osastoja kehoitetaan mainittuna aikana järjestämään juhlia 
sanotun merkkipäivän johdosta, joihin juhliin liitto kustantaa juhlapuhu
jan.»

Hyväksyttiin keskustelutta liittohallinnon ehdotus, että kaikille niille 
jäsenille, jotka ovat yhtämittaisesti olleet liitossa 25 vuotta, annetaan 
erikoinen liiton merkki omistuskirjoituksella. Ensimäisct merkit jaetaan 
liiton täyttäessä 25 vuotta. Merkkien hankinta jää liittohallinnon huoleksi.

Liittohallinlo: J. A. Niemi, Elina Salmi, R. Haikka, J. Nieminen, 
Lempi Heinonen, A. Tienari, R. Kolinen, J. Tunturi ja Ida Heinänen; 
varalle: V. Lumiainen, Mimmi Rajala, F. V. Mäki, Sulo Lindfeldt, P. Lehto
nen ja Mandi Järvinen.

Sihteeriksi ja luottamusmieheksi valittiin 3:sta hakijasta 37 äänellä 
18 vastaan K. V. Syrjänen.

Edustajakokouspäätökset osoittavat millaiset asiat kunakin toimi
kautena ovat olleet käytäntöön, olosuhteiden mukaan, sovellettavana.



Työriidat ja palkkaliikkeet.

Ennen liiton perustamista esiintyneistä palkkaliikkeistä 
ja työriidoista on viralliseen tilastoon pohjautuva maininta 
tämän julkaisun johdannossa.

Kuten edustajakokouspäätöksistä ilmenee, on liitto omak
sunut kannan, ettei palkkataisteluja pitäisi päästää synty
mään harkitsemattomina »pistolakkoina». Vuoden 1907 
toimintakertomuksessa niinikään sanotaan: »Työrettelöiden 
suhteen on oltu sitä mieltä, että niitä on mahdollisuuksien 
mukaan koetettava sovittaa pienemmilläkin voitoilla, koska 
varat lakkokokassassa ovat pienet». Lakkoilemaan ei ole 
pyritty lakkoilemisen halusta, vaan sikäli kun työrettelöitä 
ja palkkariitoja on ollut, ovat ne puhjenneet puutteen pakot
tamina, kun työnantajat ovat useassa tapauksessa kylmän 
töykeästi suhtautuneet työläisten asiallisiin ja kainoim- 
piinkin, asemansa parannnusta tarkoittaviin, anomuksiin. 
Erikoisesti se, että työnantajat, vaikka ovat itsekin melko 
hyvin järjestyneet, eivät ole halunneet tunnustaa työläisten 
ammatillisia järjestöjä tasavertaisiksi sopimuskumppaneiksi, 
on ollut omiaan vaikeuttamaan nevottelutietä sovintoon 
pääsyä.

Liiton toimintakertomusten mukaisesti selostetaan tässä 
niitä palkkaliikkeitä ja muita työriitoja, joita kutoma-alalla 
liiton toiminta-aikana on esiintynyt ja muistiin tullut mer
kittyä.

Vuosi 1907.

Huhtikuun 1 p.pitämässään kokouksessa päätti Tampe
reen Pellavatehtaan työväestö isännistölleen jättää 
vaatimuksen palkan korotukseksi, alimpana palkkana pyydet

4
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tiin 30 p. naisille ja 40 p. miehille tunnilta, vaatimus teh
tiin kirjallisesti lähetystön kautta.

Huhtikuun 20 p. saivat he vastauksen, jossa sanotaan 
m.m.

»Myöntäen oikeutetuksi palkan korotuksen mahdolli
suuden rajojen sisällä, on isännistö jo joku aika sitten ryhty
nyt tarpeellisiin valmistustöihin sellaista varten ja on se 
viimeistään ennen 15 p. toukokuuta astuva käytäntöön, 
mikäli mahdollista ennemminkin.

Esityksenne, että niille henkilöille (kankurit) y.m., jotka 
satunnaisesti odottavat työtä, maksettaisiin yksi markka 
kultakin odotuspäivältä, pidämme muutamissa tapauksissa 
kohtuuden mukaisena ja tulemme siitä syystä, milloin muuta 
työtä ei voida tarjota, maksamaan tämä korvaus. Jos 
odotusaika on vähintäin koko päivä ja työn puute johtuu 
yleisestä työn juoksusta eikä ole tehtaalle tapahtuneen 
vaurion aiheuttama.

Ylityöstä suostumme maksamaan 50 % koroituksen 
kuten konepajallammekin.»

Vastaukseen työväestö päätti tyytyä, mutta pian huomasi 
pettyneensä. Palkkaa ylennettiin vain joillekin kätyreinä 
esiintyneille ja ne, jotka työnsä puolesta olisivat sen ansain
neet, jäivät ilman. Myöhemmin, kun lähetystö kävi tästä 
valittamassa tehtaan johdolle, tuli asiaan jonkunverran 
korj austa.

Huhtik. 10 p:nä ilmoitettiin Hämeenlinnan ver
katehtaan työläisille, että heidän on jäätävä ylityöhön 
ja luvattiin 15 penniä ylityötunnilta. Työntekijät vaativat 
25 penniä. Isännistö perääntyi ylityönteettämismääräykses- 
tään, johon asia raukesi.

Huhtik. 19 p:nä jätti lähetystö Tampereen Ruus
kasen & Kump. Villakehruu- ja kutomotyöläisten 
puolesta isännistölle palkkainkorotusanomuksen ja työehto- 
sopimusehdotelman. Anomukseen ei vastattu, vaan jälkeen
päin muutamille ylennettiin palkkaa.

Huhtik. 22 p:nä ilmoitettiin Finlaysonin tehtaan 
työväelle, että he ovat 14 vuorokauden kuluttua työstä 
vapaat, elleivät lakossa olleet kirvesmiehet sitä ennen sovi 
työriitaansa. Kymmenkunnan kirvesmiehen takia uhkasi 
isännistö 3,000 työläistä sululla. Asian johdosta piti tehtaan 
työväki yleisen kokouksen, jossa valitsi 12 henkisen komitean 
asiaa sovittelemaan. Molemmin puolin hyväksyttiin seuraava 
sovitteluehdotus:
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»1) Että kaikki kirvesmiehet ja puusepät pääsevät van
hoille paikoilleen;

2) mitään vainoomista isännistön puolesta lakossa ja 
työnsulussa olleita kohtaan ei tulla harjoittamaan;

3) henkilöt, jotka kauemmin ovat tehtaan palveluksessa 
olleet, pidetään työssä ja myönnetään ne oikeudet kuin heille 
kuuluu;

4) tehtaan hallinto sitoutuu noudattamaan Suomen 
rakennusmestariliiton Tampereen osaston hyväksymää kir
vesmiesten palkkasopimusta.»

Suomen Trikootehtaan värjärit, neuvoteltu
aan liiton toimeenpanevan valiokunnan kanssa, jättivät 
huhtikuun 28 p:nä isännistölle palkkojen korotusanomuksen. 
Toukokuun 3 p:nä saivat kielteisen vastauksen. Toukok. 
6 p:nä työntekijät sanoutuivat irti. Työnantajat jättivät 
asian liitolleen, minkä jälkeen alkoi sovittelu, johon ottivat 
osaa kutomatyönantajain liitosta varatuomari E. Snellman 
ja työntekijäin liitosta sihteeri K. Hellman. Yksimielisyyteen 
päästiin kummankin puolisten myönnytysten kautta ja tuli 
työntekijäin palkka muuttumaan viikkopalkaksi ja koroi- 
tettiin palkkaa 2 mk. viikolta. Sovittelu suoritettiin touko
kuun 10 p:nä.

Toukokuussa Klingendahlin tehtaan työväki esitti 
isännistölle pyynnön, että mestari Paul Hilbig työväkeä 
kohtaan osoittamansa »hävyttömän ja röyhkeän käytöksensä 
takia» eroitettaisiin. Mestarin käyttäytymisestä esitettiin 
seuraavaa:

»On huutanut ja kirkunut työntekijöille ja vaatinut 
koneita käymään ennen tehtaan järjestyssääntöjen määrää
mää aikaa. Kiroilee, huutaa ja tepastelee työntekijöille 
niin, että kerran rikkoi kellonsakin mainitussa menossa. 
Työntekijöitä muutellaan yhtämittaa koneesta toiseen, vaa
tien työtä enemmän kuin on mahdollista saada. Jos joku 
huomauttaa, että ei voi saada enemmän, kun aina muutellaan, 
huutaa hän ja kirkuu. Määräilee tyttöjä, jotka ovat ruumiin 
rakenteeltaan lyhyitä, korkeisiin koneisiin, jossa heidän on 
perin vaikea työskennellä. Kun tästä asianomainen on men
nyt valittamaan insinööri Tenlénille, on mestari tuuppinut 
tyttöä siksi tukevasti, että tyttö itki kosketuksesta. On 
käynyt kiinni tyttöjen käsivarsista ja puristellut, kun tytöt 
eivät ole ryhtyneet työhön, ennen järjestyssääntöjen määrää
mää aikaa. On käynyt käsivarsista kiinni hosuessaantyttöjä 
työhön. Käsivarsista on kuljetellut tyttöjä toisesta kerrok
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sesta toiseen. Määrää ja pakottaa tyttöjä yötyölle, vaikka 
tytöt ovat nimenomaan sanoneet etteivät he ole vielä 18 
vuotta täyttäneet. Mestari vähentelee palkkoja mielin määrin, 
ilman edelläkäypää sanomista. Mestari on poltellut tupakkaa 
tehtaassa ja tästä on syytetty työväkeä. Hän näyttelee 
ruumiillaan, vääristellen niskojaan ja jalkojaan, tyttöjen 
käytöstä. Selfacktor-koneita mestari kopuloitti niin, että 
neljäkin konetta on ollut yhtäaikaa rikki; joista toiset ovat 
seisoneet kuukaudenkin. Tästäkin on syytetty työntekijöitä. 
Kun mestari ei ole osannut asettaa säättipyöriä paikoilleen 
on tullut huonoa työtä, tästä on syytetty työntekijöitä. 
On syytetty työntekijöitä kirjojen lukemisesta tehtaassa, 
vaikka mainittu henkilö ei ole koskaan kuljettanut kirjoja 
tehtaaseen. Mestari on esittänyt patruunille, että miehet 
muuttelee vekselipyöriä, kun tulee paksumpaa lankaa kuin 
pitäisi. Tästä on patruuni moittinut työntekijöitä. Näitten 
lisäksi tuotiin joukko edelläolevain kaltaisia tapauksia.»

Edelleen vaadittiin, että: »Työ alotetaan klo 6 aamulla 
ja lopetetaan klo 6 illalla, yhden tunnin aamiais- ja päivällis- 
lomalla. Yötyö alotetaan klo 6 illalla ja lopetetaan klo 3 
aamulla yhden tunnun ruokalomalla. Lauantait ja juhla- 
aatot kuten ennen».

Kirjelmään, jonka olivat allekirjoittaneet Villateollisuus
työväen osastot, vastasi tehtaan hallitus ilmoitustaululla 
tehtaalla, ettei he ryhdy mihinkään neuvotteluihin vieraiden 
kanssa.

Kun työväestö valitsi keskuudestaan komitean, joka kävi 
isännistölle vakuuttamassa, että sisälle jätetty anomus 
on todella koko mainitulla osastolla työskentelevien työn
tekijäin oma, niin isännistö antoi asian työnantajaliitolle 
ja ryhdyttiin asiaa sovittelemaan. Sen tulos on seuraava:

»Sen jälkeen kun Villakutomateollisuusammattiosasto kir
joitelmassa 27 päivältä viime huhtikuuta on vaatinut työn
johtaja Paul Hilbigin eroittamista F. Klingendahl & C:o 
osakeyhtiön tehtaasta, ovat sanottu ammattiosasto, edustaes
saan mainitun tehtaan työväkeä kampalankaosastolla, ja 
mainitun tehtaan isännistö tehneet seuraavan sopimuksen, 
joka on julkaistava kampalankaosaston molemmissa kerrok
sissa.

Kun toimitetussa tutkinnossa on tullut selville, että 
työnjohtaja Hilbig on sopimattomasti kohdellut työn
tekijöitä, mutta myöskin toiselta puolen, että työnteki
jätkin ovat antaneet aihetta siihen, sitoutuu tehtaan hai-



53

linto valvomaan, että hänen kohtelunsa työntekijöitä vas
taan muuttuu sävyisäksi.

Sekä työntekijät että tehtaan hallinto sitoutuu olemaan 
vainoomatta ketään mielipiteittensä tähden, isännistö niitä, 
jotka ovat esiintuoneet muistutuksensa mainittua työn
johtajaa vastaan ja työntekijät niitä, jotka eivät ole yhtyneet 
muistutukseen, ollen tietysti työntekijät velvollisia käyttäy
tymään siivosti ja edelleenkin noudattamaan tehtaan jär
jestyssääntöjä ja herra Hilbigin määräyksiä työn kunnolli
sesta toiminnasta, jotta työn laatu ja valmistus tekee mah
dollisesti kyseessä olevan osaston käyttämisen. Jos työn
tekijä ei noudata tätä sopimusta, on tehtaan isännistö oikeu
tettu kääntymään siitä ammattiosaston puoleen.

Jos nykyisten työntekijäin erottaminen osastolta tulisi 
tarpeeseen työn vähyyden tähden, sitoutuu isännistö erotta
maan tehtaasta etupäässä ne, jotka ovat viimeksi otetut 
työhön.»

Sopimuksen allekirjoitti ammattiosasto ja tehtaan hal
linto ja vaikkakin siihen useiden työläisten taholta suivaan
nuttiin tyytymättömyydellä, on sopimuksella tärkeä peri
aatteellinen arvo: Tehtaan johto ja neuvotteluihin osallistu
nut työnantajaliitto sopimuksen kautta tunnustaa ammatti
osaston edustaneen tehtaan työväkeä ja tavallaan tunnus
tetaan ammattiosastolle oikeus sekaantua työntekijöitä 
koskeviin väärinkäytöksiin.

Jälkeenpäin järjestettiin työaika tehtaalla työntekijäin 
toivomalla tavalla.

Huhtikuun lopulla jättivät Forssan vär. järit 
palkankorotusanomuksen isännistölle. Kahteen aikaisemmin 
tehtyyn olivat saaneet kieltävän vastauksen. Nyt 15 p:nä 
toukok. isännistö vastasi seuraavasti: »Forssan Oy:n johto
kunta, siihen nähden, että värjäys- ja valmistusosastojen 
työntekijöillä Forssassa vielä on jonkunverran pienempiä 
palkkoja kuin muissa puuvillatehtaissa maassamme, on 
päättänyt korottaa palkat ylipäänsä seuraavasti: Nuorem
mille työntekijöille l:50:llä ja vanhemmille täysin työkykyi
sille 2 mk:lla viikossa, eli prosenteissa 15—20 %:lla.»

Toukokuun 28 p:nä esittivät Forssan kehrääjät seuraa- 
van palkkainkorotuspyynnön:

8—10 mk. viikkopalkkaan ylennystä 20 %
10—15 » » » 15%
15—20 » » » 10%
20 » » » 5 %
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Isännistö lupasi palkkoja tasotella ja käytännössä se 
hoidettiin siten, että n. 50 työntekijää sai lisäystä 50 pen. 
—1 mk., mutta n. 250 jäi ilman. Tämä aiheutti ansaittua 
tyytymättömyyttä.

Forssan kutojat niinikään toukokuussa anoivat 
palkkoihinsa koroituksia perustellen sitä elintarpeiden hin- 
tain suunnattomalla kohoutumisella, jota isännistö ei ole 
halunnut huomata.

Viikkopalkalla työskentelevistä saivat osa 1 mk:n ylen
nyksen, osa 50 pennin, monien jäädessä korotusta vaille. 
Kappalepalkalla työskentelevät 5 pen. kpl., rullakoneessa 
pariin lankaan ja puolakoneessa 5 pen. muutamiin lajeihin. 
Korotukset ovat pieni murto-osa siitä mitä työläiset pyysivät, 
mutta, vaikkakin katkerin mielin, tyytyivät työläiset näihin 
vähäisiin muruihin.

Porin Puuvillatehtaan a.o. päätti 17 p:nä 
toukokuuta pyytää isännistöltä rulla- ja kehruuosastojen 
työläisille lisäpalkkaa. Isännistö vastasi kieltävästi. Työläi
set lakkasivat työstä minkä jälkeen isännistö ylensi palkkoja 
ja työntekijät palasivat työhön. Toiminta oli järjestämätöntä 
»tulen kanssa leikittelyä», mutta kuin sattumalta päättyi 
onnellisesti.

Lapinniemen tehtaan työväki keväällä anoi palk
koihin koroitusta, mutta sai kieltävän vastauksen, eikä sillä 
kertaa nähty olevan mahdollisuuksia taistelullakaan asiaa 
voittaa.

Turun puuvillatehtaan työväki anoi kesällä lisää 
palkkaa saadenkin toimenpiteellään tuloksia. Lähemmät 
tiedot puuttuvat.

Samoin kuin edellä, viimeisimmäksi Tampereen Verka- 
tehtaan työläisiin nähden.

Vaasan Puuvillatehtaalla on ollut sovitte
luja sen takia kun keväällä työläisiä vähennettäessä isän
nistö oli luvannut tarvittaessa ottaa ennen muita nämät 
erotetut työhön, mutta aikoikin syksyllä, uutta työvoimaa 
ottaessaan syödä sanansa. Asiassa saatiin sovinto työläisten 
eduksi.

Hyvinkäällä on syksyllä ollut riitaisuuksia työstä 
erottelemisien ja mestari Blackbörnin mielivaltaisen käyt
täytymisen takia. Työntekijöille suotuisaan tulokseen eivät 
sovittelut johtaneet. 1 erot. työläisistä otettiin takaisin 
mutta, kuten työläiset vaativat, mestaria ei erotettu, joskin 
riitaisuus lienee vaikuttanut mestariin hillitsevästi.
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Samalla paikkakunnalla naulattiin 11 p:nä jouluk. teh
taan kehruuosaston seinään julistus, joka sisälsi, että seu- 
raavan vuoden alusta koko kehruuosastolla muutetaan työ 
urakkatyöksi ja palkka maksetaan 10 % korkeamman 
arvion mukaan kuin heinäkuun koeviikolla. Työläiset 
kokouksessaan päättivät olla suostumatta tällaiseen järjes
telyyn. Liiton toimeenpanema valiokunta on merkinnyt 
kannakseen, että asiassa sovittelulla olisi päästävä onnelli
seen tulokseen. Asian ratkaisu jäi seuraavalle vuodelle.

Finlaysonin tehtaan kehruussa työskennelleet ala
ikäiset tytöt jäivät marraskuussa työstä pois. Sovitteluilla 
osa pääsi jälleen työhön.

Vuosi 1908.

Työriitaisuuksien vaatima huomio tänä vuonna on koh
distunut pääasiassa Hyvinkäälle. Siellä jo edellisen 
vuoden lopulla ilmeni monesta syystä »sähköä» ja tänäkään 
vuonna ei riitoja saatu likvidoituksi »päiväjärjestyksestä» 
pois. Työväki on vaatinut työnjohtaja Vidstrandin ja 
työntekijäin A. Nummelinin ja F. Helinin erottamista ja 
erotettujen työläisten ottamista takaisin. Hyvinkään teh
taan työväki yhteistoiminnassa liiton johdon kanssa laati 
seuraavan sopimusehdotelman:

1) Hyvinkään verkatehtaalla tulee työaika olla 10 tuntia 
päivässä paitsi lauantaina ja juhlapäivien aattoina 8 tuntia.

2) Vapunpäivä ja valtiolliset vaalipäivät ovat työstä 
vapaat.

3) Työnantaja tunnustaa järjestäytymisen eikä millään 
tavalla ahdistele työntekijöitä siitä, että kuuluvat johonkin 
yhdistykseen.

4) Uusia työntekijöitä ei oteta tehtaaseen työhön niin 
kauvan, kuin entisiä yhtiön palveluksessa olleita on saatavissa.

5) Työn vähentyessä vähennetään työaikaa eikä työn
tekijöitä.

6) Kaikilla tehtaan osastoilla maksetaan 18 vuotta 
täyttäneille naispuolisille työntekijöille alinta palkkaa Smk. 
15:— viikko, jos työntekijä joutuu työtä odottamaan mak
setaan hänelle 2:50 päivältä. Kutojaoppilaille maksetaan 1 
markka päivältä ja kutojalle opettamisesta 2:— viikolta. 
Miesten palkat, jotka ovat alle Smk. 20:— viikolta on koro
tettava 10 %. Ylityöstä 50 % koroitus ja pyhätyöstä 100
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% koroitus, pyhäksi lasketaan aika lauantai-illasta kello 3 
maanantaiaamuun kello 6. Nykyiset palkat, jotka ovat yli 
tässä mainittuja alimpia määriä on ehdottomasti pysytettävä 
entisellään.

7) Kaikki riitaisuudet, jotka johtuvat tämän sopimuksen 
rikkomisesta tahi työnjohtajan sopimattomasta menette
lystä työntekijöitä kohtaan ratkaistaan sovinto-oikeudella, 
johon kumpainenkin riitapuoli valitsee 2 jäsentä ja nämä 
yhteisesti yhden, jos puheenjohtajan vaalissa ei päästä 
yksimielisyyteen ratkaisee sen arpa.

8) Sopimus astuu voimaan 1 p. helmikuuta v. 1909 ja 
kestää 2 vuotta ja sen jälkeen 1 vuoden kerrallaan ellei sitä 
3 kuukautta ennen määräajan loppua kummaltakaan puolen 
sanota ylös.

Ehdotelma on Hyvinkään tehtaalaisosaston ja on liitto- 
hallinto sen hyväksynyt paitsi on kantanaan merkinnyt, 
että sanamuoto olisi stilisoitava joustavammaksi. V. Kanto 
ja A. Vuolle ovat pitäneet ehdotelmaa luonteeltaan hyök
käävänä ja vastustaneet sen esittämistä tehtaan isännistölle.

Asia on jätetty Ammattijärjestölle, joka on antanut 
seuraavan lausunnon:

»Joulukuun 1 p:stä on Ammattijärjestön avustettavana 
ollut 4 tehtaan paperityöläiset, nykyään 666 henkeä, joka 
vie yli 4,000 mk. viikossa. Kysymyksessä on työajan puo
lustus. Helsingin metallityöläiset sulkuun jouduttuaan 
ovat oikeutetut saamaan t.k. 15 p:stä avustusta. Työläisiä 
on noin 2,000 ja varmasti nousee tuhansiin markkoihin vii
kottain avustus. Nämä menot sen jälkeen kuin lähes 30,000 
mk. maksettiin marrask. 12 p:nä päättynyttä metallisulkua 
varten. Ja nämä menot ovat kestäviä, sillä paperitaistelun 
päättymisestä ei ole lähikuukausina tietoa ja samoin on 
Helsingin metallisulun. Metalliherrain puolelta on sitäpaitsi 
annettu jo meille tiedoksi, että yleinen maatakäsittävä 
metallisulku on keväällä odotettavissa. Emmekä voi sitä 
estää.

Tämä täytyy ottaa Teidän huomioonne. Samoin vielä 
ammattijärjestön rahansaantimahdollisuudet. Yleinen työt
tömyys tekee verotuksen vaikeaksi. Moni liitto ei ole saanut 
selväksi vielä viime vuoden verotusta. Rahaa siis ei tahdo 
saada.

Yleinen työnpuute, rahojen vähyys ja suuret puolustus
taistelut ovat toimikunnan Hyvinkään asioita käsitellessä 
pakottaneet päättämään, että se puolestaan ei voi kannattaa
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työsopimuksen esittämistä lakon uhalla Hyvinkään tehtaan 
isännistölle, vaikka se puolestaan katsoo, että työsopimus- 
ehdotus muuten voidaan hyväksyä. Näin ollen jättää toimi
kunta Teille vapaasti harkittavaksi esitättekö työsopimuksen 
vai ette. Jos esitätte, ette aineellista apua ammattijärjes
töltä voi tällä kertaa toivoa. Jos siirrätte sopimuksen esit
tämisen tuonnemmaksi ja ammattijärjestön kannatuksella 
sen tahdotte tehdä, tulee toimikunta määräämään, millä 
ehdoilla se puolestaan siihen suostuu.

Että osästo saisi käsityksen asemasta ja sen mukaan 
arvostelisi päätöstämme, päätti toimikunta, että allekir
joittaneen on matkustettava Hyvinkäälle tekemään asiasta 
selkoa.»

Asian jätti liiton johto toistaiseksi ratkaisematta. Myös 
sattui Hyvinkäällä tapaus, että eräs tyttö erotettiin syystä, 
kun hänen jalalleen putosi tapaturmaisesti rautainen rulla 
ja rullan särkymisen vuoksi joutui kone hetkiseksi seisomaan. 
Asia raukesi suuremmitta riitaisuuksitta.

Liiton toimeenpaneva valiokunta yhdessä Suomen 
Trikootehtaan työväkeä edustavan a.o:n kanssa 
valmisteli seuraavan sopimusehdotelman:

»1) Että kaikille 2 vuotta ammatissa työskennelleille 
miehille maksetaan alimpana palkkana Smk. 23:—.

2) Oppilaille alimpana palkkana Smk. 18:— viikolta, 
joka ensimäisena vuotena kohoaisi Smk. 20:— ja toisena 
vuotena oppineiden alimpaan viikkopalkkaan Smk. 23:—.

3) Työnseisauksista, jotka eivät johdu teknillisistä syistä, 
vaan työjärjestyksestä, on maksettava palkka tai annettava 
ammattiin kuulumatontakin työtä.

4) Väärinkäsitysten välttämiseksi kirjoittaa isännistö ja 
liitto, johon työntekijät kuuluvat, sopimuksen alle nimensä.

5) Tämä sopimus astuu voimaan silloin, kun se kummalta
kin puolen on allekirjoitettu ja kestää 2 vuotta sekä edelleen, 
ellei sitä 3 kuukautta ennen hyväksymisaikaa ylös sanota, 
vuoden kerrallaan.»

Huonon ajan tähden jätettiin ehdotelman esittäminen 
tuonnemmaksi.

Forssan värjärien palkkausasia on ollut esillä 
useampia kertoja. On päätetty, että työläiset saavat esittää 
palkkain korotuspyynnön, mutta ei uhkavaatimusmuodossa, 
koska tilanne on kestämätön lakkotaistelulle. Esitetyn 
pyynnön sisältö on seuraava:

»Että kaikille niille työntekijöille, jotka nykyään saavat
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viikossa palkkaa 7—8—9 mk., olisi lisättävä 45 prosentilla, 
ne jotka nykyään saavat 10—11—12 mk., olisi lisättävä 35 
prosentilla, ne jotka nykyään saavat 13—14—15 mk., olisi 
lisättävä 25 prosentilla, ne jotka saavat 16—17—18 mk., 
olisi lisättävä 15 prosentilla, ne jotka saavat 19 mk. ja siitä 
ylöspäin, 10 prosenttia. Jos vastatullut työntekijä on täyt
tänyt 18 vuotta, olkoon hänen alin palkkansa 12 mk., joka 
puolen vuoden kuluttua nouskoon niissä prosenteissa, johon 
hänen palkkansa ylläolevan ehdotuksen mukaan sisältyy.»

Isännistön vastaus oli röyhkeän kielteinen, mutta pyyntöä 
ei voitu ryhtyä taistelulla ajamaan läpi.

Orimattilan villatavaratehtaalla on ollut pienempi lakko 
mistä lähemmät tiedot puuttuvat ja Vaasassa esitetty 
palkankorotuspyyntö, jonka tuloksesta ei ole tietoja.

Vuosi 1909.

Vaasassa on kehruumestari vainonnut järjestyneitä 
työläisiä erottamalla kehruuammattiosaston johto- ja huvi- 
toimik. jäseniä. Heikon paikallisen toiminnan ja arkuuden 
takia eivät työläiset ole ryhtyneet mielivaltatoimenpiteiden 
johdosta puolustukseen.

Hyvinkään työsopimusriita on ollut useamman 
kerran liiton johdon harkittavana, mutta jäänyt edelleen 
tuonnemmaksi paikallisen osaston toivomuksesta.

Työsopimuslain rikkomisista on tehty liiton toimistoon 
ilmoituksia Ruuskasen y.m. tehtailta. Niissä on annettu 
mahdollista avustusta ja neuvoja asianomaisille. Erään 
työmiehen erottaminen tehtaan sairaskassasta on aiheuttanut 
selvittelyjä, joissa on käytetty lakimiehiäkin, joskaan ei ole 
päästy tyydyttävään tulokseen.

Edustajakokous päättänyt esittää työnantajaliitolle ano
muksen kesälomasta. Toimeenpaneva valiokunta on pannut 
päätöksen täytäntöön saamatta tänä vuonna vastausta.

On Teollisuushallitukselta anottu oikeutta, että liiton 
sihteeri saisi käydä tehtaissa tarkkailemassa työväen suojelu- 
lakien noudattamista. Vastaus kielteinen.

Vuosi 1910.

Turun Kutojain ja Puuvillatehtaan kutomamestarin 
välillä syntynyt riitaisuutta, joka sai alkunsa ylityöstä. 
Kutomaosastolla oli ilmoitettu keväällä, että ylityötä tul
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laan tekemään noin kolmen kuukauden ajan kello 8 illalla, 
vaan kolmen kuukauden kuluttua ei ylityö loppunutkaan, 
joten työläiset, järjestymättömät etupäässä, lähtivät edeltä
päin mitään ilmoittamatta kello 6 illalla pois työstä. Tästä 
kumouksellisesta teosta haettiin kaikki yksitellen seuraa- 
vana päivänä mestarin tutkittavaksi, jossa alkutekijäksi 
tehtiin liittomme jäsen, eroittamalla työstä seuraavalla 
arvolauseella: »Eroitettu työhön sopimattomana.» Jälkeen
päin selvittelyssä kävi täysin selville, ettei hän ollut agi- 
tatsioonia harjoittanut tehtaasta poislähtemiseen, joten hän 
lopullisesti sai työtodistukseensa: »omasta pyynnöstään».

Pietarsaaressa ammattiosasto valmisteli palkka- 
tariffin, mutta huonon työajan vuoksi jätti sen isännistölle 
esittämisen toistaiseksi.

Muita työriitoja ja palkka-asioita ei liiton tämän vuoden 
toimintakertomuksessa mainita.

Vuosi 1911.

Tämän vuoden osuus selvenee seuraa vasta, kysymyk
sessä olevan vuoden toimintakertomuksesta lainaamastamme 
selonteosta.

»Teollisuuden alalla vallinneet epävarmat työolot ovat 
antaneet työnantajille tilaisuuden vähentää työpäiviä ja 
alentaa palkkoja, jopa supistaa työvoimaakin. Lisäksi yhä 
sekavammaksi käyneet valtiolliset ja yhteiskunnalliset olo
suhteet ovat estäneet uusia työpaikkoja avautumasta — siitä 
yhteistoimintapyrkimyksestä huolimatta, johon porvaristo 
on osoittanut esim. Venäjän kapitalistien kanssa haluavansa. 
Kaikki nämä seikat huomioonottaen onkin työväestö katso
nut parhaaksi ammatillisen kasvatustyön ja järjestöjen 
jäsenluvun lisäämisen, jättäen suuria taloudellisia uhrauksia 
kysyvät taistelut edullisempien työaikojen varaan. Ja sel
lainen menettely on ollut ehdottomasti oikeampaa.

Mitä erittäin tulee kutomateollisuusalaan, soveltuu sii
henkin pääasiassa se mitä ylempänä on sanottu. Lisättäköön 
ainoastaan, että taloudellinen lamaannus tällä alalla on 
peruisin jo pitemmältä ajalta kuin muissa teollisuushaaroissa. 
Maamme puuvillateollisuus on jo kymmenkunta vuotta 
kärsinyt jonkunlaisesta »liikatuotannosta». Suurimmat teh
taat ovat tuon tuostakin työskennelleet vajaita työviikkoja, 
onpa se muutamilla tehtailla ollut säännöllistäkin. Ja ainoas
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taan hyvin lieviä edistymisen merkkejä on ollut havaitta
vissa kuluneen vuoden syksypuolella, mutta nekin ovat 
vielä niin pieniä, ettei niistä voi enempää puhua. Jonkun- 
verran edullisemmat työolot on ollut verkateollisuuden 
alalla. Muutamat tehtaat ovat käyneet kahta vuoroa, toi
sissa taas on työaikaa hieman jatkettu. Miten pitkälle 
tämä verkkaisa kohoaminen tällä kertaa jatkuu on vaikea 
sanoa, mutta sopii sen kuitenkin merkitä.»

Vuosi 1912.

Tampereen Pellavatehtaalla jaFinlay- 
s o n i n puuvillatehtaalla on ollut nuorten työntekijäin 
lakko, jolla lakossa olijat ovat vaatineet itselleen palkkain 
ylennystä. Lakon johdosta joutuivat vanhemmat työn
tekijät sulkuun mikä kuitenkin kesti vain pari päivää. Palk- 
kariita päättyi sovittelulla. Liiton puolesta ei asiaan vaiku
tettu kun lakon tehneet eivät olleet liiton jäseniä.

Hyvinkään tehtaan kutojat ovat ilmoittaneet seu- 
raavaa:

»Meidän vaatimuksemme on yksi markka joka odotus
päivää kohti odotusviikkojen ajalta, koska nykyään saamme 
odottaa milloin lankaa, milloin tukkia monasti useita viikkoja 
ja tämä maksuehdotus on jo käytännössä useissa muissakin 
tehtaissa.

Koska nykyään on ruvettu kutomaan huonoja lumppu- 
tukkeja ja niistä maksetaan noin 7, 8 ja 9 penniä 1,000 
lankaa kohti, aina sen mukaan miten paljon ne katkeavat, 
ja niistä on joskus ennen maksettu enemmänkin, niin että 
maksu nyt on noin markalla tai puolellatoista vähentynyt 
kappaletta kohti, niin olemme päättäneet vaatia 2 penniä 
ylennystä joka 1,000 lankaa kohti.

Sakotuksia tulee pienimmästäkin syystä, kuten naura
misesta, istumisesta y.m. noin kaksikin markkaa ja kappale- 
viasta sakotetaan viisi ja kymmenen markkaa, jopa on pidä
tetty palkkakin kappaleviasta, ja jos työläinen alkaa selit
tää miten virhe on tullut, niin sitä ei oteta huomioon, vaan 
sanotaan, että se on vastustamista. Tämän perusteella 
olemme päättäneet vaatia sakkotaulut seiniin, joita ei kuto- 
mapuolella löydy, että työläinen edes tietää minkälaisten 
sääntöjen nojalla hän työskentelee ja mitä hänen on nouda
tettava, minkälaisista virheistä sakotetaan ja kuinka paljon.»
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Asian johdosta on liiton toimeenpaneva valiokunta 
antanut Hyvinkään V. K. ja K. Tehtaalaisammattiosastolle 
seuraavan lausuntonsa: »Mitä vaatimuksiinne tulee, pidämme 
ne aivan kohtuullisina, sitäkin suuremmalla syyllä kun toi
silla villateollisuustehtailla on paremmat palkat kutojilla, 
ja useoissa tehtaissa on käytännössä maksaa odotuspäiviltä 
palkkio. Olemme kuitenkin sitä mieltä, ettei osastonne 
pitäisi sekaantua edellämainittua vaatimusta perille viemään, 
koska tämä on ollut alkuaan järjestymättömäin hommaa ja 
kun ovat pyyntönsä karille ajaneet, joka on tavallista jär
jestymättömäin yrityksissä, niin ovat antaneet järjestyneit- 
ten huoleksi tehdä uusia kumarrusmatkoja isännistön luo. 
Järjestyneen työväestön ei pitäisi ryhtyä mihinkään yhteis
toimintaan järjestymättömäin kanssa, vaan olisi tilaisuutta 
käytettävä hyväksenne ja selitettävä noille järjestymättö
mille, että järjestykää ensin, niin sitte yhteisvoimin voimme 
saada oloihimme parannuksia. Järjestymättömät työläiset 
tahtoisivat aina teettää parannusvaatimuksensa järjesty
neillä ja nauttia mahdollisesti saadut voitot yhtäläisesti, 
ilman että ottaisivat osaa edes sen verran velvollisuuksien 
täyttämiseen, jotta suorittaisivat jäsenmaksunsa. Jos osasto 
ehdottomasti katsoo olevan hyötyä tämänlaisista anomuksista 
voi se kyllä sellaisen tehdä. Emme kuitenkaan voi puoltaa 
taisteluun lähtemistä tällä kertaa, koska tehtaalla on vajaat 
työviikot ja varastossa paljon valmista tavaraa.»

Miten osasto tämän jälkeen asiaa hoiti, ei ilmene liiton 
asiakirjoista. Luultavasti antoi raueta.

Vuosi 1913.

Forssan tehtaitten lankavärjäysosastolla on 
ollut palkkariita koskien 37 työläistä. Palkat ovat olleet 
ylin Smk. 3:16 p:ltä aikuisille, pojille 1:83. Työläiset vaati
vat ammattimiehille Smk. 3:50 ja pojille samassa suhteessa 
korotusta. Liiton sihteerin isännistölle lähettämässä kir
jeessä sanotaan m.m.:

»Katsoen niihin korkeisiin elantokustannuksiin, jotka 
nykyään Forssassa vallitsevat, katsomme työläisten vaati
mukset oikeutetuksi, koska palkat yleensä Forssassa ovat 
kehnommat kuin maamme muissa teollisuuskeskuksissa. 
Ammattien tarkastaja Vera Hjeltin v. 1912 keräämien tilas
tojen mukaan ovat Forssan työläiset perin huonossa talou
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dellisessa asemassa koska työmiehen (perheen isän) keski
määräinen vuosiansio on 856 mk. ja menot ravintoon, läm
pöön, valoon, vaatteisiin y.m. ovat 896:— sekä sen lisäksi 
vuokraan 74 mk. Näin ollen puuttuu työläisperheeltä vält
tämättömiin menoihin 114 mk. ja tästä on luonnollisena 
seurauksena puute ja kurjuus. Uskomme isännistön olevan 
kanssamme yhtämieltä siinä, että tämä ei ole hyödyksi 
kotimaisen teollisuuden kehitykselle.

Ne palkankorotusvaatimukset, joita myötäliitetyssä sopi
musehdotuksessa esitetään, eivät suinkaan ole kohtuuttomat, 
joten siis uskallamme olettaa, että isännistö niihin ilman 
muuta suostuu.

Liitämme tähän suomennoksen erään tanskalaisen maa- 
seutukutomatehtaan palkkatariffista osoittaaksemme min
kälaiset palkat siellä on työläisillä.»

Tehtaitten pääjohtaja vapaaherra Paimen on esiintynyt 
sangen töykeästi. Ilmoittanut ettei hän tunne S. Kutoma
teollisuustyöväen liittoa ja sen sihteeriä enempää kuin Fors
san kutomatyöläisten ammattiosastojakaan ja kieltäytynyt 
neuvotteluista jonka vuoksi liiton sihteeri on lähettänyt 
uuden kirjelmän minkä jälkeen hra Palmén oli työläisten 
lähetystölle ilmoittanut esittävänsä työläisten vaatimukset 
osakeyhtiön johtokunnalle. Työläisten lähetystön käydessä 
elokuussa tiedustelemassa millaisen ratkaisun asia on saanut 
vastattiin että vaatimuksiin suostutaan.

Syysk. 12 p:n tilissä työläiset saivat 50 pennin korotuksen 
miestä kohden ja päättivät siihen tyytyä.

Seinäj oella Oy. Grönlundin kutomatehtaalla esit
tivät työläiset seuraavat vaatimukset:

»että se aika, jonka koneet seisovat voimakoneen epä- 
kunnossaolemisen tähden, korvattaisiin ja että lauantai
päivän työaika lyhennettäisiin 10 tunnista 8 tuntiin.

Tähän ei isännistö suostunut, ja työläiset tekivät lakon. 
Lakkoon otti osaa tehtaan 35:stä työläisestä 22, kaikki 
naisia ja järjestymättömiä. Lakko alkoi heinäkuun 12 p. 
ja lopetettiin liiton välityksellä saman kuun. 28 p:nä. Työ
läiset saivat korvausta siltä ajalta kun olivat saaneet varrota, 
sekä lupauksen myöskin siitä, että jos tehdas tulevaisuudessa 
tulee seisomaan samoista syistä, annetaan siitäkin ajasta 
korvaus. Lauantaipäivän työaika jäi toistaiseksi 10-tunti- 
seksi isännistön nimenomaisesta pyynnöstä.

Aivan vuoden viimeisinä päivinä ilmoitti Hel.singin 
osasto n:o 14, että oli jo kesällä jättänyt isännistölle
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vaatimuksen palkkojen korotuksesta, vaan oli isännöitsijä 
vastannut, että kaikki osakkeenomistajat ja johtokunnan 
jäsenet ovat kesälomalla, joten siis ei asialle voida mitään 
ennenkuin myöhemmin syksyllä. Työläiset uudistivat vaati
muksensa syksyllä ja saivat vastaukseksi, että tammikuun 
1 p:stä 1914 tullaan tehtaalla järjestämään kaikille työläisille 
urakkapalkka nykyisen aikapalkan tilalle. Osasto oli käsitel
lyt asiaa parissa kokouksessa ja tullut siihen tulokseen, ettei 
he ota vastaan urakkapalkkaa. Sivuteitä oli osaston puheen
johtaja saanut tietää, että isännöitsijä oli uhannut heittää 
seuraavan vuoden alussa jokaisen työläisen, joka ei tähän 
tyydy, maantielle.

Liiton sihteeri oli selostanut, ettei nykyoloissa ole tar
koituksenmukaista vastustaa urakkatyöjärjestelmää, mutta 
on vaadittava mahdollisimman hyviä urakkatyöhintoja.

Myöhemmin oli osasto suostunut uuteen järjestelyyn.

Vuosi 1914.

Forssan värjärit ovat helmik. 10 p:nä päättäneet 
jättää isännistölle palkankorotuspyynnön, jolle toimen
piteelle pyysivät liittohallinnon lupaa. Liittohallinnon toi
meenpanevalla valiokunnalla ei ollut mitään tätä vastaan, 
joten he saivat esittää vaatimuksensa, kuitenkin ehdolla, 
että t.p. valiokunta saa tarkastaa vaatimukset. Tästä 
annettiin osastolle tieto. Osasto ei kuitenkaan täyttänyt 
t.p. valiokunnan vaatimusta, vaan lähetti kirjelmän ja vaa
timukset isännistölle ilman että t.p. valiokunta sai niitä 
tarkastaa. Seuraus oli, ettei isännistö suostunut vaatimuksiin 
jonkatähden osasto esitti, että liittohallinnon on otettava 
asia ajaakseen. Liittohallinto ei kuitenkaan katsonut voi
vansa mihinkään ratkaiseviin toimenpiteisiin ryhtyä juuri 
edustajakokouksen kynnyksellä, vaan esitti, että kaikki 
Forssan osastojen johtokunnat pitävät kokouksen asian 
johdosta, sekä antavat lausuntonsa Hyvinkäällä kokoontu
valle uudelle liittohallinnolle. Niin tapahtuikin ja päätti 
liittohallinto puolestaan lähettää kirjelmän Forssan tehtaan 
isännistölle. Tähänkään kirjelmään ei suvaittu vastata, 
vaikka siinä oli 156 asianomaisen työläisen allekirjoitukset. 
Telefoonitse saapui sitten tieto liitolle, sekä uhkaus että 
työläiset menevät korpilakkoon, jos ei muuten saada vaati
muksia perille. Nyt kääntyi t.p. valiokunta Ammattijär-
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jestön toimikunnan puoleen ehdottaen, että Ammattijär
jestön puheenjohtaja koettaisi saada neuvottelut alulle, 
joko henkilökohtaisesti matkustamalla Forssaan tahi kirjalli
sesti esittämällä asia tehtaan isännistölle. Ammattijärjestön 
toimikunta päätti suostua t.p. valiokunnan esitykseen ja 
kielsi samalla jyrkästi ryhtymästä lakkoon, koska entisetkin 
taistelut uhkasivat käydä ylivoimaisiksi. Lähettämäänsä 
kirjelmään ei Ammattijärjestön puheenjohtajakaan saanut 
vastausta, joten se ehdotti että toimenpiteet tällä kertaa 
Forssan O.Y:tä vastaan jätettäisiin toiseen aikaan.

Käsiteltyään asiaa päätti t.p. valiokunta ehdottaa Fors
san värjäriosastolle, että juttu tällä kertaa saisi raueta, 
mutta jos eivät työläiset siihen suostu, on toimitettava 
salainen äänestys josko sanotaan irti töistä säännöllisessä 
järjestyksessä. Kun äänestyksen tulos saadaan tietää, päät
tää liittohallinto josko lähdetään taisteluun liiton omilla 
varoilla ja edesvastuulla. Liittohallinnon t.p. valiokunta 
oli nim. tietoinen siitä, että se tuntuu asianomaisista työläi
sistä katkeralta, jos taasen epäonnistutaan palkkausliikkeessä. 
Varsinkin kun Forssan värjärien palkat ovat niin alhaiset, 
ettei niitä tapaa juuri missään enään. Toiselta puolen oli 
t.p. valiokunta selvillä mahdollisen lakon seurauksista; 
mahdollisesti olisi se aiheuttanut työsulun koko tehtaalla, 
josta olisi ollut tukalat seuraukset, kun ottaa huomioon 
järjestymisprosentin koko paikkakunnalla.

Toukokuun loppupuolella saapui sittemmin tieto äänes
tyksestä: Irtisanomisen puolesta oh äänestänyt 42 ja vastaan 
80. Näinollen, kun sääntöjen määräämää 2/3 enemmistöä 
ei ollut, päätti t.p. valiokunta, että asian täytyy tälläkin 
kertaa raueta, niin ikävän vaikutuksen kuin se asianomaisiin 
työläisiin tekeekin.

Vaasan puuvillatehtaan karstausosastolla sat
tui niinikään pienempi selkkaus maaliskuulla. Mainitulla 
osastolla työskenteli 7 henkilöä, joista 4 järjestynyttä. Heillä 
oli määrätyt koneet yhteisesti hoidettavana, mutta työn
johtaja määräsi csan työläisistä muihin töihin, joten siis 
jälellejääneille näinollen tuli enemmän työtä henkilöä kohti 
kuin ennen oli ollut. Tyytymättöminä tähän menettelyyn 
valittivat tehtaan työläiset tehtaan isännistölle, josta ei 
kuitenkaan ollut mitään apua. Tämän johdosta lopettivat 
työläiset yksimielisesti työn koettaen täten pakottaa työn
antajaa palauttamaan entiset olot. Mainitulle osastolle sai 
kuitenkin työnantaja uusia työläisiä, ja myöhemmin palasi
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takaisin myöskin osa entisistä työläisistä. Lopputulos oli, 
että 2 liiton jäsentä joutui pois työstä.

Porin ja Äetsän osastot esittivät myöskin lii
tolle, että heillä oli aikomus esittää vaatimuksia työnanta
jalle, koskeva palkka- ja työaikakysymyksiä. Porin osaston 
asian ehti toimeenpaneva valiokunta jo käsitellä ennen 
sotatilan julistusta, mutta Äetsän osaston asiaa ei voitu 
ottaa esillekään syystä, että mainittu tilanne ei soveltunut 
vaatimusten esittämiseen. Tämän johdosta määräsi t.p. 
valiokunta jättämään kaikenlaiset esitykset työnantajille 
toistaiseksi, johon mainitut osastot suostuivatkin, katsoen 
siihen, että kutomateollisuudessa on niin huonot työajat, 
ettei mitään parannuksia voida saada.

Hallinto päättänyt esittää työnantajaliitolle koko maata 
käsittävän työehtosopimuksen, jossa määritellään kesäloma 
ja työaika 9 tuntiseksi päivällä 8-t. yötyössä, mutta palkka- 
tariffi jätetään esittämättä, koska ei ole pätevää tilastoa 
voimassaolevista palkoista.

Vuosi 1915.

Huolimatta niistä poikkeuksellisista oloista, joissa on 
eletty ja huolimatta niistä pakollisista määräyksistä, mitkä 
koskevat työnantajien ja työntekijäin välisiä suhteita ta
loudellisiin vaatimuksiin nähden, on kuitenkin useita esityk
siä palkkojen korotuksesta ja kalliinajan korvauksesta 
työnantajille tehty. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä 
kutomatyöläiset ovat useilla paikoilla joutuneet sangen 
tukalaan asemaan. Esitykset ovat olleet kirjallista laatua, 
joissa on koetettu selittää työntekijäin vaikeata asemaa. 
Tällaisia esityksiä on sihteeri laatinut Tampereen pellava- 
tehtaan työntekijäin, Finlaysonin värjärien, Klingendahlin 
ja Forssan tehtaitten työväestön puolesta. Suullisissa neuvot
teluissa on sihteeri ollut Vaasan puuvillatehtaan isännöit
sijän kanssa. Yleensä voidaan sanoa, että tehtailijat ovat 
olleet taipuvaisia parannuksiin. Tähän on epäilemättä 
vaikuttanut kutomateollisuudenhar joitta jäin yhteistoiminta, 
jonka kautta on kalliinajan korotusta kutomatyöläisille 
parikin kertaa kuluvana vuotena järjestetty. Suurempaakin 
avustusta olisivat nämät voineet järjestää, jos hyvää tahtoa 
olisi ollut, sillä kaikki merkit viittaavat siihen, että tehtailijat 
ovat hyvin ansainneet.
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Vuosi 1916.

Liiton t.p. valiokunta on päättänyt kääntyä kirjelmällä 
kutomateollisuuden harjoitta jäin puoleen, esittäen palkkoja 
korotettavaksi kaikilla kutomatehtailla.

Kun tiedettiin, että kutomatehtailijaliitto pitää vuosi
kokouksensa 10 p:nä huhtikuuta, kehotettiin osastoja eri 
paikkakunnilla myöskin sitä ennen kääntymään paikallisten 
työnantajain puoleen. Tässä tarkoituksessa lähetettiin 
kullekin osastolle toimintaohjeet ja jäljennös liiton kirjel
mästä työnantajille. Noudattaen t.p. valiokunnan kehotusta, 
osastot toimivatkin kokouksia, joissa päätettiin tehdä 
edellämainitunlaisia esityksiä.

Liiton kirjelmä olikin sittemmin ollut työnantajaliiton 
kokouksessa esillä ja saapui siihen vihdoin vastaus.

Tämä työnantajaliiton vastaus, niin tympäsevän ja 
»itsetietoisen» muotoinen kuin se olikin, ei kuitenkaan pitänyt 
paikkaansa siinä kohden, että työnantajat ilmankin huoleh
tivat työläistensä palkoista kuten siinä mainitaan, vaan on 
todenmukaisinta se, että juuri näistä hittomme toimenpiteistä 
johtui se, että tehtailijat huhtikuun 15 p:stä lähtien korotti
vat kalliinajan lisäkkeen 12 markasta 16 mk. kuussa, jonka 
lisäksi he järjestivät tätä lisäkettä tästä ajasta lähtien myös
kin vaimoille ja lapsille.

Paitsi edelläselostettua on t.p. valiokunta Tampereella 
tehnyt useita esityksiä osastojen välityksellä paikallisille 
työnantajille, joista mainittakoon: Klingendahl O.Y., Suo
men Trikootehdas O.Y., Tamp. Kutomateollisuus O.Y. ja 
Finlayson & C:o, joille on kirjeellisiä esityksiä tehty eri 
työryhmien puolesta. Näiden lisäksi on sihteeri matkoillaan 
onnistunut saamaan lisäystä kalliinajan korotukseen Lit- 
toisten, Antskogin ja Äetsän tehtailla. Aivan viimeisillä 
vuoden viikoilla on Tampereella erityisellä tarmolla toimittu 
palkkojen korottamiseksi. Samaten on menetelty muuallakin.

Vuosi 1917,

8-tunnin työajan taisteluvuosi.
Huhtikuulla pidetty edustajakokous oh päättänyt ryhtyä 

vaatimaan 8-tunnin työpäivän käytäntöönottamista kutoma- 
teollisuudessa. T.p. valiokunta lähettikin huhtik. 11 p:nä 
S. Kutomatyönantajain hitolle kirjelmän, missä anottiin, 
»että työviikko kutomateollisuudessa järjestettäisiin 46-
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tuntiseksi siten, että 5:nä viikon päivänä työaika olisi 8 
tuntia ja lauantaipäivänä 6 tuntia ja että tämä järjestely 
otettaisiin käytäntöön toukok. 1 p:stä.»

Samalla anottiin, ettei työajan lyhennys saa aiheuttaa 
viikkoansion pienenemistä, vaan on palkkoja korotettava 
n. 20 prosentilla.

Kirjelmään työnantajain hiton hallinto vastasi, että sillä 
ei ole valtuuksia asiassa päättää, jonkatähden liiton kir
jelmä oli lähetetty kullekin tehtailijalle. Kuitenkin huomautti 
hallinto, että vaatimusta ei millään muotoa voida hyväksyä. 
Tämä työnantajaliiton kirjelmä on päivätty huhtikuun 
13:na. Samaan aikaan oli Ammattijärjestö jättänyt Ylei
selle työnantajaliitolle samallaisen esityksen, vaatien vas
tausta saman kuun 16 päivään, jolloin Ammattijärjestön 
valtuusto oli kutsuttu koolle asiasta päättämään. Tähän 
kirjelmään vastasi Yleinen työnantajain liitto, että se oli 
puolestaan jättänyt kysymyksen kunkin työnantajaliiton 
erikseen ratkaistavaksi. Ammattijärjestön valtuusto päätti 
sittemmin, että 8-tunnin työpäivävaatimus on ajettava 
perille hinnalla millä tahansa. Avointa taistelua ei sentään 
millään teollisuudenalalla tullut kysymykseen, vaan taipui
vat työnantajaliitot ilman muuta. Muutamat järjestymättö
mät työnantajat sentään pistivät vastaan, mutta taipuivat 
lyhyen taistelun jälkeen. Kutomateollisuuden alalla täydyt
tiin turvautua lakkoon Äetsässä, Seinäjoella, Oravaisissa 
ja Ilmakoskella. Lakot olivat yleensä lyhytaikaisia, kestäen 
yhden tai pari päivää, paitsi Äetsässä, missä lakko jatkui 
kansalaissotaan saakka. Mitä kutomateollisuuteen kokonai
suudessa tulee, järjestettiin 8-tunnin työpäivä seuraavalla 
sopimuksella:

»l:o. että työaika päivävuorolla on 47 viikkotuntia, joista 
viitenä päivänä työskennellään 8 tuntia, sovitettuna kello 
7:n aamulla ja kello 5:n illalla väliselle ajalle, sekä lauantaina 
ja juhlan aattoina 7:n tuntia työnantajan ja työntekijän 
välisen sopimuksen mukaan vaihtoehtoisesti klo 6:n aamulla 
ja klo 2:n päivällä välisellä ajalla, tahi klo 7:n aamulla ja klo 
3:n päivällä välisellä ajalla, tullen koneiden puhdistaminen 
suoritettavaksi näinä 7:nä tuntina;

2:o. että kaksivuoroisessa työssä työaika on myöskin 
47 tuntia kumpaisessakin vuorossa, järjestettynä siten, 
ettei työtä vastoin työntekijäin suostumusta tehdä lauantai
sin iltapäivillä eikä yöllä maanantaita vastaan;

3:o. että työaika kolmivuoroisessa työssä on niinikään
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47 tuntia jokaisessa vuorossa, järjestettynä siten, että kaikille 
vuorotyöläisille tulee vähintäin 30 tuntinen yhtäjaksoinen 
lepoaika viikossa;

4:o. että työ kahtena tuntina varsinaisen työajan pää
tyttyä viikon viitenä päivänä on ylityötä, työ sen jälkeen 
seuraavan varsinaisen päivätyön alkuun yötyötä ja sunnun
taityötä työ varsinaisen työviikon päättymisestä sitä seuraa
van arkipäivän varsinaisen työajan alkuun;

5:o. että työläiset ovat velvollisia tekemään ylityötä 
enintäin 10 tuntia viikossa ja tarpeenvaatiessa myös koh
dassa 4:o määriteltyä yötyötä;

6:o. että työntekijälle taataan sama ansio työstä, joka 
hänellä on ollut nyt kuluvana kuukautena, sekä suoritetaan 
ylityöstä 50 % ja yö- ja sunnuntaityöstä 100 % koroitus 
sekä urakka- että aikapalkkalaisille työläisille maksetusta 
pohjapalkasta;

6:o a. että työläinen on velvollinen käyttämään työ- 
tuntinsa työnsä suorittamiseen tuhlaamatta aikaa pesemi
seen työtä aljettaessa ja lopetettaessa, kahvinjuontiin y.m. 
senkaltaiseen, sekä ylläpitämään työrauhaa työpaikassa 
toveriensa kanssa;

7:o. että työnantaja on kuulusteltuaan työntekijäinsä 
mielipidettä oikeutettu määräämään ruokailuajat ja sopi
maan heidän kanssaan näiden määräysten toimeenpanemi
sesta aiheutuvista seikoista, kuten vuoro-, ylityö- ja yötyö- 
ajasta kuin myöskin niiden työntekijäin työajasta, jotka 
eivät ota suorastaan osaa tehdastyöhön; ja

8:o. että 1 p. toukokuuta eli vapunpäivä on oleva yleinen 
vapaapäivä.»

Sopimus on päivätty toukok. 2p:nä 1917 (Työnantajaliiton 
ilmoitus suostumisestaan työajan lyhennykseen päivätty 25/r 
—17) ja pääasiassa samanlaisia sopimuksia on saatu aikaan 
työnantajaliittoon kuulumattomien seuraavien toiminimien 
kanssa: A. B. Th. Neovius ja K. Lybeek Helsinki, Pohjan
lahden Verkatehdas Oy. Tammisaari, Kotiteollisuustehdas 
Tarmo, Trikootehdas, Uusi Kutomaliike, Oy. Tampereen 
Trikootehdas, H. Liljeroosin Villakehruu- ja Värjäystehdas 
Oy. ja Tampereen Väriteollisuus Oy. Tampereella sekä 
Oy. Grönlundin ja Veljekset Hakanen Seinäjoella.

Työtaisteluista, joita tämän asian yhteydessä oli pakko 
käydä, mainittakoon:

Kun kutomatehtailijaliitto ei myöntynyt niihin palkan
korotusvaatimuksiin, mitä sille keväällä liittomme taholta
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tehtiin, ei auttanut muu kuin alkaa ajaa palkankorotus- 
asioita joka tehtaassa erikseen. Niinpä Barkerin puu
villatehtaan työläisetkin Turussa esittivät tällaisen 
vaatimuksen ja saivatkin jonkun verran korotusta. Keh
rääjiä ei tämä kuitenkaan tyydyttänyt, jonka tähden he esit
tivät uhkavaatimuksen työnantajalle. Paikallisten neuvotte
lujen avulla saatiinkin sitten lisää. Naisten urakkapalkka 
kehruussa nousi 8 penniä hankilta, miesten palkkoja koro
tettiin myöskin jonkunverran. Näytti siltä että työrauha 
tulee säilymään, mutta toisin kävi. Lämmittäjät ja rasvaa- 
jat eivät tyytyneet saamiinsa korotuksiin, kieltäytyivät 
työstä ja näin joutui koko tehdas seisomaan. Tämä tapahtui 
kesäkuun 22 p:nä ja tuli se täydellisenä yllätyksenä paikalli
selle osastolle ja liitolle. Liiton asiamiehen saapuessa paikalle, 
kun työt jo olivat seisoneet lähes viikon, ei asialle mitään 
mahdettu, koska työnantaja oli jo ehtinyt jättää selkkauksen 
selityksen liitolleen. Työnantaja kuitenkin selitti, että jos 
hän saa lisää valtuuksia palkkojen korottamiseen, astuu ne 
voimaan siitä päivästä jolloin työt alotetaan, siitä huolimatta 
että tehtailijaliitto vasta myöhemmin asian käsittelee. 
Liiton asiamies esitti työntekijöille, että työt alotetaan, mutta 
esitystä eivät lakkolaiset hyväksyneet. Kun työt kehruussa 
olivat pysähtyneet, joutui kutomokin seisomaan heinäk. 4p:nä.

Kun työnantajaliitto käsitteli asiaa, asettui se sille 
kannalle, ettei mitään neuvotteluja järjestöjen välityksellä 
tulla hyväksymään, koska kyseessä oli lakko, jota järjestöt 
eivät olleet tehneet ja mikä lisäksi oli tehty sillä tavalla, 
ettei edes mitään kokousta oltu pidetty. Asiain näin ollen 
ja kun liittommekaan ei tällaista lakkoa voinut ryhtyä 
tukemaan, alettiin työt heinäkuun 18 p:nä niillä korotuksilla, 
mitä alunpitäin olisi ilman lakkoa saatu. Näihin ehtoihin 
selittivät lakkolaiset olevansa pakoitetut toistaiseksi tyyty
mään.

On selvää että näin päättynyt taistelu työläisten keskuu
dessa herätti katkeruutta, mikä osaksi myöskin kohdistui 
liittohallintoon. Mutta selvää on, ettei hallinto voinut ryhtyä 
tätä lakkoa tukemaan, koska se oli alettu vastoin liittohal
linnon t.p. valiokunnan toimintaohjeita.

Elokuun loppupuolella korottivat kutomatehtailijat työ
läisten palkkoja muutamalla prosentilla. Tämän korotuksen 
olisi pitänyt kohdistua asianomaisten tehtaitten kaikkiin 
työläisryhmiin. Mutta niin ei käynyt Porissa.

Remontti verstaan miehet jäivät ilman korotusta, josta
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seurauksena oli suuri tyytymättömyys. Jo elokuussa uhka
sivat remonttimiehet pakkokeinoilla vaatia osansa koro
tuksesta, mutta kun heidän toimenpiteensä olisi johtanut 
koko tehtaan sulkuun, asettuivat muut työläiset heitä 
vastaan. Ollen jo ennestään suhteellisesti paremmin palkat
tuja kuin muut työläiset, vetosivat nämät siihen, ettei 
lakko remonttimiesten puolesta olisi niinkään välttämätön, 
koska sen tuottamat kärsimykset noin 800 työläistä käsit
tävälle joukolle olisivat muodostuneet raskaammiksi kuin 
mitä keinotekoisesti oli tarpeellista aiheuttaa. Tämän täh
den ja kun yleinen painostus remonttimiehiä vastaan toisten 
työläisten taholta oli ilmeinen, luopuivat he aikeistaan 
sillä kertaa.

Tämä rauha ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen. Syyskuun 
5 p:nä he taas uudistivat vaatimuksensa työnantajalle. Mutta 
tällä kertaa he eivät tyytyneet rauhallisiin keinoihin. Heti 
kun vaatimus työnantajalle jätettiin, lakattiin myöskin töistä. 
Koko tehdas ei kuitenkaan heti tämän jälkeen pysähtynyt, 
mutta jonkun päivän kuluttua, kun joku höyryputki sattui 
särkymään — oli seurauksena se, että koko tehdas seisahtui 
ja kaikki työläiset joutuivat maantielle. Kun tehtaan työ
läiset tiesivät, että lakko oli tehty ilman keskusjärjestöjen 
lupaa, siis korpilakko, niin synnytti tämä pahaa verta heissä. 
Liittomme ja metallityöntekijäin liiton väliintulon kautta 
sitte saatiin sovinto aikaan, mutta katkeruutta se tietenkin 
jätti jälelle työläisten keskuuteen. Viikon ansion työläiset 
jutussa menettivät, jota ei kykene korvaamaan se 30 % 
palkka, minkä saivat lakon ajalta.

Kun liittomme kutomatehtailijaliiton kanssa allekirjoitti 
sopimuksen 8 tunnin työpäivästä, tulivat työolot siten 
työnantajaliittoon kuuluvissa tehtaissa järjestettyä. Mutta 
kun on paljon järjestymättömiäkin työnantajia, joiden 
luona liittomme jäseniä työskentelee, päätti liittohallinto 
Ammattijärjestön valtuuston päätöksen mukaisesti näiltä 
vaatia erikoissopimuksen, jotta saatiin taatuksi samat työ
olot näissäkin tehtaissa. Näitä erikoissopimuksia allekirjoi- 
tettiinkin sittemmin toistakymmentä.

Sopimusta tarjottiin myöskin Ä e t s ä n tehtaan isän
nöitsijä Viljaselle, vaan hän röyhkeästi ilmoitti, ettei 
hän tule milloinkaan tekemään mitään sopimuksia työväen
järjestöjen kanssa. Suullisesti lupasi ottaa käytäntöön 8 
tunnin työpäivän, mutta palkkoja ei luvannut koroittaa 
vastaavassa määrässä kuten muut tehtailijat olivat tehneet.



71

Yli-, yö- ja pyhätyökoroitusta ei myöskään luvannut maksaa. 
Asian näinollen ja kun oli vielä solvannut liittoammekin, 
julistettiin tehdas liittohallinnon t.p. valiokunnan luvalla 
lakkotilaan toukokuun 15 p:nä. Tämä on ensimäinen sään
nöllinen liiton julistama lakko. Sen päättymisestä seuraa
van vuoden kohdalla.

Tilastoa työriidoista.
8-tunnin työaikasopimuksen mukaan lyheni työviikko 

kutomateollisuudessa 101/2 tunnilla eli 20 pros. Palkat 
kohosivat 20 pros. Tämän sopimuksen alaiseksi joutui noin 
12,500 työläistä, joista järjestyneitä on 9,238.

Järjestymättömien työnantajien kanssa on Liitto tehnyt 
11 erikoissopimusta, jotka koskevat yhteensä 3,055 työläistä, 
joista järjestyneitä 1,158 ja järjestymättömiä 1,897. Sopi
musten mukaan lyheni työviikko samassa määrässä kuin 
työnantajaliitonkin kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta 
palkat kohosivat 20—35 pros. Näistä sopimuksista 10 saa
tiin aikaan rauhallista tietä ja 1 lakolla, joka kesti yhden 
päivän ja otti siihen osaa 115 työntekijää, joista järjesty
neitä 62 ja järjestymättömiä 53.

Edellämainittujen sopimusten ollessa voimassa on Lii
tolla ollut kaikkiaan 15 palkkaliikettä ja ovat ne koskeneet 
14 järjestynyttä ja 1 järjestymätöntä työnantajaa. Palkka- 
liikkeet ovat koskeneet 6,348 työntekijää, joista järjesty
neitä 5,427 ja järjestymättömiä 921. Näistä oli järjesty- 
neitten työnantajain luona 6,170 ja järjestymättömän 
palveluksessa 170. Palkkaliikkeistä ratkaistiin 10 neuvotte
lujen kautta ja päättyivät ne kaikki työläisten osittaisella 
voitolla. 5:ssä tapauksessa johti palkkaliike lakkoon ja 
koskivat lakot 4:ää järjestynyttä ja l:tä järjestymätöntä 
työnantajaa. Ainoastaan viimeksimainittuun lakkoon sai
vat työläiset liittomme suostumuksen.

Lakkoihin otti osaa 2,195 työläistä, joista järjestyneitä 
1,992 ja järjestymättömiä 503. Kaikki selkkaukset järjes- 
tyneitten työnantajien kanssa sovittiin liittohallintomme 
välityksellä ja työläisten osittaisella voitolla. Näissä lakoissa 
menetettiin 10,063 työpäivää, joiden rahallinen arvo työ
palkkojen mukaan on noin 61,315 markkaa. Tätä kirjoitet
taessa (1917) on järjestymättömän työnantajan luona alotettu 
lakko vielä ratkaisematta ja on sitä kestänyt 32 viikkoa, 
ollen menettettyjen työpäivien luku 34,176 ja rahallinen arvo
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noin 190,880 markkaa. Tähän ei sisälly maaliskuun vallan
kumouksessa ja suurlakossa menetetyt työpäivät.

Vuosi 1918.

Ä e t s ä n lakko on jatkunut ja sen johdosta määrätty 
liitossa ylimääräinen verotus lakkolaisten avustamiseksi. 
Kansalaissodan rauhattomuuksissa on Äetsän tehtaat sei- 
sautettu. Neuvotteluja ei ole voitu käydä. Kun taistelu 
käytiin pääasiassa 8 tunnin työajan puolesta ja kun se oli 
jo säännöstelty lailla sekä kun tehdaskin oli vaihtanut omis
tajaa, katsottiin lakko loppuneeksi 1 p:nä helmik. 1918. 
Liitto maksoi lakkoavustuksia kaikkiaan Smk. 53,402:—.

Vuosi 1919.

Tällöin on työntekijäin ja työnantajain liittojen välillä 
ollut laaja kirjevaihto koskien palkkojen koroittamista. 
Työntekijäin liitto anonut 50 % korotusta. Työnantajien 
taholta on vaan ilmoitettu heillä olevan käynnissä tilaston 
keruu palkoista ja elinkustannuksista, minkä tultua loppuun 
suoritetuksi he palaavat asiaan. Taisteluja ei ole ollut.

Vuosi 1920.

Palkkaliikkeitä on ollut Vaasassa, Porissa ja Helsingissä.
Vaasan puuvillatehtaan karstausosastolla alkoi lakko 

heinäk. 9 p:nä. Toiset seurasivat karstaajien esimerkkiä 
niin että värjärit, uiko- ja metallimiehet jäivät työhön. 
Heinäk. 27 p:nä ilmoitti isännistö, että palkkoja korotetaan 
10—40 %, mutta kun ei ollut tietoa ketkä saavat sen 40 % 
korotuksen, jatkui lakko, mihin olivat yhtyneet kaikki työ
läiset. Elokuun 11 p:nä matkusti S. Kutomateollisuustyöväen 
liiton luottamusmies paikan päälle saadakseen aikaan sovit
telut. Useiden neuvottelujen jälkeen suostui isännistö 
korottamaan palkat 20—40 prosenttiin kirjallisen sopimuksen 
lähemmin määräämällä tavalla. Lakkoon osallistui n. 800 
työntekijää, joista järjestyneitä n. 200. Liitto avusti lakko
laisia Smkdla 11,000:—.

Porissa kudelankaosaston 40 työläistä esittivät elo
kuussa palkankorotuspyynnön, mihin saivat röyhkeän ja
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kielteisen vastauksen. Asianomaiset jäivät pois työstä ilman 
irtisanomista, minkä vastapainoksi isännistö julisti sulun. 
Siihen joutui 700 työntekijää, joista järjestyneitä 266. Sulku 
kesti 4 viikkoa, jolloin liitto avusti sulkulaisia Smk:lla 11,000. 
Liitto luottamusmiehensä kautta osallistui neuvotteluihin, 
joita haittasi isännöitsijä Ekin kieltäytyminen neuvottele
masta työntekijäin liiton luottamusmiehen ollessa paikalla. 
Lopulta tuli sovinto. Palkkoja korotettiin 15 prosentilla 
keskimäärin.

Helsingin silkkikut o molla jättivät työläi
set lokakuun 4 p:nä isännistölle pyynnön palkkojen korotta
misesta 25 %:lla. Isännistö vastasi irtisanomisella. Työriita 
jatkui seuraavalle vuodelle.

Killinkoskella saatu 25—30 % palkkainkorotukset ano
muksella.

Vuosi 1921.

Helsingin silkkikutomon työriita jatkui huhtikuun 
15 päivään. Lakkolaisten rintama oli ehyt, vain 5 meni 
rikkuriksi, mutta työnantajan onnistui saada muualta työn- 
haluisia, joten lakko päättyi siihen nähden huonosti, etteivät 
kaikki entiset työläiset päässeet takaisin työhön. Voittoa 
lakolla saatiin palkkoihin nähden, mitkä ylenivät suunnilleen 
työläisten alkuperäisen anomuksen määrään.

Liitto on elok. 11 p:nä jättänyt työnantajaliitolle kirjel
män, jossa anotaan työläisten palkkoja korotettavaksi 50 
%:lla. Tähän on saatu pyöreäsanainen vastaus, jossa väite
tään palkkojen olevan sillä tasolla mille korottamista anot
tiin.

Kaikenkaikkiaan on vuoden ajalla kutomatyöläisten 
palkat kohonneet noin 40 %:lla.

Vuosi 1922.

Kesälomakysymys.
Koska eduskunnassa hyväksytty työsopimuslaki edel

lyttää työsopimuksen perusteella 7 päivän loman 1 vuoden 
ja 4 päivän loman puolen vuoden palvelusajan jälkeen 
kaikille työläisille ja kun on uskottavaa, että tämä laki tulee 
vahvistetuksi, niin on silloin laissa tunnustettu periaate 
työväen kesälomasta.



74

Ottaen tämän huomioon päätti edustajakokous kutoma- 
työläisiin nähden lausuttavaksi lisäksi:

että olisi erikoisesti kesälomakysymyksen takia kään
nyttävä yhtäaikaisesti sekä liiton että osastojen taholta 
työnantajien puoleen, esittämällä vaatimus kahden viikon 
kesälomasta täydellä palkalla ja että loma järjestettäisiin 
kesäk. 1 p:n ja syysk. 1 p:n välisenä aikana; sekä

että sitä ennen pidettäisiin yhteisiä kokouksia järjesty
neiden ja järjestymättömien työläisten kesken, pitämällä 
täten asiaa vireillä siihen asti, kunnes vaatimus kesälomasta 
on täydelleen toteutunut.

Tämä edustajakokouksen päätös osittain käytännössä 
toteutettiin ja työnantajat myönsivät työsopimuslain mää
räämän kesäloman työväelleen.

Palkkataistelut.
O.Y. Pohjanmaan Verkatehtaan työnanta

jille Seinäjoella jättivät työläiset toukokuulla 50 % palkan
korotusvaatimuksen. Työnantajan vastaus oli kuitenkin 
kielteinen, jonka vuoksi työläiset uudistivat vaatimuksensa 
uhalla, että jos ei kesäkuun 6 p:n mennessä anomukseen 
suostuta, alkaa lakko. Työläisten uudistetun vaatimuksen 
johdosta sanottiin työnantajain puolesta kaikki työläiset 
irti 14 päivään mennessä ja samalla ilmoitettiin, että niiden 
työläisten, jotka asuvat tehtaan huoneissa, on niistä muutet
tava mainittuna päivänä ja että toukokuun vuokra sekä 
vuokra kesäkuun 1—14 päivään otetaan työläisiltä viimeisen 
viikon palkasta. Työläisiä oli tehtaalla kaikkiaan 130 ja 
niistä asui tehtaan huoneissa 50. Työväen ammattiosastoon 
kuului jäseniä 50 % koko tehtaan työväestä. Kun työnsulku 
oli kestänyt kuusi viikkoa ja työnantaja aikoi panna työt 
rikkuri voimalla käyntiin — jossa nähtävästi olisi ainakin 
jossain määrin onnistuttu — ja kun työläisten järjestymättö
missä aineksissa alkoi ilmetä horjumisen merkkejä, päättivät 
työläiset hiton luottamusmiehen välityksellä tarjota neuvot
teluja työnantajille, tarkoituksella saada työtaistelu loppu
maan järjestyneen työväen menettelytapoja noudattaen. 
Käytyjen neuvottelujen perusteella työnantajan ja työnteki
jäin kesken päättivät työläiset lopettaa lakon seuraavilla 
ehdoilla:

Työläisten julistama työlakko kesäkuun 6 p:nä ja siitä 
v seurannut työnantajien julistama sulku kesäkuun 14 p:nä
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peruutetaan ja työt alotetaan maanantaina heinäkuun 24 
p:nä kello 7 aamulla entisillä palkkaehdoilla, kuitenkin niin, 
että niille työläisille, jotka eivät asu tehtaan asunnoissa, 
maksetaan perheellisille 50 ja yksinäisille 25 markkaa vuokra- 
avustusta kuukaudessa.

Kun lakko kesti 6 viikkoa, oh menetettyjen työpäivien 
luku 4,680. Lakossa olevia avustettiin yhteensä Smk. 6,182:—

Klingendahlin tehtaan työhuonekunta, joka toi
mii Tampereen Villateollisuustyöväen ammattiosaston alai
sena, jätti tehtaan isännistölle esityksen, jossa vaadittiin 
tehtaan työväen palkkoja korotettaviksi 50 %. Mitään 
vastausta ei työnantaja kuitenkaan suvainnut antaa, jotenka 
työnantajan härkäpäisyyden takia noin 30 naistyöläistä 
karstaus- ja kehruuosastolta sanoi itsensä ylös. Kun irti
sanomisaika meni umpeen ja kaikesta päättäen ei herroilla 
ollut mahdollisuutta saada uutta työvoimaa, koska ryhtyi
vät väkivaltaisesti pidättämään töissään laillisessa järjes
tyksessä itsensä irtisanoneita työläisiä. Lopulta kuitenkin 
täytyi työnantajan palkkoja koroittaa, vaikkakin koroituk- 
set olivat peräti pienet, ainoastaan 5—14 markkaa viikkoa 
kohti.

Lapinniemen samoin kuin toisillakin kutomateolli- 
suustehtailla ovat työläiset esittäneet palkankorotusvaati
muksia. Kun Lapinniemen tehtaan työläiset tekivät palkan
korotusvaatimuksen ja työläisten valitsema lähetystö esitti 
sen työnantajille, niin tarjosivat nämä neuvotteluja työpalk- 
kasopimuksen aikaansaamiseksi. Tähän tietysti tehtaan 
työväestön valitsema lähetystö oli suostuvainen. Mutta 
silloin ilmoitettiin työnantajain taholta, että he eivät suostu 
neuvottelemaan ammattiosaston valitseman lähetystön eikä 
kenenkään kanssa, jotka kannattavat väkivaltaa, joten se 
komitea, joka tulee neuvottelemaan työpalkkasopimuksesta, 
vahtaan tehtaan työväen kesken toimitettavalla yleisellä 
äänestyksellä. Ammattiosasto, enempää kuin tehtaan 
työväen yleinen kokouskaan ei saa etukäteen mitään ehdok
kaita asettaa, vaan jokainen työläinen saa äänestää ketä 
haluaa ja kun vaali on toimitettu, määrää tehtaan hallinto 
enimmän ääniä saaneista neuvottelevat jäsenet. Näin vahttu 
komitea tulee sitten lopullisesti ratkaisemaan ja hyväksy
mään työpalkkasopimuksen. Tehtaan johdon taholta täl
lainen äänestys toimitettiin, jossa vaalilautakuntana toimi 
sairaskassan johtokunnan jäsenet ja jonkinlainen, etupäässä 
tehtaan pikkupomoista valittu komitea. Tämän äänestyksen
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tulos on tehtaan työväeltä pidetty varsin salassa syystä, 
että työväki melkein poikkeuksetta osaaotti tähän ilveilyyn 
tyhjillä lipuilla. Mikäli jälkeenpäin on työnantajain taholta 
työläisille ilmoitettu, ei tämä komitea ole mitään saanut 
aikaan, joten sen työskentely jo alkuunsa lopetettiin. Tätä 
luonnollisesti työnantaja tarkoittikin, välttääkseen tällai
sella temppuilemisella työläisten oikeutetun palkankorotus
vaatimuksen.

Syyskuun lopulla tekivät Alfan tehtaan työn- 
t e k i j ä t työnantajalleen 20 % palkankorotusvaatimuksen, 
jonka työnantajat hylkäsivät. Tämän jälkeen Alfan tehtaalla 
aiottiin ruveta teettämään työväellä 10-tuntisia työpäiviä. 
Tehtaan naistyöläiset eivät kuitenkaan olleet halukkaita 
tekemään ylityötä, joten ylitöiden teettäminen jäi sillä 
kertaa. Myöhemmin ilmoitettiin tehtaan johdon taholta, 
että tehdas alkaa käydä kello 6:een illalla. Ylityöstä luvat
tiin kerta kaikkiaan maksaa 2 mk. 50 penniä illasta lisämak
sua. Työväki ei kuitenkaan nytkään luvannut ryhtyä yli
työtä tekemään, vaan ilmoitettiin, että työläiset pitävät 
kokouksen, jossa asiaa harkitaan ja päätetään jos ylityöhön 
ryhdytään tahi ei.

Alfan herroja tietenkin tuollainen työväen itsenäisyyden 
osoitus harmitti ja niinpä ryhdyttiinkin heidän taholtaan 
työväkeä nöyryyttämään, tahi ainakin tarkoitus oli sellai
nen. Kun työt kello 4 ip. lopetettiin ja työväki aikoi poistua, 
niin olikin tehtaan portilla 3 etsivää, 2 miestä ja 1 nainen. 
Yksi kerrallaan työläiset laskettiin portista ulos, kun ensin 
oli toimitettu ruumiintarkastus. Tässä tietenkin kului aikaa 
ennenkuin pariinsataan nouseva työläisjoukko oli yksitellen 
tarkastettu. Tulos tuosta inhoittavasta nuuskimisesta lienee 
ollut laihanlainen. Joku trasselitukko ja lankasuikku lienee 
jonkun työläisen taskusta löydetty. Lopulta kuitenkin 
työläisten oli ryhdyttävä ylityötä tekemään työnantajan 
tarjoamilla ehdoilla, sillä mainitun tehtaan työläiset olivat 
peräti huonosti järjestyneitä.

Ilmakosken osasto anoi liittohallinnolta lupaa 
jättää työnantajalleen työehto- ja palkkasopimuksen. Liitto- 
hallinto antoikin osastolle siihen oikeuden ehdolla, ettei sen 
puolesta taisteluun lähdetä, koska mainittu työnantaja kuuluu 
työnantajain liittoon ja katsottiin työväen voimasuhteet 
olevan siksi heikot, etteivät ne taistelussa kestä. Osaston 
taholta tällainen sopimus esitettiinkin työnantajalle, mutta 
työnantajat hylkäsivät sen ja näinollen asia tällä kertaa raukesi.
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Yleinen palkankorotusesitys.
Liiton taholta jätettiin lokakuun 20 p:nä S. Kutomateolli- 

suuden Työnantajain liitolle yleinen 25 % palkankorotus
vaatimus. Tähän palkankorotusvaatimukseen saatiin työn
antajain hitolta hylkäävä vastaus. Kielteistä vastaustaan 
perusteli työnantajaliitto sillä, ettei esittämämme numero
tiedot kutomatyöläisten palkoista pidä paikkaansa ja että 
rahamme arvon nousu edisti ulkolaista kilpailua sekä teolli
suuden ankaraa verotusta, joka sitä nykyään rasittaa, joten 
tämän takia palkkain korotus on työnant. mielestä sula 
mahdottomuus.

Vuosi 1923.

Varsinaisia työtaisteluja palkkausasioista y.m. työehtojen 
parantamisesta ei kuluneena vuotena ole ollut. Työpalkkojen 
koroitusvaatimuksia ovat liiton alaiset osastot tehneet 
työnantajille kautta maan, mutta ne ovat työnantajat hylän
neet melkein poikkeuksetta. Joitakuita pieniä palkanko
rotuksia on saatu pienemmille työläisryhmille ja siihen se 
pääasiassa on loppunut. Kun Turun ja Porin puuvilla- 
tehtailla sekä Hyvinkään villakehruutehtaalla eräillä osas
toilla työläiset (järjestymättömät) olivat lakanneet työstä, 
antoi liittohallinto asian johdosta, julistuksen, jossa muis
tutettiin huomioonotetavaksi sääntöjen määräykset palkka- 
riidoista.

Vuosi 1924.

Maaliskuun 20 p:nä päätti liittohallinto S. Kutomateolli- 
suuden työnantajain liitolle esittää, että kutomatyöläisten 
palkkoja korotettaisiin, päiväpalkkoja 25 % ja urakkatyön 
yksikköhintoja 20 %. Tätä oikeutettua palkankorotusesi- 
tystä perusteltiin teollisuushallituksen tilastojen avulla ja 
todettiin, etteivät kutomatyöläisten palkat ole kohonneet 
läheskään samassa suhteessa kuin elinkustannukset. Tähän 
esitykseen työnantajain liitto vastasi entiseen tapaansa, 
ettei esitys anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin. Vieläpä 
työnantajat väittivät »erehdykseksi» koko palkankorotus- 
esityksen sen takia, että teollisuushallituksen tilastossa oli 
laskuvirhe, joka muka virheellisesti osoitti kutomatyöläisten 
palkkojen alentuneen edellisestä vuodesta.

Työnantajain hylkäävän päätöksen johdosta päätti liitto-
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hallinto antaa kutomatyöläisille julistuksen, jossa kehote
taan järjestyen varustautumaan seuraavien palkkojenparan- 
nustaistelujen varalle.

Vuosi 1925.

Työmarkkinain huonouden takia ei palkkaliikkeitä ole 
ollut. Liitto on jättänyt työnantajain liitolle anomuksen 
palkkain korottamisesta 20 %:lla. Siihen on saatu kielteinen 
vastaus.

Palkkojen alennuksia on tapahtunut Orimattilan, Lapin
niemen ja Hyvinkään tehtailla.

Vuosi 1926.

Palkkataisteluja ei ole ollut. Huomattavampi tapaus 
palkkausoloissa on se, että monet vuodet käytännössä 
olleet n.s. kalliinajan lisät saatiin yhdistetyksi varsinaiseen 
pohjapalkkaan puuvilla-alalla. Villateollisuudessa jäi vielä 
voimaan kalliinajan avustukset.

8-tunnin työaikalain sekä työväensuojelulakien huonosta 
noudattamisesta on tehty kanteluja ammattien tarkastajille, 
eikä ilman tuloksia.

Vuosi 1927.

Palkkojen parantamista tarkoittavaa toimintaa ollut 
seuraavasti:

Helsingissä S.O.Krn Trikootehtaan työ
läiset pyytäneet 15 % koroitusta, ylennetty 10—50 pen. 
tuntia kohden ja urakkalaisille 4 %.

Helsingissä Lybeckin kutomolla alennettu 
palkkoja. Taistelu päätetty siirtää toistaiseksi.

Vaasan osasto 9 tehnyt työläisten puolesta isännistölle 
anomuksen, että palkkoja korotettaisiin 25 %:lla. Asian 
sen jälkeisistä vaiheista puuttuvat tiedot.

Orimattilassa anoivat työläiset palkkainkorotta- 
mista 4 mm. langan 7 penniin ja 4,5 mm. langan 8,5 penniin. 
Luvattiin vain 7 penniä. Monet työläisistä muuttivat paikka
kunnalta, mihin asia raukesi.

Littoisten osasto anoi edustamilleen työläisille 
30 % palkkainkorotusta. On saatu miehille 60 ja naisille 
25 penniä tuntia kohden.
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Turun osasto 8 on anonut Barkerilta palkkain koro
tusta. Saanut pienempipalkkaisille 10 % ja isompipalkkaisille 
1 % korotuksen.

Lapinniemen työväki anonut 15 %, Finlaysonin 
20 % ja Pellavatehtaan työläiset määrittelemättömän
anomuksen. Hyvinkään osasto anonut 20—30 % korotuk
sia. Vastaukset siirtyneet seuraavalle vuodelle.

Vuosi 1928.

Jo v. 1927 joulukuulla alensi Lybeckin kutomo 
Helsingissä osalta urakkatyötä tekeviltä neulojilta 
palkkoja noin 12 %, samalla kun toimitettiin työntekijäin 
vähennys, jonka viimeksimainitun selitti työnantaja tapah
tuvan työnvähyyden tähden. Työntekijät jättivät työnanta
jalle vaatimukset, että palkkojen alennukset ja irtisanomi
set on peruutettava. Riitaisuutta yritti liiton luottamus
mies Kanto selvittää neuvottelutietä, siinä kuitenkaan 
onnistumatta taivuttaa työnantajaa myöntymään. Työn
tekijäin taholta väitettiin, että irtisanomiset, koskien etu
päässä liiton jäseniä, on tehty boikottaustarkoituksessa. 
Ja asettui liikkeen työväestä osa sille kannalle, että esitetyt 
vaatimukset on ajettava läpi lakolla. Mutta kun p.o. liikkeen 
59:stä työläisestä oli juuri joku aika ennen riitaisuutta 
liittynyt liittoon ainoastaan 24, viiden työntekijän kuuluessa 
toisiin ammattiliittoihin ja kun kokouksessa, jossa lakkoon 
lähdöstä päätettiin, ei ollut saapuvilla kuin 20 työläistä, 
jonka lisäksi suurin osa jäsenistä ei ollut sääntöjen mukaan 
vielä edes avustuksen saantiin oikeutettuja, ei liittohallinto 
voinut lakkolupaa myöntää.

Helmikuun alussa ilmoitti Tampereen osasto n:o 4, että 
Tampereen Akkunaverho- ja paitatehdas 
O.y:n 5 kutojaa ja heidän 4 apupoikaansa oli julistanut 
hoitamansa koneet saartoon sen johdosta, ettei työnantaja 
ollut taannut heille 6 mk:n tuntipalkkaa urakalla työskennel
lessä. Tämän johdosta oli työnantaja ryhtynyt eroittamaan 
etupäässä järjestyneitä työläisiä tehtaan akkunaverho-osas- 
tolta. Työntekijät laativat isännistölle esitettäväksi työehto- 
sopimusehdotuksen, esittäen sen ensin liittohallinnolle ja 
vaativat osastonsa välityksellä lakkolupaa. Ja kun asian
omaiset työläiset suostuivat siihen, että kun ei kaikki lakkoon 
lähtevät olleet vielä oikeutettuja saamaan liiton avustusta, 
maksetaan sekä vanhoille että nuorille jäsenille 6 kuukautis-
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ten jäsenten avustus, myönsi liittohallinto työehtosopimus- 
ehdotuksen esittämiseen luvan lakon uhalla.

Ja kun ei työnantaja suostunut työntekijäin vaatimuksiin, 
alkoi lakko helmikuun 4 p:nä. Lakko ei kuitenkaan tullut 
pitkäaikaiseksi, sillä asiaan puuttui valtion joukkotyöriito- 
jen sovittelija tuomari Lehtinen. Ja saatiin neuvottelujen 
kautta aikaan työehtosopimus, joka allekirjoitettiin helmik. 
23 p:nä. Mutta tuli sen voimassaoloajaksi vain yksi vuosi, 
jatkuen edelleen vuoden kerrallaan ellei sitä jompi kumpi 
sopimuskumppaneista sano irti 3 kuukautta ennen päätty
mispäivää. Sopimuksen allekirjoitti työnantajayhtiön puo
lesta sen johtaja P. Cavén ja työntekijäin puolesta hitto 
luottamusmies V. Kannon kautta.

Tämän sopimuksen — joka on ensimmäinen varsinainen 
työehtosopimus, jonka liitto on allekirjoittanut jäsentensä 
puolesta — sanoi työnantaja irti ensimmäisen tilaisuuden 
siihen tarjoutuessa, eli ennen marrask. 23 päivää 1928, saa
den työnantaja tähän nähtävästi aiheen siitä, että tehtaan 
työväen keskuudessa oli järjestyneisyys heti ensimmäisen 
sopimusvuoden kuluessa mennyt aivan rappiolle.

Liiton taholta ei tätä irtisanomista ole kuitenkaan tun
nustettu päteväksi, koska työnantajan irtisanomiskirjelmää 
ei seurannut ehdotusta uudeksi työehtosopimukseksi, kuten 
voimassa oleva sopimus edellyttää. Ja selitetään liiton 
taholta n.o. sopimuksen olevan edelleenkin voimassa.

Helsingissä toimiva Kutomo ja kravattitehdas 
O.y:n tehtaalta erotettiin toukokuun 4 p:nä eräs työläinen 
ilman edelläkäypää ylössanomista. Kun työläiset tiedustivat 
syytä tällaiseen äkilliseen erottamiseen, mainitsi työnantaja 
syyksi »langan vähyyden». Tämä syy näytti työläisistä 
keksityltä, ja kun tämä erottaminen oli kohdistettu osaston 
valitsemaan luottamushenkilöön, aikoi työnantaja toden
näköisesti harjoittaa järjestäytymisvainoa. Tehtaalla työs
kentelevät työläiset päättivät yksimielisesti ryhtyä puolus
tamaan valitsemaansa luottamushenkilöä ja ilmoittivat 
työnantajalle, että jos ei erotettua työläistä oteta heti työ
hön, lähtevät he kaikin työstä pois ja julistavat tehtaan 
lakkotilaan. Työnantaja nähdessään työläisten olevan yksi
mielisenä toveriaan puolustamassa, ilmoitti suostuvansa 
työläisten vaatimukseen ja ottavansa erottamansa työläisen 
takaisin entiseen työhönsä, joka myöskin tapahtui. — Hel
singin kutomon työläisten yksimielinen esiintyminen työ
toverinsa puolesta on esimerkiksi kelpaava teko.
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Hyvinkään kutomatyö
läisten suurtaistelu, jo
ka muodostui liittomme sitkeim- 
mäksi ja pisimmäksi tähän asti 
käydyistä taisteluista, saa alkuvai
heensa jo vuodelta 1925, jolloin 
kaikilta Hyvinkään tehtaan työläi
siltä poistettiin palkkaeduista polt
topuut, joita siihen asti oli jokai
nen tehtaassa käypä työläinen saa
nut ostaa å 70:— syli. Tämän 
palkkaedun poistaminen vaikutti 
työväen jo muutenkin alhaiseen 
elintasoon varsin raskaasti.

Työläiset jättivät ammattiosas
tonsa välityksellä jatkuvasti pal- 
kankorotuspyyntöjä, jotka kuiten
kin järjestelmällisesti hylättiin, 
mutta huutava hätä pakoitti työläi
set jatkamaan pyyntöjään, saavut
taen ne vakavamman luonteen joulukuussa 1927, jolloin työ
läisten taholta jätettiin jälleen palkankorotusanomus, jossa 
tarkemmin mainittiin minkä työryhmän palkat vaativat ki
peimmin korjausta. Anomus esitettiin tehtaan johdolle jou
lukuun 4 p:nä 1927.

Vastausta kirjelmään ei kuitenkaan määräajan kuluessa 
saatu. Ainoastaan suullisesti ilmoitettiin työläisten edusta
jille, että korjauksia tulee tapahtumaan. Lopullinen vastaus 
joka sekin suullinen, saatiin vasta helmik. 22 p., jolloin pää
asiallisesti ilmoitettiin, että työläisten anomukseen ei sellai
senaan voida suostua, mutta kuitenkin on yhtiön johtokunta 
katsonut tarpeelliseksi tehdä muutoksia siten, että n.s. 
kalliinajan lisäys poistetaan palkoista, joka tähän asti on 
ollut perheellisille 25 mk. alle 15 vuotta nuorempaa lasta ja 
kuukautta kohti, sekä lapsettomalle vaimolle 5 mk. ja 
miehelle, samoin 15 mk. kuukaudelta. Tehtaan huoneus- 
toissa asuvien vuokria korotettiin niin, että huone, joka 
ennen maksoi 3 tai 4 mk., maksaa 1 p:stä maaliskuuta 
alkaen 70:—, 80:—, 90:— ja 100:— kuukaudelta; huoneusto- 
jen vuokrat, jotka olivat 10:—■, 14:—, 25:—, 50:— ja 100:—, 
korotettiin 110:—, 120:—, 140:—, 150:—ja 170:—huoneusto, 
ja joka aikaisemmin maksoi 150:—, korotettiin 200:—.

6 .
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Näiden vastineeksi ilmoitettiin korotettavan palkkoja 
seuraavasti:

Naistyöläisten tuntipalkat, jotka suurimmalle osalle 
olivat 2:55 tunnilta, korotettiin viidellä pennillä eli 2:60 
tunnilta, pienemmille ryhmille tosin korotettiin tuntipalkkoja 
vähän enemmän ja urakkatyöt laskettiin keskimäärin kohoa
van noin 71/2 %. Miestyöläisten palkkoja ilmoitettiin koro
tettavaksi suurimmalle osalle 15—40 pennillä tunti sekä 
samoin urakkatyöt keskimäärin noin 71/2 %.

Edellisen lisäksi ilmoitettiin maksettavan palvelusajan 
ikälisäkorotusta siten, että viisi vuotta palvelleille naisille 
maksetaan puolivuosittain 10 penniä tunnilta ja 10 vuotta 
olleille 20 penniä tunnilta. Miehille 5 vuotta olleille 5 % ja 
10 vuotta olleille 7x/a %.

Työläiset pitivät tämän johdosta amm. osastonsa kokouk
sen helmik. 26 p., jolloin osaston aikaisemmin valitut edusta
jat tekivät kokouksessa selkoa edellä mainitusta palkkojen 
järjestelystä. Tehdasyhtiön tarjous, joka isännöitsijän ilmoi
tuksen mukaan selitettiin alkaneeksi muilta kohdiltaan 
helmik. 3 p:stä, paitsi vuokrien korotukset, jotka astuisivat 
voimaan 1 p:stä maalisk., ei työntekijöitä tyydyttänyt, vaan 
päätti kokous yksimielisesti hylätä tarjouksen. Samoin 
ilmoitti metallityöntekijäin am. osasto yhtyvänsä kuto
matyöläisten päätöksiin. Ja päättivätkin sekä kutoma
teollisuustyöväen että metalliteollisuustyöväen liittojen 
osastot yhteistoiminnassa jatkaa palkankorotusvaatimuk- 
siaan.

Sen johdosta, että työnantaja palkkojen järjestelyssään 
asettui muutamissa kohdin samalle kannalle minkä työläi- 
setkin periaatteessa voivat hyväksyä, m.m. siinä, että samasta 
työstä kaikille sama palkka työnsä ja ammattinsa mukaan, 
hyväksyttiin työnantajan tarjouksesta seuraavat kohdat:

Vuokrien korotukset saavat tapahtua, koska ei yhtiö 
kuitenkaan pysty asuntoja järjestämään kuin noin 45 % 
työläisistä ja niidenkään järjestelyssä ei yhtiön taholta 
noudateta tasapuolisuutta. Samoin hyväksyttiin n.s. kalliin- 
ajan lisäykset epäjohdonmukaisina poistettaviksi.

Mutta sen sijaan järjestelyssä ilmoitettuja tunti- ja 
urakkatöiden korotuksia ja n.k. palvelusajan ikälisiä ei voitu 
hyväksyä, vaan päätettiin vaatia korottamaan palkkoja 
yleensä.

Kokouksessa 26/2 —28 valittiin toimikunta, joka toi
mittaa vertailevia laskelmia työnantajan tarjouksen ja
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työntekijäin vaatimusten välillä sekä laatii ehdotuksen 
uudeksi palkankorotusvaatimukseksi. Samalla päätettiin 
yksimielisesti, että vaatimusta ryhdytään ajamaan läpi 
lakolla, jos neuvottelujen kautta ei päästä yksimielisyyteen. 
Lakko päätettiin aloitettavaksi 14 vuorokautta sen jälkeen 
kun osaston valtuutetut ovat lopullisen vaatimuksen isän- 
nistölle jättäneet.

Valtuutetut esittivätkin sitten työntekijäin vaatimukset 
työnantajalle maaliskuun 15 p:nä. Vaatimuksissa esitettiin 
alimmat tuntipalkat ja urakkatyön yksikköhintoja vaadit
tiin korottamaan 10—25 %:lla. Työnantajan vastattua 
»että nyt esitetty palkankorotusvaatimus on niin suuri, 
että se tarkoittaisi suurempaa menoerää kuin mitä tehtaan 
koko vuosiansio on useampana viime vuotena peräkkäin 
ollut, joten mikään summittainen palkkainkorotus ei voi 
tulla kysymykseenkään», ja kun oli todettu, että lakon 
alottamisen on hyväksynyt nimikirjoituksellaan 990 tehtaan 
työläistä 119 vastustaessa ja 40 ollessa kannattomia, kävivät 
maalisk. 31 p:nä amm.osaston edustajat Helmi Koskinen, 
Katri Sillfors, V. Vainio ja A. Vuori ilmoittamassa tehtaan 
konttorissa, että työnseisaus alkaa samana päivänä klo 3 
j.p.p., jos ei yhtiö siihen mennessä suostu neuvotteluihin. 
Lähetystölle vastattiin yhtä kielteisesti kuin edellisenäkin 
päivänä. Neuvotteluista kieltäytymisen tuloksena oli sitten, 
että työt tehtaan kaikilla osastoilla lopetettiin klo 3 j.p.p., 
jonka jälkeen työntekijät, luvultaan lähes 1200, marssivat 
työväentalolle ja hyväksyivät julistuksen, jossa kaikki 
tehtaan työt selitettiin lakonalaisiksi paitsi yövartijat, por
tinvartijat, n.s. prinkkelipumpun ja johtojen hoitajat, talon
miehet sekä yksityisasuntojen siivoojat jäivät lakosta va
paaksi.

Lakko kesti lähes 7 kuukautta, päättyen useiden neuvot
telujen jälkeen 22/10. Se on merkittävä ensimäiseksi suureksi 
työläisten voimannäytteeksi maamme kutomateollisuudessa. 
Ainoastaan 9 liittomme jäsentä sen kestäessä palasi työhön. 
Ja olisi lakkolaisjoukko kestänyt epäilemättä edelleenkin, ellei 
työnantaja olisi onnistunut haalimaan ulkopuolelta, lakko
laisten runsaasti rikkureita. (Työnantajan ilm. mukaan 730 
ja lakkotoimikunnan laskelmien muk. lähes 700.) Lnsimäi- 
senä tuloksena voidaankin näinollen merkitä tämä hyvin
kääläisten sankarillinen yksimielisyys.

Toiseksi saatiin tämän taistelun kautta työnantaja niin 
paljon nujerretuksi, että sen oli luovuttava koko lakon ajan
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omaamastaan kannasta, että työntekijäin on luovuttava 
ennen neuvottelujen aloittamista yleisestä palkkojen koro
tus vaatimuksesta, samalla kun työnantajan täytyi alistua 
neuvottelemaan työntekijäin järjestöjen edustajain kanssa.

Ja kolmanneksi tuli tehdyn sopimuksen kautta ensi ker
ran kutomateollisuudessa tunnustetuksi minimituntipalkat, 
samalla kun varsinaisille kehruu- ja kutomatyöläisille tulivat 
palkat kohoamaan yleensä 40—45 penniä tuntia kohti.

Sopimuksen heikot puolet ovat siinä, että sopimus ei ole 
työehtosopimuksen arvoinen (jota työläiset eivät alunperin
kään vaatineet), joten sen valvominen tuottaa suuria vai
keuksia; ja toiseksi siinä, ettei työnantajaa saatu taivutetuksi 
rikkurien poistamiseen ja että eivät lakkolaiset päässeet kaikki 
työhön; sekä kolmanneksi siinä, että miestyöläisten palkat 
jäivät osalle samaan määrään niissä ne olivat jo ennen 
lakkoa ja niillekin, joille se kohosi, kohosi se mitättömän 
vähän, tullen kuitenkin miehillekin määrätyksi yleensä 
minimipalkat.

Ilmakosken osasto n:o 3 3 jätti huhtikuulla 
Ilmakosken tehtaan isännistölle pyynnön palkkojen korotta
misesta 25 %:lla. Tähän vastasi isännistö, ettei palkkoja 
voida korottaa enempää kuin 10 %:lla, ehdottaen samalla, 
että tämä palkkojen korotus huomioon ottaen tehtäisiin 
työväen ja isännistön välillä kirjallinen työehtosopimus, 
jossa palkat eri työryhmille lähemmin määriteltäisiin. Kun 
osaston toimesta sitten tehtiin ehdotus työehtosopimukseksi 
toukok. 2 p:nä, joka sisälsi m.m. 15 %:n palkkojen korotuk
sen, niin selitettiin nyt, 15 p:nä toukok., ettei yhtiö olekaan 
oikeutettu tekemään työehtosopimusta, koska työnantaja- 
liitto sen kieltää. Joillekin pienipalkkaisemmille sen sijaan 
luvattiin ja annettiinkin 15—25 pennin korotuksia. Mutta 
koski tämä aivan pientä osaa työläisistä. Osasto ei kuiten
kaan ryhtynyt jatkamaan palkkojen korotuspyrkimyksiään.

Maaliskuun loppupäivinä esittivät Suomen Trikoo
tehdas O.y:n työläiset työnantajalle n. 700 työläisen 
allekirjoittaman palkankorotusvaatimuksen, missä esitettiin 
palkat korotettaviksi 20 %:lla. Työnantajain vastaus saatiin 
ja ilmoitettiin siinä, että 20 % korotukseen ei tällä hetkellä 
voida suostua, mutta korotetaan palkat keskimäärin 10 
prosentilla siten, että suhteellisesti korkeimmin palkatut 
saavat pienemmän korotuksen, pienipalkkaiset sensijaan 
suuremman. Vaikka työläiset eivät saaneetkaan pyytä- 
määnsä korotusta, päättivät siihen sillä kerralla tyytyä,
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Santtu Vuorio. 
Liiton sihteerinä

20/7 1928—1/5 1929

koska siinä etenkin pienempi
palkkaisten asema tuntuvasti 
korjaantuisi.

Jo vuoden 1927 lopulla 
jättivät F i n 1 ay s o n & C:o 
puuvillatehtaan työ
läiset työnantajalle n. 
1800 työläisen allekirjoitta
man palkankorotusvaatimuk
sen. Työnantajan vastaus 
saatiin vasta kertomusvuoden 
maaliskuulla, jossa ilmoitet
tiin palkkoja tultavan korot
tamaan 6—10 prosenttiin. 
Kun maaliskuulla ylennettiin 
työläisille hieman palkkoja, 
niin kesäkuun 1 p:stä koro
tettiin työläisten asuntojen 
vuokria 125—175 markalla 
kädellä annettiin, se toisella

kuukaudessa. Se mitä toisella 
otettiin takaisin.

Korotusta saivat myös Lapinniemen tehtaan työläiset. 
Forssayhtiön isännistölle jättivät metalli-, ra

kennus- ja kutomatyöläiset toukokuulla esityksen palkkojen 
korottamisesta ja työehtosopimuksen solmiamisesta. Tehtaan 
isännistön taholta ilmoitettiin oltavan halukkaita korotta
maan palkkoja 4—6 %:lla, mutta samalla ilmoitettiin, että 
tehtaan asuntojen vuokria korotetaan 20 markalla kuukau
dessa, joten luvattu palkankorotus ei todellisuudessa merkin
nyt palkkojen lisäystä. Metallityöläisiä oli sanotulla tehtaalla 
81 ja rakennustyöläisiä 50. Työläisiä yhteensä n. 2000.

Saatuaan isännistön mahdottoman vastauksen, olisivat 
Forssayhtiön työläiset halunneet lähteä lakon avulla aja
maan vaatimuksiaan läpi, varsinkin olivat metalli- ja raken
nustyöläiset innokkaissa taisteluvalmisteluissa. Nämä val
mistelut olivat myöskin eri liittojen hallintojen kesken 
käsiteltävänä. Mutta katsoi meidän liittomme hallinto, 
ettei se voi antaa lakkolupaa sentähden, että huhtik. alussa 
oli Hyvinkäällä alkanut työtaistelu, johon osallistui jo toista
tuhatta liittomme jäsentä, pitäen liittohallinto täysin yli
voimaisena kahden näin suuren taistelun läpiviemistä.

Myöskin Turun verkatehtaan työläiset 
esittivät tehtaan isännistölle 107 työläisen allekirjoittaman 
palkankorotusvaatimuksen, missä esitettiin palkat korotet
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taviksi kaksi vuotta tehtaassa olleille 1 mk. tunnilta. Työn
antaja vastauksessaan ilmoitti, että yhtiö on kolmen viimei
sen vuoden aikana tuottanut melkoisiin summiin nousevan 
tappion. Tästä huolimatta on yhtiö toimintaansa jatkanut 
syystä, ettei työväki joutuisi työttömäksi ja näin ollen ei 
voida työpalkkoja korottaa. Ja samanaikaisesti tuon »jalo
mielisen» vastauksen kanssa ilmoitettiin työväestölle, että 
työviikot tehtaassa lyhennetään työnvähyydestä johtuen 
4-päiväisiksi. Työntekijät eivät jatkaneet palkankorotus 
pyrkimyksiään.

Vuosi 1929.

Kun Hyvinkään lakon johdosta työttömäksi joutuneissa 
oli useita liiton jäseniä, jotka olivat olleet tehtaassa työssä 
yli 20 vuoden, anoi liitto, että niille annettaisiin työkykyänsä 
vastaavaa työtä tahi eläke. Anomukseen vastasi isännistö 
kieltävästi. Kun edellytykset, asian voittamiseen oikeuden
käynnillä puuttuivat, raukesi asia sillensä.

Tampereen Akkunaverho- ja Paitatehdas sanoi irti edelli
senä vuonna tekemänsä työehtosopimuksen. Liiton taholta 
ei tätä irtisanomista ole kuitenkaan tunnustettu päteväksi,

koska työnantajan irtisanomis- 
kirjelmää ei seurannut ehdotus 
uudeksi työehtosopimukseksi, 
niinkuin voimassa ollut sopimus 
edellytti. Liittohallinnon toimesta 
kutsuttiin kaksikin eri kertaa sa
notun tehtaan työläisiä kokouk
seen keskustelemaan asiasta, mut
ta kummallakin kerralla oli vain 
muutamia tehtaan työläisiä nou
dattanut kutsua. Saapuville tul
leet selittivät k.o. työnantajan 
harjoittavan niin voimakasta ter
roria työntekijöihinsä nähden, 
että kaikki järjestyneet työläiset 
on vähin erin eroitettu, ilmoit
tamalla kuitenkin eroittamisen 
syyksi työnvähyyden ja ettei 
ollut mitään mahdollisuuksia saa
da työntekijöistä edes jäsenmak-

Tsaari M ikknnr.v)..
Liiton sihteerinä

24/i 1929—lä/3 1930. sujen kantajaakaan tehtaalle.
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Näin ollen liitto voi vain 
todeta, että kun kerran työ
läiset (suurin osa) heti sopi
muksen saatuaan erosivat 
liitosta ei heillä ole halua 
turvata etujaan ja järjesty
mättömien etuja ei liitto 
voi lähteä puolustamaan.

Vuosi 1930.

Kysymyksessä olevana 
vuonna taloudellisen lama
kauden vuoksi ei ole ollut 
palkkainparannusliikkeit ä. 
Ainoastaan Finlaysonin teh
taalta erotetulle Ivar Jyrä 
nimiselle työmiehelle asioi 
liitto 150 mk:n kuukautisen 
eläkkeen.

K. V. Syrjänen.
Liiton sihteerinä 1j3 1930 edelleen.

Vuoden 1931 alku.

Ei ole ollut palkkaliikkeitä.

Ken on tämän kirjoituksen lukenut, lienee tullut vakuu
tetuksi, että paljon on kuluneen 25 vuoden aikana kutoma
työläisten keskuudessa toimittu työsuhteiden ja palkkain 
parantamiseksi. Liitto ja sen osastot ovat huomattavalla 
tavalla tähän toimintaan vaikuttaneet, joskin on myös 
ollut ulkopuolella järjestöjen alullepantua toimintaa. Kuten 
tarkkaavainen lukija on huomannut, on tämä toiminta 
tuottanut melkoisia tuloksia.

Selostelu palkkaliikkeistä on toimintakertomuksista lai
nattu sellaisenaan vaikkakaan kaikissa lainauksissa ei esiin
ny sitaatteja.



Toiminnan eri aloilta.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistoiminta.

Kansallisesta yhteistoiminnasta mainittakoon, että jo 
tehdastyöväen edustajakokouksessa, missä liitto perustettiin, 
päätettiin osallistua liittojen keskiseen yhteistoimintaan ja 
sitä tarkoittavaan liittovaliokunnan kokoukseen 20 p:nä 
kesäk. 1906 on liittohallinto lähettänyt edustajansa (K. 
Hellmanin ja Maria Mäkisen).

Suomen Ammattijärjestöön liittymisestä on päätöksen 
tehnyt ensimäinen edustajakokous 1907. Kun Ammatti
järjestö samana vuonna huhtik. 15—17 p:nä perustettiin, 
on liitto siihen kuulunut v:n 1908 alusta edustajain kautta 
Aj:n edustajakokouksissa ja hallintoelimissä aina vuoden 
1929 lokakuun 1 päivään saakka. V:n 1929 edustajakokouk
sensa jälkeen nim. Aj:n johto ryhtyi käyttämään Aj:ä kom
munistien poliittisen toiminnan välikappaleena ollen seurauk
sena, että liitot jotka halusivat toimia puhtaasti ammatilli
sella linjalla, kuten kutomatyöväen liittokin, näkivät mah
dottomaksi yhteistoiminnan Aj:n kanssa. S. Kutomateolli- 
suustyöväen liiton hallinto sanoi liiton irti Aj:stä lokakuulla 
1929. Toimenpiteen hyväksyi vuoden 1930 edustajakokous. 
Esimerkkiä seurasivat vuoden 1930 alkupuolella Kirjatyön- 
tekijäin,Eiiketyöntekijäin ja Easityöväen liitot sekä Paperityö- 
väen liitto, joskin viimeksimain. liitossa vitkuteltiin kommu
nistisen sihteerin, Kankarin, takia päätöksen täytäntöönpanoa. 
Vuoden 1929 syyskuulla ei-kommunistisen ammattiyhdistys- 
väen kokouksessa oh valittu valtuuskunta muokkaamaan 
maaperää länsimaiselle ammatilliselle liikkeelle. Valtuus
kunnan (A.J.V:n) ja eronneitten liittojen sekä v. 1929 perus
tetun Työläisliiton kesken alotettiin v. 1930 toukokuulla 
kiinteä yhteistoiminta uuden ammattijärjestön perustami
seksi. Valmistelutöihin osallistui S. Kutomateollisuustyöväen 
liitto ja perustavassa kokouksessa 19—21 p:nä lokak. 1930 
liittoa edustivat J. Tunturi, Evert Mäkelin, Olavi Tunturi
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ja Katri Sillfors sekä liittohallintoa K. V. Syrjänen. V:n 
1930 edustajakokouspäätöksen oikeuttamana liitti liiton 
hallinto liiton uuteen ammatilliseen keskusjärjestöön lukien 
1/10 —30.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että valtiovalta lakkautti 
entisen Aj:n ja siihen vielä kuuluneet liitot syyskuussa 1930 
ja oikeusjuttuja niitä vastaan on tätä kirjoitettaessa vireillä 
loppuratkaisua vailla.

Eri liittojen keskeistä yhteistoimintaa on ylläpidetty 
vaihtamalla kiertokirjeitä, tiedonantolehtiä ja olemalla edus
tettuna toistensa edustajakokouksissa ynnä tukemalla toi
siaan palkkaliikkeiden aikana.

Kansainvälisestä yhteistoiminnasta mikäli se koskee Kan
sainväliseen Kutomatvöväen liittoon liittymistä viittaan 
kirjoitukseen »Edustajakokoukset». Siitä huomataan, että 
päiväjärjestyksessä liittyminen on ollut toimikauden alku
ajoilta saakka, mutta vasta v. 1930 käytännössä toteutunut. 
Syyskuun 12 p:nä 1930 hyväksyttiin liitto Kansainvälisen 
Kutomatyöväen liiton jäsenyyteen.

Skandinavinen yhteistoiminta on ollut kiinteätä jo vuo
desta 1910. Silloin on yhteistoimintaan päätetty osallistua 
ja lähettää edustaja yhteistoimintaa järjestelevään kongres
siin Tukholmaan. (Kongressi jäänyt pitämättä) Samana 
vuonna on liitto valtuuttanut lakit. kand. V. Hakki
lan edustamaan liittoa »kansainvälisessä sosialistikokouk- 
sessa» — kuten sanat toimintakertomuksessa ovat — 
Köpenhaminassa. Vuonna 1913 on liiton silloinen sihteeri 
Aug. Lindell ollut Tanskan kutomatyöväen liiton kokouk
sessa. V:n 1922 Suomen liiton edustajakokouksessa oli
vat vieraina Tanskan liiton luottamusmies Chr. Nielsen 
ja Ruotsin liiton luottamusmies Gust. Janzén ja tällöin 
neuvoteltiin skandinavisesta yhteistoiminnasta. Yhteinen 
neuvottelukokous pidettiin sitten Tukholmassa 24—25 
p:nä heinäk. 1922, missä Suomen hittoa edustivat V. Kanto 
ja Aug. Lindell. Kokouksessa laadittiin yhteistoiminnalle 
säännöt, joissa avustusvelvollisuus jäi vapaaehtoisuuden 
kannalle. V. 1923 on pohjoismaiden kutomatyöläisten liit
tojen yhteinen neuvottelukokous ollut Kristianiassa ja ovat 
Suomen liitosta mukana olleet V. Kanto ja A. Lindell. Seu- 
raavana vuonna on yhteinen kokous pidetty Köpenhami
nassa, mutta Suomen liitosta ei ole lähetetty edustajaa. 
V. 1925 on yhteistyökokous pidetty Tampereella, edustajia 
on ollut Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Suomen liittoa
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edustivat V. Kanto, K. Salo, J. Tunturi ja Elina Salini; 
tulkkina A. Lindell. Tässä kokouksessa tehtiin sopimus 
pakollisesta avustamisesta palkkaliikkeiden sattuessa. Avus
tus hyväksyttiin 10 äyriksi viikossa jäsentä kohden l,000:lle 
taistelussa olevalle aina 10,000 asti. Tällöin myös on päätetty 
yhteiset kokoukset pitää joka kolmas vuosi ja valittu sihtee
ristö hoitamaan asioita.

V:n 1928 yhteistyökongressissa 27—28 p:nä lokak. 
Tukholmassa edustivat Suomen liittoa Ida Heinänen ja 
Santtu Vuorio.

Skandinavinen yhteistoiminta on aiheuttanut liitolle 
rasituksia. Norjan kutomatyöläisten ollessa taistelussa 
vuosina 1924 ja 1926 ja Ruotsin kutomatyöläisten taistel
lessa vuoden 1931 alkukuukausina. Mutta liittomme on 
myöskin saanut skandinavisilta veljesjärjestöiltä. Huomatta
vin apu oli Hyvinkään lakon aikana 1928 Smk. 1,018,966:76, 
myöskin edullisia lainoja ja erinäisiä lahjoituksia valistus
työtä varten liittomme on heiltä saanut.

Muusta yhteistoiminnasta ulkomaisten veljesjärjestöjen 
kanssa mainittakoon, että Saksan liitto oh ensikerran vie
raana liittomme edustajakokouksessa 1930. Saman vuoden 
kesäkuussa oli Suomen liiton edustaja K. V. Syrjänen vie
raana Saksan Kutomatyöväenliiton edustajakokouksessa.

Liiton jäsenten aineellisesti avustaminen.

Alusta aikain liiton toimintaohjelmaan on kuulunut 
jäsentensä aineellinen avustaminen lakon aikana, työttö
myyden kohdatessa ilman asianomaisen omaa syytä j.n.e. 
Ensin oli liitolla afturahasto (sen perustam. käsitelty kok. 
28/12 —06), jcsta avustuksia jaettiin ensimäisen edustaja
kokouksen päätöksen mukaisesti työttömäksi joutuneelle 
korkeintaan 30 p:nä vuodessa 12—6 markkaan viikossa 
riippuen siitä mihin jäsenveroluokkaan hän kuului. Rahas
toa kartutettiin tarpeen vaatiessa erikoisesti sitä varten 
määrätyllä verotuksella, iltamilla ja arpajaisilla. Sittemmin 
määritelty jäsenveroista siirrettäväksi osa rahastoihin. En
simmäisessä edustajakokouksessa on päätetty tämä yhteinen 
apurahasto jakaa työttömyys- ja lakkorahastoiksi sekä 
ryhtyä toimenpiteisiin kuntien ja valtion avustuksen hankki
miseksi työttömyysrahastolle. Vuoden 1914 edustajakokous 
on hyväksynyt työttömyysrahastolle erikoiset säännöt, joissa
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avustus määritellään korkeintaan 60 p:ksi vuodessa, ollen 
korkein päiväavustus Smk. 1:75.

Vuoden 1917 edustajakokous päätti perustaa myöskin 
sairaus- ja hautausapurahaston mutta jätti asian liiton 
hallinnon valmisteltavaksi. Kansalaissodan väliintulon vuoksi 
on asia lopullisesti päätetty v. 1919 edustajakokouksessa, 
jolloin on liiton sääntöihin hyväksytty pykälä minkä mukaan 
»liiton jäsen on oikeutettu sairausapuun sen jälkeen kun hän 
työssä ollessaan on suorittanut jäsenmaksua liitolle 52 
viikolta, eikä ole rästiä yli 8 viikon». Sairausapua on pää
tetty maksaa korkeintaan 40 p:ltä kalenterivuodessa alin- 
taan 50 penn. ja korkeintaan 2 mk. päivältä. Hautaus
avustusta on päätetty maksaa ellei jäsenverorästejä ole 
ennen kuolemantapausta yli 8 viikon alintaan 20 ja korkein
taan 150 mk. riippuen siitä kauanko asianomainen oli liiton 
jäsenenä ja mihin jäsenmaksuluokkaan kuului.

Rahastojen sääntöjä on usein muuteltu esim. avustus
määrien suuruuteen nähden johtuen se rahan arvon vaihte
luista. Nyt v:n 1930 edustajakokouksen hyväksymäin sään
töjen mukaan maksaa liitto sairausavustusta korkeintaan 
40 p:ltä kalenterivuodessa 1:50—8 markkaan päivässä. 
Alin on 1 vuoden jäsenenä olleille 3:ssa luokassa ja korkein 
5 vuotta tahi enemmän jäsenenä olleille 1 luokassa. Hau
tausavustusta suorittaa liitto 50—500 markkaan säännöissä 
lähemmin määritellyn luokittelun mukaan.

Työttömyys- ja matka-apukassa liitolla on vuodesta 1920 
ollut erillinen ja on se vuoden 1917 lain mukaan saanut 
valtiolta avustusta vuodesta 1922 alkaen. Korkein makset
tava avustus on lain edellyttämä 10 mk. päivässä ja makse
taan avustusta enintään 60 p:ltä vuodessa.

Rahastojen sääntöjä tahi aikaisempia työttömyysohjeita 
on liitto joutunut melkoisessa määrässä käytäntöönsovelta- 
maan. Seuraava taulukko osoittaa eri vuosina jaettujen 
avustusten määrän:
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Vuosi Työttö- Sairaus- Hautaus- 
myysav. av. av.

Lakko- ja ' Sotaorv. 
sulkuav. ja lesk.

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

300: :
1,896:— ——

486: :
192:
396: :
234:— ——
120:— —:— —
36:

— 41,681
— 11,721

— 46,554

—

14,925

—
148:25

3,232:30

331:—

1,299:80 2,529:75 240
1922 459:— 6,197:— 355 — — — — —
1923 6,883:95 11,506:25 700 — — — — —
1924 1,822:10 12,365:50 1,475 — — — — —
1925 2,773:50 9,499:25 750 — — — — —
1926 836:— 9,079:25 1,275 — — — — —
1927 1,702:— 11,080:50 1,500 — — — — —
1928 28,472:15 11,189:25 975 — 1,730,486 65 — —
1929 42,939:25 14,521:50 2,125 — 84,675 80 — —
1930 32,490:40 11,438:— 4,025 — — — — —
Yht. 127,049:70 99,406:25 13,420 — 1,915,118 45 14,925 —

Sitäpaitsi on liitto antanut oikeusavustusta jäsenten 
käräjöidessä esim. maksamatta jätettyä loma-ajan palkkaa, 
eläkkeitä y.m.s. Monet pitkäaikaisistakin jäsenistä ovat 
avustuksina saaneet monin verroin enemmän kuin ovat lii
tolle veroa maksaneet.

Valistustyö.

Herätys- ja valistustyötä on tehty enimmän puhutun 
sanan avulla. Liiton sihteerien työvelvollisuuksiin on kuu
lunut m.m. puheiden pitäminen. Sitäpaitsi järjestäjät ovat 
tehtäväänsä suorittaneet pääasiassa pitämällä puheita eri 
osastojen alueilla. Syvällisempää kasvatustyötä on tehty 
kurssien avulla. Kursseilla on annettu opastusta ammatti
yhdistystoiminnan käytännöllisissä aineissa, kuten kirjan-
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pidossa, sihteerin ja puheenjohtajan tehtävissä ynnä luennoitu 
ammattiyhdistysliikkeestä sekä työväenlainsäädännöstä. Lii
ton tiedonantolehden »Kutomatyöläisen» avulla on selos
tettu m.m. ulkomaista ammatillista liikettä, käsitelty am
ma ttikysymyksiä ja ylläpidetty vuorovaikutusta eri paikka
kuntien kesken. Kutomatyöläinen, joka liiton kustantamana 
vuodesta 1914 on ilmestynyt, vaihdettiin uuden ammatti
järjestön (SAK:n) julkaisemaan »Palkkatyöläiseen» vuoden 
1931 alusta lukien. Myöskin aika-ajottain on liitto kustan
tanut lentolehtisiä, joita on jaettu kutomatyöläisille. Liiton 
osastot ovat järjestäneet perhejuhlia, yleisiä vapaita agi- 
tatiotilaisuuksia sekä iltamia, joihin liitto on välittänyt 
puhujia. On myös tehty n.s. kotiagitatiotyötä; muutamat 
osastot ovat liiton avustamana palkanneet »kotiagitaatto- 
reita» ja liiton järjestäjätkin ovat jonkun verran osastojen 
ohjausten mukaan käyneet kodeissa keskustelemassa järjes
tymisen tarpeellisuudesta.

Vaikuttaminen työväenlainsäädäntöön ja 
lakien noudattamisen valvonta.

Asianomaiset lakienvalmisteluelimet ovat pyytäneet myös
kin työntekijäin järjestöiltä lausuntoja erinäisistä työväen- 
lainsäädännön piiriin kuuluvista laeista ja asetuksista ennen 
niiden eduskunnalle esittämistä. Näin ollen on S. Kutoma- 
teollisuustyöväen liiton hallinto joutunut vaikuttamaan 
lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntojaan joko suoraan 
tahi Ammattijärjestön välityksellä. Työntekijäin etujen ja 
katsomusten mukaisia lausuntoja on annettu m.m. ohjeisiin 
kehruu- ja kutomatehtaita varten, ammattientarkastuksesta 
j.n.e., on suunniteltu n.s. palkkalain aikaansaamista ja 
erikoisen paljon on liitto joutunut antamaan jäsenilleen 
selostuksia esim. työväen eläkeoikeutta koskevan 1879 
vaivaishoitoasetuksen soveltuvaisuudesta kyseltyihin tapauk
siin. 8-tunnin työaikalain sekä työntekijäin työturvalli
suutta käsittelevien asetusten rikkomuksien johdosta on 
jouduttu vetoamaan ammattientarkastajiin jopa vaatimaan 
työläisammattientarkastajille nykyistä suurempia oikeuksia. 
Työsopimuslain tulkinta esim. vuosilomiin nähden on aiheut
tanut kyselyjä ja liiton puolelta selontekoja ja erinäisiä 
oikeusjuttuja. Työriitojen sovittelusta annetun lain sekä 
työttömyyskassalain kanssa on jouduttu paljon tekemisiin.



96

Liiton hallinnon pöytäkirjoissa on varsin runsaasti 
pykäliä, joissa käsitellään työväenlainsäädännön piiriin kuu
luvia asioita.

Vaikeita aikoja.

Liiton toiminnan historia tuntee eräitä sangen raskaita 
ajankohtia. Alkuaikoina oli vaikeuksia saada totutetuksi 
jäsenet suorittamaan liittoveroa. Ja kun on uskaltauduttu 
v. 1908 ryhtyä kantamaan jäsenmaksua liitolle, niin maail
mansodan aiheuttaman »huonon ajan» vuoksi on v. 1914 
maksut jäseniltä liitolle ja päinvastoin täytynyt lakkauttaa. 
Ajottain on liiton sihteerin toimi, varojen puutteessa, ollut 
järjestettävä sivutoimeksi j.n.e. Onhan ymmärrettävää mi
ten vaikeata tällaisissa tilanteissa on ylläpitää liiton koneis
toa. Mutta vaikein lienee v:n 1918 aika: Silloin kan
salaissodan aiheutuksesta liitto pirstoutui alkutekijöihinsä. 
Epätarkkojen tietojen mukaan menetti S. Kutomateolli- 
suustyöväen Liitto tuolloin jäseniään seuraavasti:

Kaatunut taistelussa ................. 36
Vankilassa murhattu ................. 65
Vankilassa kuollut ..................... 41
Vankilassa ollut ......................... 387
Tuomioita yhteensä..................... 748 vuotta

Osastojen omaisuutta tuhottu Smk:n 10,820:— arvosta. 
Liittohallinnon jäsenet melkein kaikki vangittiin ja kolme 
tuomittiin elinkautiseen kuristushuonerangaistukseen; nämät 
tuomitut ovat V. Kanto, Ida Vihuri ja A. Vuolle (muuttu
neet olosuhteet sittemmin tuomiota lievensivät) ja liiton 
omaisuus joutui valkoisille.

Sotatilan jälkeen toiminnan alottamisesta on sen vuoden 
toimintakertomuksessa seuraavaa:

»Kun allekirjoittanut V. Kanto pääsi syyskuun 15 päivänä vankilasta, 
katsoin velvollisuudekseni liittoa kohtaan ryhtyä järjestämään liiton 
hajanaisia asioita. Knsimäiseksi menin Tampereen etsivään osastoon 
kuulemaan liiton avaimia ja käteiskassaa, että ne minulle luovutettaisiin 
takaisin. Usiamman kerran turhaan juostuani, onnistui minun vasta 
marraskuun 20 päivä saada poliisimestarilta kuitti hallussaan olevasta 
liiton käteiskassasta ja myöskin liiton toimistohuoneuston avaimet, mutta 
käteiskassaa ei luovutettu.

Sitte kuulustelin kirjekortin avulla hallinnon vakinaisia sekä varajäseniä, 
olivatko he vapaana, tai hengissä ja kun näistä tiedon saatuani kutsuin
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paikalliset hallinnon vakinaiset, että varajäsenet yksityisasuntooni kokouk
seen. Ensimäinen valiokunnan kokous oli marraskuun 18 p:nä, johon oli 
saapunut seuraavat jäsenet: K. Salo, Eliina Salmi vakinaisia ja varajäsenet
J. Ahonen ja E. Niininen. Tässä kokouksessa valittiin väliaikaiseksi puheen
johtajaksi, eli liittohallinnon kokoukseen saakka K. Salo ja sihteerin toimi 
jäi V, Kannon huoleksi. Päätettiin kutsua liittohallinnon kokous kokoon 
marraskuun 24 päivänä ja kutsua tähän kokoukseen saatavana olevat 
vakinaiset että varajäsenet. Marraskuun 24 päivänä pidettyyn liittohal
linnon kokoukseen oli saapunut seuraavat hallinnon jäsenet: J. Ahonen,
K. Salo, Eliina Salmi, V. Kanto ja F. Niininen Tampereelta ja Hj. Helander 
Vaasasta, V. Kilpi Forssasta, sekä A. R. Salmi Turusta. Varajäsen Olga 
Leinonen Helsingistä ei ollut kokoukseen saapunut. Liittohallinto valitsi 
liiton väliaikaiseksi puheenjohtajaksi J. Ahosen ja sihteerin ja talouden
hoitajan tointa määrättiin hoitamaan V. Kanto. Liiton toimistohuoneusto 
pidetään Kannon asunnossa siksi kun saadaan liiton entinen toimistohuo
neusto liiton haltuun. V. Kanto päätettiin ottaa liiton vakinaiseen palveluk
seen marraskuun 1 päivästä ja palkaksi hyväksyttiin Smk. 600:— kuukau
dessa. Liiton kansliahuoneuston kalustosta ei ole tarkkoja tietoja miten 
paljon niitä on hävinnyt; ainakin kun Kannolla kerran oli ollut tilaisuus 
siellä käymään, oli sieltä pois molemmat kirjoituspöydät, kirjoituskone, 
puhelinkone, kopioprässi, sähkölamppu ja tuolia. Liiton kirjastosta, enem
pää kuin jäsenrekisteristä ei ole varmuutta onko ne tallella. Kassakaappi 
oli murrettu auki tekemällä oveen 10 läpeä. Saalis mitä murtajat ovat 
saaneet ei ole suuri, sillä kuten edellä mainitsin, olin siirtänyt käteiskassan 
yksityisasuntooni ja kassakaapissa ei ollut kuin 5 å 6 markan edestä posti
merkkiä, jotka oli viety, sekä kaksi savista kukkopilliä, sen sijaan oli re
vitty muutamia kirjoja ja kuittia, mutta liiton tilien pääkirjat olivat ehjänä.

Liiton toiminta päätettiin alottaa niin pian kuin tilanne sen sallii ja v. 
1918 vapautettiin kaikki liiton jäsenet jäsenveroista ja samoin ylimääräi
sistä veroista ja verojen kanto aloitetaan samalla kun liiton virallinen 
toiminta alkaa. Vankilassa olevat liiton jäsenet siirretään lepääville jäsen- 
oikeuksille siksi kuin vapaaksi pääsevät. Edustajakokous pidetään v. 1919, 
jossa nämä esitykset lopullisesti hyväksytään. Liittohallinnossa on nykyään 
vaan 8 jäsentä, varajäsenetkin siihen luettuna, joka sääntöjen mukaan 
pitäisi olla 12 jäsentä, mutta nykyään sitä on sääntöjen määräämässä 
järjestyksessä vaikea täydentää ja tämän takia toimii hallinto tässä kokoon
panossaan edustajakokoukseen saakka.»

Kansalaissodan raunioista liitto kohosi verrattain pian 
hyvään kuntoon, mutta sittemmin, myöhäisinä viime aikoina, 
ovat toimintavaikeuksia aiheuttaneet sisäiset suuntariidat. 
Vuoden 1930 edustajakokoukseen varustautuivat kommu
nistit valtausaikeissa siinä kuitenkin epäonnistuen ja siitä

7
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harmistuneena perustivat v. 1930 maalisk. 23 p:nä Suomen 
Kehruu- ja kutomatyöväen liiton, johon ryhtyivät valtaa
maan »vanhan liiton» osastoja. Kun kommunisteilla oli 
huomattavaa määräysvaltaa Turun, Littöisten, Helsingin, 
Maarian, Nokian, Porin (19), Vaasan ja Finlaysonin osastoissa, 
erosivat ne liitosta, lopettivat sittemmin toimintansa alot- 
taakseen uudelleen kommunistisen liiton alaisena. Näin 
siis kommunistinen hajotustyö raateli S. Kutomateollisuus- 
työväen liittoa. Kommunistiseen liittoon meni liittomme 
jäseniä vähän, mutta sisäinen riitely osastoissa aiheutti sen, 
että niistä karkkoontui paljon jäseniä järjestymättömien 
leiriin. Kommunistien valloittamien osastojen tilalle perus
tettiin useimmille paikkakunnille uudet osastot, mutta 
karkkoontuneiden jäsenten palaaminen osastoihin tapahtuu 
hitaasti. Kommunistisen liiton, osastoineen, valtiovalta 
lakkautti syyskuussa 1930 joten kommunistit itsekään 
eivät mitään hyötyneet liittomme repelöimisestä.

Toinenkin vakava haitta vuoden 1930 toiminnassa on 
ollut. Silloin oli maassamme poliittinen kuohunta-aika. 
Vapaata kansalaiselämää terrorisoi »Lapuanliike». Työväen
järjestöihin kuuluvia vainottiin jopa pahoinpideltiinkin ja 
työnantajat useilla teollisuusaloilla antoivat työläisten ym
märtää, että työpaikan säilyttämisen kannalta ei ole ter
veellistä omistaa ammattiosaston jäsenkirjaa. Työstä 
erottelemisia poliittisista syistä tapahtui kutoma-alallakin, 
mikä oli omiaan saattamaan työläiset hämmästyttävässä 
määrässä turvattomuuden tunteen ja antautumismielialan 
valtaan.

On ollut sangen raskasta saada v:n 1930 tilanteissa liitto 
säilymään jonkinkaanlaisessa kunnossa.

Yhtä ja toista muutakin selostettavaa liiton toiminnassa 
olisi, mutta jos yksityiskohtaisempaan selosteluun ja sisäi
sen käytännöllisen toiminnan tarkkailuun antautuisi, pai
suisi tämä julkaisu suuremmaksi kuin liiton varat tähän 
nähden myöden antavat. Näin ollen toiminnan eri alojen 
tarkkailu päättyy tähän.
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S. Kutomateollisuustyöväen Liiton hallinto.
Valittu v:n 1930 edustajakokouksessa.

Seisomassa vasemmalta oikealle: R. Kolmen, J. Nieminen, Sulo Lindfeldt. 
R. Haikka ja A. Tienari. Istumassa vasemmalta oikealle: F. V. Mäki, 
Elina Salmi (taloudenhoitaja), J. A. Niemi (hallinnon puheenjohtaja), 

Ida Heinänen ja K. V. Syrjänen (sihteeri-luottamusmies). 
Kuvasta puuttuu J. Tunturi.

Liiton toimitsijat ja luottamushenkilöt.
Liittohallinnon puheenjohtajat:

A. Vuolle 1/1 1907—12/4 1909, 1/1 1914—24/11 1918, 
17/4—16/10 1922.

K. Tainio 12/4 1909—31/12 1913.
J. Ahonen 24/11 1918—24/2 1919.
F. Niininen 24/2—10/11 1919.
J. Tunturi 10/11 1919—17/4 1922.
K. Salo 16/10 1922—7/2 1930.
J. A. Niemi 7/2 1930 edelleen.

Sihteeri-luottamusmiehet:
K. Hellman 1/1 1907—1/2 1910.
V. Kanto 1/2 1910—1/3 1913, 1/1 1918—20/7 1928. 
Aug. Lindell 1/3 1913—31/12 1917.
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Toivo Alavirta 1/1 1918— (kansalaissod. aikaan siirtyi 
Venäj alle).

Toivo Linna 1/3—30/9 1920.
Santtu Vuorio 20/7 1928—1/5 1929.
L. Mikkonen 24/4 1929—15/3 1930.
K. V. Syrjänen 1/3 1930 edelleen.

T aloudenhoitajat:
V. Kanto 1/1 1907—31/1 1929.
Elina Salmi 1/2 1929 edelleen.

Toimistoapulaiset:
Aili Kanto 1/3 1917—1/5 1922.
Vappu Ruokonen 1/5 1922—1/5 1930.

J ärj estäjät:
K. Harvala 1/10—31/12 1911.
J. E. Kivikoski 1/10—31/12 1912.
Hilda Hannunen 1/12 1916—15/6 1917, 23/9 1919—15/2 

1920.
Anna Paasikoski 1/11 1922—1/5 1923.
T. Bryggari 1/5 1925—1/6 1927.
Y. Saarinen 15/11—15/12 1925.
A. Kraft 1/3—15/6 1928.
A. Vuori 1/11 1928—30/6 1929.
Olavi Tunturi 24/5—24/6 1930.
K. Peltonen 5/10—15/11 1930.

T ilintar kasta jät:
E. Lehen Forssasta
K. V. Petäjäniemi Tampereelta
O. Vuori »
M. Perho »
Y. Vuoristo »
Emil Niemi »
Kaisa Hilden »
V. Kanto »
M. Vesiranta »

1907—1909.
1907—1930.
1907—1911.
1909—1911.
1911—1915.
1916.
1917—1930. 
1930 edelleen. 
1930 edelleen



Liiton osastot.

Tässä esitettävät tiedot pohjautuvat osastoista liitolle lähetettyihin 
toimintakertomuksiin, Kutomatyöläisessä julkaistuihin toimintaselostuk- 
siin sekä liiton hallinnon pöytäkirjoissa esiintyviin merkintöihin. Tiedot 
osastoista liiton arkistossa ovat yleensä puutteellisia.

Turussa on jo vuonna 1899 elokuun 1 p:nä perustettu kutojattarien 
ammattiyhdistys. Sen toiminta on lakannut muutaman kuukauden kulut
tua, mutta herännyt uudelleen toimintaan maaliskuun 12 p:nä 1905. Kun 
Turkuun elokuun 24 p:nä 1905 on lisäksi perustettu »Turun kehruu- ja 
kutomatyöläisten liitto» (paikallinen yhdistys, vaikka nimessä onkin juh
lallisesti liitto), niin aikaisemmin mainittu osasto on päättänyt saman 
vuoden lokakuun 19 p:nä lakkauttaa toimintansa. Kuitenkin on se v. 1910 
herännyt ja 6/4 —13 ovat liitto ja osasto muodostuneet yhdeksi osastoksi, 
liittyneet S. Kutomateollisuustyöväen Liittoon samana vuonna saaden 
numeroksi 8. Se toimi menestyksellisesti vuoteen 1930, jolloin kommunistit 
hävittivät sen omaisuuden, lähes 10,000 mk. ja lopettivat toiminnan, minkä 
jälkeen on samana vuonna 14/5 perustettu uusi osasto, joka liittyi liittoon 
numerolla 6. V. 1917 Turusta on liittoon liittynyt laitosmiesten osasto, 
mikä ei enää ole toiminnassa.

Forssaan on perustettu syksyllä 1899 värjärien a.o., v. 1902 kuto
jien ja kehrääjien a.o., olleet edustettuna liiton perustavassa kokouksessa. 
Yhtyneet v. 1909 Tehtaalaisosastoksi n:o 2, joka on vieläkin toiminnassa. 
Vuonna 1913 on liittohallinnon pöytäkirjoissa maininta, että Forssaan on 
perustettu uusi värjärien osasto ja se liittynyt samana vuonna liittoon 
saaden numeron 18. Tämän osaston kommunistit v. 1930 lopettivat aiheetta. 
V. 1919 per. laitosmiesten osasto mikä v. 1920 liittyi osastoon n:o 2.

V. 1913 on Forssasta liittoon liittynyt kone-, metalli- ja puutyönteki
jäin a.o. numerolla 20. Ei ole ollut enää pitkään aikaan liitossa.

Tampereelle on perustettu Värjäri-, valkaisu- ja valmistustyön- 
tekijäin a.o. v. 1900. Sitä aikaisemmin on kutomatyöläisiä toiminut Tehtaa- 
laisseurassa. Vasta viittä vuotta myöhemmin on perustettu seuraavat 
osastot: Pellavatehtaan työväen (8/10 —05), Finlaysonin tehtaan työväen 
(perustava kokous 7/11 —05), Villateollisuustyöväen (perustava kokous 
5/11 —05) ja Lapinniemen tehtaan työväen a.o. (perustava kokous 26/11 
—05). Nämät osastot ovat olleet edustettuna liittoa perustettaessa ja



102

liittyneet liittoon sen alkaessa toimintansa. Yhä vieläkin niistä on toimin
nassa muut paitsi Värjäriosasto, joka v. 1926 liittyi Finlaysonin tehtaan 
työväen osastoon työhuonekuntana, ja Finlaysonin osasto v. 1930 kommu
nistien vaikutuksesta lopetti toimintansa, jonka vuoksi perustettiin samana 
vuonna uusi osasto mlla 20 (entisen osaston numero oli 1). Pellavatehtaan 
osastossa niinikään oli v. 1930 hajoamisvirtauksia, mutta säilyi se edelleen 
liiton alaisuudessa. Myöhemmin on perustettu Tampereen koneellakuto- 
jain osasto 10/4 —10, Laitosmiesten osasto 25/2 —17 sekä Hihnatehtaan 
työväen a.o. toukokuussa 1927. Näistä ovat edelleen toiminnassa kaksi 
viimeksimainittua, koneellakutojain osaston lakattua toiminnasta 1922. 
Myöskin on Tampereella toiminut edellämainittujen osastojen keskusjärjestö 
mikä perustettiin vuonna 1916, mutta lopetti se toimintansa maaliskuun 
3 p:nä 1926.

Helsingin käsikoneellakutojain osasto on perustettu 25/3 —05. 
Vuonna 1911 on Helsinkiin perustettu kehruu-ja kutomatyön teki jäin a.o. 
Osastot yhtyneet vuonna 1916 ollen tämä yhteinen osasto liitossa molla 12. 
Sen kommunistit v. 1930 aiheetta lopettivat ja tilalle perustettiin uusi 
numerolla 35, ollen sen toiminta tällä hetkellä heikkoa.

Hyvinkäälle on perustettu kutoma-alan työntekijäin a.o. 4 p:nä 
helmik. 1906. Ollut edustettuna liittoa perustettaessa ja edelleen on elin- 
voimaisesti toiminnassa liiton osastona n:o 5.

Poriin perustettu osasto 24 p:nä helmik. 1906 ollen se edustettuna 
liittoa perustettaessa ja liittyi siihen heti liiton alottaessa toimintansa, 
mutta erosi 6 p:nä helmik. 1909 yhtyen jälleen v. 1913. Ollut nukuksissa 
ja herätetty v. 1926, ollut liitossa molla 19. Kommunistit lopettivat sen 
toiminnan v. 1930 aiheetta. Vuonna 1917 toukokuun 14 p:nä on Porista 
liittoon yhtyväksi ilmoittautunut laitosmiesten osasto saaden mon 29. 
Sen toiminta lakkasi v. 1926 alkaen uudelleen v. 1929, ollen vieläkin toi
minnassa yleisenä kutomatyöläisten osastona Porissa. Valmistustyöntek. 
a.o. mo 32 lienee per. 1/7 —20. Yhtynyt osastoon n:o 19 v. 1922.

Vaasasta on ollut edustaja liiton perustavassa kokouksessa edus
taen 250 järjestynyttä puuvilla-alalla työskentelevää ja 50 villateollisuus- 
työläistä, joten tällöin on paikkakunnalla ollut järjestötoimintaa, mutta 
liiton arkistossa ei ole asiakirjoja, joista se lähemmin kävisi ilmi, eivätkä 
paikalliset viimeisimmäksi toiminnassa mukana olleet myöskään ole voi
neet hankkia lähempiä tietoja. Liittoon on Vaasasta liittynyt osastoja 
seuraavasti: Värjärien os. 14 ja TehtaalaiSosasto mo 16 maaliskuussa 1908; 
Verkatehtaan työv. a.o. mo 17 v. 1912. Laitosmiesten osasto mo 20 v. 1917, 
Ruotsalaisten osasto n:o 35 v. 1917.

Näistä kolme ensiksimainittua osastoa ovat yhtyneet v. 1913, toisetkin 
v. 1920, saaden näin muodostunut osasto liitossa numeron 9. Sen kommu
nistit aiheetta lopettivat v. 1930, joten liiton täyttäessä 25 vuotta ei sillä 
ole Vaasassa lainkaan osastoa.
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Pietarsaareen on perustettu osasto v. 1908, lakannut sittemmin 
toimimasta ja perustettu uudelleen v. 1929, mutta on toimimattomana.

Hämeenlinnasta on ollut edustaja liiton perustavassa kokouk
sessa; edustaen 17 järjestynyttä kutomatyöläistä. Osaston perustamis- 
ajasta ei liiton arkistossa ole tietoja. Se on suhtautumisessaan liittoon ollut 
kovin häilyvä: eronnut liitosta 1/1 —08, sen toiminta ollut välillä vuosia 
kokonaan nukuksissa ja jälleen herätetty. Vuodelta 1917 on merkintä sen 
uudelleen liittoon liittymisestä ja vuodelta 1926 osaston uudelleen perusta
misesta. Tällä hetkellä (1931) toimintaa ei sanottavasti ole, mutta liitossa 
jäseniä Hämeenlinnasta 8.

Littoinen on paikkakunta, josta myös on ollut edustaja liiton 
perustavassa kokouksessa edustaen 79 järjestynyttä kutomatyöläistä. 
Lienevätkö he olleet järjestyneet työväenyhdistyksen tahi ammattiosaston 
kautta, ei esiinny liiton arkistossa tietoja. Liittohallinnon pöytäkirjoissa 
esiintyy vasta vuodelta 1913 merkintä, että tällöin, toukokuussa perustettiin 
Littoisiin osasto saaden numeron 11. Tämä osasto toimi elinvoimaisena 
vuoteen 1930, jolloin kommunistit hävittivät useita tuhansia sen omaisuutta 
ja lopettivat sen toiminnan. Tilalle perustettiin samana vuonna 20/5 uusi 
osasto, mikä on nyt liitossa numerolla 9.

Paitsi mitä edellä on selostettu on osastoja perustettu seuraavasti: 
Seinäjoen osasto 1/1 —12, lopettanut toimintansa saman vuoden 
syksyllä ja perustettu uudelleen 31/8 —13 kunnes Verkatehtaan v:n 1929 
vaiheissa käynnistä lakattua osaston toiminta jälleen alkoi heikkenemään 
ollen vuodesta 1930 lakkauksissa.

Antskogin Verkatehtaan työväen a.o. 1/1 —12 saaden liittoon 
liittyessään numeron 16. Tämä osasto toimii edelleen ja on elinvoimainen. 
Kaasmarkussa on perustettu osasto 17/3 —12, mutta sikäläisen 
tehtaan lopetettua toimintansa lakkasi osastokin toimimasta 9/7 —12. 
Tammisaaren osasto perustettu maaliskuun lopulla 1913, liittynyt 
liittoon samana vuonna 1/4 numerolla 10. Toimii edelleen. Äetsään 
perustettu osasto 8/12 —13 ja liittynyt seuraavan vuoden alusta lukien 
liittoon molla 21, sen toiminta on välillä lakannut ja taas alkanut kunnes 
vuoden 1931 alkukuukausina se lopetti viimeisimmäksi toimintansa paikka
kunnan tehtaan joutuessa edellisenä vuotena seisomaan. Viipurissa 
on toiminut käsikoneellakutojain osasto, mikä on liittynyt liittoon 27/12 
—13 saaden numeron 22, se lienee lopettanut' toimintansa v. 1922 ja on 
Viipuriin jälleen 6/3 —29 perustettu osasto, mutta sekään ei ole toiminut, 
joten paikkakunnalla nyt ei ole osastoa. Orimattilaan ja H a r- 
j u u n perustettu osastot maaliskuussa 1914 ja liittyneet liittoon 1/4 —14 
Viimeksimainitulta paikkakunnalta sittemmin toiminta tyyten loppunut. 
Orimattilastakin edellämainittu osasto lakannut toiminnasta, mutta herä
tetty vuosina 1921 ja 1923 uudelleen ja nykyisinkin toimii paikkakunnalla 
osasto n:olla 26.
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Killinkoskelle perustettu osasto 7/6 —14. Se niinikään on ollut 
välillä toimimattomana ja uudelleen herätetty useampaankin otteeseen ja 
toimii paikkakunnalla nyt melkoisen elinvoimaisena osasto molla 34. Alku
peräisen osaston numero liitossa oli 25.

Koskelle (H.I.), Ouluun, Ilmakoskelle ja Oravai
siin on perustettu osastot v. 1917. Niistä Oulun, Oravaisten ja Kosken 
osasto ovat lakanneet toimimasta, Ilmakoskella on osasto edelleenkin 
numerolla 33 ja toimii melkoisen pirteästi. Kosken osasto lopetti toim. 
v. 1927 Kosken verkatehtaan Lahteen muuttamisen takia. Lahteen per. 
os. 1928 ja v. 1930 sen kommunistit lopettivat ja vaikutti toiminnan lopet
tamiseen myöskin Lahden tehtaan toiminnan lakkaaminen.

Myöskin Köcklaksissa (per. 18/8 —20, lop. 1923), Nokialla, 
Maariassa, A n t r e a s s a, Parikkalassa ja Keuruulla 
on liitolla ollut osasto. Nokialta ja Maariasta lopettivat osastotoiminnan 
kommunistit v. 1930 eikä tähän mennessä ole saatu uutta toimintaa tilalle 
viritetyksi. Parikkalassa ja Antreassa on osastotoiminta alkuyritykseensä 
väsähtänyt, Keuruulla oli osasto v. 1929—31

Paitsi että osastot ovat niitä eri asemia, joiden avulla liitto suorittaa 
työväen elintason parantamista tarkoittavaa toimintaansa, ovat ne myös 
työväen henkisen tason kohottamiskouluja, koska osastotoiminnassa 
suoritetaan paljon suoranaista kulttuurityötä. On siis varsin paljon merkit
sevää se toiminta, mitä liitto on suorittanut ja johtanut edelläselostetun- 
laisen osastoverkostonsa kautta.



Tilastoa palkoista ja työajasta

Liiton ensimäinen sihteeri on osastojen välityksellä 
koonnut v. 1906 tilastoa silloin vallinneista palkoista. Saadut 
tiedot on esitetty ensimäiselle edustajakokoukselle v. 1907. 
Julkaisemme silloisen tilaston kokonaisuudessaan osoitta
maan 25 vuotta sitten vallinneita palkkasuhteita:

Kutojien.

Naisten:
Finlaysonin puuvillatehtaassa Tampereella ....
Hyvinkään verkatehtaassa ....................................
Turun puuvillatehtaassa ........................................
Turun verkatehtaassa ................................................
Tampereen verkatehtaassa ................................
Lapinniemen puuvillatehtaassa Tampereella .... 
Klingendahlin trikootehtaassa Tampereella .... 
Suomen Trikootehdas O.Y:ssä Tampereella . . . .
Forssan puuvillatehtaassa ........................................
Tampereen pella’-atehtaassa ....................................
Hämeenlinnan verkatehtaassa ................................
Ruuskasen verkatehtaassa Tampereella ...............
Keskimäärin .............................................................

Miesten:
Hyvinkään verkatehtaassa ....................................
Ruuskasen verkatehtaassa Tampereella...............
Finlaysonin puuvillatehtaassa Tampereella ....
Forssan puuvillatehtaassa ........................................
Tampereen verkatehtaassa ....................................
Keskimäärin.................................................................

Karkeakehrääjien.
Naisten:

Turun puuvillatehtaassa ........................................
Finlaysonin puuvillatehtaassa Tampereella . . . .

Viikkopalkka
Alin Ylin Keskim.

12:— 24:— 18:—
12:— 20:— 16:—
10:— 20:— 15:—
8:— 20:— 14:—
9:— 18:— 13:50
9:— 18:— 13:50

10:— 15:— 12:50
9:— 16:— 12:50
7:50 16:— 11:75
5:— 18:— 11:50
6:— 15:— 10:50
5:— 15:— 10:—

Smk. 13:22

24:— 40 — 32:—
16:— 34 — 25:—
15:— 24 — 19:50
12:— 25 — 18:50
12:— 20 — 16:—
Smk. 22:20

8:— 18:— 13:—
9:— 12:— 10:50
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Viikkopalkka

Forssan puuvillatehtaassa ................................
Lapinniemen puuvillatehtaassa Tampereella . . 
Keskimäärin...............................................................

Alin
. 8:50
. 8:—

Ylin
12:—
12:—

10:93

Keskim.
10:25
10:—

Karstaajien.
Miesten:

Finlaysonin puuvillatehtaassa Tampereella . . . . 18:— 21:— 19:—
Forssan puuvillatehtaassa ...................................... . 10:— 24:— 17:—
Lapinniemen puuvillatehtaassa Tampereella . . . . 12:— 15:— 13:50
Turun puuvillatehtaassa ...................................... . 8:— 18:— 13:—
Keskimäärin............................................................... . Smk. 15:62

Naisten: Kehrääjien
Turun puuvillatehtaassa ...................................... . 8:— 18:— 13:—
Klingendahlin teht. Tampereella ......................... . 11:— 14:— 12:50
Finlaysonin puuvillatehtaassa Tampereella . . . . 12:— 13:50 12:25
Tampereen verkatehtaassa .................................. . 10:50 14:— 12:25
Turun verkatehtaassa .......................................... . 8:— 16-— 12
Forssan puuvillatehtaassa ...................................... . 9:— 15:— 12:—
Hyvinkään verkatehtaassa .................................. . 11:— 11:— 11:—
Lapinniemen puuvillatehtaassa Tampereella . . 8:— 13:50 10:75
Hämeenlinnan verkatehtaassa .............................. . 6:— 15:— 10:50
Keskimäärin............................................................... . Smk. 11:80.

Miesten:
Hyvinkään verkatehtaassa .................................. . 24:— 24:— 24:—
Finlaysonin puuvillateht. Tampereella ............. . 18:— 25:— 21:50
Klingendahlin teht. Tampereella ......................... . 17:— 21:— 19:—
Forssan puuvillatehtaassa ...................................... . 11:40 24:— 17:75
Tampereen verkatehtaassa .................................. 15:— 20:— 17:50
Lapinniemen puuvillateht. Tampereella............. 12:— 15:— 13:50
Turun puuvillatehtaassa ...................................... 8:— 18:— 13:—
Turun verkatehtaassa .......................................... 8 16 12-
Hämeenlinnan verkatehtaassa ............................. 8:— 16:— 12:—
Keskimäärin............................................................... . Smk. 16:80

Valmistusosastolla.
Miehet:

Lapinniemen puuvillateht. Tampereella............. . 10:— 50:— 30:—
Hyvinkään villakehruutehtaassa ......................... 16:— 24:— 20:—
Klingendahlin teht. Tampereella ......................... . 16:— 24:— 20:—
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Forssan puuvillatehtaassa ........................................
Tampereen verkatehtaassa ....................................
Suomen trikootehtaassa Tampereella ...................
Keskimäärin..................................................................

Naiset:
Ruuskasen trikootehtaassa Tampereella...............
Klingendahlin trikootehtaassa Tampereella ....
Suomen Trikootehtaassa Tampereella...................
Keskimäärin .................................................................

Parsijat.
Turun verkatehtaassa ..............................................
Klingendahlin teht. Tampereella ...........................
Hyvinkään verkatehtaassa ....................................
Tampereen verkatehtaassa ....................................
Ruuskasen verkatehtaassa Tampereella ...............
Suomen Trikootehtaassa Tampereella...................
Keskimäärin ..................................................................

Miehille: VärJärit
Hyvinkään villakehruutehtaassa ...........................
Turun puuvillatehtaassa ........................................
Klingendahlin teht. Tampereella ...........................
Lapinniemen puuvillateht. Tampereella...............
Finlaysonin puuvillateht. Tampereella ...............
Tampereen verkatehtaassa ....................................
Forssan puuvillatehtaassa ........................................
Suomen trikootehtaassa Tampereella ...................
Turun verkatehtaassa ............................................
Keskimäärin.................................................................

Naisille:
Finlaysonin puuvillateht. Tampereella ...............
Turun puuvillatehtaassa ........................................
Keskimäärin..................................................................

Viikkopalkka
Alin Ylin Keskim.

10:— 22:— 16:—
12: 18:— 15: —
8:— 17:50 12:90

Smk. 19:

4: — 15:— 9:50
12: — 16: — 14:—
8:— 14:50

Smk. 11:58
11:25

7:— 20:— 13:50
9:— 16:80 12:90
9:60 13:20 11:40
9:— 13:50 11:25
4:— 15: — 9:50
6:— 12:— 9: —

Smk. 11:25

22:— 22:— 22:—
12:— 28: — 20:—
16:— 21:— 18:50
15:— 21:— 18:—
12:— 24:— 18:—
15:— 18:— 16:50
16:— 17:— 16:50
15:— 18:— 16:50
8:— 16:— 12:—

Smk. 17:55

9:— 12:— 10:50
7:50 10:— 8:75

Smk. 9:62

Keskipalkkataso v. 1929.
Palkkatilastoa, mikä kuvaisi nykyhetken palkkatasoa kutomateolli- 

suudessa, ei liitolla ole. Vuonna 1926 viimeisimmäksi sellaista on yritetty 
kerätä, mutta parilta, kolmelta paikkakunnalta saatiin erinäisiä puutteelli-
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sia tietoja, joten tarkoituksenmukaista ei ole niihin perustuvaa selostusta 
esittää. Sensijaan mainittakoon Tilastollisen vuosikirjan mukaan, että v. 
1929 on villateollisuusalalla maassamme työskennellyt 4,253 työläistä, 
joille on samana vuonna maksettu palkkoja Smk. 38,618,000:—, puuvilla- 
alalla 7,983 työläistä ja heidän palkkoihinsa käytetty Smk. 78,394,100:—, 
pellavateollisuudessa 1,168 työläistä ja heille maksettu palkkoja Smk. 
13,832,500:—. Sitäpaitsi on trikoo- ja sukankutomoissa työskennellyt 
2,680 työläistä, joille on maksettu palkkoja Smk. 20,833,700:—.

Tuon virallisen tilaston mukaan siis keskimääräinen vuosiansio on 
villateollisuusalalla Smk. 9,080:—, puuvillateollisuudessa Smk. 9,820:—, 
pellavateollisuudessa Smk. 11,842:— ja trikooteollisuudessa sekä sukka- 
kutomoissa Smk. 7,773:—. Koko kutoma-alalla Smk. 9,430:38.

Työnantajaliiton tilaston mukaan on kutomatyönantajain liittoon v. 
1929 kuulunut 16 tehdasta, joissa on ollut työväkeä 12,658 ja niille maksettu 
palkkoja Smk. 133,530,952:—, ollen tässä kysymykseen tulevien työläisten 
keskimääräinen vuosiansio Smk. 10,549:—. Keskipalkkatason tekee noin
kin korkeaksi se, että tilastoissa palkkojen saajina esiintyvät mestarit, 
työnjohtajat ja erikoisammattilaiset, joilla on huomattavasti parempi 
palkka kuin esim. kehrääjillä, kutojilla y.m.s. Paljonhan nykyisin kutoma- 
alalla työskentelevistä ansaitsee vähän sadan markan kahden puolen 
viikossa.

Työaika kutomatehtaissa v. 1906.

Tehtaan nimi ja paikkakunta

Työaika

Arkipäi
vinä t.

Lauantai
na t.

Koko- 
viikko t.

Finlaysonin puuvillatehdas, Tampere 10 7 57
Lapinniemen puuvillatehdas, Tampere 10 8 58
Tampereen verkatehdas, Tampere . . . 10 8 58
Hyvinkään verkatehdas, Hyvinkää . 10 8 58
Hämeenlinnan verkatehdas, H:linna. . 10 8 58
Tampereen pellavatehdas, Tampere . . 10 8 58
Forssan puuvillatehdas, Forssa.......... 10*/4 7^2 583/4
Turun verkatehdas, Turku ................. 10V2 61/, 59
Turun puuvillatehdas, Turku ............. 10V2 60
Klingendahlin trikootehdas, Tampere lO1^ 7*/2 60
Suomen trikootehdas, Tampere ......... 10^2 7 59
Ruuskasen trikootehdas, Tampere . . . 10^2 81/2 61
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Kuten tunnettua saatiin v. 1917 kutomateollisuudessa sopimuksilla 
työpäivä 8 tuntiseksi. Samana vuonna säädettiin laki 8-tunnin työajasta. 
Nyt, v. 1931, on työaika kutomateollisuudessa muina arkipäivinä 8 tuntia, 
paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina 7 tuntia.

Kutomateollisuustoiminta v. 1929.

Teollisuuslaji

Te
ht

ai
ta

Työntekijöitä
Työntekijäin

palkat
Smk.

Raaka-ainei
den arvo

Smk.

Tuotannon
bruttoarvo

Smk.M
ie

hi
ä

N
ai

sia

Y
ht

ee
ns

ä

Villatehtaat 23 944 3,309 4,253 38,618,000:— 117,234,100:— 210,516,000:—
Puuvillatehtaat 9 1,838 6,145 7,983 78,394,100:— 174,406,400:— 389,140,100:—
Pellavatehtaat 1 274 894 1,168 13,832,500:— 26,136,600:— 57,697,100:—
Trik.- jasuk.kut. 51 162 2,518 2,680 26,833.700:— 85,252,700:— 147,387,300:—
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Suomen Kutomateollisuustyöväen 
Liiton jäsenmäärä eri vuosina.

(IV:nen neljänneksen jäsenmäärä).

1906 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 2000

1907 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 2598

1908 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 2185

1909 IIIIIIIIIHI 878

1910 IIIIIIIHI 528

1911 lllllllll 525

1912 lllllllllll 705

1913 llllllllllllllllll 1288

1914 llllllllllllllllllllllllllll 1612
1915 llllllllllllll 981

1916 lilllllllllllllllllll 1554

isin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinii  8523
1918 m

1919 iiniiiiiiiniiiiniiniiiiiiiiii 2514

1920 iiiiniiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiii 2817

1921 niiiiiiniiiniiiiiniiiii 2153
1922 inniiiiiiiiiiniiiinii i»33

1923 niiniiiiiiiiiiniiiii 1675

1924 llllllllllllllllll 1501

1925 llllllllllllllllllllllllllllll 2231

1926 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  3543
1927 IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUilll  3495 

<928 nilllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIII 4395
1929 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  3007
1930 llllllllinilllllll 1448



Tehdastyöläisten lakko Tampe
reella 35 vuotta sitten.

Kaarlo Hellman.
Liiton ensimäinen 

sihteeri
!/! 1907—Vz 1910.

Tehdastyöläisten tietoisuus yhteiskunnallisista 
asioista oli 35 vuotta sitten perin heikko. Heidän 
hengenravintonaan oli pääasiallisesti katkismus, 
virsikirja ja jokin vanhoillinen porvarillinen sano
malehti. Pitkä työpäivä ja pienet palkat hidastut
tivat tehdastyöläisten yhteiskunnallista edistymistä.
He jäivätkin eri käsityöammattialoilla työskentele
vien työläisten yleissivistyksen alapuolelle. Mutta 
eihän tehdastyöläisiä siihen aikaan muussakaan 
suhteessa voitu rinnastaa tavallisiin palkkatyöläisiin, 
sillä heidät luettiin palkollissäännön alaisiksi, eikä 
heillä niin ollen ollut kunnallista äänioikeuttakaan, 
mikä oli käsityöläisillä ja muilla palkkatyöläisillä.

Näinä aikoina alkoivat kuitenkin työväenliik
keessä heränneet uudet virtaukset vaikuttaa teh
dastyöläisiinkin. He alkoivat liikehtiä pääasiallisesti palkkojensa koroit- 
tamiseksi. Heissä ilmennyt tiedonnälkä vaati tiedonvälineitä, joiden 
hankkimiseen pienestä palkasta, joka ei kunnolla riittänyt edes perheen 
elatukseen, ei ollut varoja.

Huomattavampi tällainen liikehtiminen johti v. 1897 tehdastyöläisten 
lakkoon Tampereella Peliävatehtaan häkiläosastolla. Tätä ennen olivat 
saman tehtaan n.s. pupinatytöt vaatineet lisää palkkaa ja sitä saadakseen 
jonottivat työpaikallaan muutaman tunnin ajan ja saivatkin pienen lisäyk
sen palkkoihinsa.

Häkilämiesten lakkoon osallistui kuutisenkymmentä miestä. Heidän 
vaatimuksensa oli 10 pennin päiväpalkan koroitus. Palkat olivat silloin 
2 mk. 60 p.—2 mk. 90 p. 11-tuntiselta työpäivältä. Häkilämiehet eivät 
olleet luokkatietoisuudella pilattuja. Silloin oli Tampereella kylläkin 
työväenyhdistys ja siihen kuului alaosastona tehtaalaisseura, mutta häkilä- 
miehistä oli tehtaalaisseurassa jäsenenä vain kaksi. Työväen sanomalehtiä 
ilmestyi »Työmies» Helsingissä. Sitä tuli tälle ryhmälle ainoastaan yksi 
kappale, toiselle tehtaalaisseuraan kuuluvalle. Lehti luettiin kyllä tarkoin,
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sillä se kulki miehestä mieheen, kunnes oli aivan riekaleina. Siitä saatiin 
nähdä, että ulkomailla oli tehty suuria lakkoja palkkojen nostamiseksi 
ja että omassakin maassa olivat käsityöläiset tehneet lakkoja melko hyvällä 
menestyksellä.

Näistä lakoista keskusteltiin työn lomassa — ja eräänä aamuna klo 6 
aikaan, kun miehet tulivat työhuoneeseensa n.s. krouviin häkilään, joka 
sijaitsi tehdaslaitoksen pihaan erilleen rakennetussa rakennuksessa, alkoi 
keskustelu taaskin työpalkoista. Noin tunnin kestäneen keskustelun jäl
keen valittiin joukosta eräs mies tiedustelemaan toisessa rakennuksessa 
sijaitsevaan n.s. hienoon häkilään, yhtyvätkö siellä työskentelevät miehet 
palkankoroituspyyntöön. Nämä olivat heti valmiita siihen, ja kummasta
kin työhuoneesta lähti mies häkiläosaston työnjohtajan puheille. Tämä 
kieltäytyi jyrkästi suostumasta pyyntöön. Tällöin miehet yksimielisesti 
päättivät lopettaa työn ja ennen klo 10 olivat he kaikki poistuneet tehtaalta 
ja menivät tehtaan edustalla olevaan puistoon, josta päättivät siirtyä n.s. 
masuninhakaan kokousta pitämään.

Joukossa ilmeni kuitenkin jo alussa heikkouden merkkejä. Eräs ruu
miiltaan kookas mies ja yksi kiihkeimpiä lakon vaatijoita alkoi jo puistossa 
oltaessa katua tekoaan ja ääneensä itkien juoksi nykyisen sähkölaitoksen 
paikalla olleen kaupungin myllyn lähellä olevaan pesulaitokseen, jossa 
hänen vaimonsa oli työssä, sanoen mennessään: menen muijalle sanomaan, 
että nyt sitä lakattiin työstä. Mies jäi sille tielleen ja ilmaantui seuraavana 
päivänä lakkopetturiksi.

Masuninhaassa, nykyisessä Tammelan kaupunginosassa, pidettiin sitten 
kokous, jossa lakon johtoon valittiin »johtaja ja johtokunta» — lakkotoimi- 
kunta puheenjohtajineen. Näiksi luottamushenkilöiksi valittiin etupäässä 
uskonnollismielisiä henkilöitä, enemmistö niistä n.s. vapaakirkollisia, joita 
pidettiin kaikkein luotetuimpina. »Johtaja» oli niin etevä, että olisi voinut 
saarnatakin, jos sitä olisi tarvittu. Myöskin valittiin kokouksessa lakko- 
vahdit, joiden tehtävänä oli vartioida, ettei kukaan lakkolaisista mene 
työhön ja estää se, jos joku yrittäisi. Kaikki kokouksessa olleet va
kuuttivat varmasti pysyvänsä poissa työstä siksi, kunnes yhteisesti työhön 
menosta päätetään.

Mutta vakuutuksista huolimatta jo pari tuntia kokouksen jälkeen meni 
muutamia lakkolaisia päivällislomalta palaavan tehtaan muun työväestön 
mukana työhön ja samaan aikaan kymmenkunta n.s. masuninmäessä asu
vaa häkilämiestä, joiden ei tarvinnut mennä tehtaalle portista, kun asuivat 
tehtaan piirissä, puikkelehtivat pitkin nurkkia häkilähuoneeseen. Vielä 
kiipesi eräs innokkaimpia lakon vaatijoita, joka kokouksessa oli heilutellut 
viisimarkkasta kädessään ja tarjonnut sitä vähemmän innostuneelle, 
häkilähuoneen pienestä akkunasta työpaikalle. Siten oli jo ensimmäisenä 
päivänä toistakymmentä lakkolaista lakkopettureina.

Seuraavana päivänä meni taas kymmenkunta lakkolaista lisää työhön,
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ja mikä kummallisinta, kaikki innokkaimpia lakon vaatijoita ja puoltajia. 
Päivällä pidetty kokous totesikin, että lakkopettureita oli ilmaantunut jo 
parikymmentä, mutta päätti siitä huolimatta lakkoa edelleen jatkaa. Tä
män jälkeen lisääntyi lakkopetturien joukko joka päivä, ja kun lakko oli 
kestänyt toista viikkoa, ei lakkolaisia ollut enää kuin 10 miestä, jotka hekin 
pari viikkoa lakossa oltuaan eräänä päivänä päättivät mennä työhön.

Näin päättyi tämä Pellavatehtaän työläisten lakko työntekijäin 
häviöllä. Ihmeekseen havaitsivat lakossa olleet kuitenkin ensimmäisen 
tilinsä saatuaan, että heidän palkkansa oli koroitettu 10 pennillä päivältä, 
jota he olivat lakolla pyytäneetkin. Varmaankin tahtoi tehtaan johto tällä 
tavalla osoittaa työläisille, että palkkaa kyllä voidaan koroittaa, mutta 
lakkoa ei hyväksytä.

Syynä tämän tehdastyöläisten lakon täydelliseen epäonnistumiseen 
oli se, että lakkolaisilta puuttui yksimielisyyttä. Myöhemmissä tehdastyö
läisten lakoissa, kuten Hyvinkään kutomatyöläisten lakossa v. 1901 ja 
Voikkaan paperitehtaalaisten lakossa v. 1904—05 sekä Tampereen Pellava- 
tehtaan ja Lapinniemen Puuvillatehtaan lakoissa v. 1906 esiintyi yksimieli
syys lakkolaisten keskuudessa jo sangen ihailtavana.

Tampere 2/4 —31.
Kaarlo Hellman.

8



Muistelmia Kutomaliiton 
alkuajoilta.

Ailved Vuolle.
Ensimäinen ja monivuotinen 

liittohallinnon puheen
johtaja.

Suomen Työväen Kutomateollisuus- 
liitto päätettiin perustaa, kuten aika
kirjat kertovat, Tampereella kesäkuussa 
v. 1906. Niillä henkilöillä, jotka silloin 
joutuivat liiton hallintoon, ei ollut mi
tään kokemusta ammatillisesta liikkeestä, 
ainoastaan innostusta ja hyvää uskoa 
asian eteenpäin viemiseksi. Mitään ra
havaroja ei myöskään ollut, vaan oli 
kaikki tyhjästä alotettava. Allekirjoitta
nut muistaa, miten vaikea oli kysy
myksessä olevalle, juuri syntyneelle lii
tolle saada toimistohuonetta, sillä edelli
senä syksynähän oli juuri ollut 1905 
suurlakko ja sen johdosta oli myöskin 
Suomen työväestö havahtunut huomaa
maan järjestymisen merkityksen joten 
uusia ammattiosastoja oli perustettu 
kymmenittäin ja vanhoihin aikaisem

min perustettuihin oli tullut tuntuvasti uusia jäseniä, joten silloinen 
Tampereen työväentalo ei voinut tarjota perustetulle liitolle mitään 
huoneustoa. Täten oli liiton ryhdyttävä hakemaan huoneustoa itselleen 
työväentalon ulkopuolelta, niin vastenmielistä kuin se olikin. Monien et
siskelyjen ja tuumailujen perästä se löydettiinkin, nimittäin Satamakatu 
9:stä, jonka talon silloin omisti eräs leskirouva Järvinen. Sieltä vuokrattiin 
kamari ja keittiö, jossa myöskin yhdessä kutomaliiton kanssa majaili Paperi
liitto. Kumpikin liitto oli vasta-alkava ja kummallakin oli samanlaiset 
olosuhteet, sekä liiton jäseniin että työnantajiin nähden. Liiton toimisto- 
huoneusto joutui heti liittoon kuuluvien tamperelaisten a:o:n jäsenten 
keskeiseksi paikaksi. Niinpä perustettiin kutomatyöläisten keskuuteen 
niin kutsuttu puhujaseura (jota nykyään kerhojen aikakaudella nimitet
täisiin tietysti kerhoksi), joka majaili liiton huoneustossa. Seuran tarkoi-
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tuksena oli kasvattaa kutomatyöläisten keskuuteen henkilöitä, jotka 
voisivat kokous- y.m. tilaisuuksissa esiintyä julkisesti, sekä muutenkin 
järjestötoimintaa ohjata ja järjestää. Sillä on otettava huomioon, että 
silloin oli järjestötoiminta hyvin alkeellista niin poliittisesti kuin ammatilli
sesti sekä henkilöt tottumattomia esiintymään kokouksissa ja muissa jul
kisissa tilaisuuksissa. Minkä verran kyseessä oleva seura onnistui tehtä
vässään, on vaikea sanoa, mutta tosiasia on, että ne henkilöt, jotka silloin 
olivat mukana, ovat myöhemmin olleet liittoon kuuluvien ammattiosastojen 
toimihenkilöitä ja liittohallinnon jäseniä.

A. V—e.



Olin minäkin mukana

Vihtori Kanto.
Liiton ensimäinen 
taloudenhoitaja; 
ollut liiton toi
mitsijana (luot
tamusmiehenä 
ja taloudenhoi
tajana) 22 v

Tulevan kesäkuun 6 päivänä tulee kuluneeksi 25 
vuotta siitä kuin S. Kutomateollisuustyöväen liiton 
syntysanat lausuttiin ja kun allekirjoittaneella on 
ollut kunnia olla mukana liittoa perustamassa, sekä 
liiton luottamustoimessa yhtämittaa 22 vuotta, niin 
esitän muutamia huomioita toimintani ajalta. Tar
koitukseni ei ole ketään syytellä enempää kuin puo
lustaa tehtyä tai tekemättä jättämääni työtä, sen 
jätän historian kirjoittajan tehtäväksi.

Mutta minä tahtoisin vedota tänä kutomatyö- 
läisten juhlapäivänä jokaisen kutomatyöläisen omaan
tuntoon, ovatko he täyttäneet velvollisuutensa omaa 
liittoaan kohtaan? Jos te omantuntonne mukaan vas
taatte, tulee tuhansilta kutomatyöläisiltä sama vas
taus: Ei. Monet kutomatyöläisistä ovat olleet liiton 
jäsenenä kolmekin eri kertaa; tulleet toisesta ovesta 
sisälle ja poistuneet toisesta. Tämänlaisesta järjes

täytymisestä ei ole mitään hyötyä sinulle itsellesi enempää kuin osa- 
tovereillesikaan. Parhaiten voi jokainen kutomatyöläinen liiton 25-vuotis- 
juhlan viettää siten, että yhtyy jäseneksi liittoon ja päättää pysyä jäse
nenä yhtämittaa niin kauvan kuin kutomateollisuusalalla työskentelee.

Liiton jäseneksi yhtyminen ei yksistään riitä, vaan jäsenyys asettaa vissiä 
velvollisuuksia jokaiselle jäsenelle ja yksi näistä velvollisuuksista on, että 
jäsenen täytyy tuntea liiton säännöt ja edustajakokouksien päätökset. 
Sillä liiton säännöt ja edustajakokousten päätökset ovat liiton perustuslaki, 
joita jokaisen liiton jäsenen on ehdottomasti noudatettava. Liiton sään
töjen ja edustajakokousten päätöksien mukaan hoitaa liiton hallinto liiton 
koko toimintaa ja jokaisen jäsenen velvollisuus on tukea liiton toimintaa 
yleensä sekä olla solidaarinen liittohallinnolle ja liiton luottamusmiehelle 
vaikeidenkin tilanteiden sattuessa. Mitenkä tärkeätä on tuntea liiton sään
nöt ja edustajakokousten päätökset, sekä toteuttaa niitä käytännössä, 
siitä pari työtaistelutapausta esimerkkinä:

Vaasan puuvillatehtaan työväki vuotena 1920 pyysi pieniin työpalkkoi
hinsa koroitusta, vaan työnantaja jyrkästi kieltäytyi ylentämästä työpalk-



117

koja, samalla ilmoittaen, että joka ei nykyisiin palkkoihin tyydy, saa 
mennä. Kehruu-osaston työläiset lähtivät heti ja julistivat kehruun lakko- 
tilaan, viikon kuluttua lähtivät tehtaan toisiltakin osastoilta työläiset 
lakkoon, joten koko tehdas joutui seisomaan. Lakossa oli ollut noin 800 
työläistä yhden viikon ennenkuin asiasta ilmoitettiin liitolle, vaikka maini
tun tehtaan työväestöllä oli osasto, joka kuului liittoon ja osastossa noin 
200 jäsentä. Lakko kesti kuusi viikkoa, joka saatiin sovintoon liiton luotta
musmiehen välityksellä. Työläisten palkat saatiin korotettua keskimäärin 
20 % ja kaikki työläiset pääsivät takaisin entisiin töihinsä. Tämä lakko 
oli täydellisesti n.s. korpilakko, jossa eivät liiton jäsenetkään täyttäneet 
alkeellisimpiakaan niistä edellytyksistä, mitä jäsenille kuuluu säännöistä 
puhumattakaan, vaan menettelivät aivan samoin kuin järjestymättömät 
työläiset yleensä tekevät. Tosin tämä lakko saatiin onnellisesti päättymään 
hyvissä ajoin, ettei tarvinnut uhrata tovereita kapitaalin uhriksi. Mutta 
vaikka tästä korpilakosta selvittiin kokolailla tyydyttävästi, niin siitä 
huolimatta eivät kaikki työläiset olleet tulokseen tyytyväisiä, vaan vähem
mistö ilmoitti liittohallinnolle ja sen luottamusmiehelle vastalauseensa 
sen johdosta, että se lopetti taistelun muka ennen aikojaan. Vieläpä väi
tettiin, että luottamusmies oli saanut työnantajalta Smk. 50,000:— hyvi
tyksenä lakon lopettamisesta.

Toinen työtaistelutapaus tapahtui Hyvinkään Villatehtaalla 1928, 
jossa työnantaja aikoi alentaa työläisten palkkoja huomattavasti. Tässä 
työtaistelussa noudatettiin kiinteästi liiton sääntöjä ja lakko-ohjeita varsin 
kiitettävällä tavalla. Työläiset esittivät työ- ja palkkasopimuksen työn
antajalle. Sen työnantaja hylkäsi. Vaikka työläisten taistelurintama oli 
ihmeteltävän ehjä koko taistelun ajan, ainoastaan 9 liiton jäsentä petti 
toverinsa, niin siitä huolimatta päättyi taistelu huonosti. Työnantaja oli 
hyvin varustautunut, varsinkin rikkurivärväys oli ensiluokkaisesti järjes
tetty. Hyvinkään taistelu antoi mielestäni kutomatyöläisille varsin tärkeän 
opetuksen, nimittäin sen ettei vastaisuudessa ole hyvä lähteä hyvin järjes
tyneelläkään joukolla taisteluun yhtä työnantajaa vastaan, vaan silloin 
kun taisteluun lähdetään on sitä käytävä koko maan kutomateollisuuden 
työnantajain liittoa vastaan. Hyvinkään taistelu antoi myöskin meille 
opetusta siinä, että taistelevien joukkojen pitäisi luottaa liittonsa johtoon 
ja luottamusmieheensä kaikissa tilanteissa. Jos Hyvinkään taistelu olisi 
parin kuukauden taistelun perästä lopetettu, kuten liiton johto esitti, olisi 
silloin saatu jo ne tulokset, mitä saatiin 61/2 kuukauden taistelun perästä, 
eikä olisi tarvinnut niin monta toveria uhrata joukostamme, kuin täytyi 
tehdä taistelun loputtua.

Nämät kaksi työtaistelutapausta, jotka tässä olen lyhykäisesti mai
ninnut, opettavat mitenkä tärkeätä on jokaisen kutomatyöläisen kuulua 
järjestöön ennenkuin se voi taistella itselleen taloudellisia etuja. Sekään ei
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vielä riitä, että me jokainen järjestymme, vaan meidän täytyy järjestäytyä 
kansainvälisesti ennenkuin olemme turvanneet asemamme.

Nämät kaksi taistelua opettavat, mitenkä välttämätöntä on noudattaa 
liiton sääntöjä ja liiton johdon antamia ohjeita, sillä liiton johto, joka 
seuraa tilannetta yleisesti, on tilanteesta paremmin selvillä kuin taistelun 
pyörteissä olevat joukot.

Nyt kun liitto on päässyt nuorukaisesta täyden miehen ikään, toivon, 
että se käyttäisi nuoruuden aikana tehtyjä virheitä opikseen siten, ettei 
niitä enää uusiintuisi, ja ryhtyy kylmän järjen avulla ratkaisemaan esille 
tulevia kysymyksiä. Kutomatyöläiset. Sulkekaa rivinne. Se on ainoa 
keino puolustaa taloudellisia oikeuksianne.

Samalla kun lausun parhaimmat onnitteluni 25-vuotiaalle järjestölleni, 
pyydän kiittää kaikkia tovereita yhteistyöskentelystä ja siitä luottamuk
sesta, minkä osakseni sain kun minäkin olin mukana.

V. Kanto.



Kuinka kauan kutomateollisuus- 
työväestön orjuus jatkuu?

Vanhojen muistojen aiheuttama lyhyt esitelmä.

Se tilaisuus, jossa Suomen Kutoma - 
teollisuustyöväen liiton syntysanat 25 
vuotta sitten lausuttiin, oli varsin vaati
maton, mutta silloisissa oloissa kuitenkin 
huomattava ja edustajien valtuuksiin 
nähden hyvin edustavakin. Vastikään 
perustetut kutomatyöläisten paikalliset 
ammattiosastot olivat lähettäneet edus
tajia matkalle ja monien matkarahat oli 
mieskohtaisesti kerätty sekä yhteisin pon
nistuksin kokoon saatu.

Sen aikaisista asiakirjoista käy sel
ville, miten nämä edustajat puheenvuo
roissaan kuvailivat työläisten oloja syn
kin värein ja toivoivat, että laajem
man yhteistoiminnan avulla päästäisiin 
siitä orjuuden asemasta, missä silloin 
oltiin. Ei tarvinne mainita, että innos
tus asiaan oli valtava ja tulevaisuuden 
toiveet valoisat.

Liitto perustettiin ja se alkoi toimintansa. Neljännesvuosisata on siitä 
nyt kulunut, mutta minkälaiset ovat tulokset ja minkälainen on kutoma- 
työväen asema maassamme? — Suoraan sanoen, ei paljoakaan parempi 
kuin 25 vuotta sitten. Edelleen vallitsee kutoma tehtaissa työnantajain 
yksinvalta, eikä työläisillä ole paljoakaan sanomista työ- ja palkkaehtoja 
j är j estett äess ä.

Missä vika? — Sanon senkin suoraan: työläisten huonossa järjestäytymi
sessä. Järjestäytyminen ei ole edistynyt siinä määrässä kuin uranuurtajat 
uskoivat ja toivoivat. Eripuraisuus ja saamattomuus ovat estäneet järjes
täytymisen ja yhtenäisen esiintymisen työnantajia vastaan.

August Lindell.
Liiton sihteerinä 

1/3 1913—31/i2 1917.
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Tämä on ankaraa kieltä ja monesta ehkä sopimatontakin näin 25- 
vuotisjuhlan yhteydessä, mutta ei auta; totuus on sanottava ja tehtävä 
se sillä tavalla, että puhetta ymmärretään.

Ei voida valittaa, että kysymyksessä olisi valistuksen puute, sillä tuskin 
minkään ammattiliiton toimialueella on tehty niin paljon valistus- ja 
agitationityötä kuin juuri kutomateollisuustyöväestön keskuudessa. Sitä 
on tehty suullisesti ja kirjallisesti. Liitto on koettanut parhaansa ja liiton 
toimitsijat ovat tehneet voitavansa — ulkomailtakin on avustettu, mutta 
tyydyttäviin tuloksiin järjestäytymisessä ei kuitenkaan ole päästy.

Kun tämän kirjoittaja tuli liiton palvelukseen maaliskuussa 1913, oli 
liiton jäsenmäärä kokonaista 525. Siihen mennessä oli liitto ollut toimin
nassa muutamaa kuukautta vaille 7 vuotta.

Alkoi ankara valistustyö, joka toisinaan tuntui ylivoimaiselta, sillä 
toimistotyöt oli myöskin suoritettava, kun aputyövoimaa ei liiton toimis
tossa ollut. Tilastot osoittavat, että elokuuhun 1914, jolloin maailmansota 
alkoi ja jolloin ammatilliseen toimintaankin nähden astui voimaan poikkeus
määräykset, oli saavutettu kauniita tuloksia. Liiton jäsenmäärä oli moni- 
kertaistunut ja jos »rauha olisi ollut maassa ja ihmisillä hyvä tahto», niin 
onnellisissa merkeissä sitä olisi eteenpäin menty. Niin ei kuitenkaan voinut 
tapahtua, sillä sodan tuomat voittamattomat esteet olivat tiellä.

Merkkinä siitä, että kutomatyöläisetkin voivat järjestyä jos vain tahto
vat, mainittakoon, että maaliskuun vallankumouksesta lähtien, keväästä 
1917, saman vuoden syksyyn, liiton jäsenmäärä kohosi yli ll,000:n. Toinen 
ja vielä suurempi onnettomuus: kansalaissota ja sen kaameat seuraukset, 
murskasivat sitten kaiken ja siitä lähtien on ikäänkuin jäytävä sairaus 
ollut havaittavissa kutomatyöläisten järjestymiseen nähden.

Monet vaiheet on siis liitto läpikäynyt ja kuka tietää missä sitä vielä 
ollaan »ennen kuin leikistä lakataan», kuten on tapana sanoa. Yksi asia 
on kuitenkin selvä ja se on se, että kutomatyöläisillä ei ole muuta keinoa 
kuin valita kahdesta: joko antautua tehdasherrojen täydelliseen orjuuteen, 
taikka järjestäytyä ja asettua itsepuolustustaisteluun inhimillisten etujensa 
ja oikeuksiensa puolesta. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Edelläolevaan viitaten pyydän minä liiton entisenä toimitsijana pitää 
teille arvoisat kutomatyöläiset pienen esitelmän satojen ennen pitämieni 
lisäksi.

Hyvät toverit.
Kehitys on luonut aikamme suurteollisuuden, joka suuriin jättiläis- 

laitoksiin yhdistää tuhansia työntekijöitä. Näissä laitoksissa, tehtaissa, 
joutuvat työläiset entistä enemmän riippuvaisiksi tehtaanherrojen mieli
vallasta. Suurissa tehtaissa unohdetaan yksityisen työläisen oikeudet ja 
tarpeet. Heidän etujaan ei valvo kukaan, elleivät he itse sitä tee.

Työvoima on meidän aikanamme vaihtotavara, jota yleisesti ostetaan 
ja myydään. Työläisille heidän työvoimansa on ainoa, jonka he voivat
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muuttaa rahaksi. Aina kun työläinen antaa työvoimansa toisen käytettä
väksi, luovuttaa hän myöskin joko suuremmassa tai pienemmässä määrässä 
itsensä ihmisenä työnantajan määräämisvallan alaiseksi. Työnantaja 
pääsee näinollen määräämään ei ainoastaan siitä, miten ja minkälaisissa 
olosuhteissa työ on suoritettava, vaan hän määrää myöskin palkat, sekä 
välillisesti sen, mikä aika työläiselle jää itselleen, omien henkilökohtaisten 
harrastustensa ja elämänvaatimustensa täyttämiseen.

Työläinen ei voi panna työvoimaansa varastoon vartoomaan parempia 
myyntimahdollisuuksia, niinkuin tehtailija tekee tavaroihinsa nähden. 
Nälkä pakoittaa työläisen aina tarjoamaan työvoimaansa. Tässä tarjon
nassa syntyy työläisten keskuuteen ankara kamppailu, kilpailu, ja ellei 
yksimielisyyttä ja yhteistoimintaa heidän keskuudessaan ole, tarjoaa kukin 
työvoimaansa toistaan halvemmalla. Seurauksena on liian alhainen palkka
taso, joka johtaa puutteeseen ja kurjuuteen koko ammattikunnan. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä, että työläiset järjestyvät ammatillisesti ja toi
mivat yhdessä, yhteisten etujensa ja oikeuksiensa puolesta.

Älkää luulko hyvät ystävät, että työnantaja vapaaehtoisesti antaa 
teille riittävän palkan ja kunnolliset työolot. Kokemus osoittaa, että työn
antaja on itsekäs ja katsoo kaikessa vain omia etujaan. Hän ei kylläkään 
päästä asioita niin pitkälle, että työläiset joutuisivat suoranaiseen nälän
hätään. Sitä hän ei tee, koska se olisi hänelle itselleen vahingoksi; liian 
nälkäinen työläinen ei jaksaisi hoitaa hänen koneitaan tyydyttävällä 
tavalla, eikä valmistaa tavaroita niin paljon kuin työnantajan edut vaati
vat.

Edelläolevat tosiasiat huomioon ottaen, terve järki käskee työläisiä 
järjestymään, kehoittaa heitä murtumattomaan yhteistoimintaan ja jat
kuvaan epäitsekkääseen uhrautuvaisuuteen, itse kutakin henkilökohtai
sesti ja kaikkia yhteisesti.

Kuinka kauan vuosikymmeniä kestänyt kutomateollisuustyöväestön or
juus jatkuu, riippuu työläisistä itsestään. Varmana voidaan joka ta
pauksessa pitää, ettei parannusta aikaansaada ilman yhteisiä ponnis
tuksia.

Kutomatyöläisten omaksi asiaksi näinollen jää, tulevatko he jatkuvasti 
tyytymään niin alhaiseen elintasoon kuin tähän asti, vai jaksavatko ja 
viitsivätkö he ponnistella itsensä parempaan taloudelliseen ja yhteiskun
nalliseen asemaan. Omasta puolestani luulisin kutomatyöläisten valitse
van viimeksimainitun menettelytavan.

Toivon hartaasti, että se 25-vuotistaival, jolle Suomen Kutomateolli- 
suustyöväen liitto nyt lähtee, muodostuisi sekä liitolle että kaikille kutoma- 
työläisille valoisammaksi ja onnellisemmaksi kuin mennyt aika.

Aug. Lindell.



„Me juhlimme, mutta emme 
ihaile . .

Jussi Tunturi.
Liittohallinnon 

puheenjohtajana 
10/ii 1922,

ny k. hali. jäsen.

Kun Suomen Kutomateollisuustyöväen Liitto nyt 
lähtee toiselle neljännes vuosisataiselle taipaleelleen, 
on luonnollista, että jokainen kutomatyöläinen tulee 
luoneeksi katsauksen kuluneeseen toimintaan. Mutta 
paitsi kuljettua taivalta, elähdyttää tietenkin meitä 
jokaista ajatus mahdollisimman valoisasta tulevai
suudesta.

Juhliessamme yhden, maamme huomattavimpaa 
teollisuusalaa edustavan, työtätekevien yhteenliitty
män, mielestämme pitkäaikaista olemassaoloa; niin 
on meidän muistettava, että meillä nyt on turvanam
me päämääristään tietoinen, menettelytapansa va
kiinnuttanut ja yhä kehityksen mukana varttuva 
liitto, jota ei suinkaan aina ole ollut kutomatyöläi- 
sillä enempää kuin muidenkaan alojen työläisillä.

Nykyaikaisen kapitalismin syntyessä ja sen kehityksen alkuaikoina oli 
työtätekevä luokka kaikkialla sekä valtiollisesti että yhteiskunnallisesti 
täysin turvaton kaikkea sitä epäinhimillisyyttä vastaan, johon omistamat
toman kohtalo silloin oli kytketty. Eletyn elämän ihmiselle antama luon
nollisin ja myöskin vaikuttavin tunne oli tyytymättömyys oleviin oloihin. 
Tämä tyytymättömyys alkoi vähitellen ilmetä työtätekevien keskuudessa 
kaikilla elämän aloilla. Barrikaadien varjopuolelle joutuneet alkoivat ajan 
kuluessa vaistota, että tyytymättömyyden lisääntyminen merkitsi heidän 
keskuudessaan yksimielisyyttä s.o. voimaa, joka oli asetettava vastapai
noksi sille voimalle, joka yhteiskuntaa piti kahleissaan. Yksimielisen 
tyytymättömyyden synnyttämänä onkin m.m. lakko ensimmäinen, heikoin 
ja samalla alkuperäisin työväen järjestäytymismuoto. Se on alkujaan ollut 
jonkinlainen satunnainen ja väliaikainen yhdistyminen jonkin käytännölli
sen pyrkimyksen perusteella. Lakkojen välitön merkitys on ollut siinä, 
että ne ovat voineet johtaa joihinkin tilapäisiin parannuksiin työläisten 
aineellisessa asemassa, mutta niiden välillinen merkitys on ollut siinä, että 
ne useinkin ovat olleet sysäyksenä laajempien ja pysyvämpien järjestöjen 
s.o. ammattiyhdistysten syntymiseen.
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Ammattiyhdistysliikkeen tarkoituksenahan on työtätekevien elämän 
aineellisen sekä henkisen ja siveellisen tason kohottaminen. Ammatti
yhdistysliike ei kykene kuitenkaan lopullisesti muuttamaan työväenluokan 
elämänehtoja, niin kauan kun se ei käsitä työväenluokan enemmistöä. 
Sillä on muistettava, että ne työläiset, jotka syystä tai toisesta eivät kuulu 
ammatillisiin järjestöihin, kilpailevat ankarasti työvoimansa kauppaami
sessa järjestyneiden työläisten kanssa ja siten polkevat sekä omansa että 
toveriensa elämänehdot. Sitäpaitsi niitä parannuksia työsuhteissa, joita 
järjestöt taloudellisen taistelun kautta saavuttavat, ei voida pitää ehdotto
masti pysyvinä, ellei ammatillisten järjestöjen jäsenmäärä kasva rinnan 
keskittyvän kapitalismin kanssa. Sillä kapitalistit, odottaen heille otolli
semman ajan tuloa, jolloin työmarkkinoilla työläisten kysyntä on vähäinen 
ja tarjonta suuri, uudestaan alentavat palkkoja, pidentävät työpäivää 
j.n.e. Työläisten täytyy silloin, joko taipua taikka ryhtyä uuteen taisteluun 
aikana, jolloin olosuhteet ovat heille mitä epäedullisemmat, jolloin taistelun 
ehdot ovat heille mitä raskaimmat. Juuri silloin jos koskaan tarvitaan 
järjestö voimaa.

Edellä esitetyn kehitysviivan kautta ovat maamme kutomatyöläisetkin 
jo monin raskain ja katkerin koettelemuksin kulkeneet. Monet ovat ne 
ankeat ajat olleet, jolloin kutomatyöläistenkin on ollut koottava rivinsä, 
lujitettava rintamaansa, turvatakseen itsellensä jokapäiväisen leivän ja 
lapsillensa elämän ja tulevaisuuden, kamppailussa, riutuvaa kapitalismia 
vastaan.

Kutomatyöntekijöillä on nyt turvanaan liitto, joka ei suinkaan ole 
puhaltaen syntynyt, kehittynyt ja kasvanut sellaiseksi kuin se nyt on. 
Se on vaatinut uhrautuvaa ja sitkeää työtä, mutta se on vaatinut myöskin 
työntekijöitä, joita yhteisen hyvän periaate on kannustanut tuohon työhön. 
— Me juhlimme yksimielisen tyytymättömyyden alulle panemaa yhteis
toimintaa. Me olemme tyytyväisiä, mutta emme ihaile saavutuksiamme, 
sillä 1800-luvun kankurien muisto kannustaa meitä ponnistelemaan yhä 
eteenpäin.

Kutomatyöläistoverit. — Tuokaa katsaus kansainvälisen ammattiyhdis
tysliikkeen historiaan ja katsokaa oman maamme ammatillisen liikkeen 
historiaan, mutta tutustukaa ennen kaikkea kutomateollisuustyöväen yhteis
toiminnan historiaan, ja Te huomaatte, että se historia ei toivo eikä pyydä, 
vaan se velvoittaa.

Johan Tunturi.



Liiton ent. puheenj. K. Salon 
mietteitä juhlahetkellä.

Kustaa Salo.
Liittohallinnon
puheenjohtajana

Koska allekirjoittaneellakin en pieni osuutensa 
liiton 25 v:ssa toiminnassa ja olen joutunut olemaan 
myöskin vastuunalaisena liiton hallintoelimissä, niin 
saanen hieman lausua mietteitäni.

Liiton perustamisajalta puhuvat asiakirjat. Kui
tenkin tahtoisin huomauttaa niiden numeroiden joh
dosta, mitkä perustavan kokouksen pöytäkirjasta löy
tyvät, etteivät ne 3,610 kutomatyöläistä, jotka olivat 
mainitussa kokouksessa edustettuna, olleet läheskään 
kaikki järjestyneitä. Siihen aikaan ei pidetty niin 
tarkkaa lukua järjestyneistä. Silloin kehoitettiin saa
pumaan kokoukseen, jossa on yhteisiä tärkeitä asioita 

6/io 1922—7/a 1930. pohdittavana. Tätä kehoitusta silloin — nousuaika 
kun oli — noudatettiinkin. Kokouksissa mahdollisesti 

oli järjestymättömiäkin, ja mainitut edustajat useassa tapauksessa valit
tiin tällaisissa kokouksissa.

Mutta se on tietenkin sivuseikka: pääasia on se että liitto tuli perustettua. 
Allekirjoittaneella ei ole omakohtaista kokemusta, vastuunalaisena, 

alkuvuosien vaikeuksista. Silloin, v. 1914, kun jouduin liiton hallintoon, 
olivat edeltäjät työskennelleet jo 8 vuotta, ja sinä aikana saaneet jo kutoma-
työläisiltä »kehumista» sekä huonoista että hyvistä otteistaan.

V. 1914 edustajakokouksesta hajaannuttiin iloisin mielin ja toivorik
kaina. Ajateltiin, että kutomatyöläiset vihdoin heräävät. Jäsenluku kasvoi 
ja työsuhteetkin olivat lupaavat. Edellinen liittohallinto oli onnistunut 
kiinnittämään liiton palvelukseen miehen, Aug. Lindellin, jolla oli hyvä 
nimi kutomatyöläisten keskuudessa. Samana vuonna syttynyt maailman
sota teki pysähdyksen kutomatyöläisten järjestymisessä. Seurasi taantu
mus, jota kesti v:n 1917.

Vuoden 1917 tavatonta nousua. työväenliikkeessä monet ajattelevat 
työläistoverit pitivät huonona enteenä. Ja he olivat oikeassa. Työväen
luokka lyötiin v. 1918 taistelussa perinpohjin. Kaikki työväen järjestötoi
minta näytti sen jälkeen mahdottomalta.

Kutomaliitonkin henkiinherättäminen näytti ainakin allekirjoittaneesta
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hyvin harmaalta. Valtiorikosoikeus isännöi liiton toimistossa. Liiton, 
niinkuin toistenkin liittojen omaisuus oli takavarikoitu. Kaikki kokoukset 
kielletty j.n.e. Kuitenkin jo syyskesällä v. 1918 tov. Kanto jutteli alle
kirjoittaneelle: eiköhän jo ruveta liiton toiminta alkuunpanemaan. Tämä 
jutustelu tapahtui työmatkalla. Allekirjoittaneen teki mieli silloin koetella 
onko tov. Kannon pää kunnossa, sillä semmoinen puhe tuntui silloisissa 
oloissa vähän löysältä.

Mutta tosi siitä tuli. Tov. Kanto oli jollain salaperäisellä tavalla urkki
nut, että liittotoimikunta saadaan sääntöjenmukaisena kokoon, kun koo
taan kaikki vapaana olevat sekä vakinaiset että varajäsenet. Kokous 
pidettiin muistaakseni lokak. alussa ja sinne saapuivat: Elina Salmi, J. 
Ahonen, F. Niininen, V. Kanto ja allekirjoittanut.

Tässä kokouksessa päätettiin liiton toiminta aloittaa. Liiton kanslia- 
apulaiseksi otettiin Aili Kanto, liiton jäsenluetteloa y.m. asioita järjestele
mään. Allekirjoittanut yhä epäili, että milläs me maksamme kanslistin 
palkan, mutta tov. Kanto huomautti, että kyllä hän pitää siitä asiasta 
huolen, koska hän on tähänkin asti liiton raha-asiat hoitanut. Ja myöntää 
täytyy, ettei meillä ollut heikkoakaan rahan puolesta.

Seuraavassa liittotoimikunnan kokouksessa päätettiin kiinnittää tov. 
Kanto v. 1919 alusta liiton vakinaiseen palvelukseen. Ja se olikin hyvin 
tarpeellinen toimenpide, sillä liiton toimisto ja toimintavälineet olivat 
valkoisten hallussa. Mutta jo kesään mennessä alkoi kaikki olla kunnossa. 
Suurin piirtein selvisi liittomme taloudellisesti siitä kahakasta vähäisin 
vaurioin. Tästä meidän on kiittäminen tov. Kantoa. Hän toimi tarmok
kaasti, ensiksikin, että saatiin liiton toimisto vapaaksi, ja vähitellen hukassa 
olevat välineet takaisin.

Kun alkuvaikeudet taasen olivat voitetut, alkoi työv. keskuudessa n.s. 
suuntariidat, joilla revittiin hajalle sitä mikä kovalla työllä oli pystyyn 
saatu. Ei ollut mitään ruusuilla tanssimista olla siihen aikaan liiton johdossa 
ja luottamustoimissa. Kaikki se likaryöppy ja rumat uhkaukset n.s. vasem
miston taholta kohdistuivat etupäässä tov. Kannon persoonaan. Liiton 
toimiston oveen naulattiin toisinaan »teesiä», joissa uhattiin lähettää suora- 
koipisten joukko, ellei Kanto muuten ymmärrä jättää paikkaansa.

Kaikista niistä on sentään jotenkuten selvitty. Mutta kaikista pahim
man jäljen on jättänyt jäsenten keskeinen eripuraisuus.

Senvuoksi olisi toivottavaa, että liiton jäsenet nyt jo olisivat oppineet 
olemaan yksimielisiä. Olot eivät työläisille parane, ennenkuin järjestöt 
saadaan niin vahvoiksi, että ne kykenevät hankkimaan kaikille työläisille 
ihmiselliset elinehdot. Mutta siihen ei päästä harkitsemattomilla teeseillä 
eikä iskulauseilla, vaan määräperäisellä ja järkevällä työskentelyllä. Ja 
siksi toivon, että se polvi, joka nyt saa tämän perinnön, kykenisi hoitamaan 
sen niin, että voisi seuraajilleen jättää enemmän kuin me. Toivotan onnea 
25-vuotiaalle. K. Salo.
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