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HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSEN
40-VUOTISPÄIVÄNÄ.
i.

MENNEILTÄ PÄIVILTÄ
OLIT HUUTAVAN ÄÄNI KORVESSA,
OLIT RAIVAAJA TIETTÖMÄN TIENOON.
SÄVEL JYKEVÄ TAISTELUTORVESSA,
VAIN HARVOIN SE VIRTEHEN VIENOON
ON AIHETTA SAANUT JA SOITTANUT SEN:
PITI ISKEÄ INNOLLA SYDÄMEN,
PITI NOUSTA ITSE JA NOSTATTAA,
EI VÄSYÄ KONSA, EI VÄISTYÄ TAA,
VAAN VAALIA MERKKITULTA.
TUHAT ODOTTI LOHTUA SULTA.

OLIT KULKIJA UUSIEN LATUJEN,
OLIT AVAAJA SALATUN UKSEN,
MIN TAKANA MAAILMA EI SATUJEN
JA KAUNIHIN KANGASTUKSEN,
EI, EI, VAAN KÄRSIVÄ JOUKKIO TYÖN,
JOKA AHERSI VALLASSA ERHEEN JA YÖN,
NIIN PEITTYEN USVIHIN, UNHOHON,
EES ITSE EI TIENNYT, MIKÄ HÄN ON
JA MITÄ HÄN, TAIDOTON, TAHTOI,
OMAN ONNENSA ETEHEN MAHTOI.
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SINÄ SYNNYIT.

SINKOSIT VAIVASTA

SANAT SYTTÄVÄT: YSTÄVÄ, HERÄÄ!
SINISIINTOISTA SILMÄILE TAIVASTA
JA AURINGON KULTAISTA TERÄÄ,
KUIN PÄÄLLÄSI PÄILYY NE HELLIEN.
OLET ORPONA NIISTÄ. SEN MÄÄRÄSI KEN,
KEN TUOMINNUT ON SINUT PIMEÄÄN,
NOIN IÄTI KANTAJAKS RASKAHAN PÄÄN,
POIS LÄHTEILTÄ ELÄMÄN METTEN
JA VIERILTÄ VILPPAIDEN VETTEN?

TULI VASTAUS: KUKAAN El KURJUUTEEN
OLE SÄÄTÄNYT IHMISTÄ TOISTA.
TOKI TYYDYIMME NURJANA NURJUUTEEN,
ULOS RYÖMIMME KÖYHÄSTÄ KOISTA.
ON LOPPU SE — VAPAUSVAATIMUS TEE.
VALON LAPSI VAIN VALOA PALVELEE,
EPÄTOIVOISEN HYLKIVI SAATTONSA,
EI TAHDO HÄN KAHLETTA TAATTONSA,
EI VOI ENÄÄ OLLA HÄN ORJA,
VAAN PYSTYSSÄPÄIN, MIES SORJA! —

VUOSKYMMENET HAUTAAN ON VAIPUNEET,
ELÄÄ EELLEHEN AAMUMME LAULU.
SURUN ALLAKIN PÄÄMME ON TAIPUNEET,
MONI SYNKKÄ ON TAKANA TAULU,
MONI PAINUNUT SYLIISI, MANALAN MAA . . .
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MUT TÄNÄÄN EI HUOLIA MUISTELLA SAA,
EI VAIVOJA VAIKEIDEN PÄIVIEN.
TULE, RIEMU, TULVATEN MIELEHEN
JA HUULILLE HURMANA KARKAA:
ON, TYÖMIES, SULLA JO SARKAA.

II.

TERVE SA HARMAJA GRANIITTILINNA.!
TERVE, SA HARMAJA GRANIITTILINNA!
OLET KUIN SEPPELE SANKARIN PÄÄN,
KRUUNUNA PITKIEN VAELLUSVUOTTEN,
RAKAS NIIN KATSOA KANSASI TÄÄN,'
JOKA NYT TÄYTTÄVI SUOJASI SUURET. —
TYÖLÄÄSTI MAAHAN TYÖNTIHE JUURET —
KEN NIITÄ IRTI NYT REPISIKÄÄN!

TERVE, SA HARMAJA GRANIITTILINNA!
MITÄ ME TOIVOIMME, TODEKSI SAIT.
ROHKEENA PAATINEN RINTASI PAISTAA,
VAIPUOS, SOLVAAJAN SORMI, JA VAITI
PURISTU YHTEHEN, PUNAINEN PIIRI,
YLÖSPÄIN VIITTOVI TORNIMME VIIRI,
YLÖSPÄIN, EESPÄIN — NE ELÄMÄN LAIT.
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TERVE SA HARMAJA, YLPEÄ LINNA,
IHANA, KORKEA ILMESTYS TYÖN,
SANATON KERTOMUS, YLEVÄ, YLHÄ,
LAPSISTA PUUTTEHEN, MURHEEN JA YÖN,
HEISTÄ, MI ITSENSÄ LÖYSIVÄT VAIVOIN,
KÄVIVÄT TOIMEHEN KÄSIN JA AIVOIN
HEHKUVIN POVIN JA SYKKEESSÄ SYÖN.

KORPIEN KOHDUSTA ALKANUT POLKU
TÄNÄÄN ON AVARA, VALTAVA TIE.
POLKUPA JOHTI VAIN SAMMALETORPPAAN
TIEMME JO PALATSIN PORTAITA VIE.
TÄNNE KUN ASTUT, RAATAJA, MILLOIN,
MUISTELET MUINAISTA . . . NIIN OLI SILLOIN
KUINKA, AH, SENTÄÄN TOISIN JO LIE.

TERVE SA HARMAJA GRANIITTILINNA,
TERVE SUN JUHLIVA PARVESI MYÖS.
HYVÄILET HELMIÄ ITKUN JA ILON
NIISTÄHÄN VUOROIN ON MUISTOJEN VYÖS,
KATSELET VOITON JA TAPPION MATKAA.
YLINNÄ VOITTO ON. TAHDOMME JATKAA.
TAISTOHON! VIELÄ EI PÄÄTTYNYT TYÖS.
Jyväskylässä helmikuun 7 päivänä 1924.
P. S.
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HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSEN 40-VUOTISELTA
TAIPALEELTA.
KIRJ. MATTI PAASIVUORI.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS on maamme vanhin työväenyhdistys, joka
aluksi synnytti muiden paikkakuntain työväenyhdistykset, johti ja opasti koko maassa
työväenyhdistysten toimintaa aina työväenvaltuuskunnan perustamiseen saakka v. 1893.
Tästä johtuu, että Helsingin Työväenyhdistyksen historia, varsinkin vanhin, on pienois
koossa koko maan työväenliikkeen historiaa.
Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta teki aloitteet melkein kaikkeen siihen, mitä
ensimmäisen kymmenen vuoden ajalla maamme työväenliikkeessä toimittiin tai puuhattiin.
Ja jos joku aloite muissa työväenyhdistyksissä tehtiin taikka herätettiin joku kysymys,
niin Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunnalta pyydettiin siitä lausuntoa. Sen arvovalta
oli niin suuri, että sen lausunto ratkaisi kysymyksen kohtalon ainakin sillä kertaa.
Helsingin Työväenyhdistys on pääkaupungin työväenyhdistyksenä joutunut usein
nävttelemään työväenliikkeessämme hyvin vaikutusvaltaista osaa. Pääkaupungissa ovat
olleet valtiopäivät, maan hallitus, senaatti ja kenraalikuvernööri. Siellä oli myöskin maan
ainoa yliopisto ja kaikkien valtapuolueitten johdot. Jos tahtoi vaikuttaa hallitukseen taikka
valtiopäiviin, niin pääkaupungin järjestyneen työväen oli ryntäys tehtävä ja koetettava
saada se niin voimakkaaksi, että se tehosi. Äänioikeusliikkeitten aikana vv. 1904—1906
Helsingin Työväenyhdistyksellä oh tärkeä tehtävä maamme koko työväenluokan hyväksi.
Suurlakon (eli kansallislakon) aikana syksyllä 1905 Helsingin järjestynyt työväki teki erit
täin suuria palveluksia maamme työväestölle. Helsingin Työväenyhdistys ja sen jäsenet
järjestivät ja johtivat tuota valtavaa kansanliikettä. Sosialidemokraattisen puolueen puo
luehallinto oh silloin vielä Turussa. Se oli siellä ollen kokonaan syrjässä suurlakon johdosta.
Kun sitten puoluehallinto suurlakon jälkeen Tampereella pidetyssä kokouksessa v. 1905
päätettiin siirtää Turusta Helsinkiin, niin Helsingissä olevain työväenjärjestöjen merkitys
siitä vieläkin lisääntyi. Ja kun ammattijärjestö v. 1907 perustettiin ja sen hallinto asetet
tiin Helsinkiin ja samaten useampain ammattiliittojen hallinnot, niin pääkaupungissa
olevain työväenjärjestöjen merkitys vieläkin kasvoi. Oulussa v. 1906 pidetyssäsos.-dem. puo
luekokouksessa hyväksytyt puolueen uudet järjestösäännöt ja niiden käytäntöön otta
minen siirsivät Helsinginkin Työväenyhdistykseltä poliittiset tehtävät sosialidemokraatti
selle kunnallisjärjestölle, vaikka yhdistys vielä senkin jälkeen pitkän aikaa vuosittain valitsi
suurimman osan Helsingin kunnallisneuvosten jäsenistä. Mutta muita poliittista laatua

olevia tehtäviä ei yhdistyksellä sen jälkeen ollutkaan. Siitä muodostui talonomistaja, toi
misto-, kokous- ja iltamahuoneitten vuokraaja, joka sen lisäksi harjoitti laajanpuoleista
ravintolaliikettä. Sen palveluksessa oli useita kymmeniä ravintolapalvelijoita. Siitä tuli
siis työnantajakin.
* * *
Kun Helsingin Työväenyhdistys v. 1883 perustettiin, niin maamme työväestön asema
oli silloin perin kurja. Työväestöllä ei ollut valtion eikä kunnan asioissa mitään sananvaltaa.
Suomen sanottiin olevan Venäjän keisarikuntaan ikuisiksi ajoiksi yhdistetyn. Eduskunta
oli vanhanaikainen säätylaitos, jossa etuoikeutetut luokat laativat lakeja Suomen kansalle.
Työväellä ei ollut sen vertaa äänioikeutta, että se omilla äänillään olisi saanut valituksi
yhtään edustajaa valtiopäiville.
Kaupungin valtuustossa ei silloin ollut ainoatakaan
työväenedustajaa. Työaika oli silloin, kun yhdistys perustettiin, 12—18 tuntia vuoro
kaudessa, harvoin sen lyhempi.
Teollisuustyöläiset olivat silloin sidotut työnantajain
laatimilla järjestyssäännöillä, joissa melkein joka pykälässä uhattiin ankarilla sakkoran
gaistuksilla, joita työnantajat itse määräsivät työläisille ja vetivät sakot pois työntekijäin
palkasta.
Miten kaikki ne muutokset, jotka valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa oloissamme ovat
tapahtuneet ja mikä osa Helsingin Työväenyhdistyksellä ja sen jäsenistöllä on näihin muu
toksiin, siitä lähemmin seuraavassa.
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN.
Helsingin Työväenyhdistyksen v:n 1884 vuosikertomuksessa kerrotaan yhdistyksen
synnystä seuraavaa:
»Kun johtokunta nyt käy antamaan ensimäisen vuosikertomuksensa, lienee siinä etu
päässä kerrottava Työväenyhdistyksen synty. Kaupungin sanomalehdissä julkaistun, alle
kirjoittamattoman ilmoituksen johdosta kokoontui sunnuntaina maaliskuun 4 p:nä 1883
klo 5 ip Kaisaniemen ravintolaan joukko henkilöitä, enimmästä päästä tehtailijoita, työn
johtajia ja työmiehiä, keskustelemaan käsityöläisseuran perustamisesta. Mainittuun ra
vintolaan oh myös jätetty kirjallinen sääntöehdotus sellaista seuraa varten, mutta kuiten
kaan ei ollut kukaan siellä ilmoittanut kokouksesta, jotta eräs yksityinen seurue oh tilannut
huoneet, jonka tähden siellä ei voitu pitää kokousta. Suurin osa sinne kokoontuneita hen
kilöitä läksikin Vilhelmsbadhn hotelkin, siellä keskustellakseen asiasta. Vaan kun läsnä
olevista ei kukaan tiennyt ken oh sanomiin panettanut ilmoituksen ja Kaisaniemeen lähet
tänyt tuon kirjallisen sääntöehdotuksen, päätettiin yksimielisesti vahta teht. J. Th. Kagerbohm keskustelun johtajaksi. Sitten luettiin nuo Kaisaniemeen jätetyt säännöt, ja kehittyi
niistä keskustelu, joka päättyi niin, että koko ehdotus hylättiin, jonka jälkeen valittiin seitsenhenkilöinen komitea kahden kuukauden kuluessa valmistamaan uutta sääntöehdotusta.
Komiteaan tulivat seppämestari G. Asplund, tehtailijat K. P. Fröberg ja J. Th. Kagerbohm,
maalarimestari G. B. Sandberg, faktori G. F. Silén, nahkurimestari A. Théman ja työmestari
A. Wilén sekä varajäseniksi tehtailijat F. E. Bergman ja A. Domsch ynnä suutarimestari
A. Verner. Komitean puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti tehtailija J. Th. Kagerbohm
ja sihteeriksi sanomalehden toimittaja F. J. Valbäck.
Tämä mainitsemamme komitea ryhtyi töihinsä. Toimi päättyi siten, että sääntöehdotus
julkaistun kaupungin ruotsalaisissa ja suomalaisissa sanomissa huhtikuun 25 ja 26 p:nä
samana vuonna. Samalla kehotti komitea kaikkia asiaa harrastavia henkilöitä tulemaan
yleiseen kokoukseen Arkadia teatterin lämpiöön lauantaina toukokuun 5 p. klo 8 j. p. p.
keskustelemaan ja päättämään komitean ehdotuksesta. Kutsumusta noudatti sataluku
henkilöitä. Sääntöehdotuksesta keskusteltua tehtiin siihen useita muutoksia ja lisäyksiä.
Valittiin myös väliaikainen johtokunta, jolle määrättiin lähimmät tarpeelliset toimet yhdis
tyksen perustamiseksi. Tähän valittiin taasen suljetuilla lipuilla teht. V. von Wright, fak
tori V. Pettersson, tehtailijat G. Rieks ja J. Th. Kagerbohm, faktori G. F. Silén, tehtailija
J. Nissinen, kivipainaja W. Brandstake, kivenhakkaaja H. J. Stigell, seppämestari G.
Asplund ja faktori J. Sigell. Yllämainittu väliaikainen johtokunta valitsi puheenjohta
jakseen teht. V. von Wrightin, rahastonhoitajakseen teht. J. Nissisen ja sihteerikseen
faktori G. F. Silén’in.»
Tämä johtokunta m. m. levitti jäseneksi merkitsemislistoja, joihin vuosikertomuksen
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mukaan merkitsi nimensä enemmän kuin 700 eri ammatteihin ja kansanluokkiin kuuluvaa
henkilöä. Kolme kirjoittautui alituiseksi jäseneksi kerrallaan maksamalla 100 markkaa. Lis
toihin merkinneet kutsui nyt väliaikainen johtokunta yleiseen kokoukseen yliopiston laboratorin luentosaliin sunnuntaiksi lokakuun 14 p. 1883. Kokouksessa oli puheenjohtajana
teht. V. von Wright. Esitettiin kokoukselle väliaikaisen johtokunnan laatima sääntöehdotus
»Helsingin Työväenyhdistykselle». Ehdotus luettiin pykälä pykälältä ja hyväksyttiin koko
naisuudessaan.
Lokakuun 8 p:nä v. 1883 annettiin sitten senaattiin tehtailijain V. von Wrightin, J. Th.
Lagerbohmin, J. Nissisen, G. Asplundin ja H. J. Stigellin, kivipainaja W. Brandstaken
sekä kirjapainon faktorien G. E. Silénin, V. Petterssonin ja J. Sigellin anomus saada Hel
singin kaupunkiin perustaa työväenyhdistys siinä tarkoituksessa ja sillä järjestelmällä kuin
tuo ruotsiksi ja suomeksi laadittu sääntöehdotus aijottua yhdistystä varten osoitti. Sitten
kun Helsingin Käsityöläis- ja tehdasyhdistyksen lausunto oli vaadittu sekä Uudenmaan
läänin kuvernööri siitä oli antanut lausuntonsa, antoi senaatti päätöksellä tammikuun 18
p:ltä v. 1884 luvan yhdistyksen perustamiseen sekä hyväksyi ja vahvisti noudatettavaksi sinne
annetun sääntöehdotuksen Helsingin Työväenyhdistykselle. Helsingin Työväenyhdistyksen
tarkoitus ja ohjelma selviävät sääntöjen 1 ja 2 pykälistä. Ne olivat seuraavat:
»1 §. Helsingin Työväenyhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Helsingin ammattilaisten
kesken edistääkseen heidän parastaan sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa.
2 §. Yhdistyksen toimena on:
1) perustaa lukusali, jossa yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus hankkia tietoja ammattikirjallisuudesta,
keinopiirustuksesta, aikakauskirjoista y. m., mikä voipi kartuttaa heidän sekä ammatillista että yleistä
sivistystänsä;
2) niin pian kuin yhdistyksen varat sallivat, toimeenpanna luentoja työväelle hyödyllisistä tietoaineista;
3) lyhempäin esitelmäin toimeenpanemisella sekä sivistäväin ja jalostavain huvien toimeenpanemi
sella, soiton, laulun, laususkelun y. m. kanssa valmistaa yhdistyksen jäsenille virkistävää ajanviettoa
joutohetkinä;
4) tehokkaasti edistää säästö-, eläke- ja sairaskassan hankkimista, niin myös ravintoyhdistyksiä
ja muita yrityksiä, jotka saattavat olla omiansa vaurastuttamaan työväestön toimeentuloa;
5) ilmoituksilla sanomalehdissä ja tiedoksipanoilla yhdistyksen huoneissa välittää paikansaantia
työntekijöille ja apulaisten hankintaa työnteettäjille; sekä
6) mahdollisuutta myöten perustaa rahasto oman huoneuksen hankkimista varten yhdistykselle,
johon huoneukseen myöskin tiloitetaan maja satunnaisesti työttömille yhdistyksen jäsenille ja matkusta
ville työmiehille.»

Väliaikainen johtokunta oli pitänyt v. 1883 kaikkiaan 7 kokousta, nimittäin 17/5, 25/5,
4/9, 17/9, 28/9, 30/9, 4/10 ja v. 1884 yhden kokouksen 23/2, joista kahdessa ensimmäisessä oli
käsitelty jäsenten nimien merkitsemislistojen otsakirjoitusta, painatusta ja listojen takaisin
keräämistä. Muissa v. 1883 aikana pidetyissä kokouksissa käsiteltiin sääntöjä. Lager
bohmin johdolla toimineen komitean laatima sääntöehdotus sisälsi ainoastaan 8 pykälää,
joista monessa oli useita eri kohtia. Väliaikainen johtokunta asetti keskuudestaan pienem
män jaoston, johon kuuluivat herrat V. v. Wright ja V. Pettersson, laatimaan kirjallista
muutosehdotusta sääntöihin, ja kun se sitten 21/9, 28/9, 30/9 v. 1883 esitettiin, niin sääntö
ehdotus sisälsi 24 pykälää, mutta kohtia ja momentteja oli vähemmän. Sääntöehdotukseen
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tehtiin useita muodollisia ja myöskin asiallisia muutoksia. Sääntöihin otettiin jo tällöin
se määräys, että johtokunnan jäsenistä tulee olla »vähintään puolet työmiehiä eli työnjohta
jia». Viimeisessä väliaikaisessa johtokunnan kokouksessa asetettiin sitten johtokunnan
jäsenehdokkaiksi 15 henkilöä ja tilintarkastajain ehdokkaiksi 9, joiden nimet julkaistiin
sanomalehdissä. Yleisiä kokouksia oli kaikkiaan 4. Ensimmäinen Vilhelmsbadin hotellissa
2/3, toinen Arkadia-teatterin lämpiössä 5/5, jossa komitean laatima ehdotus Helsingin Työ
väenyhdistyksen säännöiksi tarkastettiin ja valittiin edellämainittu johtokunta. Kolmas
kokous oli yliopiston kemiallisen laboratorion istuntosalissa Nikolainkatu 5, jossa säännöt
tarkastettiin ja väliaikaisen johtokunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin. Viimeinen
väliaikaisen johtokunnan kokoonkutsuma kokous oli 2/3 1884 Nikolainkadun 5:ssä. Puheen
johtajana tässä oli tehtailija V. von Wright ja pöytäkirjan pitäjänä faktori G. F. Silén.
Kokouksessa myönnettiin puhe- ja äänestysoikeus ainoastaan niille henkilöille, jotka olivat
kirjoittaneet nimensä jäsenten merkitsemislistoihin ja suorittaneet ilmoitusmaksun 50 penniä.
Johtokunnan ja tilintarkastajain vaalissa annettiin äänten lasku 5-miehiselle äänestyslautakunnalle, joka myöskin sai julkaista äänestyksen tuloksen. Vaalissa annettiin 115 äänestys
lippua. Ääniä saivat: v. Wright 85, faktori V. Pettersson 63, kivenhakkaaja K. W. Berg
man 56, tehtailija Th. Lagerbohni 54, faktori K. F. Silén 51, vaskiseppä P. V. Grahn 49,
insinööri R. Hindström 45, kivenhakkaaja H. J. Stigell 44, turkkuri Aug. Lundqvist 39,
karvarimestari A. Theman ja teht. J. Nissinen kumpikin.35 ääntä, rottinkityömies J. Höilund
ja läkkiseppä G. W. Sohlberg kumpikin 29 ääntä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tuli J.
1 Höilund valituksi johtokuntaan ennen Themannia ja J. Nissistä, vaikka Höilundin saama
äänimäärä oli mainittujen tehtailijain saamaa äänimäärää pienempi. Tilintarkastajiksi
tulivat valituiksi lehtori M. Gadd 53, insinööri R. Huberg 36 ja konsuli R. Borgström 27
äänellä.
Johtokunta valitsi kokouksessaan 5/3 1884 V. v. Wrightin puheenjohtajaksi ja vara
puheenjohtajaksi turkkuri Aug. Lundqvistin. 9/5 pidetyssä kokouksessa johtokunta päätti
valita sihteerit johtokunnan ulkopuolelta. Päätös aiheutti vastalauseita kolmen jäsenen
taholta. Sihteereiksi valittiin: suomalaiseksi ylioppilas B. Grönlund, ja ruotsalaiseksi maisteri
Nordman. Mutta kun viimeksi mainittu ei voinutkaan ottaa tointa vastaan, niin ruotsin
kieliseksi sihteeriksi pyydettiin Carl Th. Spennert, joka otti toimen vastaan. (Pöytäkirjat
pidettiin kahdella kotimaisella kielellä aina v. 1898 saakka.) Järjestysvaliokuntaan johto
kunta 10/3 1884 valitsi, kuten säännöt määräsivät, 12 henkilöä, joista ravintolanpitäjä
G. Blomqvist valittiin puheenjohtajaksi. Samana päivänä valittiin juhlatoimikuntaan
kirjanpainaja V. Brandstake, teht. A. L. Hartvall, teht. Ch. Horst, teht. J. Viberg. Nämä
saivat itse valita lisäjäseniä tarpeen mukaan. Hartvall oli juhlatoimikunnan puheenjohtaja.
Rahastonhoitajaksi valittiin 30/3 1884 14 hakijasta pankkivirkamies A. Broberg ja sijaiseksi
hänen ollessa pitemmillä matkoilla pankkivirkamies Alarik Bisse, josta jonkun vuoden
kuluttua tuli yhdistyksen varsinainen rahastonhoitaja. Rahastonhoitajilta vaadittiin luo
tettava takaus rahavarojen hoidosta.
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„WRIGHTILÄINEN“ AJANJAKSO.
Wriglitiläisen ajanjakson Helsingin Työväenyhdistyksen toiminnassa ja samalla koko
Suomen työväenliikkeessä muodostavat vuodet 1883—1894, jonka ajanjakson V. v. Wright
oli yhdistyksen puheenjohtajana.
Kun V. von Wrightillä maamme alkavassa työväenliikkeessä oh suuri vaikutusvalta —
hän oli johtaja sen sanan varsinaisessa merkityksessä yh xo vuotta — niin esitämme muu
tamia persoonalhsia tietoja mainitusta miehestä.
Mainitsemme muutamia paikkoja hänen elämästään hänen omien muistelmiensa mukaan. *)
V. von Wright on syntynyt elok. 7 p:nä 1856 Haminalahdella Kuopion läheisyydessä.
Sieltä muuttivat hänen vanhempansa v. 1868 Helsinkiin. Jo pikkupoikasena oh hän miel
tynyt puutöihin ja jatkoi pääkaupungissa näiden ammattien opiskelua eri mestareiden
luona. Kun hänen silmäinsä heikkous ja osittain vanhempain varattomuuskin estivät häntä
pääsemästä varsinaisesti lukutiehe joutui hän etsimään toimeentuloaan, käytännöllisiltä
aloilta. V. 1873 sai hän valtion apurahan ulkomailla opiskelua varten ja suoritti Saksassa
korintekijäin ammatissa kisällin työt ja sai todistuksen. Sen jälkeen oleskeli hän vielä useat
otteet ulkomailla eri maissa opiskellen, tutkien ja oloja tarkastellen.
V. 1879 mainitsee hän saaneensa luvan paju- ja rottinkitehtaan perustamiseen Helsin
kiin. Parin vuoden ajan harjoitettuaan mainittua teollisuutta sai hän taideteollisuusnäyttelyssä tuotteistaan korkeimman palkinnon.
»Ulkomaan matkallani», kertoo hän itse, »olen vilkkaasti ryhtynyt kanssatoverieni kes
kusteluihin työväenkysymyksestä ja paremmin tutustuakseni asiaan olen kuulunut sekä
jyrkempiin että maltillisempiin yhdistyksiin. Ulkomailla oloni aikana törmäsivät työn
antajain ja työntekijäin edut jyrkästi vastakkain. Sain täten läheltä yleissilmäyksen siitä
tilasta, joka syntyy, ellei ajoissa ryhdytä tehokkaisiin toimenpiteisiin työmiesten tilan,
parantamiseksi, ja päätin siksi tehdä jotain meillä asian hyväksi.» »Onnistuakseni tässä»,
sanoo hän, »aloin tutkia kysymystä käsittelevää kirjallisuutta ja koettehn jo kohta kotiu
duttuani Helsinkiin innostaa vaikuttavia henkilöitä perustamaan työväenyhdistystä, koska
olin siitä vakuutettu, että uudistuksia tätä tietä paraiten valmistettaisiin. Ehdotustani
kuitenkin vastustettiin. Esitelmillä Vapaaehtoisen Palokunnan talossa ja sanomalehtien
kirjoituksilla vaikutettiin kuitenkin yleiseen mielipiteeseen niin, että Helsingin Työväen
yhdistys v. 1884 saatiin syntymään.»
V. v. WRIGHTIN OHJELMAPUHE. V. v. Wright piti ohjelmapuheensa Helsingin
Työväenyhdistyksen ensimmäisessä kuukausikokouksessa 27 päivänä huhtikuuta 1884,
mikä kokous pidettiin Helsingin Seurahuoneella. (Johtokunta oli tämän ja maalisk. 2 päi
*) Kts. Tampereen työväenyhdistyksen toimittamaa Työväen Kalenteria v. 1894.
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vänä pidetyn kokouksen välisellä 55 päivän ajalla pitänyt 16 kokousta ja vuoden kuluessa
se piti niitä 44. Yleisiä jäsenten kokouksia oli 9. Lisäksi tulevat järjestysvaliokunnan ja
juhlatoimikunnan kokoukset.) Tämän merkillisen kokouksen menosta kerrotaan pöytä
kirjassa seuraavaa: Kokous pidettiin Seurahuoneen isossa saiissa (hienoin hotelli siihenaikaan).
Äänivaltaisia yhdistyksen jäseniä oh silloin läsnä 199. Kokous muodostui juhlailtamaksi.
Se aloitettiin soitolla, jota esitti Typograafien soittokunta johtaja A. Laurentin johdolla.
Toitotuksen jälkeen yhdistyksen esimies V. v. Wright piti ruotsinkielellä seuraavan puheen:
»Kun Helsingin Työväenyhdistys tänään ensi kerran kokoontuu, sitten kun sen väliaikainen tila
on päättynyt, ja minä olen määrätty astumaan huolenalaiseen toimeen yhdistyksen puheenjohtajana,
pyydän saadakseni lausua muutamia sanoja Teille, yhdistyksen ensimmäisille jäsenille, joilla työväen
yhdistystä ja työväen asiaa kohtaan maassamme on suuret ja tärkeät velvollisuudet täytettävänä.
Joitakuita ääniä kuului tosin jo useita vuosia sitten, vaatien suurempien työväenyhdistyksien pe
rustamista maassamme, tahi aluksi ainakin sen pääkaupungissa, jonka olisi ollut antaminen siinä esimerk
kiä muille paikkakunnille, mutta ei kukaan rohjennut tehdä yritystä siihen suuntaan, sillä ei voitu osoittaa,
että ensimmäinen ehto yrityksen menestymiseen, asian harrastus työväen keskuudessa, oli olemassa.
Mutta vähän toista vuotta sitten tuli eräs sattumus asian avuksi. Nimeänsä ilmoittamaton henkilö
oli käsitvöläisyhdistyksen perustamista varten kutsunut kokoon kokouksen, jossa työväenyhdistyksen
perustaminen päätettiin, ja jo ennenkuin yhdistys voi alkaa vaikutustaan, joka kumminkin oikeastaan
on työväkeä siihen vetävä, ilmoittihe siihen jäseneksi enempi kuin 700 henkeä. Tämä on pidettävä selvänä
todistuksena siitä innosta, jolla asiaa harrastetaan.
Ja tätä harrastusta se tosiaan ansaitseekin.
Sillä työväkemmekin riveissä on suuria voimia, joita voidaan käyttää joko hedelmälliseen toimeen
siinä hyödylliseksi tunnetussa pyrinnössä, joka työväen avulla pyytää edistää sen henkistä ja aineellista
tilaa, taikka, niinkuin monasti ulkomailla valitettavasti on tapahtunut, tuhlata kiihoitukseen mahdotto
mia hankkeita Varten, joiden pelkällä tavoittamisella oikeutettujen parannusten saavuttaminen vaikeu
tetaan.
Tätä nykyä, jolloin tvöväkemme rupeaa käsittämään, ettei sen ole väliä pitämättä katseleminen
yhteiskunnan kehitystä, vaan että sen päinvastoin ahkerasti on ponnistaminen pysyäkseen kehityksen
rinnalla, hankkimalla itselleen suurempaa sekä yleistä että ammattisivistystä, olemme uuden aikakauden
kynnyksellä maamme työväenasian historiassa. Mahtava virta on pääsevä liikkeelle, ja meidän yhtä
kunniakas kuin painava velvollisuutemme on johtaa tätä virtaa maallemme onnelliseen suuntaan. Muis
takaamme silloin aina, että kansamme näkee meidän pyrintömme ja että historia on lausuva tuomionsa
meidän töistämme ja niistä tarkoituksista, joista ne ovat lähteneet.
Yhdistyksessämme seisovat työväki ja työnteettäjät toinen toisensa rinnalla. Niitä epäkohtia, jotka
muissa maissa ovat luoneet juovan heidän välillensä, onneksi ei ole meillä liian jyrkästi ilmestynyt. Työn
teettäjät ja työväki Suomessa vielä ymmärtävät toisiansa paremmin kuin monessa muussa maassa, ja
molempien velvollisuus on yhteisesti harrastaa tämän hyvän välin säilyttämistä.
Mutta onko se onnistuva? Siihen voi tietysti vaan tulevaisuus vastata, mutta yksi asia on kumminkin
nyt jo varma, nimittäin että menestyksen ensimmäinen ehto on se, että me kaikki pontevasti ja hartaasti
toimeen ryhdymme.
Älkäämme suinkaan ajatelko, että siinä on kyllä, että yhdistyksellä on johtokunta, joka sen asioita
hoitaa; yhdistyksen jäsenistä itsekunkin täytyy tehdä työtä niiden tarkoitusten hyväksi, jotka olemme
eteemme asettaneet, sillä kaikkien harras osanotto — se, se työn vaikutukselle antaa toivotun voiman.
Velvollisuutemme on siis koroittaa ja vahvistaa työväen luokkaa, kaikin tavoin edistämällä säännölli
syyttä, säästäväisyyttä, sopua ja hyvää oloa, koulunkäyntiä, sanomalehtien lukemista, esitelmäin kuun
telemista ja tietojen etsimistä kirjoista ja keskusteluista, ja muistakaamme kaikki, että me hyvällä esi
merkillä paraiden edistämme yhdistyksen tarkoitusta.
Tämä harrastus on äärettömän tärkeä senkin puolesta, että työväki ei voi toivoa valtiollisten oikeuk
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sien saavuttamista ennenkuin sen sivistys on kohonnut ja se on saanut oppia yhdyselämästä — valtiolli
sen toimen koulussa — jossa kansalaiset kasvatetaan julkista elämää varten.
Sanoen yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi uupumattomaan hyödylliseen toimeen, julistan tämän
kokouksen alkaneeksi.»

Tämän puheen luki suomeksi ylioppilas B. Grönlund, minkä jälkeen Typografien soitto
kunta soitti Savolaisten- ja Maammelaulun. Yhdistyksen oma laulukunta »Sylvia» (lauluseura »Sylvia» oli viikkoa aikaisemmin kokonaisuudessaan, johtaja mukana, liittynyt yhdis
tykseen) 24 henkeä, johtajansa K. G. Sjöblomin johdolla esitti useita sekä ruotsin- että
suomenkielisiä lauluja. Ylioppilas Hyrkstedt oli kirjoittanut suomenkielisen esitelmän
»Työväen asemasta yhteiskunnassa», sen esitti ylioppilas Stenberg. Laulu- ja soittokappa
leita oli aina esitelmien väliajoilla runsaasti ohjelmassa, ja ne otettiin mieltymyksellä vas
taan, sanotaan pöytäkirjassa.
Vasta tämän runsaan ohjelman jälkeen aloitettiin varsinainen kokous, jossa puhe- ja
äänioikeus myönnettiin ainoastaan yhdistyksen jäsenille.
Ylläesitetystä v. Wrightin puheesta käy ilmi se kanta, jonka mukaan hän Helsingin Työ
väenyhdistyksen toimintaa ja maamme työväenliikettä koetti johtaa.
OMAN HUONEISTON HANKKIMINEN oli yhdistyksen ensimmäinen tärkein tehtävä,
sillä ilman omaa huoneistoa ei yhdistys voinut säännöissä määrättyjä lukuisia toimintamuotojaan toteuttaa. Kirjastoa, lukusalia ja ravintolaa ei voinut laittaa tilapäisiin kokous
huoneisiin. Johtokunnan kokouksia pidettiin milloin missäkin kahvilassa, useimmiten
Löfströmin kondiittorissa, yhdistyksen kokouksia yliopiston kemiallisen laboratorion is
tuntosalissa, Seurahuoneella, Ylioppilastalolla y. m. Mutta näin ei voinut pitemmän päälle
jatkua. Johtokunta onnistui saamaan yhdistykselle vuokratuksi omiin nimiin huoneiston
Standertskjöldin talosta, Kaivokatu 8. Yhdistys sai siitä huoneiston, johon kuului eteinen,
keittiö ja 7 huonetta sekä 3 lämmintä- ja I puukellari. Vuokraa näistä oli maksettava 2,400
mk. vuodessa. Ensimmäinen johtokunnan kokous ja samoin kuukausikokous pidettiin
tässä huoneistossa 8 p:nä kesäkuuta 1884. Mutta huoneistossa suoritettavien korjaustöiden
vuoksi voitiin huoneisto avata jäsenille vasta 1/7 1884. Sitä pidettiin alussa avoinna iltasin
klo 7—10. Rahastonhoitaja velvoitettiin olemaan illalla yhdistyksen huoneistossa tavatta
vissa jäsenmaksuja vastaanottamassa. Järjestysvaliokunnan jäsenten oli myöskin vuo
ronsa mukaan oltava huoneistossa »tisuurissa». Myöhemmin otettiin vahtimestari, joka
kaiken päivää piti huoneistoa jäsenille avoinna ja otti vastaan jäsenmaksuja. Tämä vahti
mestarin toimi yhdistettiin myöhemmin ravintoloitsijan toimeen.
Tässä huoneistossa yhdistys majaili 4 vuotta. Kesäkuun 1 p:nä 1888 yhdistys muutti
taloon Kaivokatu 12. (Talo oli samalla paikalla, missä nyt on henkivakuutusyhtiö »Ka
levällä» komea kivitalo.) Se oli yksinkertainen puutalo. Pihaan oli käytävä Kaivokadun
puolelta. Pitempi sivu oli Itä-Heikinkatua vastaan. Huoneistoon kuului suuri sali ja useita
pienempiä huoneita. Vuokraa yhdistys moitti kalliiksi. Anniskeluyhtiön voittovaroista,
joista ensivuosina oli saatu 1,000-—-2,000 mk. vuosittain, ei enää annettu mitään. Yhdistys
olikin myöhemmin puolittain pahoitettu muuttamaan tästä pois. Vuonna 1898 kesäkuun
1 päivänä yhdistys muutti taloon Yrjönkatu 27. Tässä oli yhdistyksen hallussa koko talo.
Ensin oltiin vuokralaisina, mutta keväällä 1899 oltiin pakotettuja ostamaan talo yhdistyk— 14 —

selle 80,000 markan hinnasta. Tässä talossa yhdistys majaili aina syksyyn 1908 saakka, jol
loin muutettiin Siltasaarelle, Sirkuskatu 5:teen. Talokysymyksestä on toveri Edvard ValpasHänninen laatinut runsaasti kuvitetun historiikin »Torpista kivitaloon». Viittaamme tässä siihen.
RAVINTOLA. Kun oli saatu ohriin nimiin huoneisto Kaivokatu 8:ssa, niin ensimmäi
seksi laitettiin huoneistoon ravintola. Ja se laitettiin oikein sellainen ravintola, jossa ruuan
ohella anniskeltiin myös
kin »miedompia» väki
juomia, kuten olutta,
portteria, punssia, lasittain tyytinkejä ja vii
nejä. Paloviinaa, kon
jakkia pullottain y. m.
s. ei anniskeltu. Tästä
miedompien väkijuo
mani anniskelemisesta
yhdistyksen ravintolas
sa oli yhdistyksen jä
senten kesken pientä
väittelyä jo heti alussa.
J ärj esty svaliokunta oli
Yhdistyksen huoneisto Kaivokatu I2:ssa.
anniskelua
vastaan,
mutta sitten johtokunta
onnistui sen • taivuttamaan tahtoonsa, ja yhdistyksen kokoukset 25/5 ja 8/6 v. 1884
hyväksyivät, viimeksimainittu 119 äänellä 33 vastaan, johtokunnan ehdotuksen. Kat
sottiin että työväenyhdistys ei ole mikään ehdottomasti raittiiden absolutistien seura,
vaan palvelee muita tarkoitusperiä. Ja jos työmiehet eivät saa olutta, punssia ja tyytin
kejä oman yhdistyksensä ravintolasta, niin menevät he sinne, missä näitä aineita saavat.
Ja yhdistyksen ravintolan, jossa tarjoiltiin ainoastaan jäsenille, ei raittiusravintolana
luultu kannattavan. Hinnat ravintolassa olivat hyvin kohtuulliset. Komitea laati hinnoitteluehdotuksen, joka 16/7 1884 kuukausikokouksessa tarkastettiin ja hyväksyttiin. Siinä
mainitaan seuraavia hintoja: Kahvi leivän kanssa 30 p. ja ilman leipää 20 penniä, tee oli
samassa hinnassa, suuda ja seltterivesi 25 p., limonadi 35 p. pullo, olut 35 p. koko- ja 25 p.
puolikaspulloa, voileipä 15 p., voileipäpöytä 50 p., aamiainen 80 p., päivällinen 2 ruoka
lajia 1 mk., 3 ruokalajia 1:50; kylmäruoka 1:50 ja lämminruoka 2 mk. Annos 50 p. Lasi
maitoa 10 p. Näitä hintoja sitten 6/10 1884 jo vähäsen korotettiin. Ravintolanpitäjä anoi
useat kerrat johtokunnalta lupaa saada yhdistyksen ravintolassa anniskella muillekin kuin
yhdistyksen jäsenille, mutta se aina jyrkästi kiellettiin. Tätä menoa jatkui vielä senkin
jälkeen, kun yhdistys oli muuttanut taloon Kaivokatu 12. V. 1891 yhdistyksen raittiusmieliset jäsenet nostivat kysymyksen yhdistyksen ravintolan muuttamisesta raittiusravintolaksi, mutta siitä ei ollut toivottua tulosta. V. 1893 yhdistys kuitenkin eräässä kokouk
sessa 28 äänellä 24 ääntä vastaan päätti ravintolan muuttaa raittiusravintolaksi 1/6 -93.
Mutta tältä kannalta jo seuraavana vuonna luovuttiin. V. 1896 kesäkuun I päivänä yhdis
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tyksen ravintolasta poistettiin kaikki muut miedoimmat väkijuomat, paitsi »jääkellarinkalja», jota vielä seuraavinakin vuosina myytiin ravintolassa, Yrjönkadun 27:ssä oltaessa.
Ravintolan hoitajana oli ensin E. Lindholm vv. 1884—-85, sen jälkeen koneenkäyttäjä A.
Tukiainen vv. 1886—1889, vv. 1890—1892 neiti Sofia Wesström, w. 1893—1897 rouva
Amanda Lindberg. Kössi Koskinen Yrjönkadulla 27 vielä myyskenteli jääkellarikaljaa,
puuseppä Laaksonen oli ravintolanpitäjänä v. 1899. Seuraavana vuonna yhdistys otti ra
vintolan omaan haltuunsa. Ravintolakysymykseen palaamme vielä tuonnempana.
KIRJASTO JA LUKUSALI- Se oh toinen laitos, mikä omaan huoneistoon laitettiin.
Yhdistyksen ystävät tekivät lahjoituksia kirjaston aikaansaamiseksi. Eräs nimeänsä il
moittamaton lahjoitti 500 mk., josta 250 mk. oh käytettävä ruotsinkielisten kirjojen ostoon
ja saman verran suomenkielisten. Ensimmäisenä kirjastonhoitajana oh insinööri R. Hind
ström. Kirjastonhoitaja saattoi johtokunnalle jo 21/9 1884 ilmoittaa, että kirjasto voitiin
ensimmäisen kerran pitää yhdistyksen jäsenille lainaamista varten avoinna saman syys
kuun 27 p:nä klo 7—9 ip. ja sitten kaksi kertaa viikossa. Kirjastossa oh jo silloin 650 nidettä.
Lukusali oh joka ilta avoinna. Kirjansitoja Diktonius lupasi sitoa yhdistyksen kirjaston
kirjat 25 pennistä kappaleelta. Ja puuseppä V. Grönfors lahjoitti lukusaliin sanomalehtihyllyn.
Yhdistyksellä oh ensi alussa melkoisen paljon kustannuksia huoneiston kalustamisessa,
Yhdistys antoi johtokunnan käytettäväksi 900 mk. Yksityiset tekivät lahjoituksia. Ara
bian tehdas m. m. lahjoitti ravintolaan 24 tuhkakuppia ja huoneistoon 12 kpl. sylkiastioita.
kelloseppä W. Grönlund lahjoitti seinäkellon, rautakauppias K. H. Renlund hiljaisen
ovensulkijan. Huoneistoa myöskin somistettiin lahjoitetuilla muotokuvilla, kuvanveis
toksilla, ikkunauutimiha y. m., niin että huoneisto näytti somalta ja siistiltä.
V. 1885 vuokrattiin Vanhastakaupungista kauppias H. V. Nordhnilta huoneisto, johon
laitettiin lukusali ja pienoinen kirjasto. Vanhaankaupunkiin vahttiin sitten erityinen järjestysvahokunnan osasto. Sen jäsenet ohvat suureksi osaksi Arabian tehtaan työläisiä,
esimiehenä kauppias Nordhn. Vuoden 1887 lopulla tämä haaraosasto lakkautettiin, kun
se tuli yhdistykselle jonkun verran maksamaan. Myöskin valitettiin, ettei sanottu järjestysvaliokunta pystynyt kyllin hyvin ylläpitämään järjestystä siedä olevassa huoneistossa.
KÄSITYÖSEURA. Yhdistyksen naisjäsenet Amanda Höberg, Maria Lindeman ja
Hilda Hazard tekivät syksyllä 1884 yhdistyksen johtokunnalle ruotsinkielisen kirjalhsen
esityksen anoen lupaa perustaa käsityöseuran. Yhdistyksen tuh näille naisille antaa huone
parina iltana viikossa keho 8—10, jolloin naiset kokoontuivat valmistamaan omista aineis
taan käsityötuotteita. Tähän suostuttiin. Käsityöseuran toiminta oh erittäin edulhnen
työväenyhdistykselle. Naisten työt myytiin erityisissä myyjäisissä vuosittain yhdistyksen
rahaston hyväksi, taikka laitettiin arpajaisvoitoiksi. (Ensimmäiset arpajaiset oh 1890 Seura
huoneella.) Käsityöseuran naiset ne v. 1888 somistivat yhdistyksen juhlasalin ikkunat
verhoilla ja muilla koristeilla, jotka hsäsivät huoneiston kauneutta. Käsityöseuran innokas
johtaja rouva Hilda Hazard erosi v. 1893 ja seurakin lopetti samana vuonna toimintansa.
TYÖNVÄLITYSTOIMISTO. Yhdistyksen säännöt velvoittivat yhdistyksen perusta
maan työnvähtystoimiston. Tällä hommalla yhdistyksessä kokeiltiin vv. 1885—1889. Sitä
hoiti ensin G. Löfman vv. 1885—1886 ja senjälkeen vv. 1887—1889 ravintolanpitäjä Anders
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Tukiainen. Se sai työntekijäin puolelta varsin vähän kannatusta. Sen toiminta oli rajoi
tettu yhdistyksen jäseniin, joiden piti maksaa 75 penniä ilmoitusmaksua. Työnantajain
oli maksettava 2 mk. sekä yhdistykseen kuulumattomien 3 mk., maalaisten 4 mk. Tämä
homma lopulta kannatuksen puutteessa raukesi.
SAIRAUS- JA HAUTAUSAPUKASSA. Yhdistyksen säännöt velvoittivat myöskin
edistämään sairaus- ja hautausapukassojen perustamista. Semmoisen kassan perustami
seen yhdistys ryhtyi jo 19/10 v. 1884, jolloin asetettiin komitea sääntöjä laatimaan. Ko
miteaan kuului pääasiallisesti oppineita miehiä. Työläisiä siinä edusti tähän aikaan yhdis
tyksessä paljon luottamustoimissa käytetty J. Höilund. Komitean laatimat säännöt tar
kastettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 25/10 v. 1885 pykälittäin. Senaatti
vahvisti säännöt samana vuonna 31 päivänä joulukuuta. Sairaus- ja hautausapukassa
oli nimeltään Helsingin yleinen Sairaus- ja Hautausapukassa. Yhdistyksen johtokunta
6/8 v. 1886 asetti ehdokkaat kassan hallinnon jäseniksi. Yhdistyksen jäsenten kesken toi
mitettiin heistä äänestys 8/8 -86, jolloin suurimman äänimäärän sai insinööri R. Hindström.
Mutta tuli työ miehiäkin siihen valituiksi: rottinkityömies J. Höilund ja satulaseppä A.
Lönnroos. Tämä kassa toimi ensi vuonna yhdistyksen huoneistossa ja sitä yhdistyksen
taholta työmiehille suositeltiin. Mutta sitten kassan hallinto oli pakoitettu muuttamaan
kirjastotalolle Rikhardinkadulle. Jonkun aikaa siellä oltuaan tuli se takaisin yhdistyksen
huoneistoon. Muutti sitten Vapaaehtoisen Palokunnan talolle. Kassa on vieläkin olemassa.
KANSANPANKKI. Aloitteen tähän teki jo helmikuussa 1884 insinööri Carstén Mikke
listä. Hän lähetti siitä yhdistyksen johtokunnalle kirjelmän. Johtokunta pyysi Carsténilta
yksityiskohtaista suunnitelmaa. Kun se oli saatu, niin asetti johtokunta oppineista mie
histä komitean, johon kuuluivat maanviljelysneuvos C. G. Borg, tohtori E. Grönvik, ases
sori U. Kurtén ja kauppias Hj. Schildt. Myöhemmin Borgin sijaan valittiin Suonien Pankin
johtaja, eversti A. Charpentier. Osakkeiden nimellisarvoksi hyväksyttiin 100 mk. ja lupa
oli suorittaa se vähitellen. Pääomamääräksi arvioitiin riittävän 300,000 mk. Senaatti vah
visti säännöt 13/2 1889. Maksettua pääomaa oli 298,700 mk. Mutta sitten tuli vaikea ta
loudellinen pula-aika, ja pääoma osoittautui jo 1890 riittämättömäksi. Se olisi pitänyt
koroittaa 700,000 markkaan. Pankilla oli oma huoneisto Pohj. Esplanadinkatu 37. Pankin
vuosikertomuksessa v. 1890 valitetaan sitä seikkaa, että yritys työväkeen nähden meni
hukkaan. Pankki teki vararikon ja joutui toisiin käsiin. Sen toimintaa jatkettiin nimellä
»Privatbanken». Kansanpankin johtokuntaan kuului m. m. V. v. Wright.
*

*

*

KANSANTAJUISIA LUENTOJA. Näitä luentoja työväenyhdistyksen taholta jär
jestettiin ensi kerran syksyllä, loka-, marras- ja joulukuun ajalla v. 1884. Yhdistys sai eräältä
nimeänsä ilmoittamattomalta lahjoittajalta tähän tarkoitukseen 1,000 mk. Luentoja piti
vät tunnetut tiedemiehet useista eri aineista sekä suomen- että ruotsinkielellä. Suomalaisia
luentoja pidettiin yliopiston kemiallisen laboratorion luentosalissa Nikolainkatu 5 ja ruotsin
kielisiä ruotsalaisella normaalilyseolla. Yhdistys valitsi erityisen luentokomitean, jonka
toimesta painatettiin luennoista ilmoitusplakaatteja. Niitä lähetettiin suuremmille työn
2
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antajille, ja pyydettiin heitä naulaamaan niitä työhuoneittensa seinille y. m. näkyville
paikoille. Työväenyhdistyksen jäsenet pääsivät näitä luentoja kuulemaan maksutta, mutta
muiden tuli maksaa 25 p. ja myöhemmin 15 penniä kerralta sisäänpääsymaksua. Näitä

Yhdistyksen huoneusto Yrjönkatu 27:ssä.

luentoja järjestettiin sitten joka vuosi syksyllä ja talvella. Luentoaineet ja -paikat vain
vaihtelivat. Niitä pidettiin työväenyhdistyksen huoneistossa, suomalaisella ja ruotsalaisella
normaalilyseolla, jopa eräänä vuonna yliopiston rakennuksen kolmannessa kerroksessakin.
V. 1888 luentotoiminta laajennettiin käsittämään myöskin alkeisoppijaksoja työväelle
kansakoulun oppiaineissa. Varoja saatiin anniskeluyhtiön voittovaroista. Luentokomitean
nimikin muutettiin tällöin »Opetuskomiteaksi». V. 1889 alkeisoppijaksoja järjestettiin yhdessä
ylioppilasosakuntien kanssa. Työväenyhdistyksen luento- ja opetustoiminnan järjestäminen
v. 1893 siirtyi työväen opetuskeskuskomitealle, jonka muodostivat Helsingin Työväenyhdistys,
Uusmaalainen ylioppilasosakunta, Suomen naisyhdistys j a Polyteknikkoj en yhdistys. Työväen
yhdistyksen luentotoiminta jatkui aina vuoteen 1900. Luentoja pidettiin edelleen yliopiston
kemiallisen laboratorion luentosalissa. Mutta sitten vuosina 1895—96 muodostui Kansanopistoseura. Sanottu seura järjesti luentoja Vapaaehtoisen Palokunnan talolle Hakasalmenkadun varrella ja Sörnäisten »Kansankotiin». (Nykyinen Pelastusarmeijan maja Itä Vierto
tie 24.) Luentojen yhteydessä oh keskusteluiltoja kerran kahden viikon ajalla. Näissä keskustelukokouksissa kävivät Helsingin Työväenyhdistyksen jäsenet vv. 1896—1899 väittele
mässä kirkkoherra Elis Bergrothin kanssa sosialismista. Nämä luennot järjestettiin v. 1904
siten, että kaupunginvaltuusto nimitti luentolautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheen
johtajan sekä Helsingin Työväenyhdistyksen, ruotsalaisen työväenyhdistyksen ja Arbetsvänner-seuran ehdolle asettamat henkilöt luentolautakuntaan. Tätä jatkui aina siihen
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saakka, kunnes Työväenopisto v. 1914 perustettiin Helsinkiin. Senkin hallinnossa ovat olleet
Helsingin Työväenyhdistyksen edustajat. Luentokomitean puheenjohtajana oli ylioppilas
B. Grönlund vv. 1884—86 ja vv. 1887—93 professori E. G. Paimen ja sen jälkeen tohtori
Aug. Hjelt. Tätä luentotoimintaa pidettiin alussa erittäin tärkeänä, ja lienee siitä ollut
työväelle suurtakin hyötyä valistustason kohottajana.
»TYÖMIES—ARBETAREN». Kysymys työväenyhdistyksen omasta äänenkannatta
jasta herätettiin yhdistyksen johtokunnassa jo 13/4 v. 1885, mutta sen ratkaisu jätettiin
toistaiseksi. Kysymys otettiin kuitenkin uudestaan keskusteltavaksi 6/1 v. 1886. Tällöin
asetettiin kysymystä valmistamaan komitea, johon kuuluivat J. Höilund, Th. Eagerbohm
ja Aug. Lundqvist. Nämä ehdottivat 22/4 v. 1886, että lehteä ruvettaisiin julkaisemaan
»Uuden Suometta?en» ja »Folkvännen» alanurkassa kerran viikossa. Lehteä saisi myöskin
erikseen tilata ja maksaisi se 2 mk. 60 p. vuosikerta. Työväenyhdistys saisi ilman eri maksua
joka numeroa 100 kappaletta. »Työmies—Arbetaren» alkoikin sitten ilmestyä mainituissa
lehdissä. Sitä painettiin ilman maksua. Mutta lehtien toimittamisesta oli työväenyhdistyk
sen pidettävä huolta. Sitä varten valittiin 5-miehinen toimitusvaliokunta, johon kuuluivat
V. von Wright, faktorit R. Ahlstedt ja V. Pettersson, ylioppilas E. Henriksson ja kansa
koulunopettaja P. Solstrand. Lisäksi valittiin 10-jäseninen toimittajisto.
»Työmies—Arbetaren» N:o 1 ilmestyi syyskuun 4 p:nä v. 1886. Lehden ohjelmakirjoituksessa sanotaan seuraavaa:
»Työmies—Arbetaren» aikoo ujostelematta, vaan samalla siivosti koettaa puhua Suomen
työmiehistön puolesta ja sen ohessa, pitäen tarkasti kiinni laillisuudesta, saada toimeen
semmoisia muutoksia, jotka voivat parantaa työmiesten asemaa ja aikaansaada hyvää
suhdetta työntekijäin ja työnantajain kesken.
Tämän lupauksensa toimituskunta vuosiselostuksessaan sanoo pitäneensäkin. »Että
toisinaan olemme tulleet lausuneeksi ankarankin sanan, josta kerran oli seurauksena lehden
takavarikkoon otto*), pitänee jokainen työväen oloja tunteva varsin luonnollisena. Moitteel
lamme emme kuitenkaan koskaan ole tahtoneet kylvää vihaa ylhäisten ja alhaisten kesken,
vaan kun olemme näyttäneet, että epäkohtia on olemassa, olemme sen tehneet sen vuoksi,
että ne saataisiin poistetuksi ja siten myöskin tyytymättömyyden aiheet vähennetyiksi.»
Samoin sanotaan siinä »työmiesten katselevan useinkin lakia laativan ja hallitsevan vallan
toimia epäluulolla ja useinkin arvelevat valtion olevan syynä heidän huonoon tilaansa.
Toimittajakunta on kuitenkin sitä mieltä, että hyvä tahto on säätyjä ja hallitusta elähyttänyt
heidän järjestäessään työväenolojamme. Mutta kun työmiehet ovat nurisseet, olemme
arvelleet paremmaksi, että valitukset tulevat julkisen arvostelun alaiseksi, kuin että ne,
muiden yhteiskuntaluokkain arvostelematta, miehestä mieheen kuiskaillaan. Toimittajakunta on kokenut sekä pitempäin kirj otusten että uutisten muodossa kertoa mainittavimmat seikat työväen piireistä sekä koti- että ulkomailla, jotta lehdessä löytyisi ei ainoastaan
hyödyllistä lukemista hetkeksi, vaan että se vuoden lopussa olisi pysyväisestä arvosta niille,
jotka haluavat tutkia työväen oloja.» Toimitustyössä oh ollut puheenjohtaja V. v. Wright
johtavana henkilönä, määräten lehden sisällön. Suomenkielisenä lehti ilmestyi koko
*) Kuvaavaa senkin ajan paino-oloille.
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ajan Uuden Suomettaren nurkassa ja ruotsinkielisenä Folkvännenissä 1886—87, Nya
Pressenissä 1888 ja Lördagsqvällenissä 1889. Kun lehti ei kannattanut kun tilaajia
oli vähän, eikä Helsingin Työväenyhdistyksellä ollut varoja kustantaa lehteä, niin
pantiin toimeen lehden hyväksi yli maan ulottuva rahankeräys. Mutta Helsingistä
sillä saatiin kerätyksi ainoastaan 868 mk., ja muualta Suomesta ei mitään. Tehden
täytyi lakata ilmestymästä syksyllä 1889. Se ehti ilmestyä 3 vuotta ja 3 kuukautta.
Lehteä toimitettiin ilman palkkiota pelkästä asianharrastuksesta. Sitä jakoi alussa insi
nööri R. Hindström ja sitten rouva Tukiainen. Kyllä V. von Wright ja koko toimituskunta
epäilemättä koetti parastaan lehden toimittamisessa. Toimituskuntaan kuului lopuksi,
paitsi Wrightiä, faktorit R. Ahlstedt ja V. Pettersson, kirjanpainajat J. Pehkonen ja J.
Snell sekä palkattuna kielenkääntäjänä herra H. Vuolle.
Lehden toimittamista ja levikkiä vaikeuttivat vielä vaikeat paino-olot, ankara sensuuri
ja se seikka, että sitä täytyi julkaista porvarilehtien nurkassa sekä toimittaa kaksikielisenä.
Ennenkaikkea oli syy siinä, ettei Suomen työväki ollut vielä herännyt.
*

*

*

TILASTOJEN HANKINTA. Työajasta, työpalkoista ja elantokustannuksista y. m.
seikoista tietojen hankkiminen sai alkunsa siitä, että teollisuushallitus v. 1885 kääntyi
työväenyhdistyksen puoleen kirjelmällä pyytäen siltä lausuntoa elinkeinovapauden vai
kutuksesta teollisuuteen ja työväestön oloihin. Mainittu kirjelmä sisälsi 31 eri kysymystä.
Oliko elinkeinovapaus vahingoittanut teollisuutta taikka työväestön elantosuhteita? Oliko
elinkeinovapaus säilytettävä vai oliko sitä rajoitettava?
Työväenyhdistyksen täytyi koettaa kaikkiin näihin kysymyksiin vastata. Yhdistyksen
johtokunta kääntyi sekä teollisuuden ynnä käsiammattien harjoittajain että näiden palve
luksessa olevien työläisten puoleen saadakseen näiltä tarvittavat tiedot. Työnteettäjistä
ja työntekijöistä eri aloilta valittiin suuri komitea. Tämä komitea sitten jakaantui 4’.ksi
alakomiteaksi. Kaksi edusti teollisuutta ja toiset kaksi käsityöammatteja. Suuren komitean
puheenjohtajaksi valittiin V. von Wright. Jokaisella alakomitealla oli omat puheenjohta
jansa. Näistä puheenjohtajista muodostettiin sitten keskuskomitea, johon työväenyhdistys
valitsi 4 lisäjäsentä. Komitea kääntyi tämän jälkeen työläisten puoleen julistuksella, jossa
näitä ammattiryhmittäin kutsuttiin määrättynä sunnuntaina saapumaan tilastokokoukseen
työväenyhdistyksen huoneistoon. Kun tällä tavalla saatiin työläisiä kokoon, niin heille
esitettiin kysymykset: Kuinka pitkä heillä on työaika? Kuinka paljon he saavat päivässä
palkkaa? Paljonko elanto maksaa, ja kuinka suuri on perhe? Paljonko polttopuut ja vuokrat
kuukaudessa maksavat? Mitä toivomuksia heillä on olojen parantamisen suhteen esitettä
vänä? Millä keinoilla he itse luulevat olojen korjaantuvan? j. n . e.
Työaika eri ammateissa vaihteli 10—18 tuntiin päivässä. Työpalkat 1—6 mk. riippuen
ammatin laadusta. Näissä tilastokokouksissa esitettiin toivomuksia, että työaika lyhennet
täisiin 12—11 tuntiseksi (myöhemmin 10 tuntiseksi), että palkkoja korotettaisiin, työhuoneitten laatua parannettaisiin, oppilasolot järjestettäisiin, työttömyyttä torjuttaisiin y. m.
Parannuskeinoina mainittiin m. m. ammatti- ja ravintoyhdistysten sekä asuntoyhtiöitten
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ja apukassojen perustamista, työväensuojelus- ja tapaturmavakuutuslainsäädännön kehit
tämistä ja työmiesten vakuuttamista y. m.
Työväenyhdistyksen asettama komitea ehdotti, että teollisuushallitukselle annetta
vaan vastauskirjelmään liitetään seuraava kysymys: Onko työväen taloudellinen tila
viimeisten 2o:n vuoden kuluessa huonontunut? Ja jos on, mihin toimiin olisi ryhdyttävä
sen johdosta? Samalla viitattiin yhdistyksen laatimaan tilastolliseen taulukkoon, jossa
eri ammattiryhmäin työaika, työpalkka y. m. seikat ovat selvitetyt ja todettiin, että työ
palkat muutamissa ammateissa olivat tosiasiassa laskeneet, koska elinkustannukset olivat
samaan aikaan nousseet. Osittainen työväen tilan huonontuminen oli siis tapahtunut.
»Tämä tosiasia», sanotaan kirjelmässä, »on syynä siihen, että osassa työkansaa on vallalla
nurjamielisyyttä ja alakuloisuutta. Kokemukset muista maista kehoittavat meitä tutki
maan, eikö johonkin toimiin olisi ryhdyttävä pahennuksen valtaanpääsyn estämiseksi.»
Työväenyhdistys teki teollisuushallitukselle ehdotuksen: »että Teollisuushallitus kään
tyisi H. M. Keisarin puoleen anomuksella komitean asettamisesta, •johon kuuluisi tiede
miehiä, työnantajia ja työmiehiä, tutkimaan syitä ja mahdollisia parannuskeinoja niihin epä
edullisiin oloihin, jotka näyttävät uhkaavan meidän maamme työmiehiä.}} Samassa kirjel
mässä esitettiin komitealle tutkittavaksi seuraavat kysymykset: »i) työmiesten kouluopetus,
2) oppilassuhteiden järjestäminen, 3) määrätty työaika, 4) työjärjestelmät (tuotteilu-yhdistykset, osinkojärjestelmä), 5) osaketoimi työmiehiin katsoen, 6) ammattiyhdistykset, 7)
sairaus- ja hautausapukassat (tutkittava, onko nykyisillä kassoilla kykyä sitoumuksiaan
suorittaa). Muutosehdotuksia: 8) vanhusten eläkekassat, 9) ravintoyhdistykset, 10) työmie
het ja säästökassat, n) verorasitusten helpottaminen sellaisen muutoksen toimeenpane
misella, että kuta suuremmat tulot, sitä enemmän jokaiselta veroäyriltä taksoitetaan (pro
gressiivinen veroitustapa), 12) mahdollisuus saattaa maan irtain väestö vähitellen maksua
vastaan tilaisuuteen tulla maapalstan omistajaksi. Tämän toimenpiteen vaikutus teolli
suuteen. 13) esiintuoda niin hyvin paikkansa pitävät kuin myöskin päinvastaiset puolet
nykyisessä työväenolojen parannusvaatimuksissa.» Tämä kirjelmä on ollut aiheena työtilas
tollisen osaston perustamiseen teollisuushallitukseen v. 1903. Siinä tosin valmisteluissa
kului aikaa 17 vuotta!
Tilastotietoja hankittiin vielä 1890—94 samalla tavalla. Työväenyhdistyksen tilastokomitea
kutsui työväenyhdistyksen huoneistoon Kaivokatu 12 v. 1891 sunnuntaina I p:nä helmikuuta
klo 9 ap. nahkurit ja tapiseeraajat, klo 10 suutarit, klo 11 räätälit, klo 12 neulojat, pesijät
ja silittäjät, klo 1 leipurit ja sokerileipurit, klo 2 maalarit, kultasepät ja lasimestarit; sunnun
taina 8 p:nä helmikuuta klo 9 ap. puusepät, sorvaajat ja vaununtekijät, klo 10 läkki-, peltija kuparisepät, klo 11 konetehtaan työmiehet, torvenlaskijat ja rautasorvarit, klo 12 tu
pakkatehtaan työläiset, klo 1 kulta- ja hopeasepät sekä kellosepät, klo 2 muurarit. Samassa
järjestyksessä helmikuun 13 p:nä kutsuttiin kivenhakkaajat, kirvesmiehet ja sahatyöläiset,
kirja- ja kivipainojen työläiset, kirjansitojat, porsliini- ja fajanssitehtaiden työläiset, puu
tarhurit ja muut työläiset. Työpalkat vaihtelivat eri ammateissa 1:------4:25 ja työaika
10—16 tuntiin päivässä, leipureilla oli työaika 15-—16 tuntinen vuorokaudessa. Muura
reilla ja rakennustyöläisillä oli 12—14 tuntinen työaika, puusepillä ja sorvaajilla 13—14
tuntinen.
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Useat ammattilaiset toivoivat, että työpäivä lyhennettäisiin ri tuntiin, eräät io tuntiin.
Puusepät toivoivat, että 12 1/2-tuntinen työaika lyhennettäisiin ir tuntiseksi. Sorvaajat
pitivät 12 1/2-tuntista työaikaa liian pitkänä. Konetehtaiden työläiset oksivat olleet tyyty
väisiä, jos työaika oksi lyhennetty n-tuntiseksi. Eräät kultasepänliikkeen harjoittajat
okvat jo lyhentäneet työajan 10-tuntiseksi. Kivenhakkaajat kertoivat, että K. W. Berg
man ok lyhentänyt työajan 10 tuntiseksi ja toivoivat, että muutkin työnantajat tekisivät
samoin. Kirvesmiehet ja sahatyöläiset toivoivat pitempää ruoka-aikaa. Eeipurit toivoivat
yötyön poistamista. Työhuoneitten suhteen tehtiin monia parannusehdotuksia. Weikn
& Göösin tehtaan kirjansitojat okvat työhuoneisiinsa tyytyväisiä. Oppilasoloihin toivottiin
eri ammatteihin nähden parannuksia. Palkkoja vaktettiin riittämättömiksi. Yleisenä
toivomuksena lausuttiin, että työnantajat vakuuttaisivat työläisensä tapaturman varalta,
vaikkapa puolet vakuutusmaksuista kannettaisiin työntekijöiltä. Rakennustyöläiset vakttivat urakkajärjestelmän vahingollisuutta. Tilastokomitea tavallisesti vakuutti, että
työläisten oikeutetut toivomukset tulevat huomioonotetuiksi. Ja on myönnettävä, että
näikä epäkohtain julkisuuteen vetämisekä vaikutettiin olojen parantumiseen. Tilastokomitean puheenjohtajana ok alkuaikoina V. von Wright, sitten insinööri R. Hindström
ja useina vuosina tri Aug. Hjelt. Apurahoja tähän tilastotyöhön saatiin kaupunginvaltuus
tolta ja eräinä vuosina senaatiltakin, v. 1890 1,350 mk., mikä siihen aikaan ok melkoisen
suuri summa.
RAVINTOYHDISTYKSELLÄ kokeiltiin Helsingin Työväenyhdistyksessä vv. 1888—
89. Yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 4/5 1888 esitti ravintoyhdistyksen perustamiskysymyksen yhdistyksen esimies V. von Wright. Hän huomautti niistä eri toimintatavoista,
joiden avulla yhdistys ok koettanut edistää työntekijäin aseman parantamista. Ja luuk
hän jo ajan tukeen ottaa uusi askel eteenpäin sitä päämaaka kohden, johon yhdistys pyrkk.
Yhdistys ok hänen mielestään siihen saakka harrastanut enempi työväen valistamista,
mutta'nyt oksi aika yrittää taloudelkstakin toimintaa, ja tärkeimpänä piti hän sitä, että
yhdistys nyt ryhtyisi hankkimaan halpoja elintarpeita yhdistyksen jäsenike. Tämän tar
koitusperän arvek hän saavutettavan siten, että yhdistyksen jäsenet perustaisivat ravintoyhdistyksen, joka oksi oma johtokunta. Skle oksi jäsenten okut jätettävä tavaratkauksensa.
Tämä johtokunta tai johtaja toimitti yhteisostot ja määrättyinä iltoina jakoi tilaajike ta
varat. Tkattaessa ok tavaran hinnasta maksettava 25 %. Näin meneteken arveltiin vapau
duttavan oman tukkukaupan aiheuttamista tappion vaaroista ja saatavan jäsenike se voitto,
mikä muuten meni vähittäiskauppiaike.
Yhdistyksen ravintoyhdistyksekä oli perustava kokous 4/10 1888, jokoin sen hallintoon
vakttiin m. m. von Wright. Marraskuun 17 p:nä 1888 ok »Työmies—Arbetaren»issa ilmoi
tus, jossa sanottkn: »Tkaisuuden mukaan ostetaan suurempia ja vähempiä määriä leipää
(sarvkeipää), jauhoja, ryynejä, voita (pöytä- ja ruoka-), lihaa (savustettua), kuivaa kalaa,
kahvia ja sokeria, sikuria, kynttilöitä ja saippuaa, puita (koivu-, kuusi- ja mänty-), verk
koja ja kankaita (yksinkertaisempia). Hankintatarjoukset ovat kirjakisesti jätettävät
osaston puheenjohtajalle v. Wright’ike, joka suullisten tietojen antamista varten tavataan
joka päivä klo 1/2 3—1/2 4 Aleksanterinkatu 26.
Tavaroita saapi tilata joka tiistai, torstai ja lauvantai klo 7—9 ip. Työväenyhdistyksen
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huoneustossa Kaivok. 12 ja ulosannetaan jokaisen kuukauden i:nä ja 3:na maanan
taina.»
Tilinpäätös v. 1888 marras- ja joulukuun ajalta osoitti voittoa 64 mk. 26 penniä. Mutta
koko seuraavan vuoden voitto oli ainoastaan 39 mk. 99 penniä. Edellisen vuoden säästön
kanssa yhteensä 104:25. Osasto lopetti toimintansa v. 1889 päättyessä. Kun tilinpäätös
oli tehty, jäi jäännöstä 9:48, mikä erä siirrettiin Th. Lagerbohmin rahastoon. (Tuon nimi
nen rahasto on vieläkin Helsingin Työväenyhdistyksellä olemassa. Se on alkujaan synty
nyt siten, että kun Julius Th. Lagerbohm 21 p. huhtikuuta v. 1886 kuoli, niin t. y:n jäsenten
kesken toimeenpantiin rahankeräys seppeleen ostamiseksi L:n haudalle. Keräys tuotti
88 mk. ja seppele maksoi ainoastaan 30 mk., niin jäännöksestä Smk. 58:— muodostettiin
Julius Th. Lagerbohmin rahasto varattomien koululasten vaatettamista varten.)
YLEINEN RAVINTOYHDISTYS. V. 1888 vuosikertomuksessa mainitaan, että lakit,
kand. O. E. Stenroth (myöhemmin Kansallispankin ja Suomen Pankin johtaja, senaattori
vv. 1908—1909 ja 1918) piti ravintoyhdistyksistä luentoja Nikolainkatu 5:ssä loka- ja mar
raskuussa v. 1888. Näitä luentoja oh kuulemassa m. m. Borgströmin tupakkatehtaan työ
läisiä, joiden joukossa oh sanotun tehtaan koneenkäyttäjä Mathias Blomqvist (joka oh Hel
singin Työväenyhdistyksen monivuotinen jäsen). Hän ryhtyi Rochdalen kankurien esi
merkin mukaan perustamaan Helsinkiin yleistä ravintoyhdistystä. Sen säännöt senaatti
vahvisti 1/1 v. 1889, ja kokouksessa 24/3 v. 1889 lopullinen päätös tehtiin Helsingin yleisen
ravintoyhdistyksen perustamisesta. Liike toimi hyvällä menestyksellä yh 30 vuotta. V.
1922 se oston kautta siirtyi Varubodenin omaisuudeksi.
TYÖVÄEN ASUNTOKYSYMYS oh Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunnassa
käsiteltävänä 10/10 -84, ja tällöin ehdotettiin, että yhdistyksen ohsi edistettävä sellaisten
asuntoyhtiöitten perustamista, joitten osakkeet ilman lunastusta ajan oloon tulisivat vuok
ralaisten omiksi. V. 1891 asetettiin 5-miehinen komitea hankkimaan selvitystä asuntoosakeyhtiöistä. Tätä muotoa suositeltiin kysymyksen ratkaisemiseksi ja valitettiin sitä,
että maamme muut työväenyhdistykset ohvat suhtautuneet kysymykseen välinpitämättö
mästi. Osakeyhtiömuotoa suositeltiin vielä 1896—98.
TYÖVÄEN SUOJELUS- JA TAPATURMAKORVAUSLAKIEHDOTUKSISTA yh
distys antoi pitkän ja perustellun lausunnon. Senaatti oh v. 1883 asettanut komitean toi
mittamaan tutkimusta teollisuusammattien työoloista, jonka komitean jäsenenä oh m. m.
V. von Wright. Tämä komitea totesi, että teolhsuustyöläisten oloissa oh suuria epäkohtia.
Työaika oh 12—15 tuntia. V:n 1879 ehnkeinolain työväen suojelusmääräyksiä yleensä
ei noudatettu. Ei ohut vielä silloin ammattitarkastajia asetettu. Komitea laati ehdotuksen
asetukseksi teolhsuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta. Siinä teollisuusammateissa työssä olevain lasten ikärajaksi ehdotettiin 12 vuotta ja 12—15-vuotisten las
ten työajaksi 7 tuntia päivässä sekä 15—18-vuotisten nuorten henkilöitten työajaksi 14
tuntia päivässä, josta ajasta 2 tuntia lepohetkeä varten. Yötyö 18 vuotta nuoremmilta
henkilöiltä oh kiellettävä. Käsiammateissä oh edelleen noudatettava lasten ja nuorten
henkilöiden työajasta voimassa olevia ehnkeinolain 32 §:n määräyksiä. Komitean mietin
töön Inttämässä vastalauseessa v. Wright ehdotti lasten työajaksi 8 tuntia päivässä ja nuor
ten henkilöiden, 15—18-vuotisten, työajaksi enintään 10 tuntia päivässä sekä 18 vuotta
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täyttäneiden työajaksi 12 tuntia päivässä. Viimeksi mainittujen henkilöiden työajasta
ei komitea ehdottanut mitään rajoituksia säädettäväksi.
Työväenyhdistyksen asettama komitea pääkohdissaan asettui v. Wrightin vastalauseen
kannalle, ja samalle kannalle asettui myöskin yhdistyksen kokous. Asiasta lähetettiin hal
litukselle lausunto. Kun hallituksen esitystä v:n 1888 valtiopäivillä säädyissä käsiteltiin,
niin työväenyhdistyksen laatima lausunto saatettiin valtiopäivien laki- ja talousvaliokunnan
sekä säätyjen tiedoksi. Asianomaisen valiokunnan mietintöön liittämässään vastalauseessa
von Wright ehdotti pääasiassa samaa. Mutta nuorten henkilöiden työajaksi hyväksyttiin
siitä huolimatta 14 tuntia, mistä ajasta oh 2 tuntia lepoaikaa. Työajan rajoituksia ei ulo
teta 18 vuotta vanhempien henkilöiden työaikaa koskeviksi. V. von Wrightin ehdotuksia
v:n 1888 valtiopäivillä pidettiin hian pitkälle menevinä. Sama hallituksen komitea ehdotti,
että eräissä tapauksissa työnantaja velvoitettaisiin työntekijälle maksamaan työssä sattu
neesta tapaturmasta vahingonkorvausta. Tästäkin ehdotuksesta työväenyhdistys antoi
lausuntonsa. Yhdistys asettui sille kannalle, että olisi säädettävä laki pakollisesta vakuu
tuksesta ja perustettava vakuutusyhtiö, jonka osakkaina (pakollisesti) ohsivat kaikki työn
antajat ja työntekijät. Vakuutusmaksuja maksaisivat sekä työntekijät että työnantajat.
Vakuutuslaitoksen keskushallinto olisi Helsingissä. Kunnat ja valtio olisivat olleet vel
volliset maksamaan apurahaa tälle vakuutuslaitokselle. V. von Wright asettui eräissä koh
dissa eroavalle kannalle. (Lausunto annettiin v. 1888.) Tämä ehdotus ei kuitenkaan silloin
johtanut lainsäädäntötoimenpiteisiin.
Työväen vakuutuskysymys koko laajuudessaan
lykättiin säädyissä v. 1888 tehdyn anomuksen johdosta hallituksen 11/10 v. 1889 asetta
maan komiteaan. Tässäkin komiteassa oh jäsenenä V. von Wright ja työväenyhdistyksen
senaatille lausuman toivomuksen mukaan asetettu J. Pehkonen. Puheenjohtajana tässä
komiteassa oli Lennart Gripenberg. Komitea v. 1892 antamassaan mietinnössä työväen
tapaturmavakuutuksen suhteen edelleen asettui työnantajan korvausvelvollisuuden kannalle,
milloin tapaturma on johtunut työnantajan syystä tai suojelusvelvolhsuuden laiminlyönnistä.
V. von Wright, J. Pehkonen, V. Löfgren ja tri C. Wahlberg (kaikki H:gin Työv.yhd. jäse
niä) vastalauseessaan ehdottivat pakollisen tapaturmavakuutuslain säätämistä, jonka
kustannukset' maksaisi yksin työnantaja. Työväenyhdistys asettui myöskin tällaisen pa
kollisen vakuutuksen kannalle. Halhtus hyväksyi vastalauseessa esitetyn pakollisen va
kuutuksen periaatteen. Mutta yksityiskohdissaan hallituksen esitys v:n 1894 valtiopäiville
oh monessa kohdin työväelle epäedullisempi kuin komitean mietintöön liitetty vastalause.
Säädyt vielä eräissä kohdin huonontivat hallituksenkin esitystä. Näin Helsingin Työväen
yhdistyksen ja ennen kaikkea V. von Wrightin vaikutuksesta laadittiin laki joulukuun 5:nneltä
p:ltä v. 1895 työnantajan vastuunalaisuudesta työntekijää työssä kohtaavasta ruumiin
vammasta. Tämä laki tuh noudatettavaksi 1/1 v. 1898 ja oli voimassa v. 1918 saakka.
SAIRAUS- JA HAUTAUSVAKUUTUKSESTA myöskin sama hallituksen komitea
ehdotti vapaaehtoista vakuutusta (apukassoj a). Mutta samat henkilöt kuin edellisessäkin
vakuutuksessa ehdottivat vastalauseessaan suurteollisuuden palveluksessa oleville työ
läisille pakollista vakuutusta. Tälle kannalle asettui sitten myöskin Helsingin Työväen
yhdistys. Mutta hallitus omaksui komitean enemmistön kannan asiassa. Hallitus antoi
asetuksen työväenapukassoista 2 p:nä syyskuuta v. 1897.
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AMMATTIENTARKASTUS. Helsingin Työväenyhdistys valitsi v. 1890 eri ammateista
12 työmiestä, jotka yhdessä Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen edustajain kanssa
tarkastivat työpajat. Tarkastuksista ei edeltäkäsin työnantajalle mitään ilmoitettu. Näistä
tarkastuksista oli epäilemättä työläisille edullisia seurauksia. On huomattava, että mai
nittuna vuonna ryhdyttiin työväensuojeluasetusta käytännössä toteuttamaan. Ensin alussa
oli valtion asettamia tarkastajia ainoastaan kaksi, toinen Helsingissä ja toinen Tampereella.
Työväen osallisuutta ammattien tarkastukseen alettiin jo silloin vaatia, samoin naispuolisen
tarkastajan asettamista. Tämä viimeksi mainittu vaatimus toteutettiin v. 1903, mutta
työväen osallisuus ammattien tarkastukseen vasta v. 1919.
»JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN» parantamista myöskin suunniteltiin. Niinpä valitsi yh
distys jäseniä Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen asettamaan komiteaan laatimaan
työsääntöj ä (j ärjestyssääntöj äl.
* * *
AMMATILLINEN LIIKE Helsingissä ja vieläpä koko maassa syntyi Helsingin Työ
väenyhdistyksen vaikutuksesta ja samallaisella ohjelmalla. Helsingin Työväenyhdistyksellä
ei kuitenkaan v. 1884 vahvistettujen sääntöjen mukaan ollut oikeutta vahvistaa alaosasto
jen, seurain ja klubien sääntöjä. Mutta nuo säännöt muutettiin v. 1887, ja senaatti vahvisti
12 p. syyskuuta uudet säännöt, joissa sanottu oikeus oli varattu yhdistykselle.
Ensimmäiset ammattiosastot perustettiin Helsingin Työväenyhdistykseen v. 1888;
ne olivat leipurien, mekanikkojen ja uunintek’j äin osastot. Samaan aikaan perustettiin
ensimmäiset itsenäiset ammattiyhdistyksetkin: kirjaltajain v. 1885, läkki-, pelti- ja vaskiseppäin sekä muurarien v. 1887 (viimeksi mainittu jo seuraavana vuonna lopetti toimin
tansa), puuseppäin, suutarien ja maalarien ammattiyhdistykset v. 1888, räätälien ja tapiseeraajain v. 1889 (viimeksi manittu melkein heti lopetti toimintansa), kirjansitojain osasto
v. 1890, kivenhakkaajain ja muurarien osastot v. 1891 (kivenhakkaajain ja uunintekijäin
osastot lopettivat toimintansa jo v. 1892), kirvesmiesten yhdistys v. 1891 ja lopetti toi
mintansa v. 1893. Kirvesmiesten osasto perustettiin v. 1895. Kivenhakkaajain osasto heräsi
uudelleen toimintaan v. 1895. Uunintekijäin v. 1896. Neulojain osasto lopetti toimintansa
v. 1894 ja uusi perustettiin v. 1898.
A'uonna 1893 oh Helsingin Työväenyhdistyksessä 5 ammattiosastoa ja 4 itsenäistä am
mattiyhdistystä, nimittäin läkki-, pelti- ja vaskiseppäin, maalarien, suutarien ja puuseppäin
ammattiyhdistykset, sen lisäksi kuului yhdistykseen suomenkielinen puhuja- ja keskusteluseura, ruotsinkielinen keskusteluseurä, kansallinen laulukunta (suomenkielinen) ja soittoklubi, rakennusmestariklubi ja veistoklubi. Ammattiyhdistysten ja osastojen ero oli siinä
että itsenäiset yhdistykset toimivat joko senaatin tai lääninkuverjjöörin vahvistamilla
säännöillä, kun sensijaan osaston säännöt vahvisti työväenyhdistys. Ammattiyhdistys
voi erota yhdistyksestä sanomalla irti sen kirjallisen välipuheen, mikä sillä oli työväenyhdis
tyksen kanssa. Osasto ei voinut työväenyhdistyksestä erota, jos yhdistys tahtoi pitää
säännöistä kiinni. Osastojen jäsenten ilmoitus- ja pääsymaksut menivät kokonaan työväen
yhdistykselle sekä jäsenmaksuista (50 pennistä) 25 penniä kuukaudessa. Ammattiyhdistyk
set maksoivat samansuuruiset maksut työväenyhdistykselle ja saivat näitä maksuja vastaan
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“työväenyhdistyksessä täydet jäsenoikeudet, oikeuden käyttää yhdistyksen huoneistoa
kokouksiinsa ja perheiltamiinsa ilman eri maksua, edelleen oikeuden käyttää yhdistyksen
kirjastoa, lukusalia ja ravintolaa, ottaa osaa yhdistyksen kokouksiin y. m. Työväenyhdis
tyksen johtokunta valitsi jokaisen osaston johtokuntaan yhden jäsenen valvomaan yhdis
tyksen etuja. V. von Wright kuului usean osaston johtokuntaan. Aluksi oh työväenyhdis
tyksen rahastonhoitaja myöskin osastojen rahastonhoitaja. Tästä järjestelmästä oh mo
lemmille etua. Työväenyhdistys sai jäsenmaksuista toiminnalleen taloudellista kannatusta,
ja pienet osastot ja yhdistykset saivat oman huoneiston kokouksiinsa ja iltamiinsa, kir
jaston, lukusalin ja ravintolan. Näitä kaikkia etuja ne eivät ohsi jaksaneet hankkia, elleivät
ohsi kuuluneet yhdistykseen. Ammattiyhdistyksiin ja osastoihin otetthn jäseniksi myöskin
“työnantajia. Leipurien osastossa oh eräänä vuonna jäsenenä 12 liikkeenharjoittajaa, pikku
mestareita, ja 15 työntekijää. Työlakot ohvat harvinaisia. Tehtiin pyyntöjä työnantajille
työpäivän lyhentämisestä, palkkojen parantamisesta y. m. s. Lienee eräissä tapauksissa
näillä toimenpiteillä saatukin parannuksia aikaan.
.AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSKOMITEA perustettiin Helsingissä jo v. 1889
ammattiyhdistysten (osastojen) väliseksi yhdyssiteeksi. Alotteen tämän aikaansaamiseksi
teki Helsingissä leipurien ammattiosasto, jonka toimesta eri ammattiyhdistysten ja osasto
jen edustajat kutsuttiin kokoukseen helmik. 17 pnä 1889 keskustelemaan keskuskomitean
perustamisesta. Kokous vahtsi 5-miehisen komitean laatimaan sääntöjä, jotka hyväksyt
tiin syyskuussa 1889. Tämä keskuskomitea työskenteh sitten vuoteen 1902 saakka, jolloin
Helsingissä perustettiin n. s. paikallisjärjestö, josta lähemmin tuonnempana.
Ammattiyhdistysten keskuskomitea ei oikeastaan ohut mikään työtaistelujärjestö.
Työlakkoihin se aniharvoin millään tavalla puuttui. Ja milloin se sen teki, oh se sovinnon
vähttämistä. Pienillä osastoilla oh siinä yksi edustaja, suuremmilla useampia. Edustajaa
Kohden (ei jäsentä kohden) maksoivat osastot keskuskomitealle 3 markkaa vuodessa. En
simmäisenä vuonna näistä karttui 24 mk. ja v. 1890 52 mk. Ei näin vähillä varoilla voitu
lakkoja avustaa, ja ylimääräisten verojen kantamiseen osastoissa ei keskuskomiteana ohut
oikeutta. Keskuskomitea oh jonkinlainen vahstusjärjestö. Sen toimikunta laati keskustelukysymyksille alustuksia ja ponsiehdotuksia ja lähetti niitä osastoihin keskusteltavaksi,
teki eri osastoissa päätetyistä kysymyksistä yhteenvetoja.
Työväen mielenosoitusretkien järjestäminen vuosina 1895—1901 ja muut samanluontoiset asiat kuuluivat ammattiyhdistysten keskuskomitealle. Ammattiyhdistysten keskus
komiteassa herätetthn v. 1891 kysymys, »miten voitaisiin estää työlakkoja?» Samana vuonna
tehtiin ammattiyhdistyksille ehdotus, että kussakin niistä valittaisiin komitea, jossa ohsi
työmiehiä ja työnantajia ja joka ainakin kaksi kertaa vuodessa kokoontuisi keskustele
maan ammattiin kuuluvista asioista, epäkohdista ja niiden poistamisesta. Useat ammatti
osastot ja yhdistykset hyväksyivätkin nämä ehdotukset. Mutta käytännölliset tulokset
niistä jäivät vähäisiksi.
Ammattiyhdistysten ja osastojen perustamista muille paikkakunnille koetettiin edistää
sanomalehdissä julaistuiha kehotuksilla. Ammattiyhdistysten keskuskomitea julkaisi v.
1891 kehoituksen, kehoittaen etenkin kaupunkien ammattityöläisiä paikkakunnilla, missä
ammattilaisten vähälukuisuus estää varsinaisten työväenyhdistysten syntymisen, perus— 26 —

»Kuu k au sa odottaa».

tamaan työntekijäin ja työnantajain yhteiseksi hyödyksi ammattilaisklubeja, joissa voidaan
keskustella ammattia koskevista asioista.
Samana vuonna keskuskomitea käsitteli koko maata käsittävän sairas- ja hautausapurahaston perustamista, mutta asia lykättiin työväenyhdistyksen harkittavaksi. Samoin
esitettiin, että työt lopetettaisiin lauantaisin klo 6 illalla. Kysymys lähetettiin Helsingin
käsityö- ja tehdasyhdistykselle.
Ammattiyhdistysten keskuskomitealle ei kokonaan ollut vierasta politiikkakaan. V.
1891 panivat sen hommasta eri osastot valtiopäivämiehille Clobergille, Otto Stenrothille
ja V. v. Wrightille toimeen kunnianosoituksen sen johdosta, että nämä miehet valtiopäivillä
olivat ajaneet pontevasti työväen etuja. Keskuskomiteassa keskusteltiin myöskin äänioikeuskysymyksestä ja päätettiin jo v. 1895 vaatia »ääni mieheen».
KUNNALLISVAALIT.
Helsingin Työväenyhdistys asetti kunnallisvaaleja varten
omat ehdokkaansa vv. 1886—1887 ja 1890, saamatta kuitenkaan yhtään ehdokkaistaan
valituksi. Ruotsalainen puolue, johon V. von Wright kuului, piti häntä liian radikaalisena.
V. 1891 asetettiin ehdokkaiksi pari työmiestäkin, nim. kirjanpainaja J. Pehkonen ja satulaseppä A. Lönroht. V. 1892 saivat työväenyhdistyksen ehdokkaat 6,101 ääntä, valituksi
tulleitten alin äänimäärä oli 12,092. Vasta v. 1894 sai yhdistyksen asettamista ehdokkaista
V. von Wright niin paljon ääniä, että tuli valituksi. Vuonna 1895 hommattiin raastuvan
kokous, jossa koetettiin saada ääniasteikko alenemaan 10 ääneen. Mutta 727 henkilöä äänesti
yhteensä 7,973 äänellä ja 4,508:11a henkilöllä, jotka kannattivat alentamista, oli yhteensä
ainoastaan 5,275 ääntä, joten alentamisesta ei tullut mitään.
Työväenyhdistys oli jo v. 1885 päättänyt perustaa edustusrahaston, josta maksettaisiin palk
kioita valtuusmiehille ja taksoituslautakunnan jäsenille. Päätös aiheutti vastalauseita, niiden
taholta, jotka katsoivat, että kaikki kunnalliset luottamustoimet ovat suoritettavat palkkiotta.
TYÖMIESTEN VALTIOLLISESTA JA KUNNALLISESTA ÄÄNIOIKEUDESTA
oli yhdistyksessä eri aikoina jonkunverran keskusteltu. Ensi kerran lienee kysymyksen
nostanut Th. Lagerbohm 10/10 1884, mutta silloin päätettiin odottaa hallituksen esitystä,
joka arveltiin esitettävän v:n 1885 valtiopäiville. Kun se saapui, niin selitettiin, että hal
lituksen esitys laajentaa äänioikeuden kaikille kunnallisveroa maksaville, ja se tyydytti
kysymyksen nostajaa, Lagerbohmia. V. 1888 tulee kysymys taas uudestaan esille, kun Oulun
ja Tampereen työväenyhdistykset olivat asiasta keskustelleet ja kirjelmällä siitä Helsingin
Työväenyhdistykselle tehneet eräänlaisia ehdotuksia. Yhdistyksen johtokunta antoi V. von
Wrightin toimeksi laatia perusteellisen lausunnon asiassa. Sen hyväksyi yhdistys yksimieli
sesti tammikuun 30 päivänä. Ponsissa sanotaan:
»ettei Oulun työväenseuran ehdotus valtiollisen ja kunnallisen vaalioikeuden muuttamisesta siihen
suuntaan, että kullakin äänestäjällä olisi ainoastaan yksi ääni, nykyjään anna aihetta mihinkään toimen
piteeseen, koska vaatimus näyttää liian jyrkältä;
ettei Tampereen työväenyhdistyksen kirjoituksen jälkipuolella olevaa vaatimusta edustamistavan
perinpohjaisesta muutoksesta ole voitu ottaa lähemmin tutkittavaksi, syystä että se on kovin epämää
räisesti muodostettu, mutta
että viimeksi mainitun yhdistyksen kirjoituksen edellinen osa, joka sisältää vaatimuksen työnteki
jöiden valtiollisen alaikäisyyden kumoamisesta, on saavuttanut Helsingin työväenyhdistyksen ehdotto
man hyväksymisen.»
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Tämä päätös ynnä sen pohjana olevat perussyyt annettiin lähetystön kautta Helsingin
kaupungin ensimmäisen edustajan valtiopäivillä, kauppias K. H. Renlundin tiedoksi, »siinä
tarkoituksessa, että hra Renlund, kun kysymys ehdotusten esittäjäin toimenpiteen kautta
tulee säätyjen tutkittavaksi, voisi huomauttaa niistä mielipiteistä, jotka siitä ovat päässeet
vallalle niissä työväenluokissa, joita työväenyhdistys edustaa».
Porvarissäädyssä esitti kyllä talousseuran sihteeri E. Rönnbäck anomusehdotuksen
siitä, »että tuleville säädyille ehdotettaisiin esitys sellaisesta muutoksesta V. J:n 12 §:ään,
että vaalioikeus porvarissäätyyn laajennetaan sellaisiin työntekijöihin ja toisen palveluksessa
oleviin henkilöihin, jotka eivät ole palkollissäännön alaisia», mutta tämä ehdotus ei tullut
säätyjen lopullisen neuvottelun alaiseksi.
V. 1894 Helsingin Työväenyhdistys eräässä kokouksessa hyväksyi vaatimuksen ääniasteikon alentamisesta 25:stä 10 ääneen. Mutta eräs samaan aikaan pidetty kansalaiskokous
Helsingissä Palokunnan talolla hyväksyi ponnet, joissa vaadittiin ääniasteikon poistamista
ja »ääni mieheen». Seuraavina vuosina tuli tämä vaatimus yhä jyrkempänä esille.
YHTEISTYÖ ERI PAIKKAKUNNILLA OLEVAIN TYÖVÄENYHDISTYSTEN
KESKEN. Helsingin Työväenyhdistys oli itse ottamillaan valtuuksilla jo useita vuosia
ollut keskustoimikuntana. V. von Wright oh jo v. 1885 sanomalehdissä julkaistuissa avoi
missa kirjeissä kehoittanut työläisiä perustamaan yhdistyksiä, keräämään tilastotietoja
työpalkoista, työajan pituudesta ynnä muista seikoista. Työväenyhdistyksen sääntöjä,
neuvoja ja ohjeita oh v. 1885 pyydetty Porvooseen, Vaasaan, Tampereelle, Viipuriin ja
Ouluun. Vaasaan oli perustettu suomalainen työväenyhdistys samana vuonna kuin Hel
singin Työväenyhdistyskin. Mutta sen toiminta oli silti neuvojen tarpeessa. Helsingin Työ
väenyhdistys oh malhyhdistys. Sen esikuvan mukaan oh perustettu eri paikkakunnille
työväenyhdistyksiä, ja niitä oh v. 1889 24. Alettiin näinä vuosina kaivata jo kiinteämpää
yhdyssidettä eri paikkakunnilla toimivien yhdistysten kesken.
Helsingin Työväenyhdistys oh jo v. 1884 alkaen ollut kirjeenvaihdossa myöskin Ruotsin
ja Norjan työväenyhdistysten kanssa. Valtiolta saamillaan apurahoilla teki V. von Wright
Ruotsiin ja Norjaan kesällä v. 1885 matkan tutkimaan näiden maiden työväenyhdistyksiä,
ammattiyhdistyksiä, ravintoyhdistyksiä, apukassoja ja apurenkaita y. m. Hän laati tutki
muksistaan laajan kirjallisen selostuksen jota Helsingin Työväenyhdistys pyysi halhtusta
julkaisemaan valtion kustannuksella, jotta se tuhsi yleisölle tunnetuksi. Näillä matkoillaan
V. von Wright solmi lähempiä suhteita Ruotsin ja Norjan työväenyhdistysten kanssa.

ENSIMMÄISET TYÖVÄENYHDISTYSTEN EDUSTAJA
KOKOUKSET.
KIELLETTY KOKOUS. Aloitteen työväenyhdistysten edustajakokouksen pitämisestä
teki Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta, joka jo 6 p:nä lokakuuta v. 1889 julkaisi
sanomalehdissä kaikille maamme työväenyhdistyksille avoimen kirjeen. Siinä pyydettiin,
että yhdistykset ennen sanotun vuoden loppua antaisivat tiedon »1) siitä, onko kokouksen
toimeenpaneminen katsottava suotavaksi, ja jos asianlaita niin on, 2) mitä kysymyksiä
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tulisi ottaa keskusteltavaksi sekä myöskin 3) aikovatko yhdistykset lähettää tähän kokouk
seen edustajia.» Helsingin Työväenyhdistys ryhtyi toimenpiteisiin kokouksen pitämiseksi
Helsingissä kesällä v. 1891 pidettäväksi aiotun teollisuusnäyttelyn yhteydessä. Se valitsi
sitä varten 6-miehisen komitean. Komitea laati kokoukselle ohjelman. Se kehoitti kaikkia
työväen- ja ammattiyhdistyksiä lähettämään kokousta varten keskustelukysymyksiä,
joista 15 tärkeintä luvattiin ottaa kokouksen ohjelmaan. Yhdistyksistä olisivat ne, joiden
jäsenluku oli enintään 50, saaneet lähettää kukin yhden ja ne, joiden jäsenluku oh enemmän
kuin 50, kaksi edustajaa.
un aiotusta teollisuusnäyttelystä ei tullutkaan mitään, niin se
aiheutti ohjelmassa muutoksia. Kokouksen pitämisestä ei silti luovuttu, sillä aikomus oli
pitää se kesä- tai heinäkuussa v. 1891.
Kokousta valmistavan komitean toimet oh jo suureksi osaksi suoritettu, kysymykset
järjestetty ja alustajat niille hankittu, kun kokous kiellettiin aivan odottamatta viran
omaisten taholta. Suomen silloinen kenraalikuvernööri, kreivi Heiden sekaantui hommaan
ja esti kokouksen pitämisen. Hän lähetti Uudenmaan läänin kuvernöörille asiasta seuraavan käskyn:
»Suomen Suuriruhtinaskunnan
Kenraalikuvernööri.
Helsingissä, Toukokuun 9/21 pnä 1891.
N:o 880.
Uudenmaan läänin Herra Kuvernöörille.
Kesä- tai Heinäkuussa tätä vuotta aijotaan avata Helsingissä ensiinäinen yleinen Suomen työväen
kokous, muutamain kysymysten ratkaisemista varten, jotka Helsingin Työväenyhdistys viime Helmi
kuun 4 p. on sanotun kokouksen tutkittaviksi asettanut.
Katsoen siihen, että suuremman osan suhteen näitä kysymyksiä Hallitus on jo ryhtynyt asianmukai
siin toimenpiteihin tai vähitellen työskentelee työväen tilan parantamiseksi, katson minä, että heidän
mainittu kokouksensa on tarpeeton, sopimaton ja sen lisäksi voi antaa aihetta epäjärjestyksiin, jonka
vuoksi pyydän Herra Kenraalia kieltämään mainitun työväen kokouksen avaamisen.
Kenraali-adjutantti
Kreivi Heidén.
V. t. Kansliatirehtööri Blåfield.*
»Kuvernöörin resolutsiooni.
Lykätään Helsingin Poliisikamariin, jonka tulee antaa tässä seuraava kielto asianomaisten tiedoksi
sekä nämä asiakirjat sen jälkeen tänne takaisin lähettää. Helsingissä, Lääninkansliassa, Toukokuun 22
p:nä 1891.
Hjalmar Palin*
N:o 2284.
Mortimer Londén.
Suomennoksen oikeaksi todistaa:
J. H. Kala,
filos, kanditaatti.»

Tämä on merkillinen asiakirja Suomen työväenliikkeen historiassa!
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Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta tiedoitti tapahtuneesta kiellosta toisille
yhdistyksille, valittaen tätä viranomaisten menettelyä, mutta katsoen kuitenkin omasta
puolestaan, että kokouksen pidosta oli nyt tällä kertaa luovuttava. Yhdistys ei silti luo
punut itse siitä ajatuksesta, ettei kokousta lähitulevaisuudessa pidettäisi. Se lähetti
painetut asiakirjat työväenyhdistyksille ja pyysi näitä ennen elokuun 15 p:ää 1891 lähettä
mään yhdistyksen rahastonhoitajalle A. Bisselle Helsinkiin, niiden 10 mk., joiden jäsenluku
oh enintään 50, ja sitä suurempien yhdistysten vielä 50 penniä jokaiselta yli sen määrän
nousevalta jäseneltä. Tällä tavoin maksettiin saaduilla varoilla painatus- ynnä muut kus
tannukset. Samalla kehoitettiin keskustelemaan asiakirjavihoissa esitetyistä kysymyksistä
ja ponsista, hyväksymään ne tai kielteisessä tapauksessa esittämään toiset ponnet peruste
luineen. Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta julkaisi maaliskuun 6 p:nä 1892 taas
sanomalehdissä maamme työväenyhdistyksille osotetun avoimen kirjeen, jossa edelläkerrotut tapaukset tuotiin julkisuuteen ja samalla ilmoitettiin, että kokoukseen ilmoittautumis
aika oh pidennetty lokakuun loppuun saakka v. 1892.
ENSIMMÄINEN TYÖVÄENYHDISTYSTEN EDUSTAJAKOKOUS HELSINGISSÄ
1893. Saatuansa silloisilta työväenyhdistyksiltä myöntävän vastauksen toukokuun 28 p.
1893 tekemäänsä kysymykseen kokouksen pidon tarpeellisuudesta, kutsui Helsingin Työ
väenyhdistyksen johtokunta yhdistysten valitsemat edustajat kokoontumaan Helsingin
Työväenyhdistyksen huoneustoon maanantaina syyskuun 18 p:nä 1893.
Saapuville olivat tulleet kaikkien muitten edustajat, paitsi Porvoon, Joensuun ja Tam
pereen ulkotyöväenyhdistysten. Kokouksen jäsenille jaettiin kielletyn kokouksen painetut
asiakirjat ja Työväen kalenteri v.lta 1893. *)
Kokouksen avasi Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta V. von Wright, viitaten niihin
vaikeuksiin, mitä nuoren, vasta kymmenvuotiaan, 23 yhdistystä käsittävän työväenliikkeen
on voitettava. Mikäli nämä vaikeudet johtuvat alhaisesta sivistystasosta ja tietämättö
myydestä, poistuvat ne vähitellen, jos vain yhdistykset siihen suuntaan innolla työskente
levät. Samoin poistuu liikkeessä vallinnut hajanaisuus nyt alulle pannun yhteistoiminnan
kautta. Puheensa lopulla lausui puhuja:
»Persoonalliset kärsimykset ja niiden synnyttämä katkeruus eivät olekaan painaneet leimaansa
maamme työväenliikkeeseen. Se ei esiinny yhtä teräväpiirteisenä kuin ulkomailla, jossa monissa paikoin
työväki koettaa saada koko nykyistä yhteiskuntajärjestystä hajoitetuksi, vaan työskentelemme saadak
semme poistetuksi työväkeä rasittavia epäkohtia, kuten tietämättömyys, pitkä työaika, taloudellinen
perikato sairauden ja tapaturmain sattuessa, valtiollinen alaikäisyyden tila, eli sanalla sanoen: edistääksemme yhteiskunnan luonnollista kehitystä nykyisyyden pohjalla. Meidän pyrintömme tarkoittaa maam
me vahvistamista, semmoisten miesten kasvattamista, jotka kykenevät vastaanottamaan tulevia aikoja,
tyynesti punnitsemalla suuria kysymyksiä saavuttamallaan vakaumuksella, jonka voimalla he voivat
pidättää nuorempia tovereitaan joutumasta niiden liiallisuuksien uhreiksi, jotka useinkin ovat ulkomaa
laisten työmiesten vaatimusten tunnusmerkkinä ja jotka siellä ovat jouduttaneet tärkeitä parannuksia,
mutta joiden esiintymisestä meillä voisi olla mitä ikävimmät seuraukset koko isänmaallemme ja joita
meidän siitä syystä täytyy kaikella huolella välttää.»

*) Työväen kalenterin oli H:gin Työv.yhd. valitsema toimitusvaliokunta toimittanut.
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Puheenjohtajaksi valittiin avaaja ja varapuheenjohtajaksi tohtori N. R. af Ursin Turusta.
Sihteeriksi valittiin K. A. Brander (Paloheimo). Helsingin Työväenyhdistyksen valitsema
varajäsen A. Järvenpää astui nyt vakinaiseksi edustajaksi, johtavaan toimikuntaan valit
tiin molemmat puheenjohtajat sekä lisäksi Erkko, Lyly ja Ikonen.
Tämän kokouksen tärkeimmistä päätöksistä oli työväen valtuuskunnan perustaminen
ja työväenyhdistysten ohjelman laatiminen. Valtuuskuntaan kuului Helsingistä 5 vaki
naista ja 3 varajäsentä. Oman äänenkannattajan aikaansaa
mista pidettiin tärkeänä. Mutta sen perustamista pidettiin
ylivoimaisena tehtävänä. Ja lienee osa ollut vastustavallakin
kannalla peläten, että työväen oma lehti vähentäisi tilaajia
heidän lehdiltään. Valtuuskunta sai ryhtyä julkaisemaan len
tokirjasia ja Työväen kalenteria oli ryhdyttävä eri työväen
yhdistysten toimesta julkaisemaan. (Sitä sitten vuosina 1893
-1900 ilmestyi yhteensä seitsemän numeroa. Viimeisen toi
mitti työväen puoluehallinto Turussa.)
Työväenohjelma synnytti kokouksessa väittelyä, etenkin
kysymys työpäivän pituuden lain kautta määräämisestä 10tuntiseksi.
Ohjelmavaliokunta ehdotti lausuttavaksi, että
»Maamme työväki vaatii 10-tuntista lain määräämää työpäi
N. R. af Ursin.
vää ammatti- ja teollisuusalalla». Toisten mielestä näin jyr
kästi ei saanut vaat a, koska Suomen työväki ei vielä kokonaisuudessaan sitä vaatinut,
vaan monet työläiset vielä vastustivatkin. Monet pelkäävät, että työpäivän lyhentämisestä
seuraa työpalkkojen vähentäminen. Tri af Ursinin mielestä toivomuskin oli tässä kohdin
liian lievä. Hän ehdotti, että ohjelmassa sanottaisiin: »Työväki ajaa pontevasti 10-tuntista
lain määräämää työpäivää» j. n. e. Ohjelman kohta hyväksyttiin pääasiassa tri af Ursinin
ehdottamassa muodossa. Päätöstä vastaan esitettiin 3 vastalausetta. I. Saha vastusti
sitä sen vuoksi, että hänen mielestään oli liian aikaista koettaa lainsäädännön avulla järjes
tää asiaa, koska kaikki työmiehet eivät ole sen tärkeydestä selvillä. Ansas katsoi vaati
vaa muotoa sopimattomaksi meillä, jossa työmiehillä on niin vähän vaikutusvaltaa lain
säädäntöön, ja A. Järvenpään mielestä alkuperäinen ehdotus oli parempi, siinä kun oli
sana »vaatii».
Tälle kokoukselle esitetyssä alustusvihkossa oli myöskin V. von Wrightin alustus ammattiyhdistysjärjestelmän kehittämisestä ja samalla paikkakunna la toimivain ammattiyhdis
tysten ja osastojen välisen yhteistoiminnan järjestämisestä sekä ammattiyhdistysten yhteis
vaikutuksen aikaansaamisesta koko maassa.
Kysymys kuului:
»a) Mitä kokemuksia on saatu ammattiyhdistyksistä?
b) Mitä voi niiltä toivoa tulevaisuudessa?
c) Ovatko ne järjestettävä itsenäisiksi vai työväenyhdistysten osastoiksi?
d) Olisiko yhteistoiminta kunkin paikkakunnan eri ammattiyhdistysten kesken toivottava,
vai pitäisikö koettaa sac.da kaikki maamme ammattiyhdistykset yhteisesti toimimaan?»
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Kokemukset ammattiosastoista työväenyhdistysten osastoina sanottiin olevan hyvät.
Niitä oli perustettava. Niillä toivottiin aikaansaatavan paljon etuja tulevaisuudessa. Yh
teistoimintaa osastojen kesken samalla paikkakunnalla oli järjestettävä, kuten se oh jo jär
jestetty Helsingissä, perustamalla keskuskomiteat.
Koko maassa ammattiyhdistysten
yhteisvaikutus oh järjestettävä työväen valtuuskunnan yhteydessä kirjeenvaihdon avulla ja
työväenyhdistysten edustajakokousten yhteyteen ohsi järjestettävä erityisiä ammattiyhdistysmiesten kokouksia. Mallisääntöjä laatimaan ohsi asetettava komitea. Mutta sen
valitseminen ohsi ollut jätettävä Helsingin Työväenyhdistykselle. Tällaiset ohvat v.
Wrightin suunnitelmat.
Työväen valtuuskuntaan valittiin Helsingistä V. von Wright, J. Pehkonen, Aug. Hjelt,
K. Lindrooth, maisteri Tekla Hultin sekä varajäseniksi kirjansitoja Vilho Virta, insinööri
R. Hindström ja turkkuri Tähtinen.
Valtuuskunta valitsi puheenjohtajaksi v. Wrightin ja sihteeriksi Tekla Hultinin, Kun
V. Virta ja R. Hindström matkustivat ulkomaille, nun vahttiin heidän tilalleen turkkuri
T. Kytö ja opettaja A. H. Karvonen. Tekla Hultinin sihteerinä olo tuli perin lyhyeksi, sillä
jo marraskuussa sihteerinä oh G. Teinberg.
Suomen työväen ohjelma oh seuraava:
»Suomen Työväen ohjelma
hyväksytty seuraavain työväenyhdistysten edustajain 18—21 p. syyskuuta' 1893 Helsingissä pitämässä
kokouksessa nimittäin Akaan, Haminan, Heinolan, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan,
Kuopion, Leppäkosken, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, Savonlinnan, Sortavalan, Tammelan, Tam
pereen, Turun, Vaasan ja Viipurin.
1) Kaikki rajoitukset, jotka ehkäisevät työväen osanottoa kunnallisvaaleissa, ovat mitä pikemmin
poistettavat, äänioikeus kunnallisvaaleissa koko työväestölle myönnettävä ja äänimäärä rajoitettava.
2) Työväelle on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa myönnettävä ja äänimäärä supistettava.
3) Maamme työväki pyrkii pontevasti 10-tuntisen lainsäätämän työpäivän saavuttamiseen ammattija teollisuusaloilla; kuitenkin myönnettäköön pitempi työaika, kun se nähdään välttämättömäksi mää
rätyillä teollisuusaloilla määrätyksi ajaksi vuotta sillä ehdolla, että niin ollen työväelle annetaan vapautta
sopivaan aikaan.
4) Yleinen koulupakko ja maksuton opetus niissä oppilaitoksissa, jotka tarkoittavat yleisen kansalaissivistyksen alkeita, on saatava aikaan, ja kansakoulu järjestettävä pohjakouluksi korkeammalle ope
tukselle.
5) Irtolaiset ovat maahan kiinnitettävät, maanvuokraamissuhteet järjestettävä molemmin puolisia
etuja silmällä pitäen ja toimenpiteet maan palstoittamiseksi helpotettavat.
6) Ammattientarkastajain lukua on lisättävä vähintäin 4:ksi ja työväenyhdistyksille suotava tilaisuus
ottaa osaa toimitettaviin tarkastuksiin.
Työväki lausuu hartaana, vakavana toivomuksena, että:
a) valtio ryhtyisi keräämään täydellistä ja seikkaperäistä tilastoa työväen oloista;
b) valtio ja kunnat tehokkaasti auttaisivat työväen asuntojen hankkimista, rakennuslainoja myöntä
mällä ja muilla sopivilla keinoilla;
c) säästöpankit ja muut työväen talletus- ja lainauslaitokset tulisivat valtion tarkastuksen alaisiksi
ja niitä sopivilla keinoilla edistettäisiin;
d) työväenyhdistyksiä on perustettava joka paikkaan, missä työväkeä 011 niin paljon, että voi yh
distyksiä perustaa, harrastaa ammattilaisten tietopuolista kehitystä, kannattaa alkeisoppijaksoja ja
luentojaksoja y. m. työväen sivistyspyriunöitä;
3
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e) sama palkka on maksettava naiselle ja miehelle, ja etenkin naistyöntekijäin tila kaipaa parannusta
paljon;
f) työväen tulee tarmokkaasti vastustaa väkijuomain käyttämistä, koska se johtaa jouppouteen
ja siitä seuraavaan henkiseen ja aineelliseen häviöön;
g) kun kotimaisen työn enentynyt menekki on suorastaan hyödyksi työväelle, tulee työväen etu
päässä käyttää kotimaisen teollisuuden tuotteita, kun se on yhtä hyvää ja halpaa kuin ulkomainenkin,
sekä pyrkiä kehittämään työtaitoa voidakseen kilpailla ulkomaalaisen työn kanssa;
h) ammattiyhdistyksiä on perustettava ammattilaisten aseman parantamiseksi ja tulisi näissä työn
antajain ja -tekijäin neuvotella yhteisistä asioista ja ammattien kehittämisestä.»

Työväen valtuuskunta julkaisi 26 p:nä marraskuuta 1893 ohjelman ja samalla kehoitti
Suomen työläisiä yhdistymään ja keskittämään voimansa tuon ohjelman toteuttamiseksi.
(Tämä ohjelma oli lasipuitteissa yhdistyksen seinällä.) Helsingin Työväenyhdistys päät
tikin v. 1893 toimintakertomuksensa kehasemalla, »että yksi sen tärkeimmistä päämääristä
oli tullut toteutetuksi». Työväen valtuuskunta ja työväen oma ohjelma oli saatu toteute
tuksi ja Työväen kalenteri oli julkaistu. Työväen tapaturmavakuutuskysymys oli lähellä
toteutumistaan.
TALOUDELLINEN PULAKAUSI. V. 1892—1894 oli maassamme huomattava pula
kausi. Helsingissä etenkin rakennustyöläisten keskuudessa oli suuri työttömyys. Helsin
gin työväenyhdistys asetti taaskin komitean hankkimaan tilastotietoja työttömäin lu
vusta. Se totesi, että talvella 1894 oh ainakin 500 rakennus- ja ulkotyöläistä työttömänä.
Perheen jäsenet mukaanluettuina oli työttömyydestä joutunut kärsimään noin 2,000
henkilöä.
Kun työttömät eivät saaneet töitä, panivat he Senaatintorilla toimeen mielenosoituksen
ja marssivat raatihuoneen pihalle esittämään kunnallispormestarille valituksiaan ja vaa
timaan pormestaria hankkimaan töitä. Pormestari lupasikin tehdä tämän ja esitti asian
kaupungin valtuustolle, joka myönsi kivenmurskaustöitä varten 17,500 markkaa. Mutta
kun kaikki työttömät eivät olleet mainittuun työhön tottuneet, eivät he voineet urakalla
siitä ansaita niin paljoa, että he olisivat sillä eläneet. Joulukuun 30 p:nä 1893 oh Sörnäisten
kansankodissa noin 300 työtöntä kokouksessa, jossa Eetu Sahn piti heille erään merkillisen
puheen. Hän itse myöhemmin epäili sitä, »tokko se olikaan sosialismia». Tammikuun loppu
puolella 1894 työttömät ottivat omin lupinsa maamiesten kuormista ja kauppahallista
hhaa ja leipää ja jättivät ne herrain maksettaviksi. Tämä teko herätti suurta huomiota
parempiosaisen väestön keskuudessa ja paheksumislausuntoja sanomalehdissä.
Tänä vaikeana aikana työväenliike taantui. Monet ammattiosastot lakkauttivat jäsen
ten puutteessa toimintansa, ja toiset toimivat perin vaikeissa oloissa. Helsingin Työväen
yhdistyksenkin jäsenmäärä aleni arveluttavasti. Jälellä oh herroja, joita kirjeillä oh pyy
detty yhdistykseen jäseneksi liittymään.
Yhdistyksessä ensimmäisenä toimintavuotena oh 575 jäsentä, niistä enemmistö työ
läisiä. V. 1890 oh 715 jäsentä, mutta niistä oh ainoastaan vajaa 300 työläistä. V. 1891 750
jäsentä, niistä noin puolet herraskaisiin lukeutuvia. Pyydettyjä jäseniä yh 200. Jäsenistä
oh 20 ikuista jäsentä, jotka ohvat suorittaneet kertakaikkiaan 100 mk. (28 professoria ja
10 senaattoria!)
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KIELI- JA KANSALLISUUSTAISTELUT. Työväenyhdistyksen jäsenluvun vähenty
miseen, paitsi työttömyyttä, vaikutti osaltaan myöskin kieli- ja kansallisuustaistelut, joita
maassamme silloin käytiin. Eikä yhdistyksen politiikka ruotsinmielisiä muutenkaan tyy
dyttänyt. Yhdistys oli, kuten edellä on mainittu, v. 1894 hyväksynyt ääniasteikon alenta
misvaatimuksen. Käytännöllinen merkitys tällaisesta toimenpiteestä olisi ollut se, että
ruotsalainen puolue olisi syösty pois vallasta ja suomenmielinen puolue koroitettu hallit
sevaksi puolueeksi. Työväenyhdistystä syytettiin kieliriidan ylläpitämisestä. Kaupungin
valtuusto hylkäsikin monet kerrat yhdistyksen anomukset saada vuokra-apua anniskeluyhtiön voittovaroista, muka sillä syyllä, että yhdistyksessä oli ilmennyt kieliriitaa. Sylvialauluseura erosi yhdistyksestä sillä syyllä, että sen jäsenet olivat enimmäkseen ruotsinkieli
siä. *) Suomenkielinen puhuja- ja keskusteluseura kävi taistelua tuota »hienoa ja herraskaista» lauluseuraa vastaan, joka sittemmin erosikin yhdistyksestä. Sanottu puhujaseura
oh v. 1890 perustanut »kansallismielisen» lauluseuran, jota johtivat kansallismieliset musiikkimiehet. V. von Wrightiä, joka itse lukeutuu ruotsinkielisiin, ei tuo kieliriita ensinkään
miellyttänyt. Hän ei voinut myöntää kieli- ja kansallisuustaisteluille mitään oikeutta olla
työväenyhdistyksessä. Hän monissa eri tilaisuuksissa tuota riitaa paheksui. Mutta ei voi
nut myöskään sitä estää. Luultavaa on, että se oh yhtenä vaikuttimena, että hän keväällä
1894 kieltäytyi työväenyhdistyksen puheenjohtajan toimesta, jossa hän oh ohut yhtäpäätä
n vuotta, eli Arkadian teatterin lämpiössä 5/5 1883 pidetystä kokouksesta saakka. Mutta
johtokuntaan hän kuului yhtäpäätä vuoteen 1899, työväen valtuuskuntaan vuoteen 1896.
*) Lauluseura Sylvia otti osaa kesällä 1888 Tampereella toimeenpantuihin laulukilpailuihin saaden
ensi palkinnon. Kesällä 1889 seura keisarinnan Helsingissä käydessä kävi keisarinnalle laulamassa ja
elok. 2 p:nä neiti Tukiaisen kautta antoi keisarinnalle kukkavihkosen. Tätä pidettiin suurena armon- ja
suosionosoituksena keisarinnan puolelta.
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UUSILLE URILLE.
Helsingin Työväenyhdistyksen samoinkuin koko Suomen työväenliikkeen historiassa muo
dostavat vuodet 1895—-1900 ensimmäisen murroskauden. Työväenliikkeen johtaja-asemasta
kilpailevat keskenään vanhan ja uuden suunnan miehet. Tänä ajanjaksona tulevat tais
telut 10-tuntisesta työpäivästä ja palkkojen parantamisesta päiväjärjestykseen. Entiset
työntekijäin ja työnantajain hyvät välit särkyvät. Mielipiteet äänioikeusasiassa jakautuvat
kahteen, jopa kolmeenkin vastakkaiseen ryhmään. Työväenyhdistystä ei enää vuonna
1896 tyydytä vanhain suomenmielisten kanta, ääniasteikon alentaminen 25—10 ääneen,
vaan vaaditaan »ääni mieheen». Jo v. X898 vaaditaan yleistä yhtäläistä välitöntä äänioi
keutta kaikille holhouksesta vapaille kansalaisille sukupuoleen katsomatta. Työväestö
saa o an sanomalehtensä. Helsinkiin perustetaan paikallinen työväenpuolue syksyllä
1898 ja koko maata käsittävä Suomen työväenpuolue 1899. Entiset johtajat väistyvät
syrjään, taikka elleivät sitä tee, eroitetaan. Ammatillista liikettä edistetään ja järjestömuotoja kehitetään. Paikallisista ammattiyhdistyksistä ja osastoista muodostetaan koko
maata käsittäviä hittoja. Työväenliike muuttuu tänä ajanjaksona porvarillisesta uudistus
liikkeestä sosialidemokraattiseksi liikkeeksi.
Työmies-lehti alkoi ilmestyä Helsingissä 2 p:nä maaliskuuta 1895. Se oh merkkitapaus
ei ainoastaan Helsingin, vaan koko maamme työväenliikkeen historiassa. Siitä kehittyi
työväelle vaikuttavin ase sen eteenpäin pyrkiessä. Helsingin Työväenyhdistyksellä yhdistyk
senä ei Työmies-lehden syntyyn kuitenkaan ollut muuta suoranaista vaikutusta, kuin että
sen alaisessa suomenkiehsessä puhuja- ja keskusteluseurassa Vilho Virta ja Alex Järven
pää ajoivat innokkaasti oman äänenkannattajan perustamista. Asia esitettiin sitten Hel
singin Työväenyhdistykselle, joka v. 1894 asetti komitean ajamaan sitä eteenpäin. Ko
mitea ehdotti perustettavaksi osakeyhtiön nimeltä »Helsingin Työväen Sanomalehtiosakeyhtiö». Osakkeitten nimellisarvo määrättiin 10 markaksi ja koko osakepääoma 6,000
markaksi. Mainittu yhtiö perustettiinkin ja ryhtyi se, kuten on jo mainittu, Työmieslehteä kustantamaan. Lehti ilmestyi alussa kerran viikossa, joka lauantaina iltapäivällä,
mutta vuoden 1899 alusta 6 kertaa viikossa. Lehden toimittajana sen alkuaikoina oh
nuorsuomalainen kansakoulunopettaja A. H. Karvonen, ja oh hän lehden päätoimitta
jana vuodet 1895—96. Muina vakinaisina avustajina ohvat tohtori N. R. af Ursin, kirjan
sitoja Vilho Virta ja rautasorvaaja V. Sohiman. Lehteä toimitettiin porvarilhsen radika
lismin hengessä. Sen ohjelma oh: Työväen henkistä ja aineellista tilaa oh kiireesti paran
nettava. Työaika oh lyhennettävä 10-tuntiseksi ja palkkoja korotettava. Työmiehille oh
annettava valtiollinen ja kunnalhnen äänioikeus. Ääniasteikko oh poistettava ja annet
tava yksi »ääni mieheen». Työmiehen levikki kaikesta radikaalisuudesta huolimatta oh
ensimmäisinä vuosina vähäinen. V. 1895 levisi sitä ainoastaan 1,800 kappaletta. Eikä
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sen levikkiä sitä seuraavinakaan vuosina saatu nousemaan niin suureksi kuin olisi odot
tanut.
Työväenliike elpyi. Työolot paranivat jo v. 1895 niin, että Helsingin rakennustyöläisten
palkat kohosivat noin markan verran päivää kohden siitä, mitä ne olivat olleet v. 1894.
Työväenliike nousi siitä lamaannustilasta, johon se taloudellisen pulakauden aikana vv.
1891—1894 oli joutunut. Uusia ammattiosastoja perustettiin, toimintansa lopettaneet
osastot virkosivat uudelleen eloon. Osastoihin ja yhdistyksiin liittyi uusia jäseniä. Sörnäisten
työväenyhdistys perustettiin. Sen toiminta oli ensin aikomus järjes
tää siten, että se toimisi Helsingin Työväenyhdistyksen alaosastona.
Mutta kun sille laaditut säännöt eivät täyttäneet yhdistyksen sään
töjen asettamia vaatimuksia, niin ei niitä voinut Helsingin Työväen
yhdistys vahvistaa. Helsingin ulkotyöväenyhdistys myöskin perus
tettiin v. 1895.
RAKENNUSTYÖLÄISET ALOITTAVAT TAISTELUN 10TUNTISESTA TYÖPÄIVÄSTÄ.
Työlakot, jotka olivat olleet
harvinaisia, tulevat päiväjärjestykseen. Helsingin rakennustyöläiset
1875 koettivat saada 12-tuntisen työpäivänsä lyhennetyksi 11tuntiseksi ja tilinmaksun joka lauantaiksi. Esitetään pyyntöjä työn
A. Järvenpää.
antajille, ja jos pyynnöt eivät auta, soitetaan omin lupinsa kelloa
Yhdistyksen monivuo
ja poistutaan työmaalta.
tinen toimihenkilö.
Keväällä 1896 oh Helsingin rakennustyöläisillä lakko 10-tuntisen
työpäivän saavuttamiseksi. Lakkoon otti osaa lähes 1,000 työläistä, Lakko alkoi 13 p:nä
huhtikuuta ja jatkui semmoisena 28 päivään samaa kuuta, jolloin työläiset päättivät lopettaa
yleisen lakon ja julistivat kolmen mestarin työmaat poikottiin. Mestarit erottivat töistään
osan miehiä ja hakivat satakunta muuraria /« rapparia Venäjältä, jolloin yritys päättyi työ
miesten tappiolla. Työpäivä saatiin kuitenkin 11-tuntiseksi ja tilinmaksu joka lauantaiksi.
Mutta nämä edut olisi saatu lakottakin. Talvella rakennuksien valmistustöissä tehtiin 10tuntista työpäivää. Mutta keväällä mestarit jatkoivat päivän taas vastoin työläisten tahtoa
11-tuntiseksi. Siitä seurasi riitoja työntekijäin ja mestarien välillä, mutta ei yleistä lakkoa.
Kun rakennustyöt kesällä ehtivät kiireimmilleen, niin työläiset esittivät taas vaatimuksen
10-tuntisesta työpäivästä ja ehdottivat kysymyksen ratkaistavaksi työmailla työmiesten
kesken toimitettavalla äänestyksellä. Vihdoin heinäkuun lopulla v. 1897 mestarit suos
tuivat jättämään kysymyksen täten ratkaistavaksi, jolloin 96 % äänestykseen osaaottaneista
kannatti 10-tuntista työpäivää. Elokuun alusta mainittuna vuonna toteutettiin Helsingissä
rakennustöissä 10-tuntinen työpäivä.
Tällä taistelulla on Suomen työväenliikkeen historiassa ollut suurempi merkitys, kuin
monilla muilla sitä ennen tai sen jälkeen olleilla työlakoilla. Tämän lakon herättävä ja luok
kataistelua selventävä vaikutus oli siksi suuri, että melkein kaikki maamme sanomalehdet
siitä julkaisivat kirjoituksia joko puolesta tai vastaan, ja monet porvarilliset puhujat, jopa
papitkin kirkoissa pauhasivat Helsingin rakennustyöväen lakkoa vastaan. Seuraus tästä
oli, että lakkoaate levisi kuin kulovalkea yli maamme.
Helsingin Työväenyhdistys sekaantui rakennustyöväen lakkoasiaan siten, että sen joh— 37 —

tokunta asetti komitean tutkimaan sanottua lakkoa. Komiteaan kuului V. von Wright
ja 4 muuta jäsentä, näistä A. Johansson edusti lakkolaisia ja Juho Ahde taistelevia rakennus
mestareita. Komitea, lukuunottamatta J. Ahdetta, langetti rakennuslakosta suurimman
syyn rakennusmestareille, jotka eivät olleet taipuneet neuvottelemaan asiasta työmiesten
kanssa ennen lakkoa. Mutta työläisiäkin komitea moitti siitä, että he liian hätäisesti aloit
tivat lakon, että heidän olisi pitänyt uudistaa neuvottelutarjouksiaan ja että he vaativat
liian paljon lyhennyksiä yhtaikaa. Kun komitean lausunto 28 p:nä kesäkuuta 1896 tuli
yhdistyksen kokouksessa esille, niin silloin Alex Järvenpään ehdotuksesta lausuntoa muu
tettiin siten, että rakennuslakkoon syypäät olivat olleet yksin työnantajat, »jotka eivät
olleet antautuneet yhteistoimintaan työmiesten kanssa ja siitä syystä syy on kokonaan
heissä. He kun eivät ole katsoneet eivätkä vieläkään katso työmiehillä olevan sellaisesta
asiasta kuin työajan määräämisestä mitään sanomista. Kun työmiehet useita vuosia sitten
esittivät ehdotuksen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi, niin kieltäytyivät työnantajat
siitä, jopa muutamat loukkaavallakin tavalla, eivätkä sen jälkeen ole mitään tehneet yh
teistyön aikaansaamiseksi.» Rappari A. Nikulainen olisi kuitenkin halunnut vielä jyrkempää
lausuntoa työnantajain tuomitsemiseksi. V. von Wright ja muutkin komitean saapuvilla
olevat jäsenet (Ahde ei ollut saapuvilla) panivat tehtyjä muutoksia vastaan vastalauseensa.
V. von Wright ehdotti, että työmiehet osoittaisivat nyt sovinnollista mieltään ja luopuisivat
tällä kertaa 10-tuntisesta työpäivävaatimuksesta ja tyytyisivät toistaiseksi 10 1/2-tuntiseen,
niin sovinto työnantajain kangsa voitaisiin aikaansaada. Mutta A. H. Karvonen (Työmiehen
silloinen toimittaja) vastusti von Wrightin ja komitean ehdotusta ja kehoitti työmiehiä
tiukasti pysymään 10-tuntisessa työpäivävaatimuksessaan, etenkin kun osa työnantajia
oli sen jo keväällä hyväksynyt. V. von Wrightin ehdotus ei saanutkaan kannatusta ja pää
tökseksi tuli, että 10-tuntisesta työpäivävaatimuksesta ei luovuta. Lausuntoehdotuksen
lopullisen sanamuodon laatiminen jäi uudestaan valitulle komitealle. Komiteaan tulivat
A. Nikulainen, A. H. Karvonen ja A. Järvenpää. W. von Wright luopui komiteasta. Tämä
osoittaa, että entisestä sovinnollisesta politiikasta oli siirrytty vaatimusten ja taisteluiden
kannalle. Kuten edellä on mainittu, Helsingin rakennustyöläiset elokuun alussa 1897 sai
vat ilman lakkoa toteutetuksi 10-tuntisen työpäivän.
Helsingissä samaan aikaan keväällä 1896 oli työlakkoja suutareilla kappaletyöhinnoittelusta, maalareilla 10-tuntisesta työpäivästä ja alimmista tuntipalkoista, työehtosopi
muksesta ja oppilasolojen järjestämisestä. Nämä lakot päättyivät työläisten voitolla. Rää
täleillä oli myöskin lakko palkkojen korottamisen puolesta eräissä juutalaisten omistamissa
räätäliliikkeissä. Tämä lakko päättyi työläisten osittaisella voitolla. Sepillä Hietalahden
laivaveistämöllä oh myöskin lakko, mutta päättyi se työläisten tappioksi. Puusepillä oh
lakko palkoista talvella v. 1896 Hietalahden puuseppätehtaalla. Se päättyi työläisten osit
taisella voitolla. Yleisempi lakko puusepillä oli kesällä v. 1897 10-tuntisesta työpäivästä,
sekä Hietalahden puuseppätehtaalla ankaria järjestyssääntöjä vastaan. Hietalahden puuseppätehtaalle hankittiin venäläisiä rikkureita, mutta siitä huolimatta voittivat työläiset
tässä taistelussa. Puuseppäin lakkokomitean jäsenistä muutamia Helsingin raastuvan
oikeudessa tuomittiin lakkopetturien kunnian loukkaamisesta sakkoihin, m. m. Otto Tiuppa,
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joka suoritti sakkonsa olemalla kuukauden Katajanokan vankilassa. (Tiuppa vankilassa
ollessaan kirjoitti tunnetun runonsa: »Kun minä menin Isoon Anttilaan».)
TAISTELU ÄÄNIOIKEUDESTA 1895—1896. Kesällä v. 1895 työväenyhdistyksen
johtokunnassa A. Järvenpää teki ehdotuksen tutkimuksen toimittamisesta siitä, millä
kannalla äänioikeusolot olivat ulkomailla, Euroopassa ja Ameriikassa. Ehdotus hyväk
syttiin ja valittiin suuri komitea oppineista miehistä, joukossa pari työläisiin lukeutuvaa.
Se toimitti sitten vaalin, kutka kustakin maasta valittaisiin tietoja hankkimaan. Pöytä
kirjoista ilmenee, että sellaisen selostuksen laatiminen meidän maastamme annettiin toh
tori V. Vaseniukselle ja maisteri Heikki Renvallille. Samana vuonna valtuutettiin työväen
valtuuskunta senaatilta anomaan tilastollisen tutkimuksen toimittamista Suomessa vallit
sevasta kunnallisesta äänioikeudesta. Äänioikeusasiaa selostavan kirjasen julkaiseminen
oli työväenyhdistyksen johtokunnassa ollut monta vuotta kysymyksenalaisena. Tänä
vuonna se toteutui. Kirjasen tekijäksi lupautui (sanotaan v. 1895 vuosikertomuksessa)
lakit, tohtori K. J. Ståhlberg, nykyinen tasavallan presidentti.
Mutta valtiollisen äänioikeuden suhteen sanotaan mainitussa kertomuksessa oltavan
edelleen io-ääniasteikon kannalla, vaikka eräs suuri kansalaiskokous samaan aikaan oli
hyväksynyt vaatimuksen »ääni mieheen». »Ääni mieheen»-kanta sai yhä suurempaa kanna
tusta seuraavana vuonna. Se muuttui taistelussa tunnussanaksi. Taistelua työväenyhdistyk
sessä käytiin ainoastaan io-ääniasteikon puoltajani ja nuorsuomalaisten »ääni mieheen»kannan välillä.
TYÖVÄENYHDISTYSTEN TOINEN EDUSTAJAKOKOUS.
Sanottua edustajakokousta valmisteltiin luokkataistelun merkeissä. Jos ammatillisessa
liikkeessä oli etualalla pyrkimys 10-tuntisen työpäivän toteuttamiseen käytännössä, niin
yleisen työväenliikkeen alalla oh äänioikeuskysymys se, joka veti suurinta huomiota puo
leensa. Helsingin Työväenyhdistyksessä, kuten monessa muussakin yhdistyksessä, oli niitä,
jotka pitivät oikeana ja kohtuullisena sitä vanhain suomenmielisten kantaa, että ääniasteikko
alennetaan 25:sta ioineen ääneen ja että kaikki jyrkemmät vaatimukset olivat järjetöntä
intoilua. Mutta suurin osa työläisjäsenistä oli tuolla »ääni mieheen»-kannalla. Helsingin
Työväenyhdistys asetti komitean valmistamaan ohjelmaa Tampereen kokousta varten,
joka sitten yhdistyksen nimessä esitettiin työväen valtuuskunnalle. Tähän komiteaan va
littiin nuorsuomalaisia ja sosialisteja m. m. A. Johansson, T. Tainio, Eetu Salin, A. Järven
pää ja A. H. Karvonen. V. von Wright oli tyytymätön sanotun komitean kokoonpanoon
ja leimasi hän sen »yksipuolisesti» kokoonpannuksi. Tampereen kokoukseen valittujen
edustajain joukossa oh kyllä vielä Wrightkin, mutta oh sinne vahttu 2 nuorsuomalaista
ja 4 sosiahdemokraattia. Kaikki muut paitsi Wright ohvat jyrkästi »ääni mieheen»-kannalla.
Edustajat saivat myöskin sellaisen evästyksen kokoukseen. Työväen valtuuskunnan puo
lesta kokouksen avasi von Wright ja vahttiin hänet kokouksen puheenjohtajaksi. Toiseksi
puheenjohtajaksi vahttiin sosiahdemokraattisen suunnan edustaja tohtori N. R. af Ursin.
Äänioikeusasiasta oh 4 alustajaa: kaksi porvarissäädyn vaaholoista ja toiset kaksi talonpoikaissäädyn vaaliokista. Ensinmainitun säädyn vaaholoja koskevan alustuksen oh laa
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tinut tohtori K. J. Ståhlberg nuorsuomalaisten kannalta ja dosentti Kustav1' Grotenfelt
vanhain suomenmielisten kannalta; talonpoikaissäädyn vaalioloista Alex Filander (Alkio)
Laihialta nuorsuomalaisten kannalta ja A. Meurman Kangasaita vanhain suomenmielisten
kannalta. Näistä kannoista väiteltiin kiivaasti. Lopputuloksena oli, että »ääni mieheen»kanta 30 äänellä 25 ääntä vastaan tuli kokouksen päätökseksi. Päätöstä pidettiin järjettö
myyden voittona. Asiaa käsitelleen valiokunnan mietintöön oli liitetty io-ääniasteikon
kannalla olleitten vastalause. Kun kokouksen päätös oli julistettu, nousi puheenjohtaja
von Wright puhumaan ilmoittaen olevansa vastalauseen kannalla sekä ettei hän kuulu niit
ten miesten riveihin, jotka tahtovat taistella sellaisten pyyteiden puolesta ja että niiden
toteuttamista eivät niiden esittäjät itsekään sano uskovansa, jollei ehkä kaukaisessa tule
vaisuudessa.
Kysymyksen 10-tuntisesta työpäivästä alusti V. von Wright. Hän kertoi jo v. 1877
valtiopäivillä tehneensä anomuksen laissa säädetystä 12-tuntisesta työpäivästä, mutta
se oli kaikissa säädyissä hylätty. Eikä niissä kansanluokissa, jotka valtiopäivillä olivat
asiasta päättämässä hänen käsityksensä mukaan ole vieläkään mielipiteet muuttuneet.
Työpäivälyhennystä oli ajettava ammattiyhdistysten avulla.
Ammattiyhdistyksiä oli
siis perustettava ja saatava työläiset ja työnantajat niihin jäseniksi. Anomuksia työpäivän
lyhentämisestä oh esitettävä työnantajille ja koetettava pyrkiä työnantajain kanssa neu
votteluilla asioita ratkaisemaan. Yleistä mielipidettä oh myöskin valmistettava työmies
ten asioille suosiolhseksi. Viimeisenä keinona työnantajain vastustuksen voittamiseksi
saattoi tulla työlakkokin kysymykseen. Mutta hän jatkoi seuraavasti:
»Työlakon kautta saavutettuja etuja ei yleensä voida säilyttää, jollei niitä ole voitettu
lujan yhteenliittymisen kautta. Onnistumaton lakko on arvaamattomaksi vahingoksi työväen
luokalle, koska se vähentää sen uskoa omaan voimaansa, joka on työmiehen paras turva.»
Edellisen nojalla ehdotti alustaja, että 3:nteen kohtaan Suomen työväen ohjelmassa
vuodelta 1893 tehtäisiin seuraava lisäys: »Siksi kuin työpäivän pituus tulee lain kautta
rajoitetuksi, tulee työväen virittämällä yleinen mielipide vaatimuksensa puolelle ja lujasti
organisoitujen yhdistysten esittämien vaatimuksien kautta koettaa saada työaikaa lyhe
nemään». Kokous hyväksyi alustajan ehdotukset. V. von Wrightin alustukset ammattien
tarkastuksen järjestelystä ja työnvähtystoimistoista myöskin hyväksyttiin.
Työväen valtuuskunnan ohjesääntöihin tehtiin sellaiset muutokset, että valtuuskuntaan
valittiin pääkaupungista 9 jäsentä ja yhdistysten vahtsemat neuvottelevat jäsenet 'poistettiin
jos jäsen erosi edustajakokousten väliajalla valtuuskunnasta, sai Helsingin Työväenja Ulkotvöväenyhdistys sekä Sörnäisten työväenyhdistys tai heidän valtuuttamansa yhdessä
valita jäsenen poistuneen tilalle.
Tampereen kokouksessa hyväksytty työväen ohjelma oh monessa kohdin jyrkempi
entistä. Kysymystä työväenpuolueen perustamisesta ei vielä otettu edes kokouksen oh
jelmaan, vaikka pari työväenyhdistystä oh siitä ehdotuksen tehnyt. Ursin oh kyllä Tam
pereena ohjelmavahokunnassa tämän ehdotuksen uudistanut. Mutta sen esilletuominen
V. von Wrightin vaikutuksesta evättiin. Työväen valtuuskunta asetettiin edelleen Hel
sinkiin ja valittiin siihen A. Järvenpää, von Wright, Oskar Groundstroem, A. H. Karvonen,
F. M. Orrela, H. Santala, Tekla Hultin, Aug. Hjelt ja muurari Antti Johansson. Kun vaalin
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tulos kokoukselle ilmoitettiin, nousi puheenjohtaja von Wright juhlallisesti ylös ja ilmoitti
ehdottomasti kieltäytyvänsä valtuuskunnan jäsenyydestä. Hän sanoi kuuluvansa niihin
miehiin, jotka eivät tavoittele mahdottomia. Nyt on työväenliikkeessä ilmestynyt jyrkkä
suunta, jota hän ei voi hyväksyä, eikä hioin tahdo kantaa sen tuottamaa edesvastuuta.
Ollen rauhallisen reformityön mies ei hän tahtonut tätä uutta suuntaa kannattaa. Tohtori
Ursin lausui valittelunsa: »Minä luulen että kaikki kokouksen jäsenet tunnustavat herra
von Wrightin suuret ja harvinaiset kyvyt sekä hänen suuret
ansionsa työväenliikkeeseen nähden. Luulen kuitenkin, että
herra von Wright on vähän liioitellut lausuessaan perustelunsa
tähän eroamiseensa. Jyrkempi suunta on kyllä työväenliikkeeseen
tullut, mutta se tahtoo vaan nopeammin päästä sinne, minne kaikki
työväenliikkeen ystävät — herra von Wrightkin — pyrkivät, eikä
se suinkaan aio panna toimeen mitään mullistuksia eikä vaatia
mahdottomia.» Ursin pyysi, että von Wright peruuttaisi kieltäytymisensä ja palvelisi edelleenkin työväenliikettä vakaumuk
sensa mukaan. Mutta von Wright pysyi kieltäytymisessään
ja sanoi, että se' oli hänessä vuosien kuluessa kypsynyt ajatus,
eikä hetken synnyttämästä mielialasta johtunut päähänpisto.
F. M. Orrela.
Työväen valtuuskuntaan tuli von Wrightin, H. Santalan
Yhdistyksen rahaston
ja Aug. Hj eitin sijaan, jotka kaikki kieltäytyivät, tohtori
hoitaja v. 1896—1913.
Santeri Ingman (Ivalo), Hj. Lilius ja A. H. Karvonen. Nuor
suomalaiset ja sosialistit tulivat näin ollen maamme työväenliikkeen korkeimpaan johtoon.
Myöhemmin työväen valtuuskuntaan tuli edellisten lisäksi Edv. Castren j a hänen erottuaan
Hannes Gebhard ja taas hänen erottuaan v. 1898 valitsivat Helsingissä olevat yhdistykset
valtuuskuntaan kirjailija Matti Kurikan ja tynnyrintekijä A.' Useniuksen.
Tampereen kokouksen jälkeen oli suomettarelaisissa sanomalehdissä ankaraa arvostelua
Tampereen kokouksessa äänioikeuskysymyksestä tehdyn päätöksen johdosta.
Nuorsuomalaiset pääsivät valtaan. Mutta tämä heidän työväenliikkeen johdossa olemi
sensa ei tullut pitkäaikaiseksi, ja oli se melkein koko ajan taistelua entistä johtavaa puoluetta
ja uutta nousevaa työväenpuoluetta vastaan.

MATTI KURIKKA JA HÄNEN TOIMINTANSA TYÖVÄEN
LIIKKEESSÄ.
Kurikan vaikutus Helsingin ja maamme työväenliikkeeseen rajoittuu vuosiin 1897—1899.
Syksyllä 1896 liittyi kirjailija Matti Kurikka Työmiehen toimitukseen aputoimittajana.
Päätoimittajana oli A. H. Karvonen. (Karvonen ollessaan kansakoulunopettajana sai muis
tutuksen ylemmiltään Helsingin rakennustyöläisten lakon johdosta 1896, syystä että oli
toimittajana Työmiehessä.) Seuraavana vuonna Kurikka tuli päätoimittajaksi ja oh siinä
toimessa huhtikuuhun 1899.
Kurikka oh tavattoman vilkas puheissaan. Hän osasi innostua ja innostuttaa muita.
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Hänen maailmankatsomuksensa oli teosofiaan kallistuva ja sosialismia sekä kansanvaltai
suutta tavoitteleva. Työmiehen toimittajana ollessaan hän oli jyrkkä raittiusmies ja häi
käilemättömästi hän taisteli »pappisvaltaa, rahavaltaa ja alkoholivaltaa» vastaan. Valtio
kirkko ja sen papisto ohvat Kurikan alituisten hyökkäysten esineenä. Kirkollisten valheiden
paljastaminen ja hävittäminen ohvat hänelle tärkeimmät tehtävät maailmassa. Työväen
luokkaa ei hänen käsityksensä mukaan voitu muuten vapauttaa. Hän ei omaksunut materia
lista historiankäsitystä. Mutta työväestö ei sitä siihen aikaan osannut vaatiakaan. Kurikka
ensimmäiseksi lienee Helsingin työväelle mielenosotusretkellä ke
väällä 1897 puhunut rohkeasti ja julkisesti sosialismista. Sosiahsmin
perustajat hänen mielestään eivät olleet Karl Marx ja Lassalle, vaan
»Jeesus Natsarealainen», ja nykyinen työväenliike oh vaan tämän
ihanan opin käytännöllinen toteuttaja. Puhe esitettiin innolla ja tai
dolla. Se sai joukkojen taholta suurta hyväksymistä. Keväällä 1898
innostutti Kurikka Helsingin jopa koko maankin työväestöä yhty
mään juomalakkoliikkeeseen. Helsingissä pidettiin keväällä 1898
kaartin maneesissa suuri kansalaiskokous juomalakkoon yhtymi
sestä ja mielenosoitusretkiä tehtiin Mäntymäelle 1898—1899 ja 1900. *)
Kurikka, O. Groundstroem ja Numberg ohvat Helsingin Työ
Matti Kurikka.
väenyhdistyksen airueet keväällä 1897. Punaisen lipun hankkivat
Helsingissä konetehtaalaisten osasto 1898 ja kirvesmiesten osasto 1899. Nämä liput otettiin
mukaan mielenosoitusretkille. Vaaditthn yleensä »ääni mieheen» ja 10-tuntista työpäivää.
Työväen valtuuskunnan kehoituksesta maamme kaikissa työväenyhdistyksissä järjestet
tiin kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina mielenosoituksia. Vasta puoluekokouksessa
Oulussa 1906 tehtiin päätös vapunpäivän ottamisesta mielenosoituspäiväksi. Kesällä 1898
piti Kurikka Helsingissä ja muuallakin esitelmiä aineesta »Moses vai Jeesus?» Näillä esitel
millään hän sai vanhoilliset kovin meluamaan sanomalehdissä. V. 1897 yritettiin saada
lupaa julkaista Työmies-lehteä pari kertaa viikossa, mutta lupaa ei saatu, kun herrat U.
Kurten ja Sanmarck tekivät retken väliaikaisen kenraalikuvernöörin Kendsaroffin luokse.
Mainitut herrat saivat nim. aikaan sen, ettei Työmiestä saanut julkaista muuta kuin
kerran viikossa. Lehden kokoa kyllä saatiin suurentaa. Herrain viha Työmiestä kohtaan
johtui shtä, että siinä työlakkojen aikana ja muulloinkin oh puolustettu työläisten oikeuksia.
VÄLIAIKAISET VALTIOPÄIVÄMIESVAALIT v. 1898. Syksyllä 1898 antoi keisari
*) Työväen mielenosoituskulkueita on keväisin toimeenpantu alkaen v:sta 1895. Kun ensi kerran Hel
singin työväki teki mielenosoitusretken toukokuun 19 p. Seurasaareen, niin kaikki airuet kantoivat sini
valkoisia nauhoja. Mutta kun sitten keväällä 1896 Helsingin järjestynyt työväki kesäkuun ensimäisenä
sunnuntaina meni kävelyretkelle Seurasaareen, niin muurarien, kirvesmiesten, kivimiesten ja suutarien
ammattiosastot V. von Wrightin vakavista varoituksista huolimatta laittoivat airueillensa leveät, yli
olan ylettyvät punaiset nauhat merkiksi, että ollaan sosialidemokraatteja ja siitä alkaen on punaisia
nauhoja kannettu.
Vielä v. 1897 kun mielenosoitusretkelle lähdettiin, niin ammattiyhdistysten keskuskomiteassa ja
airueitten kokouksissa taisteltiin aika tavalla punaisista nauhoista. Toiset niitä pelkäsivät, mutta ra
kennustyöläiset eivät niistä luopuneet. Ei vaikka itse Matti Kurikka taisteli ulkonaisia tunnusmerkkejä
vastaan ja peloitteli santarmeilla.
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Nikolai II kutsun saapua ylimääräisille valtiopäiville säätämään Suomelle uutta asevelvolli
suuslakia. Helsingin Työväenyhdistys kutsui työväkeä yleiseen kokoukseen Ylioppilas
talolle. Kokouksessa hyväksyttiin ponsilauselma: »Älköön köyhälle maallemme sotilasrasituksia lisättäkö muuten kuin vihollisen maahan hyökätessä.» Kurikka kirjoitti sitten
Työmiehessä, että työväestön olisi nyt asetettava omat ehdokkaansa valtiopäivämiehiksi
ja tarjottava niitä valtapuolueen listoille. Ja elleivät ne niitä ota listoilleen ja suostu yhdessä
omien ehdokkaittensa kanssa äänestämään, niin työväestön on julistettava vaalilakko.
Helsingin työväestö kutsuttiin yleiseen kokoukseen työväenyhdistyksen pihamaalle Yrjön
katu 27. Työväestöä y. m. kansalaisia oli pihamaa täynnä. Toiset puhuivat vaaleihin osan
oton puolesta, mutta toiset ohvat sitä vastaan. Kurikka, Eetu Salin y. m. puhuivat, että
puhe työväen vaaleihin osanotosta on ivaa. Sehän on mahdotonta siitä yksinkertaisesta
syystä, kun työmiehillä ei ole äänioikeutta. Tähän suuntaan menivät puheet ja saivat ne
yleistä hyväksymistä. Kuitenkin työläiset päättivät asettaa vaaleja varten ehdokkaikseen
Jean Boldtin, A. H. Karvosen ja F. M. Orrelan. Näitä tarjottiin ruotsalaisen puolueen
listoille, jolla tähän aikaan yksin oli mahdollisuus saada Helsingistä edustajat valituksi
valtiopäiville. Ruotsalainen puolue hylkäsi työväen tarjoukset. Työväen asettamia ehtoja
pitivät kaikki porvarilliset puolueet mahdottomina hyväksyä. Työväen valtuuskuntakin
pani julkisen vastalauseensa Työmiehessä julkaistua Kurikan kirjoitusta ja Helsingin työ
väen kokouksessa tehtyjä päätöksiä vastaan. Eetu Salin ja T. Tainio julkaisivat Työmie
hessä vastalauseen työväen valtuuskunnan herrojen vastalausetta vastaan. Porvarillinen
sanomalehdistö oli nyt kokonaan työväestön vaatimuksia vastaan. Päivälehtikin, joka
vielä v. 1896 rakennuslakon aikana oli työväen vaatimuksille suosiollinen, oli nyt jyrkästi
tuomitsevalla kannalla. Työväestön menettelyt ja päätökset julistettiin »epäisänmaallisiksi».
HELSINGIN PAIKALLISEN TYÖVÄENPUOLUEEN PERUSTAMINEN.
Tästä
julkisesta riidasta oli seurauksena, että Helsingin työväestö yleisessä kokouksessaan, mikä
pidettiin 9 p:nä lokakuuta v. 1898 Yrjönk. 27 pihamaalla, päätti julistautua itsenäiseksi
paikalliseksi työväenpuolueeksi. Samalla valittiin komitea asiaa edelleen ajamaan. Sanottu
komitea kääntyi sitten kaikkien Helsingissä olevain työväenyhdistysten ja ammattiyhdis
tysten (osastojen) puoleen kirjelmällä kehoittaen näitä liittymään paikalliseen työväen
puolueeseen ja valitsemaan sitten edustajansa sanotun puolueen hallintoon. Tätä kehoitusta
yleensä noudatettiinkin. Helsingin Työväenyhdistyksen johtokuntaan kuului vielä osaksi
porvareitakin, m. m. V. von Wright, A. H. Karvonen ja O. Groundstroem. Kysymys pai
kalliseen työväenpuolueeseen liittymisestä tuli yhdistyksen kokouksessa esille 22 päivänä
marraskuuta 1898. Porvarit olivat lukuisina saapuneet kokoukseen vastustamaan yhdistyk
sen liittymistä paikalliseen työväenpuolueeseen. Mutta liittymisen kannalla oli kuitenkin
kokouksen enemmistö, joten päätökseksi tuli, että liitytään. Tämä päätös aiheutti heti
muutamien porvareihin lukeutuvien henkilöiden eroamisen yhdistyksen johtokunnasta
y. m. luottamustoimista. Toiset uhkailivat lopettavansa kaiken yhteistoiminnan tuon »räy
häävän roskajoukon kanssa». Tammik. 9 p:nä 1899 päivätyssä kirjelmässä V. von Wright
yhdistyksen johtokunnalle ilmoitti, että hän eroaa yhdistyksen johtokunnasta, »koska yh
distys oli luopunut niistä periaatteista, joita se oli ylläpitänyt».
Kun tämä kirje esitettiin yhdistyksen kokoukselle, ehdottivat Wrightin ystävät, että
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valittaisiin lähetystö Wrightiä kiittämään niistä palveluksista, joita hän oli tehnyt maamme
työväenliikkeen hyväksi. Mutta ehdotus ei saanut paljon kannatusta. A. B. Mäkelä lausui
ehdotuksesta: »Kun Wright on nyt poliittisesti kuollut, niin haudatkaamme hänet myöskin
poliittisesti.» Ja tähän ehdotus raukesi. V. von Wright oh kuulunut yhdistyksen johtokun
taan lähes 16 vuotta, mistä ajasta hän eli ollut il vuotta puheenjohtajana, von Wright
ei kuitenkaan eronnut itse yhdistyksestä, vaan maksoi yhdistykselle vuosittain jäsenmak
sunsa, vaikkei sen jälkeen enää käynyt yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen 20-vuotis
juhlassa sai hän yhdessä Numbergin (Nummivuoren) ja Alex Järven
pään kanssa yhdistyksen hopeaisen vapaaj äsenmerkin. Näin ollen
on V. von Wright edelleenkin Helsingin Työväenyhdistyksen jäsen.
Miksi työväen vaalilakkojulistuksesta niin kovasti suututtiin?
Syy siihen oli se, että Suomen eduskuntalaitos lepäsi kovin hei
koilla perustuksilla. Se oli vanhettunut säätylaitos, jossa oli kaksi
etuoikeutettua säätyä, nimittäin ritari- ja aatelissääty sekä pappissäätv. Ensinmainitussa säädyssä edustusoikeus perustui syntyperään
ja toiseksi mainitussa virka-asemaan tai arvoon. Porvarissäädyssä
äänioikeus perustui varallisuuteen. Mies, jolla oli vuodessa tuloja
esim. 10,000 mk. ja maksoi siitä tulosta 25 äyristä veroa kunnalle, sai
A. B. Mäkelä.
äänestää 25 äänellä. Täten siis porvarissäätyä hallitsivat suurtuloiset porvarit. Yksi 25 ääntä omaava kaupunkilainen äänesti 24 yksiäänistä työmiestä
nurin. Talonpoikaissäädvssä äänioikeuden saamisen ehtona oli manttaaliin pannun maan
omistusoikeus, ja vaalit olivat välilliset. Valtiopäivämiesvaalin toimittivat maanomistajain
valitsemat valitsijamiehet. Kun Suomi 1809 yhdistettiin Venäjän valtakuntaan, niin suo
malaisille vakuutettiin, että he saavat pitää vanhat Ruotsin perustuslait. Suomalaiset
saivat siten itsenäisen ja etuoikeutetun aseman Venäjän valtakunnassa, jollaista ei muilla
Venäjän keisarikuntaan pakosta liitetyillä kansoilla ollut. Venäjän valtiomiesten taholta
ei aina suopein silmin katsottu Suomen itsenäisyyttä, vaan pyrittiin hävittämään se.
Venäläiset valtiolliset kirjailijat ja osa sanomalehtiä olivat käsitelleet Suomen kysymystä
ja todistaneet m. m., etteivät Suomen valtiopäivät edusta Suomen koko kansaa, vaan sen
etuoikeutettuja luokkia. Koska näin oh asianlaita, niin Suomen valtiopäivälaitos voitiin
hävittää pahemmitta seurauksitta. Kun v. 1898 venäläiseltä taholta taas aloitettiin hyök
käykset Suomen itsenäisyyttä vastaan entistä voimakkaammin, ja täällä samaan aikaan
järjestyneen työväestön taholta alettiin entistä tiukemmin vaatia omia edustajia valtio
päiville sekä väitettiin, etteivät Suomen säädyt edustaneetkaan koko Suomen kansaa,
vaan ainoastaan etuoikeutettuja luokkia, niin tämä saattoi täällä »isänmaallisen» porva
riston raivoon. Muuten koko tuolla vaalilakkopolitiikalla ei olisi ollut mitään vaikutusta.
HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSEN JOHTO UUSIEN MIESTEN KÄSISSÄ.
Johtokunnan tehtävät olivat tänä murroskautena olleet eri henkilöitten käsissä. Puheen
johtajana, sen jälkeen kuin V. von Wright keväällä 1894 siitä kieltäytyi, olivat olleet työn
johtaja F. Numberg (Nummivuori) 1894—95 ja varapuheenjohtajana rautasorvaaja W.
Sohiman, hra Oskari Groundstroem 1896—97 ja varalta F. Numberg, v. 1898 oh puheen
johtajina seppä Hj. Hammar ja Numberg ja v. 1899 suutari Eetu Sahn ja muurari Antti
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Johansson. Nämä molemmat viimeksimainitut olivat tunnettuja sosialisteja. Silloiselle
tilanteelle kuvaavaa on Salinin puhe Helsingin Työväenyhdistyksen kokouksessa 13 p:nä
toukokuuta 1899. Salin lausui m. m.: »Noin seitsemän kahdeksan vuotta takaperin olivat
minun ja eräiden toisten henkilöiden mielipiteet siksi rohkeita, siksi paljon yhdistyksen
jäsenten enemmistön mielipiteistä eroavat, ettemme rohjenneet toivoa, niin lujasti kuin
luotimmekin aatteemme oikeuteen, verrattain lyhyessä ajassa yhdistyksen vahaavan enem
mistön olevan samalla kannalla. Mielipiteemme olivat silloin liian paljon vaativat, niin
sanottiin. Viimeaikoina on osaksi alkanut kuulua päinvastaisia ääniä. Se, että olen tullut
valituksi tähän yhdistyksen luottamustoimeen, todistaa, että vasten tahtoani olen jäänyt
»jvrkemmistä» jälelle. Olen joutunut »keskustan» tavanmukaiselle penkille. Todistus siitä,
että kehitys rientää eteenpäin yli rohkeimpien toiveiden. Vieläkään en ole niitä miehiä,
jotka kammoksuvat uusia ajatuksia, vieläkin halveksun niitä, jotka luulevat käsittävänsä
koko totuuden, mutta ne yhdistyksen jäsenet, jotka luulevat omaavansa uudempia käsit
teitä, ajakoot mielipiteensä tarmolla esille, ja ennen pitkää on asema heidän hallussaan.»
E. Valpas lausuu mielipiteenään tapausten kulusta seuraavaa: »On kulunut lähes pari
kymmentä vuotta kun alkoi hautua kysymys yhdistyksen perustamisesta. V. v. Wrightin
ohjelma, että valtiollisten oikeuksien saavuttamista ei työväki voi toivoa, ennenkuin sen
sivistys on kohonnut ja se on saanut oppia yhdyselämästä, on murentunut ja muuttunut
vuosien kuluessa. Suuret murrosajat ovat saapuneet. Nuori suunta on noussut tietoisena
taisteluun. Se on saanut tunnustusta, kun se on aina tulkinnut syvien pohjakerrosten sisäisimpiä ajatuksia. Näin on voitu hyljätä V. v. Wrightin viitottamasta ohjelmasta: i:si
ehdollinen kieltäminen toivomasta valtiollisia oikeuksia työväelle, ja 2:si pakollinen hyvää
sopua säilyttävä yhteistoiminta työnantajain kanssa. Nämä ovat niin tärkeitä käänne
kohtia, että on todellakin täysi syy sanoa, kuten yhdistystämme perustettaessa sanottiin:
Olemme uuden aikakauden kynnyksellä maamme työväenasian historiassa. Äänioikeuden
saamiseksi on näinollen hyväksytty työväen oinain voimain kasvaminen niitä vaatimaan.
Agitatsiooni, mielenosotuksia, äänioikeusyhdistyksiä, joukko- ja jättiläisanomuksia valtio
päiville, siinä ne pommit, joilla ensihädässä aiotaan paukutella. Toimintarahoiksi on puol
lettu yhden päivän palkkaa vuodessa yleistä parasta tarkoittavaan kassaan. Tästä on suhtaantunut myöskin se selvä kanta, mille Helsingin työväki asettui väliaikaisten valtio
päiväin edusmiesten valitsemiseen nähden. Tästä nostettiin kysymys yhdistyksen kokouk
sessa, lykkäämällä se yleisen työväenkokouksen ratkaistavaksi. Työväki suostui ottamaan
osaa ainoastaan sen suuntaisella ehdolla, että kunkin olevan puolueen on maalle perin tär
keiden tapausten vuoksi luovuttava puoluenäkökaunoistaan ja sovittava valitsemaan yh
teisiä ehdokkaita, joiksi työväki katsoi olevansa oikeutettu puolestaan asettamaan kolme,
mutta ellei näitä työväen luottamusmiehiä otettaisi valittavaksi, päätti työväki olla vaa
leihin osaaottamatta. Ja kun näin tosiaan kävi, tekivät lukuisat työmiehet vaalilakon,
tavallaan ensimäisen valtiollisen lakon Suomessa.»
Järjestötoiminnan sanotaan v. 1898 toimintakertomuksessa olleen kaikin puolin vilkasta.
Palkkaliikkeitä olivat ammattiosastot itse hoitaneet ja olivat ne niissä menestyneet. Uusia
osastoja oli perustettu. Naisosasto, joka kauan jo oli ollut keskustelun alaisena, oh nyt pe
rustettu, palvelijatarosasto ja ompelijattarien osasto, nuohoojain ja putkityöntekij äin osas- 46 -
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tot olivat myöskin perustetut. Jäsenluku oli vuoden päättyessä 1811. Se oli olosuhteisiin
katsoen huomattava saavutus. Päätöstä paikallisen työväenpuolueen perustamisesta katsoi
kertomuksen laatija (ja arvatenkin johtokuntakin) tärkeimmäksi tapahtumaksi, mitä 15
vuoden ajalla yhdistyksen toimesta oli päätetty. Se todisti, että työväestö oli ryh
tynyt toimimaan itsenäisenä valtiollisena puolueena.
Työmies-lehteä laajennettiin ja hankittiin sille oma
kirjapaino syksyllä 1898. Työmiestä oh koko sen ole
massaolon ajan painettu Päivälehden (H:gin Sanomain
edelläkävijä) kirjapainossa. Mutta kun oh jouduttu il
miriitaan nuorsuomalaisten kanssa, niin ei ollut mitään
takeita siitä, että sitä edelleen saataisiin siellä painattaa.
Kun viranomaisilta syksyllä 1898 saatiin lupa julkaista
Työmies-lehteä 6 kertaa viikossa, niin oh pakko hank
kia oma kirjapaino. Kirjapaino oh otettava velaksi,
vähittäismaksulla ruotsinmaalaiselta liikkeeltä Tukhol
masta. Osakepääomaa oh nyt myöskin lisättävä 6,000
markasta 20,000 markkaan. Se oh uhkarohkea teko.
Kokouksia pidettiin Mariank. 4. Siellä Kurikka piti in
nostuttavia puheita. Hänen tunnussanansa oh: »In
nostusta, innostusta ja vieläkin innostusta.» Jos vain
Edvard Valpas.
oh kylliksi innostusta, »nun kyllä rahaakin tulee», näin
hän arveli. Ui siinä laadittu tarkkoja kannattavaisuuslaskelmia, vaan rohkeasti päätettiin
rynnistää eteenpäin. Työmiehen toimittajaksi Kurikan kanssa v. 1899 alusta tuli A. B.
Mäkelä (Kaapro Jääskeläinen) ja jo helmikuussa liittyi toimitukseen myöskin muurari
Edvard Val-pas Hänninen. Kirjapainolle ja konttorille saatiin vuokratuksi huoneisto Fabianink. 23. Toimitukselle saatiin vuokratuksi huoneisto Göhlen talosta Mikon- ja Alek
santerinkatujen kulmasta, n. s pasaasista.
V. 1890 alusta kokoontuivat säädyt käsittelemään uutta asevelvollisuuslakia. Säätyjen
koossa ollessa helmikuun 15 p:nä julaistiin n. s. »helmikuun manifesti», jolla osa Suomen
perustuslaeista kumottiin. Valtiollista luonnetta olevista asioista, jommoinen sen mukaan
esim. asevelvollisuuslaki oh, voitiin Suomelle säätää lakeja keisarikunnassa voimassaolevassa
lainsäätämisjärjestyksessä. Tästä oh seurauksena isänmaalliset mielenosotukset ja hallitsij alle lähetettävän adressin puuhaaminen. J ossain porvarillisessa piirissä syntyi silloin aj atus
panna toimeen mielenosoitus helmikuun manifestia vastaan. Sen homman etunenään joutui
vat Jean Boldt ja Matti Kurikka. Ne saivat Helsingin työväestön innostumaan j a he panivat
toimeen n. s. »rauhanmielenosoituksen». Mielenosoituksille mentiin kulkueessa Senaatintorille,
valkoisen lipun perässä. Perillä puhuivat Boldt ja Kurikka. Puheet olivat tähdätyt helmi
kuun manifestia vastaan. Mutta porvariston taholta tuomittiin tämä mielenosoitus ankarasti.
Matti Kurikka asettui adressipuuhaa vastustamaan Työmiehessä syystä, että se homma
alotettiin vähän »salakähmäisellä tavalla» eivätkä puuhan alkajat kutsuneet Kurikkaa
kanssaan asiasta neuvottelemaan, vaikka muita vähemmän huomattavia työväen luotta
musmiehiä kutsuivat. Kurikka kuitenkin sai muilta mukana olleilta tiedon asiasta ja kir
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joitti puuhaa vastaan ankaran kirjoituksen »Haaksirikkoon jouduttua», jonka hän julkaisi
Työmiehessä maalisk. 3 p. 1899. Kurikan kirjoituksen taustana ovat kaikki tapaukset syksystä
v. 1898 alkaen: valtiopäiväin1’esvaalit, vaalilakkopäätös, paikallisen työväenpuolueen pe
rustaminen, porvariston raivo ja ylenkatse sekä vihdoin adressipuuha, josta hän työväkeä
varoittaa, elleivät vallassaolevat puolueet julkisesti tunnusta turvattomuuttaan ja kohtele
työväen edustajia tasa-arvoisina itsensä kanssa.
Kurikan kirjoitus nostatti isänmaallisen porvariston sellaiseen raivoon, ettei sellaista
oltu Suomessa ennen nähty. Kurikka leimattiin isänmaan kavaltajaksi ja jos joksikin.
Sanomalehdet levittivät valheellisia juttuja Kurikasta. Hänen silmilleen syleskeltiin kadulla.
Ylioppilaat Reeni Roineen johdolla heittivät hänet ulos Arkadia-teatterista. Työläiset
panivat maalisk. 19 p:nä toimeen komean mielenosoituksen Kurikan kunniaksi. Työmieheitä kiellettiin painokonetta käyttävä sähkövoima. Mutta työmiehet kävivät Työmiehen
painokonetta käsivoimin käyttämässä köysistä nykimällä ja myöhemmin veivikampista
kiertämällä kone pidettiin käynnissä ja lehti saatiin ilmestymään. Paperikauppiaat tekivät
hiton, etteivät myy Työmiehelle paperia. Talonomistaja hääti toimituksen huoneistaan
ja toiset eivät uskaltaneet Työmiehen toimitukselle vuokrata huoneita, joten sen täytyi
majoittua työväenyhdistyksen erääseen pieneen huoneeseen. Mutta työläiset keräsivät
pennilistoilla Työmiehelle useita tuhansia avustusta. »Oma lehmä oli ojassa», ja sitä oh
autettava. Työmiehen tilaajain luku hsääntvi näiden rettelöiden aikana tuhannella.
Kurikka erosi Työmiehen vastaavan toimittajan toimesta jo huhtikuussa ja sijaan tuli
A. B. Mäkelä. Tämä muutos ei porvaristoa vähääkään miellyttänyt, sillä Mäkelä oh por
varistolle paljon vaaralhsempi kuin Kurikka.

KOKO

MAATA KÄSITTÄVÄN SUOMEN TYÖVÄENPUOLUEEN
PERUSTAMINEN.

Kesällä pidettiin sitten Turussa 3:s työväenyhdistysten edustajakokous, jossa tuh pää
tettäväksi Suomen työväenpuolueen perustaminen, ohjelman laatiminen ja puoluehallin
non asettaminen sekä työväen valtuuskunnan lakkauttaminen. Tampereella 1896 pide
tyssä kokouksessa hyväksytty ohjelma ei enää riittänyt. Nyt jo vaadittiin yleistä yhtä
läistä ja välitöntä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta kaikille Suomen kansalaisille suku
puoleen katsomatta. Yhdistys päätti periaatteessa hyväksyä 8-tuntisen laissa säädetyn
työpäivän, ei ainoastaan kunnan ja valtion töissä, vaan myöskin yksityisten töissä. Kei
nosta päätettäessä yhdistys hyväksyi valtiopäivillä tehtävät anomukset, mutta jos ne eivät
vie perille, ohsi yleiseen työlakkoonkin ryhdyttävä. Puolueen perustamista yhdistyksen
kokous piti välttämättömänä sekä tarpeellisena työväenliikkeen kokonaisuuden kannalta
katsottuna. Puolueen perustamista Turun kokouksessa, sanotaan v. 1899 vuosikertomuksessa,
vastustivat kiivaimmin vapaamieliset ainekset. (Muut porvarilliset ainekset olivatkin jo
melkein kaikki eronneet.)
Puoluehallinnon asettamista Turkuun Helsingin Työväenyhdistyksen edustajat jo Turun
kokouksessa vastustivat. Asia herätti yhdistyksen jäsenten keskuudessa suurta tyyty
4
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mättömyyttä. Mutta toivottiin, että jo samana syksynä perustettaisiin ammattijärjestö,
jonka hallinto asetettaisiin Helsinkiin. Väkijuomalainsäädännön alalla yhdistys ilmaisi
valtiosäädyille olevansa kieltolain kannalla.
ELINKEINOLAKIKOMITEAN mietintöä v. 1899 yhdistys käsitteli monessakin kokouk
sessa. Siitä lausuntoehdotusta laatimaan asetettiin komitea. Sanotun komitean ehdotusten
mukaisesti tehtiin siihen useita muutosehdotuksia. Mutta eniten kuitenkin kiinnitettiin huo
miota 7o:nteen pykälään. Siinä hallituksen komitean ehdotus sisälsi lakkoon yllyttäjille ja
houkuttelijoille säädettäväksi rangaistuksena enintään vuosi vankeutta taikka sakkoa, ellei
yleisessä laissa ole teosta ankarampaa rangaistusta säädetty. Tämän johdosta yhdistys
pani vastalauseensa ja ehdotti pykäliä poistettaviksi *).

AMMATTIJ ÄRJ ESTON PERUSTAMISPUUHAT.
Edellä on jo mainittu lakoista vv. 1895—98. Vuonna 1899 heinä- ja elokuussa oli Hel
singin leipureilla lakko yötyön poistamiseksi ja 10-tuntisen työpäivän aikaansaamiseksi.
Yleinen mielipide oli kyllä lakkolaisten puolella, mutta siitä huolimatta he hävisivät. Osa
työnantajista tosin alussa suostui työntekijäin vaatimuksiin, mutta suuremmat liikkeen
harjoittajat hankkivat rikkureita Venäjältä. Siitä oh seurauksena leipurien häviö. Työmieslehtikin lakkautettiin leipurien lakon johdosta kuukaudeksi, kun siinä julkaistiin niiden
leipuriliikkeiden nimet, joilla oh työssä venäläisiä rikkureita. Suutareilla oh Helsingissä
1898 lakko 21 liikkeessä ja v. 1899 rautalestityöpajassa. Molemmissa työläiset osittain voit
tivat. Muurareilla oh useita pieniä lakkoja palkkakysymyksistä v. 1897. Samaten kesällä
1898 n. s. 5-pennin lakkoja. Kesällä 1899 oh muurareilla taasen lakko Helsingin kunnan
varranttimakasiinirakennuksella Katajanokalla, jossa vaadittiin, että ainoastaan järjesty
neitä muurareita saa pitää työssä. Lakko jatkui aina seuraavaan kesään saakka ja päättyi
sitten muurarien tappiolla. Samana vuonna syksyllä oh niinikään muurareilla lakko henki
vakuutusyhtiö Suomen kolmella uutisrakennukseha palkkojen korottamiseksi. Kun ra*) Tämän elinkeinolakikomitean puheenjohtajana oli itse Leo Mechelin. Hän oli Helsingin Työ
väenyhdistyksen kunniajäsen v:sta 1890. Työväenyhdistys pani toimeen kesäkuun 4 p:nä 1890 hra L.
Mechelinille suuremmoisen kunnianosoituksen sen johdosta, että hän oli senaattorina vastustanut venä
läisten pyyteitä, minkä vuoksi oli pakoitettu pyytämään eroa virastaan. Työväenyhdistys meni suurella
joukolla kunnioittamaan häntä, jolloin senaattori Mechelin avonaisesta ikkunasta piti suomen- ja ruotsin
kielisen puheen Helsingin Työväenyhdistykselle kiittäen yhdistystä laillisuuskannalla pysymisestä ja
siitä etevästä tavasta, jolla se oli aina asiataan ajanut. Sen jälkeen kohotettiin yhdeksänkertainen eläköönhuuto L. Mechelinille. Tämän jälkeen työväenyhdistyksen valitsema lähetystö: viivottaja Alex
Järvenpää, viilaaja K. Lindrooth ja kirjanpainaja J. Pehkonen menivät Mechelinin asuntoon. Täällä
J. Pehkonen piti hänelle suomenkielisen puheen kiittäen Mechelinin eteviä valtiomiesominaisuuksia,
ja siitä kaikesta, mitä hän oli isänmaan ystävänä ja valtiomiehenä tehnyt maamme ja kansamme hyväksi.
Senjälkeen laulettiin »Savolaisen laulu» ja »Maamme» sekä huudettiin »eläköötä isänmaalle». Samalla pyy
dettiin Mecheliniä Helsingin Työväenyhdistyksen kunniajäseneksi. Hän suostuikin tähän. Sanomalehdet
ylistivät, etenkin »Nya Pressen», Helsingin Työväenyhdistyksen menettelyä maasta taivaaseen asti.
Mutta nyt olikin tullut toinen aika.
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kennustyöläisiä työstä erotettaessa tai näiden erotessa ei oltu noudatettu irtisanomisaikaa,
niin eivät muuraritkaan työstä erotessaan noudattaneet irtisanomisaikaa. Työnantaja
arveli sanotusta syystä olevansa oikeutettu pidättämään työläisten työtodistukset ja sisälläolevat palkat. Yli 40 miestä sai haasteen oikeuteen vastaamaan työsopimusrikoksesta.
Kanne kuitenkin kumottiin ja työtodistukset luovutettiin työläisille sekä palkat maksettiin.
Suomi-yhtiön oli pakko korottaa palkkoja. Nämä lakot aiheuttivat muurarien keskuudessa
suurta erimielisyyttä ja hajottivat moniksi vuosiksi muurarien yhteisen rintaman. Metalli
työläisillä oli myöskin rettelöitä Huberin vesijohtoliikkeessä ja Siltatehtaalla. Samaten
mallipuusepillä viimeksi mainitussa paikassa. Takkojen johdosta alkoivat työnantajat
poikoteerata järjestyneitä työläisiä.
ENSIMMÄISET AMMATTILIITOT JA AMMATILLISET EDUSTAJAKOKOUKSET.
Kirjaltajain ammattiliitto on vanhin maassamme. Helsingin kirjaltajain yhdistys ryhtyi
hiton perustamispuuhiin jo v. 1891, vaikka säännöt tulivat lopullisesti vahvistetuiksi vasta
v. 1896. Sääntöjen mukainen toiminta voitiin aloittaa v. 1897 alusta.
Räätälien ensimmäinen edustajakokous oli Helsingissä v. 1894, jossa m. m. päätettiin
perustaa räätälien päätoimikunta. Se oli sekä työntekijäin että työnantajain yhteinen
liittymä. Tästä liitosta erosivat työntekijät kesällä 1899 ja muodostivat räätälityöntekijäin
liiton, jonka hallinto sijoitettiin Helsinkiin.
Puusepillä ja suutareilla oh ensimmäiset edustajakokoukset Helsingissä v. 1897. Puu
sepät päättivät perustaa puuseppäin keskushallinnon, joka sijoitettiin Helsinkiin. Kaikki
muut valmistavat toimenpiteet, kuten sääntöjen laatiminen ja keskushalhntoon jäsenten
valitseminen jätettiin Helsingin puuseppäin ammattiyhdistyksen toimitettaviksi. Toinen
kokous oh 1899 kesällä Turussa, jossa säännöt hyväksyttiin ja keskushalhnto asetettiin
Helsinkiin. Keskushallinnon jäsenten valitseminen nytkin uskottiin Helsingin puuseppien
ammattiyhdistykselle.
Suutarit päättivät perustaa jalkinetyöntekijäin hiton 1897. Lähes puolet edustajista
oh pienteollisuuden harjoittajia, eikä Liitosta tullut elinvoimaista. Jo seuraavana vuonna
pitivät suutarit toisen edustajakokouksensa Tampereella ja päättivät nyt muodostaa Suu
tarien valtuuskunta-nimisen keskusjärjestön. Valtuuskunta sijoitettiin Helsinkiin.
Muurarien ensimmäinen edustajakokous oh Helsingissä kesällä 1898. Tällöin päätettiin
perustaa muurarien keskushalhnto ja sijoittaa se Helsinkiin.
V. 1899 kesällä oh edustajakokouksia Helsingissä rauta- ja metallityöläisillä, jotka pe
rustivat hiton ja asettivat sille väliaikaisen liittohahinnon Helsinkiin.
Kirvesmiehet pitivät pari päivää myöhemmin edustajakokouksensa, sekä kivityömiehet
sitten heti jälestä. Kaakeli- ja fajanssityöntekijät sekä maalarit pitivät syksyllä edustaja
kokouksensa. Kaikki nämä ammattikunnat perustivat liitot ja asettivat keskushallinnot
Helsinkiin. Aloitteen kaikissa näissä tapauksissa ohvat tehneet Helsingissä olevat ammatti
yhdistykset taikka osastot. Lukuunottamatta kirjaltajain liittohallintoa, keskushallinnot
sijaitsivat Helsingin Työväenyhdistyksen huoneistossa. V. 1900 pitivät työläisnaiset ja nah
kurit edustajakokouksensa, joissa kumpaisessakin päätettiin hitto perustaa ja keskushallin
not asettaa Helsinkiin. Näinollen oh vuosisadan vaihteessa yhteensä 10 hittoa, joista yh
deksän hallinnot ohvat sijoitetut Helsingin Työväenyhdistyksen talolle. Näiden hallintojen
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Kirvesmiesten edustajakokous Helsingissä v. 1899.

jäsenet olivat myöskin yhdistyksen jäseniä. Y. 1900 tuli yksi ammattiliitto ja yleinen työ
läisnaisten liitto lisäksi.
AMMATTIJÄRJESTÖN PERUSTAMISYRITYKSISTÄ vv. 1899—1900. Puolueen
perustamiskokouksessa teki Helsingin Työväenyhdistyksen edustaja Eetu Salin ehdotuksen,
että työväen valtuuskunta säilytettäisiin ammattiasiain hallintona. Mutta kun tätä hänen
ehdotustaan eivät muut kannattaneet kuin helsinkiläiset, niin se raukesi. Hän teki sitten
toisen ehdotuksen, että kokous valitsisi komitean ammattiyhdistyskongressia kiireellisesti
valmistamaan. Mutta tätäkään hänen ehdotustaan ei kannatettu, vaan kysymys jätettiin
puoluehallinnon valmistettavaksi. Tämä päätös herätti Salmissa ja muissakin helsinkiläi
sissä suurta tyytymättömyyttä. Helsingissä nim. ei luotettu turkulaiseen puoluehallintoon,
että se tekisi parhaansa ammattijärjestöasiassa. Puoluehallinto käsitteli sitten 2 p:nä syys
kuuta 1899 sille Viipurista A. Käärmekankaalta tullutta kirjallista ehdotusta siitä, että
puoluehallinto kiireesti ryhtyisi toimenpiteisiin ammattikongressin kokoonkutsumiseksi.
Mutta puoluehallinto päätti jättää tämän kysymyksen ratkaisun toistaiseksi. Kokouksen
päätös julkaistiin sanomalehdissä. Sanomalehdissä ollut lyhyt uutinen antoi Salmille aihetta
luulla, että puoluehallinto lykkäisi asian ehkä hyvinkin kaukaiseen tulevaisuuteen. Hel
singin paikallisen puoluehallinnon puheenjohtajana hän senvuoksi kutsui paikallisen puo
lueen jäsenet kokoukseen esittäen sille asian ja epäilyksensä. Kokous katsoi, että asia lä
hinnä koskee ammattiliittoja ja antoi Salmille toimeksi kutsua Helsingissä olevat ammatti
liittojen keskushallinnot kokoukseen neuvottelemaan asiasta. Mutta ennenkuin mainittu
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kokous ehdittiin pitää, oli turkulaisella puoluehallinnolla syyskuun io p. kokous, jossa
Tainion ehdotuksesta päätettiin asettaa 3-miehinen valiokunta ottamaan ulkomailta selvää
siitä, miten eri maissa puolueen ja ammattijärjestön väliset suhteet ovat järjestetyt. Valio
kuntaan valittiin Ursin, J. V. Hellberg ja Salin. Tämän komitean töihin ei Salin ottanut
osaa ja hän leimasi komitean ainoastaan kysymyksessä olevan asian ratkaisemisen viivytyskeinoksi. Helsinkiläisten epäluulot saivat vielä vahvistusta puoluehallinnon kiertokirjeestä
n:o 1, jossa m. m. sanottiin seuraavaa:
»Turun kokouksessa antoivat Suomen työväen edustajat puoluehallinnolle toimeksi erityisen ammatti
liittojen keskushallinnon aikaansaamisen. Puoluehallinto on nyt asettanut komitean ottamaan selkoa
tämmöisen keskushallinnon ja puoluehallinnon keskinäisistä suhteista ulkomailla. Mutta puoluehallinto
luulee itse työväenasialle olevan eduksi, että ensin yksi keskushallinto, puoluehallinto ja puolue saadaan
täyteen kuntoon ja vaikutukseen, ennenkuin ryhdytään samaan aikaan toista keskushallintoa perusta
maan, johon varat ehkä eivät riitä, taksoitettaessa yhdistyksiä molempia tarkoituksia varten. Arvaama
tonta hajaannusta voisi täten syntyä meidän vielä nuoressa liikkeessämme. Puoluehallinto kehoittaa
sen takia yhdistyksiä yhtymään nyt jo perustettuun työväenpuolueeseen, vaikuttamaan useampien am
mattiliittojen perustamiseen aniharvojen lisäksi (joiden välille keskushallinto tietysti olisi asetettava)
ja odottamaan, kunnes puoluehallinto ennen pitkää edustajakokouksen määräyksen mukaan ryhtyy
enempiin toimenpiteisiin tässä asiassa.»

Tämä kirjelmä on päivätty Turussa syyskuun 25 p. 1899. Helsingissä olevat ammattihittojen hallinnot pitivät myöskin syyskuun 25 p:nä yhteisen kokouksen, ja lähettivät
puoluehallinnolle seuraavan kirjelmän:
»Suomen Työväen Puoluehallinto
Turussa.
Katsoen siihen, että viime aikoina työväen yhdistymis- ja kokoontumisvapautta on työnantajain
puolelta ryhdytty' arveluttavassa määrässä uhkaamaan ja viittaavat heidän toimenpiteensä täkäläisissä
suuremmissa tehtaissa siihen, että tämän häätämissuunnitelinan takana on järjestetty' toiminta, joka
on omiaan muistuttamaan työväestöä suurimpaan varovaisuuteen, ovat täkäläiset eri ammattikuntain
liittohallinnot, Kirvesmiesten, Kivenhakkaajain, Muurarien, Kaakeli- ja fajanssityöntekijäin, Suutarien,
Puuseppäin, Räätälien ja Rauta- ja metallityöntekijäin yhteisessä kokouksessa t. k. 25 p. päättäneet
kääntyä arv. Puoluehallinnon puoleen pyynnöllä, että se luovuttaisi viime kesäisen yleisen työväen ko
kouksen sille antaman oikeuden Ammattiyhdistysten ja -osastojen yhteisen kongressin kokoonkutsumi
sesta ydlämainitulle liittohallinnolle. — Vastaus olisi saatava viimeistäänkin ensi lokakuun 9 päivään
ja osoitettava E. V. Hänniselle Työmiehen toimitus.
Toimekseen

saanut:

Eetu Salin,
(kokouksen puheenjohtaja).

Otto Tiuppa,
(pöytäkirjuri kokouksessa).»

Helsinkiläiset väittivät, ettei tähän kirjeeseen puoluehallinto vastannut mutta puolue
hallinnon sihteeri J. K. Kari vuorostaan väitti vastauskirjeen lähettäneensä ja että puoluehallinnon päätös selostettiin Länsi-Suomen Työmiehessä ja Tampereella ilmestyvässä Kan
san Lehdessä, että kysymys 16/10 -99 otetaan käsiteltäväksi. Puoluehallinto kysyi sitten
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kirjeellisesti muilla paikkakunnilla olevien puoluehallinnon jäsenten mielipidettä. Helsinki
läiset puoluehallinnon jäsenet (E. V. Hänninen, R. Drockila ja Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo))
eivät puoluehallinnon kyselyyn vastanneet. Muut kaikki, paitsi muurari A. Nieminen Tam
pereelta, hylkäsivät helsinkiläisten pyynnön. Nieminen kirjelmässään ehdotti helsinkiläi
sille annettavaksi »vapaat kädet» toimia. Työmiehessä julkaistiin Eetu Salinin kirjoitus,
jonka otsakkeena oli: »Renkaat ketjuksi». Tällä kirjoituksella valmistettiin maaperää ammattikongressin kokoonkutsumiselle helsinkiläisten liittohallintojen taholta.
Kirjoitus
julkaistiin myöskin Länsi-Suomen Työmiehessä ja Kansan Lehdessä. Marraskuun n p:nä
1899 julkaistiin sitten Työmiehessä »Kutsumus osaaottamaan Suomen ammattijärjestön
perustavaan kokoukseen». Kokous kutsuttiin jouluk. 28—29—30 päiviksi v. 1899. Julistuk
sen olivat allekirjoittaneet Puuseppäin liiton keskushallinnon puolesta Emil Perttilä, Kivitvöntekijäin liittohallinnon puolesta F. A. Palm, Kaakelityöntekij äin liittohallinnon puo
lesta H. A. Kolmen, Kirvesmiesten liittohallinnon puolesta M. Haikarainen, Maalarien
liittohallinnon puolesta Johan Källroos, Muurarien keskushallinnon puolesta Anders J ohansson, Rauta- ja metallityöntekijäin väliaikaisen liittohallinnon puolesta Hj. Hammar, Suu
tarien valtuuston puolesta K. H. Salminen ja Eetu Salin.
Mutta puoluehallinto päätti kutsua toisen ammattikongressin Tampereelle 8 ja 9 päiväksi
tammikuuta 1900.
Näin jouduttiin keskinäiseen taisteluun, jossa ei kummaltakaan puolen sanoja säästetty.
Turkulaiset ja tamperelaiset yhdeltä puolen ja helsinkiläiset toiselta puolen. Länsi-Suomen
Työmies ja Kansan Lehti olivat puoluehallinnon ja sen kannattajain käytettävinä, Työmies
liittohallintojen ja niiden valitsemain luottamusmiesten.
A. B. Mäkelä kirjoitti puoluehallinnon kiertokirjeen johdosta m. m. seuraavaa:
»Selkäpiitä se karmaisee tuollainen ukaasi ja hiukset pystyyn nostaa, jos kellä niitä on.
Ensi säikähdyksestä selvittyäni luin sen vielä uudestaan. Ja sitten vielä kerran tuon
ensimäisen pitkän lauseen. Sillä minun oh vaikea uskoa silmiäni. Se vivahtaa tuo ukaasi
liiaksi noihin toiselta taholta saatuihin. Niin tarkoin siinä on onnistuttu kiertämään totuus
ja oikea asia, että koko tuo pitkä lause on yhtä pitkää valetta.»
Kirjoituksessa arvosteltiin palapalalta puoluehallinnon kiertokirjettä. Puoluehallinnon
kannattajat Tampereella ja Turussa ryhtyivät myöskin itselleen maaperää valmistamaan.
Pidettiin työväenyhdistysten ja ammattiosastojen johtokuntain kokouksia, joissa ankarasti
arvosteltiin helsinkiläisten menettelyä ja annettiin tunnustus puoluehallinnolle. Tampereella
pidettiin marraskuun 14 p. mainitunlainen kokous, josta sitten pöytäkirjanote lähetettiin
puoluehallinnolle Turkuun.
Turun työväenyhdistyksen johtokunnalla oli myös samanlainen kokous, jossa surku
teltiin ja paheksuttiin helsinkiläisten menettelyä. Asiasta jatkui kirjeenvaihto puolelta
ja toiselta. Puoluehallinnon helsinkiläiset jäsenet lähettivät 22 p:nä marraskuuta puoluehallinnolle kirjelmän, jossa pyysivät puoluehallintoa »kaikin tavoin kehoittamaan ammatti
osastoja ja yhdistyksiä yhtymään Helsingissä pidettäväksi päätettyyn ja kaikissa tapauk
sissa pidettävään, peruuttamattomaan kokoukseen». Sovintoa ei saatu aikaan. Helsingin
kongressi alkoi määrättynä aikana työväenyhdistyksen huoneistossa Yrjönk. 27. Edustajia
olivat lähettäneet 48 ammattiyhdistystä ja 2 työväenyhdistystä ja edustivat ne yhteensä
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noin 4,000 järjestynyttä työläistä. Edustajat lausui tervetulleiksi Eetu Salin ja samalla hän
mainitsi ammattijärjestön tarpeellisuudesta ja siitä keskinäisestä riidasta, minkä kongres
sin kokoonkutsuminen oli aiheuttanut. Liittohallintojen puolesta kokouksen avasi muura
rien liittohallinnon sihteeri, toimittaja Edvard Valpas-Hänninen. Puheenjohtajaksi valit
tiin Eetu Salin Helsingistä ja Seth Heikkilä Tampereelta. Sihteereiksi A. B. Mäkelä ja Otto
Tiuppa, molemmat Helsingistä. Ammattijärjestön säännöt hyväksyttiin ja keskushallinto
asetettiin Helsinkiin.
Tampereella pidettävälle ammattikongressille päätettiin lähettää kirjallinen tieto teh
dyistä päätöksistä ja tehdä ehdotus siitä, että siellä yhdyttäisiin Helsingissä tehtyihin pää
töksiin.
Helsingin Työväenyhdistys järjesti edustajille yhteisen illanvieton, jossa puheet, laulut
ja soitto vaihtelivat. Mainitun yhdistyksen näyttelvseura näytteli »Kovan onnen lapsia».
Helsingin Työväenyhdistys joutui myöskin tätä ammattijärjestön perustamisriitaa
käsittelemään syksyllä 1899. Työväen puoluehallinto lähetti kaikille puolueeseen kuulu
ville yhdistyksille sitä koskevan kiertokirjeen. Siinä kehoitettiin yhdistyksiä lausumaan
helsinkiläisten menettelystä paheksumisensa. Mutta kun Helsingin Työväenyhdistyksen
johdossa olivat juuri ne henkilöt, jotka riidan alkuun panivat ja sitä helsinkiläisellä taholla
eniten ylläpitivät, niin ei paheksumislausunnon antamisesta tullut mitään. Päinvastoin
puoluehallinnon menettelystä lausuttiin ankaranpuoleisia arvosteluja. Sanottiin, että hel
sinkiläisten hommilla olisi työväen järjestötoimintaa lujitettu ja työväestö yhteenkoottu,
mutta puoluehallinnon omat toimenpiteet olivat olleet työväestöä hajoittavia. Eikä myös
kään puoluehallinnon kiertokirje lisännyt luottamusta puoluehallinnon hyvään tahtoon
nopeasti toimia ammattijärjestön aikaansaamiseksi, jota Helsingissä pidettiin erittäin tär
keänä.
Näin eri kannoilta eri paikkakunnilla tätä asiaa katseltiin ja sovintoa, kuten sanottu,
ei aikaansaatu.
TAMPEREEN KONGRESSI 1900. Puoluehallinnon toimesta pidettiin sitten, kuten
sanottu, toinen ammattijärjestön perustava kokous Tampereella 8—9 päivänä tammikuuta
1900. Sielläkin hyväksyttiin säännöt ja valittiin ammattijärjestölle hallinto, joka asetettiin
Tampereelle. Puoluehallinto sai sen hallinnon viidestä jäsenestä valita 2 ja saman verran
varajäseniä. Puheenjohtajaksi valittiin kirjapainon omistaja Juhan Viktor Hellberg Tam
pereelta ja sihteeriksi räätäli Antti Markkanen Kotkasta. Helsinkiläisten sovintotarjoukset
hylättiin. Erinäisissä M. Vuolukan laatimissa ponsissa kokous lausui, että valtiollinen työväen
liike oli ammatillista tärkeämpi, vaikka molemmat olivat tärkeitä ja työläisiä päätettiin
kehoittaa yhtymään kannattamaan kumpaakin työväenliikkeen toimintamuotoa. Ammatti
järjestön riidassa oli pohjimmaisena riidan syynä erilaiset periaatteet. Puoluehallinto vas
tusti itsenäistä ammattiyhdistysliikettä. Sen mielestä ammattiyhdistysliike oh hyvä ole
massa, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että sen toiminta alistetaan puoluehallinnon silmällä
pidon alaiseksi. Riidan laatua kuvaa tohtori N. R. af Ursinin lausunto: »Hajaannus on syn
tynyt; se on saatu aikaan Helsingistä, ja helsinkiläiset siitä kantavat edesvastuun. Mutta
tämä hajaannus ei ole syntynyt pienistä syistä, ylpeydestä j. m. s., vaan siinä on periaat
teellinen puoli alla, sen on herra A. B. Mäkeläkin myöntänyt.» Riitaa sanomalehdissä
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ja kokouksissa jatkui aina kevääseen 1900 saakka. Monia sovintoehdotuksia riidan sovit
tamiseksi tehtiin, mutta ne kaikki tamperelaisten taholta jyrkästi hylättiin. Vielä keväällä
1900 tehtiin eräs sovintoehdotus, että »Rannikkotyöväen» kevätjuhlien yhteydessä Hel
singissä pidettäisiin *) ylimääräinen ammattijärjestöjen edustajakokous. Mutta tämäkin
ehdotus tamperelaisten taholta hylättiin. Ja täten kaikki sovitteluyritykset raukesivat.
Melkein kaikissa ammattiliittojen edustajakokouksissa v. 1900—1902 oli jossain muo
dossa tämä ammattijärjestöön liittymiskysymys esillä. Ja tästä riidasta välillisesti johtui,
että Puuseppäin liittohallinto Jyväskylässä 1900 pidetyssä kokouksessa päätettiin siirret
täväksi Helsingistä Turkuun, samoin maalarien edustajakokouksessa Tampereella 1901
päätettiin hallinto siirtää Turkuun.
*) »Rannikkotyöväen» kevätjuhlia pidettiin ensi kerran 1897 Haminassa, 1898 Kotkassa, 1900 Hel
singissä ja 1902 Turussa. Näillä juhlilla oli valistava ja köyhälistöä herättävä vaikutus.
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VUODET 1900—1905.
Yllämainitut vuodet Suomen työväenliikkeen, samoin Helsingin Työväenyhdistyksen
historiassa muodostavat n. s. »sortoajan» eli »routavuodet». Tätä aikaa myöskin usein sano
taan »bobrikoffilaisajanjaksoksi». Bobrikoff tuli Suomen kenraalikuvernööriksi kuitenkin
jo syksyllä 1898, ja oh siinä virassa kuolemaansa saakka 16 päivään kesäkuuta 1904.
Valtiollinen sortokausi kiristyi vähitellen, joten sen vaikutus työväenjärjestöjen toi
mintaan ei aluksi niin paljon tuntunut eikä sitä haitannut. Mutta yhdistymis-, kokoontumisja lausumisvapauksien rajoitukset, ne alkoivat pakostakin tehdä haittaa työväen järjestö
toiminnalle.
Yleisiä työväenkokouksia, samaten koko maata käsittävien liittojen edustajakokouksia
ei saanut toimeenpanna muuten kuin viranomaisten luvalla ja heidän edustajainsa läsnä
ollessa. Tällaisen luvan saanti oh monessa tapauksessa erittäin vaikeaa. Alemmat poliisi
viranomaiset eivät useinkaan uskaltaneet kokouslupaa antaa, vaan lupa oli hankittava
joko läänin kuvernööriltä taikka itse kenraalikuvernööriltä. Valtiollinen toiminta näissä
oloissa muodostui »salaiseksi» toiminnaksi, jota johdettiin aktivistien taikka n. s. perustus
laillisten porvarien taholta. Porvaristo suurin piirtein katsoen jakaantui kahteen toisilleen
vihamieliseen leiriin, »suomettareloisiin» ja »perustuslaillisiin».
Suomettarelaiset tänä aikana muodostivat hallituspuolueen ja olivat korkeissa virkaasemissa, ehei virkoihin nimitetty suorastaan venäläisiä. Suomettarelaiset uskoivat, että
he taipumalla venäläisen virkavallan vaatimuksiin, voivat Suomelle vähäsen pelastaa niistä
oikeuksista, joita sille perustuslaeissamme oh luvattu. Perustuslailliset arvelivat, että jos
ilman vastarintaa taivutaan laittomuuksiin, niin sitä pikemmin meiltä kaikki erikoiset
oikeudet ovat riistetyt.
Vastustuskannalla olevan porvariston täytyi keinoilla millä tahansa saada tukea ja kan
natusta järjestyneeltä työväeltä. Tässä tarkoituksessa se salaisen toimintansa palvelukseen
palkkasi henkilöitä suorastaan järjestyneen työväen keskuudesta. Samaten menetteli virka
valtakin, valtiohinen polusi ja santarmi. Nekin paikkasivat urkkijoita, jotka tarkoin seurasivat työväenjärjestöissä kaikkea toimintaa, vieläpä toisinaan esiintyen kaikista kiihkeimpinä bobrikoffilaisten vastustajina, moittien työväenjärjestöjen luottamushenkilöitä pel
kureiksi, saamattomiksi nahjustehjoiksi. Nämä henkilöt hankkivat tällä tavalla itsellensä
toveripiireissä luottamusta ja kun siten pääsivät salaisen toiminnan miesten hommista
perille, tekivät ilmiantoja, kuten esim. teki Hokkanen (Rauhankoski). Hän oh Helsingin
Työväenyhdistyksen »juttutuvassa» vv. 1904- 1905 jokapäiväinen vieras ja keskusteluissa
aina jyrkistä jyrkin. Pääsi siten salaisen toiminnan miesten seuroihin, teki poliisille ilmi
annon. Siitä seurasi syyte ilmiannettuja vastaan, mutta Hokkanen ei voinutkaan ilmiantoaan todistaa.
Hänet tuomittiin itse väärästä ilmiannosta 2 vuodeksi vankeuteen.
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Toverielämästä tänä aikana hävisi jotenkin tarkkaan luottamus. Missä kolme tuli kokoon,
siinä kaksi jo epäili, että ehkä tuo kolmas on urkkija ja ilmiantaja.
Painovapaus oli myöskin toisinaan hyvin ahtaalla. Senaatin siviilitoimikunta antoi
painoasiamiehille v. 1900 sellaisen määräyksen, että heidän tulee pitää työväenlehtiä ja erit
täinkin Tvömiestä ankaran sensuurin alaisena. Työ
miehessä ei saanut julkaista sellaisia kirjoituksia, joissa
puhuttiin sosialismista taikka luokkataistelusta. Eräinä
vuosina ei saanut julkaista sellaisia kirjoituksia, joissa
kosketeltiin rikkaiden harjoittamaa köyhäin sortoa,
koska tällaisten kirjoitusten katsottiin herättävän köy
hissä luokkavihaa.
Tällaisena aikana työväenliike ei voinut edistyä yhtä
nopeasti kuin säännöllisten olojen vallitessa.
TYÖTAISTELUJA 1900—1904.
Helsingin Työ
väenyhdistyksessä kuitenkin tänäkin vaikeana aikana
toimittiin, vieläpä jäsenlukukin vähitellen lisääntyi.
Päähuomio julkisessa toiminnassa kiinnitettiin ammatil
liseen liikkeeseen. Työtaisteluja oli useita ja niitä avus
tettiin, kuten ennenkin. Niistä mainittakoon seuraavat:
Talvella 1900 oli Helsingin uunintekij öillä Suomiyhtiön rakennuksilla lakko, jossa vaadittiin urakoit
sijan poistamista. Työläiset voittivat.
Matti Paasivuori (Hälleberg).
Kevättalvella 1900 oli myöskin lakko Helsingin
Toiminut yhdistyksen puheenjohta
jana ja moniaissa muissa luottamus
räätäleillä,
pääasiassa työhuonekysymvksestä, samoin
tehtävissä.
kesällä suutareilla samasta kysymyksestä ja kappale
palkkausjärjestelmän poistamisesta. Kumpikin ammattikunta hävisi näissä lakoissa.
Helsingin Työväenyhdistys joutui käsittelemään toisilla paikkakunnilla puhjenneita
tvöriitaisuuksia usein sen vuoksi, että työväen puoluehallinto niistä lähetti kiertokirjeen
puolueeseen kuuluville yhdistyksille, kehoittaen milloin avustamaan lakkolaisia, kuten
Hyvinkään kutomatehtaan Lakkolaisia talvella 1901 (Helsingin Työväenyhdistyksen talolle
majoitettiin muutamia kymmeniä lakkolaisnaisia ja lakkolaisille laitettiin yhteinen keittiö),
milloin lausumaan kapitalistiriistäjille ankaria paheksumisia, kuten Pinkaisten ja Fiskarssin
tehtaan isännistöille syksyllä 1901 syystä, että nämä sortivat työväestön yhdistymisvapautta.
Samaten Korkkilan (Högforsin) tehtaan isännöitsijälle samansuuntaisista työväen sortovaltatoimenpiteistä 1903.
Varkauden tehtaan työnsulkua käsiteltiin Helsingin Työväenyhdistyksessä myöskin
puoluehallinnolta tulleen kirjelmän perusteella 16/11 1903, ja päätti yhdistys antaa 500 mk.
sulkulaisten avustamiseksi. Samalla yhdistys valitsi avunkeräystä järjestämään 5-henkisen
komitean. Tämä komitea sitten joulukuun puolivälissä lähetti Varkauteen työnsulkulaisille
avustusta viemään Matti Hällebergin (Paasivuoren), joka viipyi siellä seuraavan vuoden
tammikuun puoliväliin saakka ja täällä ollessaan perusti Lehtoniemen tehtaalle työväenyli-
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distyksen. Helsingin Työväenyhdistyksen valitsema komitea keräsi Varkauden tehtaan
sulkulaisille huomattavan määrän avustusta.
Sa ana vuonna Helsingin räätäliammattiyhdistyksen kehoituksesta Helsingin Työväen
yhdistys lausui Turun räätälien lakon johdosta tunnustuksensa lakkolaisille ja valitsi avunkerääjät.
Voikan lakon aikana v. 1904 Helsingin paikallisjärjestö näytteli huomattavaa osaa.
Se lähetti kaikille Helsingissä oleville työväen- ja ammattiyhdistyksille (osastoille), raittiusyhdistyksille, ylioppilasosakunnille y. m. yhdistyksille kirjelmän ja kehoitti niitä ryhtymään
avustamaan Voikan tehtaan lakkolaisia. Paikallisjärjestön toimikunta kutsui ylioppilas
talolle 13/11 suuren kansalaiskokouksen, jossa ankarasti arvosteltiin Kymiyhtiön hallinnon
menettelyä työläisiään kohtaan. Tämä kokous valitsi 5-henkisen lähetystön käymään
Kymiyhtiön johtajan, herra R. Elvingin luona, joka asui silloin Helsingissä, Lähetystö
tarjoutui neuvottelemaan sovinnonehdoista, mutta Elving ilmoitti lähetystölle, että hän
oli jo riidan sovittamisen uskonut tohtori Heikki Renvallin huoleksi. Lähetystö vielä samana
iltana kääntyi Renvallin puoleen. Mutta hän ilmoitti aivan heti iltajunassa matkustavansa
Harjuun ja sieltä Voikaaseen. Paikallisjärjestön toimikunta lähetti Matti Turkian työ
läisiä neuvomaan. Mutta hän ehti liian myöhään perille. Kaikki neuvottelut olivat jo rauen
neet. Renvall olisi työläisten kanssa tehnyt sovinnon sillä ehdolla, että kaikki muut otetaan
takaisin työhön entisille paikoilleen, paitsi A. Mäkelää, Aug. Friiaria, A. Korhosta ja työn
johtaja Backmania. Mutta työläiset eivät tähän suostuneet. Ja niin neuvottelut raukesivat.
Helsingin paikallisjärjestön toimikunta lähetti joulun edellä Voikaaseen sihteerinsä Matti
Hällebergin (Paasivuoren), joka viipyi siellä 4 viikkoa. Hän yritti saada siellä neuvotteluja
käyntiin ja niitä yritettiin monelta taholta Helsingissäkin. Mutta isännistö kieltäytyi kai
kista enemmistä neuvotteluista. Helsingin paikallisjärjestö keräsi voikaalaisille avustusta
yli 10,000 markkaa. Tästä lakosta kirjoitettiin sanomalehdissä paljon pitkiä kirjoituksia,
mutta kaikesta huolimatta se maaliskuussa 1905 päättyi työntekijäin täydellisellä tappiolla.
JOUKKO-ANOMUS VALTIOPÄIVILLE ÄÄNIOIKEUSASIASTA. Äänioikeusasiassa
joukkoanomusta varten valtiopäiville kerättiin nimiä. Puoluehallinto syksyllä 1899 kehoitti
yhtymään tähän nimien keräyshommaan, mutta siitä oli laihanlaiset tulokset. Koko maasta
saatiin ainoastaan 16,483 nimeä papereihin. Niistä 380 olisivat tyytyneet v. 1896 Tampe
reen kokouksessa hyväksyttyyn äänioikeuteen, 221 olisivat tyytyneet belgialaismalliseen
äänioikeuteen: sivistyksen ja perheolojen perusteella lisä-ääniä enintään 3. Ja kaikki muut
vaativat yleistä yhtäläistä äänioikeutta. Mutta tästä koko hommasta ei tullut mitään.
Ei porvareista löydetty sellaista valtiopäivämiestä, joka olisi säädyissä tästä anomuksen
tehnyt.
Mielenosoituskulkueita järjestettiin valtiopäivämiesvaalipäivänä Helsingin Työväen
yhdistyksen toimesta syksyllä 1899, sillä varsinaiset valtiopäivät olivat 1900. Mielenosoit
tajat kokoontuivat Senaatintorille. Nikolainkirkon rappusilta puhui joukoille Eetu SalinPoliisi ei sekaantunut asioihin. Puoluehallinnolle myönnettiin varoja puhujain palkkaa,
luiseksi. Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettiin mielenosoituskulkueita entiseen
tapaan. Helsingissä poliisin puolelta ei mielenosoituksia estetty. Monella muulla paikka
kunnalla ja pikkukaupungeissa kulkueetkin kiellettiin. Vapunpäivänä pidettiin kokouksia
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yhdistyksen huoneistossa Yrjönkatu 27 taikka jos sattui olemaan kaunis ilma, talon piha
maalla. Ohjelmana oli puheita 8-tuntisesta työpäivästä, äänioikeusasiasta ja kieltolaista.
Näitä kokouksia Helsingissä järjestettiin alkaen v. 1900.
PUOLUEKOKOUS VIIPURISSA 17—20 P:NÄ HEINÄKUUTA 1901. Puoluehallinto
kysyi Helsingin Työväenyhdistyksen mielipidettä puoluekokouksen paikasta. Puollettiin
Viipuria. Kokouksen valmistelut antoivat myöskin yhdistykselle puuhailua. Kokouksessa
esille tulevain asiain suhteen oli kanta määrättävä. Edustajat oli valittava ja niitä eväs
tettävä. Yhdistys lähetti Viipurin kokoukseen 4 edustajaa. (Olisi useampikin voitu lähettää,
mutta oltiin säästäväisiä.) Yhdistyksemme taholta ehdotettiin, että vapunpäivä otettaisiin
työväen mielenosoituspäiväksi. Mutta puoluekokouksen enemmistö ei tätä ehdotusta hy
väksynyt. Eräät edustajat pelottelivat pohjolan pakkasilla ja työnantajain työntekijöitä
kohtaan toimeenpanemilla vainoamistoimenpiteillä, jos ne ovat vapunpäivänä työstä poissa
ja ottavat mielenosoituksiin osaa. Helsinkiläisten ehdotuksesta hyväksyttiin, että työväkeä
kehoitetaan vapunpäivänä olemaan työstä vapaana ja työväenjärjestöjen oli siksi päiväksi
järjestettävä sisälle kokouksia. Kokous hyväksyi toimintaohjelman, jonka mukaan työ
väenliikettä oli vahvistettava perustamalla ammattiyhdistyksiä ja osastoja. Samoin oli
perustettava paikallisia ammattijärjestöjä, joista sopivan ajan tullessa olisi ollut muodos
tettava koko maata käsittävä ammattijärjestö. Työväenpuolueen ohjelma päätettiin to
teuttaa työväenliikkeen omilla voimilla. Siis luokkataistelun avulla. Äänioikeuden aja
misessa oli suurlakkokin pelastuskeinona ohjelmassa säilytettävä. Yhteistoiminta muiden,
puolueiden kanssa sai tulla kysymykseen ainoastaan milloin se voi tapahtua omaa ohjelmaa
sivuuttamatta. A. B. Mäkelä lausui silloin, että hänkin voi tämän hyväksyä, kun tietää,
ettei sellaisia asioita olekaan, joissa yhteistoiminta muiden puolueiden kanssa olisi mah
dollinen omaa ohjelmaa sivuuttamatta.
Osuustoiminnallisen työväenliikkeen kanssa päätettiin kulkea käsikädessä. Paikallisia
puoluehallintoja oli myöskin perustettava, ja näiden oli työväestössä pidettävä vireillä
valtiollisia ja kunnallisia harrastuksia. Paikallisten puoluehallintojen tuli toimia puoluehal
linnon valvonnan alaisina. Puoluehallinto velvoitettiin järjestämään luento- ja keskustelu
kursseja puolueen puhujavoimien kehittämiseksi. Näitä kursseja oli määrä vuoron perään
järjestää suuremmissa kaupungeissa. Työväenyhdistysten oli annettava jäsenilleen apu
rahoja kursseille. Puoluelehtien suhteen lausuttiin se periaatteellinen vaatimus, että ne olisi
lähimmässä tulevaisuudessa saatava puolueen omiksi. Mutta jo ennen sitä olisi päätoimit
tajani ottamis- ja erottamiskysymykset jätettävä puoluehallinnon ratkaistavaksi. Edelleen
puoluehallinnolla olisi oikeus antaa neuvoja ja muistutuksia puoluelehtien päätoimittajille.
Viipurin kokouksessa päätettiin, että yhdistysten on suoritettava puolueverot kaikkien
jäseniensä puolesta ja että yhdistykset kaikkine alaosastoineen kuuluvat puolueeseen.
Aikaisemmin, aina työväen valtuuskunnan ajoilta saakka, olivat yhdistykset maksaneet
puolueelle maksuja, joiden suuruutta jäsentä kohden ei oltu määrätty, vaan yhdistysten
maksujen suuruus riippui työväen valtuuskunnan taikka puoluehallinnon rahantarpeista.
Nyt uusissa puoluesäännöissä, kuten sanottu, hyväksyttiin jäsenmaksuperiaate. Ja oli
se 30 penniä jäseneltä vuodessa, huolimatta siitä, oliko jäsen yhdistykselle suorittanut mak
sunsa koko siltä ajalta, jolta jäsenvero suoritettiin.
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»Työväenkalenteri», joista ensimmäinen ilmestyi Helsingin Työväenyhdistyksen toi
mittamana jo v. 1893, päätettiin nyt lakkauttaa.
Työväenpuolueen nimenmuutos »Sosialidemokraattiseksi puolueeksi» jätettiin seuraavaan
kokoukseen; samoin puolueen suhteiden järjestäminen kansainväliseen sihteerinvirastoon.
Ammattijärjestön perustamisriita oli tämän kokouksen aikana vielä niin tuoreessa muis
tissa, ettei kysymystä ammattijärjestön perustamisesta puoluehallinnon taholta uskallettu
kokouksen ohjelmaan eri kysymyksenä ottaa, vaikka siitä oli Kotkasta puoluehallinnolle
tehty ehdotus.
KUNNALLISPOLITIIKKAA. Kunnallisella alallakin yritettiin jonkun verran toimia,
vaikkei työväellä Helsingissä ollutkaan kunnallisvaaleissa suurtakaan sanavaltaa. Joulu
kuun 5 päivänä 1901 päätti yhdistys asettaa komitean antamaan lausuntoa Helsingin kau
pungissa noudatettavasta kunnallispolitiikasta yleensä.
Työttömistä myöskin koetettiin yhdessä Helsingin ruotsalaisen työväenyhdistyksen
kanssa hankkia tilastotietoja.
V. 1903 talvella työttömät kääntyivät valtuuston puoleen pyynnöllä, että kunta toi
mittaisi heille työtä. Mutta kaupunginvaltuusto kylmästi hylkäsi tämän pyynnön. Työttö
mät pitivät toisen kokouksen, jossa arvostelivat kaupunginvaltuuston kantaa työttömäin
asiassa. Tähän kokoukseen saapui myöskin kaupungin poliisimestari, joka tarjosi kenraalikuvernöörin puolesta työttömille avustuksena keittoruokaa venäläiseltä sotilaskasarmilta.
Työttömät ottivat tarjotun avun vastaan. Tästä syytettiin työttömiä »epäisänmaallisuudesta». Valtuuston taholta oli ruotsalaisen työväenyhdistyksen jäsenille ilmoitettu, että jos
järjestyneen työväen taholta nyt tehtäisiin kirjallinen anomus työttömille myönnettävistä
raha-avustuksista, niin valtuusto tulisi lainain muodossa myöntämään avustusta. Lainat
myöntäisi köyhäinhoitohallitus kussakin tapauksessa harkintansa perusteella.
Helsingin ruotsalaiselta työväenyhdistykseltä oli saapunut yhdistyksellemme kirjelmä,
jossa pyydettiin, että Helsingin Työväenyhdistys yhtyisi sanotun yhdistyksen kanssa kau
punginvaltuustolta anomaan avustusta työttömille. Tähän yhdyttiin ja samalla valitsi
yhdistys 4 jäsentä yhdessä ruotsalaisen työväenyhdistyksen valitsemain henkilöiden kanssa
toimittamaan anomuksen ja huolehtimaan avustusvarojen jakamisesta. Tähän Helsingin
Työväenyhdistys 29/3 03 pitämässään kokouksessa suostuikin. Kaupunginvaltuusto myönsi
sitten sanottuun tarkoitukseen 30,000 mk., josta summasta 584 henkilölle (etupäässä suurperheisille ja velkaisille) myönnettiin enintään 100 markan suuruisia lainoja yhteensä 26,844
markkaa. Lainansa takaisin suoritti 118 henkilöä, yhteensä 1,942 markkaa. Kun näin suuri
osa lainoista täytyi jättää perimättä, aiheutti se jälkeenpäin paljon moitteita.
Kunnallisen työnvälitystoimiston perustamista kuntaan kannatettiin.
Kunnallista
asuntotuotantoa myöskin puollettiin ja siitä annettiin keväällä 1904 työväenasiainlautakunnalle siihen suuntaan menevä lausunto.
Työväen opetusta uudelle kannalle järjestettäessä v. 1903 puollettiin työväenopiston
perustamista kuntaan, jolla kannalla yhdistys oli jo aikaisemminkin ollut. Mutta opistoa
ei vielä perustettu. Anniskeluyhtiön voittovaroista anottiin taas v. 1902 valtuustolta avus
tusta yhdistyksen laulukuorolle 500, kirjastolle 1,000 ja oppikursseille 1,000 markkaa. Laulukuorolle ja kirjastolle valtuusto myönsi, mutta ei oppikursseille.
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Valtuusmiesvaaleihin otettiin osaa useina vuosina yhdessä Helsingin ruotsalaisen työ
väenyhdistyksen sekä muiden työväenyhdistysten kanssa. V. 1900 saatiin porvarien äänillä
valtuustoon A. Johansson. Johanssonin 1901 siirryttyä pois paikkakunnalta tuli sijaan
R. Drockila. V. 1902 päätettiin valtuusmiesvaaleissa toimia taas yhdessä Helsingin ruot
salaisen työväenyhdistyksen kanssa ja työväenyhdistys omasta puolestaan asetti 4 ehdo
kasta. Näistä ainoastaan siivo ja hyvänsävy inen yhdistyksen puheenjohtaja Emil Perttilä
kelpasi.
Raastuvankokousta ääniasteikon alentamiseksi puuhattiin syksyllä 1902 Vapaaehtoi
sen palokunnan talolle. Samalla agitatsionikokousta, jossa äänioikeusolojen nurinkurisuutta arvosteltiin.
Suomenmieliset olivat muuttaneet ohjelmaansa ja pyysivät siitä Helsingin Työväenyhdis
tykseltä lausuntoa.
Suomenmieliset olivat nimittäin luopuneet 10 äänen asteikosta ja hyväksyneet belgia
laisen järjestelmän ja äänioikeus olisi ollut annettava ainoastaan niille, jotka suorittavat
kunnalle tuloistaan veroa. Mainittu puolue toivoi tämän ohjelmanmuutoksen perusteella
työväen kannatusta. Kysymys oli Helsingin Työväenyhdistyksen kokouksessa 19/2 02
lausunnon antamista varten. Tällöin kirjailija Lauri Soini (Sauramo) ehdotti hyväksyttä
väksi seuraavan lausunnon:
»Pysyen S. Työväenpuolueen ohjelman kannalla ja sen mukaan äänioikeusasiassa pitäen
toimintansa tarkoitusperänä yleistä yhtäläistä äänioikeutta kaikille holhouksesta vapaille
kansalaisille, ei työväki voi hyväksyä Suomalaisen puolueen ohjelmassa olevia äänioikeuden
rajoituksia. Mutta siitä syystä on sille annettava tunnustus, että suomenmielinen puolue
yhä kehittyy kansanvaltaiseen suuntaan, mutta katsoen varallisuussensuksen oikeudetto
maksi samoin kuin ääniasteikonkin, pitää työväki suomenmielisten velvollisuutena toimia
ei ainoastaan ääniasteikon tasoittamiseksi, vaan myöskin sen poistamiseksi.»
Tämän lausunnon yhdistyksen enemmistö hyväksyi. Kokouksessa ehdotti E. Valpas,
että suomenmielisten kanssa yhteistoiminta on mahdollinen ainoastaan sillä ehdolla, että
mainittu puolue hyväksyy S. Työväenpuolueen ohjelman.
HELSINGIN TYÖVÄEN OSUUSKAUPAN PERUSTAMISPUUHAT.
Helsingin
Työväenyhdistys oli aikaisemmin suosinut ravintoyhdistyksiä, jopa ko-operatiivisia tuotantoyhtymiäkin. Kysymys osuuskaupan perustamisesta Helsinkiin oli ensikerran yhdistyksen
kokouksessa esillä lokakuun 23 p:nä 1901. Tässä kokouksessa osuuskauppaliikkeestä piti
valaisevan esitelmän »Pellervoseuran» puhuja Hj. Torvelainen. Samassa kokouksessa valit
tiin pienempi komitea kysymystä valmistamaan. Tämä komitea 19/1 1902 yhdistykselle
ehdotti, että olisi ensin koetettava sovitella asiasta ko-operatiivisen kauppa- ja teollisuusliikkeen johdon kanssa, jos osuuskauppa voitaisiin yhdistää ko-operatiivisen liikkeen toi
mintaan. Näitä neuvotteluja sitten olikin. Mutta ne raukesivat. Sitten Oskari Lähde piti
osuuskauppaliikkeestä valaisevan esitelmän 17/8 1902 ja J. E. Kumenius tässä kokouksessa
ehdotti, että yhdistys päättäisi perustaa ko-operatiivisesta kauppa- ja teollisuusliikkeestä
riippumattoman osuuskaupan. Ja näin päätettiinkin menetellä. Valittiin taas 5-henkinen
komitea laatimaan osuuskaupalle sääntöjä. Säännöt tarkastettiin yhdistyksen kokouksessa
7/9 1902 pykälä pykälältä, mistä aiheutui hyvinkin kiivas väittely sen johdosta, että ko— 62 —
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mitean ehdotuksessa ei asetettu tiukkoja vaatimuksia osuuskuntaan liittyville. Kaikki
ostokset jäsenten olisi pitänyt tehdä yksinomaan osuuskunnan myymälöistä. Samalla
ehdotettiin, että osuuskunnan jäsen ei saa samaan aikaan kuulua muihin kauppaliikettä
harjoittaviin yhtymiin. Mutta noin ahtaat määräykset säännöistä poistettiin.
Kauppa päätettiin perustaa. Näin syntyi Helsingin Työväen Osuuskauppa. Mutta
se ei oikein tahtonut menestyä. Sota-aikana liike rappeutui ja lopuksi se yhdistettiin osuus
liike Elantoon, jonka yhteydessä kauppaliike on hyvin menestynyt.
Ko-operatiiviselle kauppa- ja teollisuusliikkeelle Helsingin Työväenyhdistys lainasi
kesällä 1903 2,000 markkaa. Mutta tuo liike ei ollut sillä summalla pitkälle autettu. Liike
teki v. 1904 vararikon ja yhdistys menetti mainitun saatavansa.
LAITON ASEVELVOLLISUUS ASETUS. Venäjällä voimassaolevassa lainsäätämis
järjestyksessä säädettiin Suomea varten uusi asevelvollisuuslaki v. 1900, jota sitten alettiin
täällä käytännössä toteuttaa. Keväällä 1902 oli määrätty kutsunnat tapahtuvaksi. Se
aiheutti monenlaisia mielenosoituksia. Eräissä kirkoissa papit eivät kuulutusta lukeneet,
asevelvolliset eivät saapuneet tarkastustilaisuuksiin. Suomettarelaiset ylioppilaat sitä
vastoin antoivat julistuksen, jossa kehoittivat asevelvollisia menemään kutsuntatilaisuuk
siin. Tästä riitti riitaa moniksi vuosiksi.
Helsingissä sattui katukahakoita poliisien, kasakkain ja yleisön välillä. Tätä tapausta
kuvaa seuraava ote Helsingin Työväenyhdistyksen pöytäkirjasta 19/4 1902.
Toimittaja A. B. Sarlin (Asa Jalas) kutsui yhdistyksen jäsenet kokoukseen yhdistyksen
huoneistolle ja ehdotti valittavaksi Pyykön puheenjohtajaksi. Tämän jälkeen Sarlin ehdotti,
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että »yhdistyksen kokous yksimielisesti lausuisi paheksumisensa perjantaina t. k. 18 päivänä
(huhtik.) tapahtuneiden katumellakoiden johdosta, jotka tosin alkujaan olivat aiheutuneet
poliisivirkamiesten epähienosta käytöksestä.» Vaikuttavina syinä oli semmoinen, kuin sota
väen tuonti Senaatintorille j. n. e., missä kasakat tekivät mielettömiä hyökkäyksiä väki
joukkoon ajaen nurin ihmisiä ja pieksäen syyttömiäkin kansalaisia. »Kokous kumminkin
lausuu vakavan toivomuksensa, että työnantajat ja työntekijät sekä yhdistyksen jäsenet
yleensä kukin kohdaltaan vaikuttaisivat siihen suuntaan, ettei järjestynyt työväki sekaan
tuisi katumellakoihin ja siten antaisi aihetta syytöksiin, jotka voisivat tulla vahingoittamaan
työväenyhdistyksen asiaa ja niitä periaatteita, joiden eteen järjestynyt työväki ponnistaa
kaiken voitavansa.»
Kokous muuten totesi, ettei järjestynyt työväki ollut katumellakoita alkuunpannut
eikä ottanut niihin osaa, vaan on alkuunpanijat etsittävä muilta tahoilta.
Tämänsuuntainen selostus tehdystä päätöksestä julaistiin sanomalehdissä. Kokouksessa
23/4 1902 esitti kaupungin valtuusmies muurari A. Johansson, että yhdistys yhtyisi kau
punginvaltuuston ehdotukseen vapaaehtoisen »kunnallisen suojeluskunnan» perustamiseen,
jossa olisi jäseniä kaikista kansaluokista. Ehdotus hyväksyttiin, vaikka tarkoituksen epäi
lijöitäkin oli.
Katumellakoiden sanottiin syntyneen järjestymättömien ja muutamain ajattelematto
mien ainesten poikamaisista yllytyspuheista. Mutta kun yhdistyksen jäsenten enemmistö
hyväksyi suojeluskunnan perustamisen, niin ei vähemmistökään sitä kovasti vastustanut.
Heti siihen ilmoittautui 50 jäsentä.
PUOLUEKOKOUS FORSSASSA ELOKUUN 17—20 PÄIVINÄ 1903. Tässä ko
kouksessa tehtiin useita kauaskantoisia päätöksiä. Niistä mainittakoon: Suomen työväen
puolueen nimi muutettiin »Sosialidemokraattiseksi puolueeksi» Suomessa. Puolueen ohjelma
uusittiin ja laajennettiin. Ohjelmassa määriteltiin kanta ammattij ärj estökysymykseen
ja osuustoimintaan. Hyväksyttiin myöskin jyrkkäsanainen julistus: »Mitä köyhät sanovat
äänioikeudesta?»
Puoluehallinnon ehdotukset puolueohjelmaksi ja kaikki muut Forssan kokouksessa
esille tulevat kysymykset otettiin Helsingin Työväenyhdistyksen kokouksessa 29 pnä tam
mikuuta 1903 keskusteltavaksi. Kysymyksen sosialidemokraattisen puolueen ohjelmasta
alusti metallityöläinen K. H. Henriksson. Pöytäkirjassa mainitaan, että Henriksson puhui
asiasta laajasti, mutta sekavasti, yhtyen kaikissa kohdissa puoluehallinnon laatimaan alus
tukseen. Samaan suuntaan meni V. Löfqvistinkin (Lehokkaan) lausunto.
Maatalousohjelmasta oli toimittaja A. B. Sarlinin laadittava lausuntoluonnos. Lisäksi puo
luekokouksen ohjelmaan päätettiin ehdottaa seuraavat kysymykset: 1) Kirkon, uskonnon
ja työväenliikkeen suhde toisiinsa; 2) J. E. Kumenius: Millä tavalla Suomessa agitatsioni
olisi järjestettävä? 3) Valpas: Työväenpuolueen suhde uuteen elinkeinolakiehdotukseen.
Minkälaisia muutoksia siihen olisi vaadittava? Työväenpuolueen suhde valtiopäiviin. Miten
niihin olisi suhtauduttava? 4) O. Leino: Nuoriso- ja raittiusliikkeen suhde työväenliikkee
seen ja päinvastoin.
Tässä kokouksessa valittiin 5-miehinen komitea laatimaan näistä ehdotusta yhdistyksen
lausunnoksi.
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Asiat tulivat uudestaan esille saman vuoden 15 p:nä helmikuuta pidetyssä kokouksessa,
jossa taas K. H. Henriksson käytti alustavan puheenvuoron sosialidemokraattisen puolueen
uudesta ohjelmasta. Hän piti tätä uudistusta aivan välttämättömänä. Samaten sitä, että
yksityisten omistusoikeus kaikkiin tuotannon välikappaleisiin lakkautetaan. Hän väitti,
että esim. maaomaisuus on jo yleensä kaikkialla siirtynyt muutamien harvojen kapitalis
tien käsiin, jotka eivät sitä itse viljele eivätkä anna toistenkaan viljellä. Alustajan mielestä
ei pienviljelys nyt enää kannatakaan koneellisen suurviljelyksen kanssa kilpailussa. Sen
täytyy siinä kukistua. Tästä on seurauksena pienviljelijäluokan kukistuminen ja painumi
nen palkkatyöläisten luokkaan. Työttömyys ja nälkään kuoleminen uhkaa osaa työväen
luokasta. Epäkohtaa ei voida poistaa muuten kuin yksityisen maanomistusoikeuden lak
kauttamisella.
Edvart Valpas arvosteli ohjelmaehdotusta ja alustajan lausuntoa erittäin ankarasti.
Hän nimittäin sanoi, ettei alustaja ole esittänyt ainoatakaan sitovaa todistetta kaiken
yksityisomistusoikeuden lakkauttamisen välttämättömyydestä. »Oma takki on aina hyvä
olemassa», sanoi hän. »Ei näitä kysymyksiä ratkaista 'Iloisen Englannin’ mukaan.» »Maa
omaisuuden yksiin käsiin kokoontumisesta ei ole mitään luotettavaa tilastollista tutkimustt
olemassa. Päinvastaista kehitystä väittää esim. E. Bernstein tapahtuneen Saksassa ja monee
tutkijat myöskin meillä. Pienviljelyksen kannattamattomuutta väitetään, mutta se ei ola
mitenkään pätevästi sillä todistettu.»
Mutta eräät muut puhujat sanoivat, että »Valppaan puhe oli pötyä». Yhdistys ei tehnyt
asiasta muuta päätöstä, kuin että keskustelu jäi vastaukseksi kysymykseen. Valittu komitea
ei ehtinyt antamaan kaikista sen käsiteltäväksi lykätyistä kysymyksistä yhdistykselle
mitään lausuntoa, joten ehdotettuja asioita ei saatukaan puoluekokouksen ohjelmaan.
Yhdistyksen edustajaksi Forssan kokoukseen ehdotettiin valittavaksi m. m. Valpasta,
mutta hän ehdottomasti kieltäytyi sillä syyllä, ettei yhdistys ollut uudesta ohjelmaehdo
tuksesta eikä muistakaan kysymyksistä tehnyt sitovia päätöksiä, vaan jättänyt edustajille
n. s. »vapaat kädet» menetellä harkintansa mukaan. Tällaisilla ehdoilla ei hän halunnut
lähteä yhdistyksen edustajaksi. Edustajiksi valittiin rouva Eeva Järvinen, neiti Sandra
Reinholdsson (I,ehtinen), maalari F. M. Orrela, Vilho Löfqvist (Lehokas) ja kirvesmies
Matti Hälleberg (Paasivuori). Puuseppäin a.y. puolesta Emil Perttilä ja Työmiehestä Edvart
Valpas.
Forssan kokous pidettiin pahimpana »sortoaikana». Kokouksen pitämiseen Forssassa
oli Hämeen läänin kuvernööri antanut luvan sillä ehdolla, että kokoushuoneen edustalla
seisovaan lippusalkoon nostetaan kokousajaksi Venäjän valtakunnan kauppalippu ja ettei
paikkakunnan työväelle pidetä kiihottavia puheita eikä esitelmiä ja että kokouksessa nou
datetaan sitä työjärjestystä, mikä on lupaa pyydettäessä esitetty. Kokousta seuraamaan
oh komennettu Hämeen läänin varalääninsihteeri Björkman ja paikkakunnan nimismies,
joiden velvollisuus oli heti hajoittaa kokous, jos jotakin aihetta siihen ilmaantuisi.
Ohjelmaehdotuksen periaatteita sisältävä osa oh jo ennen tätä kokousta otettu taka
varikkoon. Helsingissä Työmiehessä eivät sensuuriviranomaiset sallineet sitä ensinkään
julaista. Mutta Tampereella Kansan Lehdessä se sallittiin. Kokouksen osanottajille jaettiin
Kansan Lehdestä leikattuja ohjelmaehdotelman liuskoja.
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Kokouksessa noudatettiin sellaista menettelytapaa, että ensin käsiteltiin kaikki vähem
män tärkeät vaarattomat asiat, ja niistä puhuttiin mahdollisimman paljon. Esim. osuus
toimintaliikkeestä ja suhteista mainittuun liikkeeseen puhuttiin koko päivän.
Osuus
toimintaliike tunnustettiin yhteiskuntaa uudistavaksi liikkeeksi, jolle puolueen taholta oli
annettava täysi tunnustus ja kannatus. Ammattijärjestökysymystä käsitteli kokous Eetu
Salinin suullisen alustuksen pohjalla, ja kehoitti kokous ammattiyhdistyksiä ja liittoja
itse sopivan ajan tullessa ryhtymään toimenpiteisiin ammatti
järjestön perustamiseksi. Puoluehallinnon tuli avustaa ammatti
yhdistyksiä ja hittoja. Ammattijärjestöstä tuli muodostua palkka
työläisten yhteinen järjestö, johon olisi tilaisuus liittyä niilläkin yh
distyksinä ja liitoilla, jotka eivät halunneet kuulua sosialidemo
kraattiseen puolueeseen.
Äänioikeusasialle oli entistä enemmän huomiota kiinnitettävä.
Valtiopäivämiesvaalien toimittamispäivänä oli järjestettävä ko
kouksia ja kulkueita, ja niissä selostettava äänioikeusasiaa ja työ
väen suhdetta säätyvaltiopäiviin (»luokkaeduskuntaan»). Puolueen
jäseniä kehoitettiin luovuttamaan yhden päiväpalkkansa puo
lueen äänioikeusrahastoon. Puoluehallinnon oli julkaistava äänioikeusasiaa selostavia kirjasia ja lentolehtisiä, joita oh levitettävä
Aug. Vat-men, »Veli
Vatanen».
työväestön keskuuteen. Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina oh
edelleen järjestettävä työväen mielenosoituskulkueita puheineen ja Toimi monet vuodet puo
kiertävänä puhu
esitelmineen. Näissä kulkueissa oh myytävä puolueen mielen- lueen
jana, osaksi omalla kusosoitusmerkkejä, joita puoluehallinto kustansi. Puolueen puhu tannuksellaankin. Oli
kuoli
jiksi otettiin V. Eehokas ja Aug. Vatanen. Sen lisäksi puoluehallinto valtiopäivilläkin,
keväällä v. 1923. Hel
valtuutettiin ottamaan useampiakin puhujia, jos varat riittävät. singin tvöväki saattoi hä
hautaan
Viimeisinä asioina melkein ilman keskustelua hyväksyttiin puo net kulkueessa
Malmille.
lueen uusi ohjelma ja »mitä köyhät sanovat äänioikeudesta?» Näitä
kumpaakin vastaan teki muistutuksia ainoastaan Valpas. Eräät muutkin edustajat yhtyi
vät niihin. Hänen muistutuksensa ohjelmaehdotusta vastaan ohvat osaksi kielellisiä ja
osaksi asiallisia. Puolueen uusi nimi oh kielellisessä suhteessa väärä. Ja se muutettiinkin
myöhemmin. Asiallisia ne ohvat siinä suhteessa, ettei ohjelman periaatteellisen puolen sana
muodot olleet tieteellisen tarkkoja. Tuotannon välikappaleet vaadittiin otettaviksi yhteis
kunnan omiksi. Oliko kirveet, sahat, puukot y. m. pikku työkapineetkin samalla otet
tava, vaiko ei, sitä ei selvitetty. Uuden ohjelman hyväksymisellä ei Valppaan mielestä
ollut mitään kiirettä. Valpas ei myöskään hyväksynyt äänioikeusj ulistusta »Mitä köyhät
sanovat äänioikeudesta?», kun siinä ilman eroitusta kiellettiin pätevyys »luokkaeduskunnan»
(säätyeduskunnan) laatimilta laeilta, ja sanottiin, että niitä työväestö noudattaa ainoastaan
sikäli kuin valtiovalta pakkokeinoina voi niitä saada noudattamaan. Valpas huomautti,
ettei työväestö voi työväensuojelus- ja tapaturmavakuutuslakien suhteen asettua tuolle
vastustuskannalle. Ja maataloudellista asemaa työväen omain etujensa tähden täytyy
aina kannattaa. Mutta näitä muistutuksia ei kokouksessa otettu huomioon.
Kokouksen jälkeen puoluehallinto äänioikeusjulistuksesta »Mitä köyhät sanovat ääni
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oikeudesta?» otti 40,000 kappaleen painoksen. Julistusta levitettiin työväenyhdistysten
jäsenten keskuuteen tuhansia kappaleita. Ammattiyhdistykset ja osastot perustivat äänioikeusrahastoja, joihin miehet maksoivat 10 ja naiset 5 penniä kuukaudessa jäsenmaksuja.
Työmiehessä otettiin 2,000 kappaleen ylipainos puolueen ohjelman käytännöllisestä puolesta,
mutta senkin viranomaiset ottivat takavarikkoon. Paino-olot olivat ahtaat.
AGITAATTORIEN OPPIKURSSEJA. Ensimmäiset sellaiset olivat vv. 1902—1903 vaih
teessa Turussa, toiset Helsingissä v. 1904. Helsingin Työväenyhdistys myönsi 300 mk.
puolueelle kurssien järjestämiseksi. Ja Helsingissä olleet kurssit järjestettiin työväenyhdis
tyksen nimessä »Sivistyskurssien» nimellä. Näin meneteltiin senvuoksi, kun oli pelättävissä,
että viranomaiset eivät salli puoluehallinnon, joka oli Turussa, tulla Helsinkiin agitaattorien
opetuskursseja järjestämään. Luennoitsijat sai kyllä puolueha linto hankkia ja kustantaa.
Huoneiston yhdistys luovutti maksutta. Kolmannet tällaiset kurssit olivat Lahdessa 1906.
V. 1904 tapauksista mainittakoon, että kun keväällä ensimmäisenä sunnuntaina kesä
kuuta toimeenpantiin tavanmukainen mielenosoitusretki Mäntymäelle, niin tällöin eräät
aktivistien palveluksessa olleet henkilöt taajassa väkijoukossa heittivät ilmaan paperilippusia ja eräs Väinölä-niminen mies ominlupinsa kiipesi puhujalavalle ja luki lappusesta:
»Alas Bobrikoff ja mateleva senaatti». Poliisitkin olivat aivan hämmästyneitä tästä häikäile
mättömästä menettelystä. Väinölä käytti tilaisuutta hyväkseen ja juoksi pakoon. Eivätkä
poliisit saaneet häntä kiinni. (Kerrottiin että V. oli mennyt Ameriikkaan.)
Kesäkuun 16 päivänä 1904 tapahtui sitten Eugen Schaumanin tekemä kenraalikuver
nööri Bobrikoffin murha. Sen teon valtiollisia seurauksia on eri piireissä arvosteltu eri ta
valla. On selvää, ettei yhden valtiollisen toimihenkilön murha yksinään suuria muutoksia
aikaan saa. Jos taantumukselliset ainekset tuntevat olevansa kyllin voimakkaat, niin täl
laiset tapahtumat voivat kuristusta lisätäkin. Mutta Venäjällä valtiollinen tilanne oli Ja
panin sodan ja sisäisen vapausliikkeen vaikutuksesta kehittynyt siihen asteeseen, ettei Suo
messa valtiollista sortoa sillä kertaa käynyt lisääminen.
Tämän jälkeen samana kesänä tuli Suonien kenraalikuvernööriksi ruhtinas Obolensky.
Hän noudattikin jonkun verran vapaamielisempää politiikkaa kuin hänen edeltäjänsä.
Yleisiä työväenkokouksia, samoin ammattiliittojen edustajakokouksia sallittiin maassamme
jo syksyllä 1904 pitää. Esitelmä- sekä kansalaiskokouksia ja eri puolueitten puoluekokouksia
saatiin myöskin panna toimeen.
YLIMÄÄRÄINEN PUOLUEKOKOUS HELSINGISSÄ 25—28 P:NÄ SYYSKUUTA
1904. Elokuussa 1904 hallitus julkaisi kansan tiedoksi, että syksyllä tulee toimitettavaksi
valtiopäivämiesvaalit, ja että senaatti oli valmistanut ehdotuksen laiksi valtiollisesta ääni
oikeudesta, jonka pääasiassa tiedettiin sisältävän seuraavaa: Äänioikeus porvarissäädyn
vaaleissa olisi myönnetty kaikille hyvämaineisille miespuolisille Suomen kansalaisille, jotka
kaupungissa olivat vähintäin 800 mk:n vuosituloistaan suorittaneet kunnallisveroa. Lisäääniä annettiin sivistyksen ja perheellisyyden perusteella. Se, joka oli suorittanut ylemmän
kansakoulun kurssin, sai 2 ääntä, joka tämän lisäksi on täyttänyt 35 vuotta ja ollut naimi
sissa, sai 3 ääntä ja ylioppilastutkinnon suorittaminen oikeutti saamaan 4 ääntä.
Maalla talonpoikaissäädyn vaaleissa oli ääni- ja vaalioikeuden saamisen ehtona vähin
täin 500 markan vuosituloista suoritettu kunnallisvero tai manttaaliin pannun maan, rälssi68 —

tilan, tai verotilan omistaminen tai vakaalla hallinto-oikeudella kruununtilan tai kuninkaan
kartanon hallitseminen.
Talonpoikaissäädyn vaalit tapahtuisivat valitsijamiesten kautta.
Vaali- ja äänioikeutta ei annettu naisille, ei vakinaisesti pestatuille palvelijoille tai sota
miehille eikä niille, joilla oli useamman kuin lähinnä edellisen vuoden kruunun- tai
kunnanverot maksamatta.
Kun valtiopäiville tiedettiin ' tä
mänsuuntainen äänioikeuslakiesitys
hallituksen toimesta tulevan, niin
Viipurissa ja Helsingissä työväenyh
distysten kokouksissa otettiin keskus
teltavaksi ylimääräisen puolueko
kouksen pitäminen, josta myöskin
Työmies-lehdessä julaistuissa kirjoi
tuksissa lausuttiin sensuuntaisia mie
lipiteitä, että puoluekokous olisi ko
koonkutsuttava päättämään työväen
suhteesta valtiopäivämiesvaaleihin.
Toimittaja E. Valpas Helsingistä oli
lähettänyt puoluehallinnolle kirjelYhdistyksen ravintolaa: entinen naisten puoli,
män, jossa hän ehdotti ylimääräisen
puoluekokouksen kokoonkutsuttavaksi asiasta päättämään. Samaa ehdotti Viipurin työ
väenyhdistys. Mutta puoluehallinnon turkulais-tamperelais-oululaiset jäsenet katsoivat
kokouksen pitämisen tarpeettomaksi, koska Forssan kokouksessa tehdyt päätökset äänioikeusasiasta olivat heidän mielestään kyllin selvät.
Mutta sitten valtiopäiväin kokoonkutsuminen ja valtiopäivämiesvaalit antoivat yli
määräisen puoluekokouksen kokoonkutsumiselle uutta aihetta.
Kysymys oli puoluehallinnon kokouksessa Turussa esillä 12 päivänä syyskuuta, jolloin
helsinkiläisten taholta tehtiin sellainen ehdotus, että puoluehallinto päättäisi kutsua yli
määräisen puoluekokouksen Helsinkiin 25—28 päiväksi syyskuuta. Viipurilaiset kannat
tivat tätä ehdotusta, turkulaiset ja porilaiset vastustivat. Tamperelaisista oli ainoastaan
Matti Vuolukka saapuvilla *).
Samaan aikaan kuin puoluehallinto oli koolla, oli uusi kenraalikuvernööri matkalla
Pohjois-Suomessa, jolla matkalla hän m. m. poikkesi Tampereellekin. Tampereella sekä
porvarit että sosialistit lähettivät lähetystönsä kansan toivomuksia lausumaan korkealle
hallitusmiehelle. Työväen lähetystön johtajana oli Yrjö Mäkelin. Hän piti sitten Obolenskylle mahtipontisen puheen. Valpas Työmiehessä leimasi lähetystön käynnin »ylhäi
*) Puoluehallinnon tamperelaiset jäsenet Y. Mäkelin ja H. Lindroos eivät ehtineet saapua puoluehallinnon kokoukseen syystä, että he kuuluivat siihen lähetystöön, joka kenraalikuvernööri Obolenskyn
Tampereella käydessä hänelle esitti työväen toivomukset. Ja kun puoluehallinnon kokous Turussa sattui
samaksi päiväksi, niin mainittujen jäsenten oli mahdotonta ehtiä Turkuun. Jos he olisivat saapuneet
niin ylimääräistä puoluekokousta ei olisi kokoonkutsuttu.
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sissä» käynniksi, jollainen ei sopinut sosialisteille. Tästä seurasi riitakirjoituksia Kansan
Lehdessä ja Työmiehessä.
Puoluehallinnon päätöstä ylimääräisen puoluekokouksen pitämisestä Helsingissä ter
vehdittiin tyydytyksen tunteilla. Mutta Tampereella Kansan Lehdessä yllytettiin työväen
yhdistyksiä olemaan puoluekokouksen edustajain vaaleissa vaalilakossa. Helsingin Työ
väenyhdistyksen kokous 9 ja 16 päivänä syyskuuta käsitteli niitä kysymyksiä, jotka yli
määräisessä puoluekokouksessa tulivat esille. Viimeksimainitussa yhdistyksen kokouksessa
42 äänellä 9 ääntä vastaan hyväksyttiin ehdollinen vaalilakkokanta. Nuo 9 jäsentä kannat
tivat ehdotonta vaalilakkoa. Samassa kokouksessa päätettiin, että puoluekokouksen olisi
määrättävä koko maassa puolueelle yhtäläinen menettelytapa. Yhdistys valitsi 9 edustajaa,
vaikkei sillä olisi ollut oikeutta valita useampaa kuin 6.
Kokouksen pidosta ilmoitettiin poliisimestari Carstedtille, joka luuli puolueen sääntöjä
virallisesti vahvistetuiksi eikä vaatinut, että olisi lupaa pyydetty.
Kokous pidettiin Helsingin Työväenyhdistyksen talolla Yrjönkatu 27. Edustajat lausui
tervetulleiksi yhdistyksen esimies Emil Perttilä. Avauspuheen piti puoluehallinnon puheen
johtaja K. F. Hellsten Turusta. Puheenjohtajaksi valittiin Emil Perttilä Helsingistä, Eetu
Salin Porista, Heikki Lindroos Tampereelta ja K. F. Hellsten Turusta. Sihteeriksi J. K. Kari.
Kokouksen tärkeimpinä kysymyksinä olivat työväen suhde valtiopäiviin ja menettely
tapakysymys.
Mutta ennenkuin kokous pääsi varsinaisiin ohjelmakysymyksiin, vaati Yrjö Mäkelin
tamperelaisten puolesta puoluekokouksen antamaan vastauksen Tampereen työväenyhdis
tyksen puoluehallinnolle lähettämään kirjeeseen, oliko lähetystön käynti kenraalikuvernöö
rin luona kumarrusmatka, kuten Työmies-lehti on lukijoilleen uskotellut, vai eikö?
Kokous lykkäsi asian johtavaan valiokuntaan, ja kun kysymys sieltä palasi, aiheutui
siitä pitkä ja riitaisa keskustelu.
Riitaa lisäsi vielä se seikka, että puoluekokouksen alussa eräs V. Itkonen »Proletaarikomitean» nimessä oli edustajille jakanut monistettuja lappuja, joissa törkeällä tavalla
hyökättiin Yrjö Mäkelinin kimppuun, syyttäen häntä kurjaksi onnenonkijaksi. *)
Y. Mäkelin syytti näistä lappusista Työmiehen toimitusta, josta seurasi riitaa ja melua
kokouksessa.
Seurasi sitten Y. Mäkelinin kenraalikuvernöörille pitämän puheen esittäminen ja arvos
telu. **)
E. Valppaan laatimat ponnet jaettiin painettuna kokouksen osanottajille. Ne olivat
seuraavat:
»Työväenliikkeen henkilöiden antautuminen puoluetoimintaan porvarillisten kanssa heikontaa siten
työväenliikettä, että se synnyttää erimielisyyttä ja toistensa vastustamista työväen yksilöiden, ryhmäin
ja eri paikkakunnilla olevain osain välillä ja täten estää ja hidastuttaa anastuksista kärsiväin kansalais
ten -vahvaksi ja työväen tilan parannuksia aikaansaavaksi puolueeksi kehittymistä, jonka johdosta kokous
päättää,
*) Näiden lappusten johdosta Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta pani vastalauseensa.
**) Mainittu puhe on julaistu Helsingissä pidetyn ylimääräisen kokouksen pöytäkirjassa sivuilla
34—36.
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Yhdistyksen ravintolaa: juttutupa,
että työväenliikkeen henkilöiden porvarillisten kanssa sovinnolliseen puoluetoimintaan pyrkiminen
on ylipäänsä vältettävä;
että työväenliikkeen henkilöt velvotetaan vaikuttamaan etupäässä työväen keskuudessa valtiollisen
ja ammatillisen järjestymisen edistämiseksi ja
että puolueeksi yhtyneiden eri osain on toimittava koettamalla karttaa erimielisyyksiä ynnä veljesvihan synnyttämistä ja mahdollisimman yhtenäisesti.
Koska Suomen työväki valtiopäiväjärjestyksen mukaan on sekä maaseudulla että kaupungeissa
estetty' ottamasta osaa edusmiesten valitsemiseen ja
koska Suomessa on rahavaltaisia puolueita, jotka kieltäytyivät laittamasta työväen vaatimusten
mukaista äänestysjärjestelmää ja tällä Suomen kansan puolelta enimmän auttavalla tavalla tukemasta
valtiopäivälaitosta sen aseman horjuttamis- ja vallansupistamispyyteitä vastaan, niin päättää kokous,
että työväen ei ole valtiopäiväasioissa millään tavalla autettava sellaista tai sellaisia puolueita eikä
yhdyttävä niihin.
Sitävastoin sallii kokous maamme valtiollisen aseman puhtaasti kansanvaltaisten pyrkimysten edul
lisuuden huomioonottaen,
että työväki auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla puoluetta, joka kaikkialla Suomessa, missä se har
joittaa vaalitointa, valitsee henkilöitä; puolueemme paikallisen osan kanssa sovitellen, jos paikkakunnalla
on työväen puoluejärjestö, jotka suostuvat toimimaan, että porvaris- ja talonpoikaissäädyn valitsemisessa
tulisi 2i vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille yleinen, yhtäläinen ja välitön äänioikeus.»

Siltä varalta, ettei Suomessa ole sellaista puoluetta, joka nuo vaatimukset hyväksyisi,
ehdotettiin päätettäväksi, ettei puolueeksi yhtynyt työväestö saa kannattaa sellaisen puo
lueen vaalitoimintaa eikä antaa puoluemiehiään niiden valittavaksi ja että puolueyhdistyksien on ryhdyttävä kunkin paikkakunnallaan sellaisiin toimenpiteisiin kuin Forssan kokouk— 7i

sessa tehdyt päätökset mielenosotusten järjestämisestä edellyttävät. Valpas alusti samassa
kokouksessa suullisesti kysymyksen »Mikä menettelytapa?», joka on sitten ilmestynyt myös
kin kirjasena. Turkulaiset, tamperelaiset ja oululaiset olivat jo tehneet perustuslaillisen
puolueen kanssa sopimuksia yhteisestä menettelytavasta valtiopäivämiesvaaleissa. Tästä
syystä he jyrkästi vastustivat sitä, että kokous hyväksyisi puolueelle yhtäläisen menettely
tavan, jota olisi koko maassa noudatettava. E. Salin y. m. olivat taktillisista syistä ehdot
toman vaalilakon kannalla, vaikka Salin tosiasiassa oli turkulaisten ja tamperelaisten kannalla,
ja kun asianomaisessa valiokunnassa eivät saaneet helsinkiläisiä kannaltaan perääntymään,
niin E. Salin valiokunnan enemmistön nimessä kokoukselle ehdotti, ettei kokous määräisi
puolueelle yhtäläistä menettelytapaa, vaan eri paikkakunnilla saisivat puolueosastot itse
menettelytavastaan päättää. Helsinkiläiset ehdottivat, että edellämainitut Valppaan laa
timat ponnet hyväksyttäisiin.
hopuksi pitkän ja riitaisen väittelyn jälkeen tehtiin päätös. Puheenjohtajana oli K. F.
Hellsten. Hän ehdotti äänestettäväksi: »pannaanko puolue kahtia vai eikö?» Kahtiajakoa
kannatti 29 ja yhdessä pysymistä 66 edustajaa. Lopullisessa äänestyksessä helsinkiläisten,
s. o. Valppaan laatimia ponsia, kannatti 55 ja vastusti 15 edustajaa. E. Salin pani päätöstä
vastaan vastalauseensa ja ilmoitti, etteivät puolueen jäsenet ole velvollisia tehtyä päätöstä
noudattamaan.
Helsinkiläisten kannalla olevat edustajat lausuivat kyllä tietäneensä, millaisten ponsien
puolesta olivat äänestäneet, ja paheksuivat Salinin menettelyä.
Puolueen yleisiksi menettelytapa-ohjeiksi hyväksyttiin seuraavat ponnet:
»Puolueeksi yhtyneiden yhdistysten, puoluelehtien ja puolueeseen kuuluvain yksilöjen on toimittava
mahdollisimman yhtenäisesti, seuraamalla puoluekokousten ja puoluehallinnon antamia ohjeita.
Erimielisyyksiä, jotka eivät johdu tosiasiallisista syistä, ja erittäinkin veljesvihaa on kartettava.
Puolueen sanomalehdissä tulee vallita puolueen jäseniin nähden mahdollisimman suuri sanavapaus.
Periaatteessa eriävät mielipiteet on päästettävä julkisuuteen, ilman että lehtien toimitukset olisivat oikeu
tetut tekemään kirjoituksiin, milloin ne ovat varustetut kirjoittajan nimellä tai tunnetulla nimimerkillä,
muita muutoksia kuin kielivirheiden korjauksia. Jos joku luulee toimituksen taholta vääryyttä kärsineensä,
niin valittakoon hän siitä asianomaisen lehden johtokunnalle, ja jos hän ei ole tämän päätökseen asiassa
tyytyväinen, lehden yhtiökokoukselle sekä vihdoin puoluehallinnolle.
Yhteistoimintaa porvarillisten puolueitten kanssa on ylipäänsä vältettävä, paitsi mikäli se koskee
kunnallisilla aloilla työskentelemistä, joissa ei puoluekokous tahdo tehdä rajoituksia.»

Tämän mielenkiintoisen kokouksen merkitystä on eri kannoilla olleitten taholta arvos
teltu eri tavalla ja arvostellaan vieläkin.
Perustuslaillisten ja suomettarelaisten välillä tällöin vallitsi katkera viha. Perustuslail
liset näyttivät olevan voiton puolella. Suomettarelaiset heti tämän kokouksen jälkeen
pitivät Helsingissä puoluekokouksensa, jossa päättivät, »että puolue periaatteessa hyväksyy
yleisen, yhtäläisen, välittömän äänioikeuden, ja käytännössä pyrkii melkoista lähemmäsitä».
Tällä päätöksellä he arvelivat aikaansaavansa yhteistoimintaa sos.-dem. puolueen kanssa.
Mutta siinä erehtyivät. Suomettarelainen puolue sen johdosta heti poisti entisestä ohjel
mastaan neljännen lisä-äänen, joka olisi annettu yliopistossa suoritetun tutkinnon perus
teella. Hallituksen laatimasta äänioikeuslakiehdotuksesta poistettiin kaikki lisä-äänet.
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Mutta niin vähäisiä kuin suomettarelaisten tekemät periaatteelliset ja käytännölliset
äänioikeuspäätökset olivatkin, niin niillä oli kuitenkin pelottavan suuri vaikutus nuorsuomalais-perustuslailliseen puolueeseen, joka heti suomettarelaisen puoluekokouksen jälkeen
piti puoluekokouksensa Viipurissa ja siellä päätti, että puolue periaatteessa hyväksyy ylei
sen yhtäläisen äänioikeuden, mutta käytännössä pyrkii yleistä äänioikeutta kohden. Tämä
päätös näyttää syntyneen estämään sosialidemokraattien ja suomettarelaisten pelättyä
yhteistoimintaa.
Puoluekokouksen päätöstä rikottiin Turussa, Tampereella, Oulussa ja Porissa. Kansan
Tehdessä ja Länsi-Suomen Työmiehessä yllytettiin sitä rikkomaan. Turusta porvarit aut
toivat äänillään valtiopäiville faktori J. A. Salmisen, Tampereelta H. Lindroosin (Y. Mäkelin
oli pudonnut), Oulusta puolueen monivuotisen sihteerin J. K. Karin. Porin työläiset äänes
tivät nuorsuomalaista Mikko Latvaa. Helsingin ruotsalainen työväenyhdistys myöskin
rikkoi päätöstä. Se asetti valtiopäivämiesehdokkaikseen R. Drockilan ja maisteri M. Holm
bergin, mutta ei saanutkaan niitä ruotsalaisen vastapuoleen listoille.
Helsingin suomalainen järjestynyt työväki oli vaalilakossa. Helsingin Työväenyhdistys
hyväksyi puoluekokouksen päätökset ja moitti niitä edustajiansa, jotka olivat puoluekokouk
sessa äänestäneet vastoin yhdistyksen antamia evästyksiä. Yhdistys päätti panna toimeen
mielenosoituskokouksen valtiopäivämiesvaalipäivänä Ylioppilastalolla. Kokous kutsuttiin
kokoon suurella ilmoituksella Työmiehessä. Siinä lueteltiin kaikkien yhdistysten ja osas
tojen nimet. Tällä tavalla ilmoittaen saatiin työläisiä suuret joukot liikkeelle. Sali tuli
tupaten täyteen. Eikä tarvinnut pyytää poliisilta kokouksen pitoon lupaa.
Työmiehessä asetuttiin jyrkästi tuomitsemaan niitä, jotka puoluekokouksen päätöksiä
rikkoivat. Eniten huomiota herätti eräs Työmiehessä julkaistu Valppaan kirjoitus nimeltä
»Kultainen ketju», jossa kirjoittaja historiallisten tapausten valossa erittäin mustin värein
kuvasi ruotsalaisen puolueen toimintaa, jonka liittolaisena olivat nuorsuomalaiset ja viime
mainittujen liittolaisina osa sosialidemokraatteja.
Tämä kirjoitus lainattiin kaikkiin huomattaviin suomettarelaisen puolueen lehtiin,
ja se herätti kiukkua ja katkeruutta perustuslaillisella taholla.
Eivätkä sitä edes kaikki helsinkiläiset työläisetkään hyväksyneet. Useat ammattiosastot
lausuivat siitä paheksumisensa. Ja keväällä 1905 Helsingin Työväen Sanomalehtiosakeyhtiön vuosikokouksessa piti kirjoittajalle lausuttaman ankara paheksuminen. Mutta
kun kaikki, mitä kirjoituksessa oh ennustettu, oli toteentunut, niin paheksuminen kirjoit
tajaa vastaan ei tullut kysymykseenkään.
VUODEN 1904—1905 VALTIOPÄIVÄT JA ÄÄNIOIKEUSLIIKKEITÄ.
Valtio
päivät alkoivat joulun edellä 1904. Kolmessa säädyssä oh perustuslaillisilla puolueilla enem
mistö ja mukana oh kolme sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvaa edustajaa.
Muutamia työväen aseman parantamista tarkoittavia anomuksia tehtiin, m. m. normaalityöpäivästä, josta J. K. Karin, H. Lindroosin ja J. A. Salmisen anomus päättyi seuraavaan
ponteen
»että Habitus asettaisi komitean tekemään lakiehdotusta aluksi 10-tuntisen sekä sit
temmin 8-tuntiseksi vähittäin lyhenevän normaahtyöpäivän toimeensaamiseksi ja että
ensituleville valtiopäiville annettaisiin armollinen esitys asiasta.»
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Tehtiin myöskin esitys kieltolaista ja hallituksen esitykset äänioikeuden laajentamisesta
sekä yötyön poistamisesta leipuriammatista. Tehtiin säädyille myöskin n. s. »suuri anomus»
laillisten olojen palauttamisesta. Säädyt noudattivat jarrutuspolitiikkaa. Eivät käsitelleet
hallituksen kiireellisiä rahaesityksiä, suostuntaveroja y. m. s. ja koettivat sillä tavalla pa
kottaa hallitusta, venäläistä virkavaltaa, palauttamaan maahan »lailliset olot».
Helsingin Työväenyhdistys päätti kokouksessaan 13 p:nä helmikuuta järjestää jo saman
kuun 20 päivänä Senaatintorille ensimmäiset mielenosoitukset. Sinne mentiin Rautatien
torilta kulkueessa lippuineen. Perillä sitten Matti Hälleberg luki erään julistuksen, jossa
vaadittiin, että säädyt »tekevät hallitukselle sellaisen anomuksen, että nykyinen nelisäätyinen
luokkaeduskuntalaitos poistettaisiin ja sen tilalle saataisiin yksikamarijärjestelmä».
Tällaista muutosta vaadittiin sentähden, »että nykyinen eduskuntalaitos jo suhteettoman
kokoonpanonsa tähden on hyljättävä; sentähden, että se on epäkäytännöllinen, koska toi
sinaan saattaa kaksi säätyä asettua toista kahta vastaan, joten päätöksen tekemisestä ei
tule mitään ja sentähden, että se on häpeäpilkkuna sivistykselle ja kansan kulttuurille sekä
muistuttaa keskiajan kastilaitosta ja on mitä pirullisin irvikuva tasa-arvolle ja veljeydelle».
Helsingin Työväenyhdistys, ammattiosastot ja paikallisjärjestö asettivat erityisen äänioikeuskomitean, jonka tuli valtiopäiväin koossa ollessa seurata äänioikeus- ja kieltolakikysymysten säädyissä esilletuloa. Ja siksi päiväksi, jos se suinkin mahdollista on, järjestää
Helsingissä suuret mielenosotukset, joihin olisi kutsuttava muilta paikkakunnilta edustajia.
Mutta tuolle komitealle oli perin vaikeata ryhtyä mielenosotuksilla säätyjä pahoittamaan
työtä tekemään, koska Helsingin Työväenyhdistyskin hyväksyi säätyjen jarrutuspolitiikan.
Yhdistyksen eräässä kokouksessa nostettiin kysymys siitä, miten olisi meneteltävä,
ja samalla lausuttiin mielipiteitä siitä, että niin pian kuin säädyt saavat myöntävän vas
tauksen n. s. »suureen anomukseen» ja saavat sovinnon venäläisten kanssa, niin Suomen
porvaristo hylkää työväen äänioikeusvaatimukset. Mutta näin ei olisi saanut perustus
laillisista sanoa. Useat puhujat leimasivat sellaiset puheet »suomettarelaisiksi». Voimakkaasta
painostuksesta ei näin ollen voinut tulla mitään.
Äänioikeusesitykset, kuten kaikki muutkin työväelle tärkeät kysymykset tulivat sää
dyissä esille vasta myöhään keväällä. Komitean jäsenet saivat sosialistisilta valtiopäivämiehiltä tietää, että äänioikeusasia tulee säädyissä käsiteltäväksi huhtikuun 13 ja 14 p.
1905. Heti ryhdyttiin mielenosotusta valmistamaan. Mutta pitempien matkojen takaa
maalta eivät työväenyhdistykset voineet lähettää Helsinkiin edustajiaan.
Puhelimella annettiin heti tieto Turkuun, Tampereelle, Viipuriin y. m., mihin helposti
voitiin tieto antaa.
Helsingin Työväenyhdistys hätyytettiin illaksi kokoukseen päättämään mielenosotuksen toimeenpanosta. Se valitsi myöskin komiteaan E. Valppaan, M. Turkian ja M. Paasivuoren, laatimaan ponsia, jotka mielenosotuskokouksessa esitettiin.
Huhtikuun 14 p. kello 10 aamulla kokoontui sankat joukot kansaa Rautatientorille,
josta lippujen liehuessa ja torvien soidessa marssittiin Senaatintorille. Kulkueen edellä
ensimäisenä kannettiin lippua, jossa oli tunnuslauseena: »Kaikkien maiden köyhälistö,
liittykää yhteen.» Sitte nähtiin pitkin kulkuetta lippuja, kaikki punaisia, tunnuslauseineen,
niinkuin »Alas matelijat!», »Alas äänioikeuden vastustajat!», »Yleinen, yhtäläinen, välitön
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vaali- ja äänioikeus», »Kieltolaki väkijuomille», »Alas laki, joka riistää naisilta ihmisyyden!»,
»Alas äänioikeuden vastustajat», »Kansan tahto on korkein lakimme», »Yksikamarijärjestelmä», »Eläköön sosialidemokraatit», »Alas luokkaedut», »Kansanvalta on kansan turva»,
»Pois laittomat olot» j. n. e.
Mielenosottajien riveissä laskettiin olleen 11,000 miestä ja 5,000 naista eli yhteensä
16,000. Nikolainkirkon portaat ja Senaatintori olivat täynnä väkeä, arviolta noin 35,000
kansalaista. Tämä oh voimallisin ihmisvirta, mitä milloinkaan sitä ennen oli Helsingissä
nähty.
Senaatintorilla puhuivat Matti Paasivuori, tohtori V. Voionmaa, Yrjö Sirola Tampereelta,
Seth Heikkilä Turusta ja raittiusväen puolesta tohtori Matti Helenius. Sähkösanomia saapui
Porista, Oulusta y. m.
Illalla kello 7 tienoissa kokoonnuttiin Rautatientorille, josta taas lippuineen ja muine
tunnuslauseineen kulkue marssi säätytaloa piirittämään. Päivällä Senaatintorilla hyväk
sytyt ponnet oli valittu lähestystö toimittanut kullekin säädylle. Aatelittomissa säädyissä
oli kussakin yksi edusmies ottanut vastaan nuo työväestön vaatimukset. Pappissäädyssä
tämä tehtävä oli professori Allan Serlachiuksella, porvarissäädyssä opettaja J. K. Karilla
ja talonpoikaissäädyssä kanttori Huopasella. Ulkona oleva väkijoukko huusi »eläköötä»
yleiselle yhtäläiselle äänioikeudelle. Aatelissäädyssä ei kukaan työväen vaatimuksia esit
tänyt. Perustuslailliset eivät halunneet niitä esittää ja suomettarelaiset eivät uskaltaneet.
Osa esitetyistä vaatimuksista kuului seuraavasti:
»1) Suomi olisi jaettava sellaisiin äänestyspiireihin, että kussakin olisi lähimain yhtä
paljon 21 vuotta täyttäneitä kansalaisia;
2) että niitten kansalaisten pitäisi valita, kunkin äänestäessä yhdellä äänellä, kansallis
kokous;
3) se kansalliskokous säätäisi Suomelle kansanvaltaiset perustuslait ja yhden ainoan kan
saneduskunnan, johon kukin 21 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen olisi oikeutettu äänestä
mään edustajia.
Kun asiasta oli porvarissäädyssä keskusteltu klo i:een yöllä, ryhdyttiin asiasta äänes
tämään. Äänestys tapahtui Karin ja Renvallin ehdotusten välillä, siis että ryhdytäänkö
asiasta nyt heti päättämään vai lykätäänkö asia ensi valtiopäiville ratkaistavaksi, jos sil
loin lailliset olot ovat palautetut. Äänestyksessä voitti Renvallin ehdotus 51 äänellä 14
vastaan, joten siis äänioikeutta ei porvarissääty katsonut kansalle poikkeuslakien vallitessa
suotavaksi. Ulkona seisovan kansan kiukku saavutti huippunsa, kun äänestyksen tulos
sille ilmaistiin. »Alas porvarit», jyrisi nyt valtavana.
Samalla tavoin kulki tieto talonpoikaissäädynkin keskusteluista, saaden osakseen joko
»hyvä»- tai »alas»-huutoja. Lausuttiin välillä »Puukenkäarmeijan marssi». Kun saapui
tieto, että ritari- ja aatelissääty ynnä porvarissääty olivat asian ratkaisun siirtäneet seuraaville valtiopäiville, nousi ulkona Säätytalon edustalla väkijoukossa suuttumuksen myrsky.
Huudettiin »Mennään sisälle ja otetaan väkisten.» Valppaan täytyi nousta puhumaan ja
rauhoittamaan väkijoukkoa, ettei vain väkivaltaisuuksiin ryhdyttäisi, koska porvaristo
saisi siitä tekosyyn hyökätä työläisiä vastaan ja hävittää yhdistykset. Työväenjärjestöt
oli hinnalla millä tahansa säilytettävä. Puheessaan leimasi hän kaikki väkivaltaisuuksiin
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yllyttäjät työväenliikkeen tuhoa tahtoviksi. Työväen järjestöjä oli suojeltava kuin silmäterää, sillä ainoastaan niiden avulla me voimme taistella ja voittaa. »Alas» voitte huutaa
porvareille, mutta ei muuta. Hän ehdotti, että laulettaisiin »Työväen marssi» ja sen päälle
mentäisiin rauhallisesti kukin kotiinsa.
Ratkaisu siis siirtyi seuraaville valtiopäiville.
Tätä tilaisuutta taiteilija Kari (Helin) kuvaa maalaamassaan taulussa »Kansa odottaa»,
josta jäljennöksiä on useitten ammattiosastojen ja puoluejärjestöjen toimistoissa. (Katso
sivu 27!)
Porvariston menettelyn leimasivat heidän ystävänsä »Porvariston häpeäpäiväksi». Miel
ten katkeruutta jatkui kesällä jonkun aikaa, mutta kuitenkin se verrattain pian haihtui.
KATUMIEKENOSOTUKSIA y. m. Valtiopäiväin koossa ollessa tammikuun 18 päivänä
toimeenpanivat »salaiset» voimat oikein ensiluokkaisen mielenosoituksen. Esplanaadin
puiston täydeltä marssi kansaa toisilla käsissä pieniä punaisia lippuja Senaatintorille, Alek
santeri II:sen patsaalle laulamaan »Maamme»-laulua. Sieltä takaisin Aleksanterinkatua
kaduntäydeltä. Särjettiin raitiotievaunujen ikkunoita ja muutamia kaadettiin kyljelleen.
Joukko riensi Antinkatu pään Uuden Suomettaren konttorin ja toimiston ikkunoita sär
kemään ja huusivat: »kasketaan vähän raitista ilmaa sisälle!»
Tästäkin mielenosoituksesta syytettiin porvarillisella taholla Helsingin Työväenyhdis
tystä ja Valpasta. Kaupungin viskaali Albrecht lähetti siitä kirjelmän yhdistykselle, ja
toimitti hän siitä jonkunlaisen tutkimuksenkin, mutta siinä ei mitään raskauttavaa pal
jastunut. Kesällä oli parikin mielenosoitusta Senaatintorilla. Yksi koski venäläisten taholta
lausuttua uhkausta, että Suomessa vastedes tehdyt valtiolliset murhat käsiteltäisiin sota
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oikeuksissa, jotka olisivat olleet lainvastaisesti asetettuja tuomioistuimia. (Prokuraattori
Soisalon-Soininen murhattiin keväällä 1905.) Elokuussa pantiin toimeen mielenosoitus
Helsingin poliisilaitosta vastaan. Poliisilaitos huudettiin »alas». Sille huudolle raastuvan
oikeuden jäsenetkin palkongeilta hattuaan kohottivat ja yhtyivät alashuutoihin.
ÄÄNIOIKEUSLIIKKEITÄ. Helsingin Työväenyhdistyksen toimesta syksyllä 1905
kutsuttiin ylioppilastalolle parikin kertaa yleinen työväenkokous äänioikeusasian pohti
mista varten. Tarkoitus oli vaatia raastuvankokouksen kokoonkutsumista ja ääniasteikon alentamista kahteen ääneen.
Eräässä sellaisessa kokouksessa kirjailija Matti Kurikka, joka juuri oli saapunut Ameri
kasta, esitti oman ohjelmansa.
Loppuponsien perusteluissa Kurikka ankarasti tuomitsi aktivistien politiikan. Hän
leimasi sen kevytmieliseksi seikkailupolitiikaksi, josta köyhille kodittomille työläisille ei
koskaan mitään hyvää lähde. Kapitalististen valtapuolueitten on luovuttava yksinmääräämisoikeudestaan ja työväen on tarjottava sovinnon kättä. Kurikka olisi tyytynyt kaksi
kamariseen eduskuntalaitokseen. Eikä hän keisariltakaan veto-oikeutta olisi kokonaan
riistänyt. Hän piti sellaisen myönnytyksen tekoa majesteetille historiallisena välttämättö
myytenä.
Mitään varmaa loppupäätöstä näissä kokouksissa ei tehty. Raastuvankokouksen pitämisvaatimuksista luovuttiin eikä Kurikankaan ohjelmaa hyväksytty. Tämä kaikki vain osottaa,
miten vähän vielä syyskuussa todella tiedettiin lähestyvästä »suurlakosta».

VUODEN 1905 SUURLAKKO.
Suurlakon yksityiskohtaiseen kuvaamiseen en ryhdy. Mutta muutamia piirteitä tästä
niin voimakkaasti maamme työväenliikkeeseen vaikuttaneesta tapauksesta on tässä kerrot
tava.
Suurlakosta on suurin ansio ja kunnia lankeeva Venäjän köyhälistölle. Siellä suuret,
valtavat lakot olivat jo lokakuun lopussa levinneet yli koko laajan valtakunnan. Sanoma
lehdet sisälsivät niistä laajoja selostuksia. Tiesivät kertoa myöskin siitä, että Venäjän rau
tatieläiset olivat lausuneet moitteita Suomen rautatieläisille siitä, etteivät he olleet lopetta
neet Pietarin ja Viipurin välillä rautatieliikennettä eivätkä ryhtyneet tukemaan heitä tais
telussaan.
Näistä taisteluista oli Venäjällä tuloksena jonkinlaisen perustuslain antaminen kansalle
ja eduskunnan eli duuman luominen.
Suurlakon alkamisesta Suomessa on Aug. Rissanen *) Työmiehessä kertonut m. m.
seuraavaa:
Jo pitkän aikaa sitä odotettiin, hommattiin ja puuhattiin, mutta ei kenelläkään ollut
aavistustakaan, että se kävisi niin nopeasti ja ennen kaikkea rauhallisesti. Ei tippaakaan
verta vuotanut Helsingissä. Että vallankumouksen täytyy kerran tulla, siitä ei kenelläkään
*) Rissanen on jo parikymmentä

uotta ollut Amerikassa
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ajattelevalla ollut epäilystä, mutta arveltiin sen vaativan paljon uhreja. Saapuivat sitten
viimeistä edellisellä viikolla tiedot poliittisista suurlakoista Sisä-Venäjän osittain vielä
tähän saakka koskemattomilla seuduilla. Odotettiin jännityksellä sen levenemistä halli
tuksen pääpaikkaan Pietariin. Sanoma saapui: »Pietari lakossa, koko pyhää Venäjän maata
järkyttävät proletariaatin voimanponnistukset vapaan valtiollisen elämän aikaansaamiseksi».
Nyt on sopiva hetki iskeä, iskeä tulisen voimakkaasti, välähti silloin monen päässä. Jo
perjantaina lokak. 27 p. kokoontui pienempi ryhmä pohtimaan, eikö olisi mahdollista saada
suurlakkoa Suomessa tai ainakin tavalla taikka toisella saada rautatieliikenne Pietarin
radalla keskeytetyksi ja siten lopullisesti eristää Venäjä muun maailman yhteydestä. Työn
otti tehdäkseen Arbetaren’in toimittaja, ylioppilas K. G. K. Nyman ja matkusti lauantaiiltana Viipuriin. Koko sunnuntain oh Helsingissä sähköä ilmassa. Väkeä oli »torppa» täynnä.
Ihmisiä tuli ja meni väitellen kiivaasti. »Torpan» pöydät paukkuivat nyrkkien iskuista.
Aamupäivällä keskusteltiin lakon mahdollisuuksista, iltapäivällä esitettävistä vaatimuksista.
Pistä pantiin kiertämään, nimiä kerääntyi ja maanantain kokous päätettiin. Illalla kokoontui
ylioppilaiden sosialidemokraattinen yhdistys Työmiehen toimituksessa. Käytettiin kiivaita
puheita ja agitatsiooni lakon hyväksi päätettiin aloittaa heti. Kokous päättyi marseljeesin
ja internationalen laulamiseen. Sivumennen olkoon mainittu, että samana iltana kokoontui
muutamia porvariston luottamushenkilöitä, jotka vasta keskustelivat avustuksen hankki
misesta Pietarin—Viipurin linjan rautatiemiehistölle, joka päivällä oli päättänyt tehdä
lakon! Maanantaiaamuna olivat jo muutamat työpaikat lakossa ja klo 2 marssi työväki
Rautatientorille jättäen työpaikkansa. Kokouksen avasi Matti Kurikka ja esitti ponneksi:
»Antaen sydämellisimmän kannatuksen Venäjän kansan nykyiselle taistelulle
vapautensa ja inhimillisten oikeuksiensa puolesta kehottaa kokous Suomen työ
väestöä yli maan lakkaamaan työstä ja asettaa valiokunnan valmistamaan suun
nitelmaa kansamme tulevaa toimintaa varten.»
Toimikuntaan valittiin E. Valpas, M. Kurikka, A. Rissanen, P. Eeppänen, Ida Ahlstedt,
E. Perttilä, I. Heitto ja G. Johansson. Kokouksen lopuksi laulettiin »Työväen marssi».
Komitea sai toimekseen neuvotella perustuslaillisten kanssa mahdollisesta yhteisestä ohjel
masta. Iltapäivällä sulkeutui työpaikka toisensa jälkeen. Rautatieliikenne lakkasi klo 12
yöllä. Komitea teki työtä käskettyä. Klo 5 oli sillä perustuslaillisten kanssa neuvottelu
Ignatius & Renvallin toimistossa. Yhteistyö näkyi jo heti alussa mahdottomalta. Niine
hyvineen sieltä lähdettiin. Perustuslailliset puhuivat laillisista oloista, me taas kansallis
kokouksen kokoonkutsumisesta.
Tiistaina klo 8 ap. kokoontui komitea ja otti nimekseen kansallislakon keskuskomitea.
Puheenjohtajaksi valittiin Emil Perttilä ja sihteeriksi A. Rissanen. Päivällä klo 2 pidettä
vään kokoukseen vahttiin puhujiksi Kurikka, Valpas, Hälleberg ja ruotsiksi puhumaan
maisteri Arvid Mörne. Kun ruokatavarain kauppiaat tilapäisen pulan johdosta aikoivat
korottaa kohtuuttomasti hintoja, niin päätettiin että ne oh pysytettävä entisellään. Samoin
päätettiin, ettei lakkopäiviltä saa kantaa asuntovuokria. Tietoja komitean toiminnasta
päätettiin yleisölle antaa painamalla monistuslaitteella julistuksia (kirjapainoja ei voitu
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käyttää), joita kiinnitettiin katupylväisiin. Tämän tiedonantotoimiston johtajaksi valit
tiin toimittaja Emil Hytönen (Elo). Kello 2 pidettiin^ yleinen kansalaiskokous Rautatien
torilla, jonne myöskin lakon tehnyt kaupungin poliisikunta marssi. Jo aamupäivällä oli
muodostettu komppania kansalliskaartia, jokajheti valtasi poliisilaitoksen keskusaseman.
Illalla muodostui uusia komppanioita, jotka vahasivat muut poliisiasemat. Kello 2:n ko
kouksessa valittiin lisäjäseniä kansallislakkokeskuskomiteaan: Matti Hälleberg (Paasivuori),
S. Hellsten, Valfrid Perttilä, Mimmi Kanervo, K. G. K. Nyman,
A. Caselius, E. V. Hytönen (Elo) ja Matti Haikarainen. Illalla
kävi komiteaa tervehtimässä rautatieläisten lähetystö, joka ilmoitti
yhtyvänsä rautatientorilla esitettyihin vaatimuksiin, pyytäen saada
ottaa osaa kahdella jäsenellä komitean töihin. Rautatieläiset sit
ten valitsivat komiteaan Juho Grönholmin (Jalon) ja J. Jussilan.
Kansalliskaartia eli muodostettu yhä lisää. Porvariston ta
holta tyrkytettiin kaartien ylipäälliköksi entistä erotettua poliisi
mestaria, eversti I. Gordieta, mutta siihen ei suostuttu. Työväes
tön taholla vaadittiin näin tärkeälle paikalle omaa miestä. Mutta
mistä sellainen löydettäisiin, tuli kysymykseksi. Muistettiin hy
vän
maineen sotilaitten keskuudessa saavuttanut kapteeni Johan
Juho Jalo (Grönholm).
Suurlakkokomitean jäsen. Kock. Mitäs muuta kuin haettiin mies paikalle. Hän tuli ja
Tuomittiin v. 19 t 8 kan suostui noudattamaan komitean^antamia määräyksiä.
salaissodan johdosta kuo
Päivän sanomalehdistä näytti, ettäFviipurilaiset toverit olivat
lemaan. Pääsi jouluna v.
1921 ehdonalaiseen
yhtyneet perustuslaillisten vaatimuksiin ilman ehtoja, se näytti
vapauteen.
meistä arveluttavalta itsenäisyyden puutteelta. Päätettiin lähettää
K. G. K. Nyman ylimääräisellä junalla Viipuriin koettamaan saada siellä asiat oikealle tolalle.
Kansakoulujen lähetystö jätti kansakoulun opettajien kokouksesta pöytäkirjanotteen,
josta kävi ilmi, että enemmistö oli päättänyt yhtyä työväen vaatimuksiin.
Koko seuraavan yön valvoivat useimat komitean jäsenet.
Keskiviikkona 1 p. marrask. aamun koittaessa kokoontui komitea täysi-istuntoon ja
ryhtyi muovailemaan ohjelman toista osaa ja sen valmiiksi saatua sähkötettiin ohjelma
kokonaisuudessaan kaikkiin kaupunkeihin ja tärkeimpiin maaseutuyhdistyksiin.
Tullivahtimestarit ja kirjaltajat ilmoittivat yhtyvänsä muun työväestön vaatimuksiin.
Iltapäivällä kävi raittiusväen lähetystö ilmoittamassa yhtymisestä työväen ohjelmaan.
Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta — —. Tuon lauseen huomasi
Valpas pitävän paikkansa. Pappeja siis tarvittiin julistamaan innon sanaa kaikelle kansalle.
Niitä tarjoutui hankkimaan ja toimeensa vihkimään ja järjestämään Valpas, jonka komitea
upeasti nimitti kansanvalistusministeriksi. Mutta perustuslailliset, ne eivät antaneet rauhaa.
Lähetystö niitä kävi taas pyytämässä neuvotteluun Uusmaalaisten talolle. Pantiin torstaina
Hälleberg, Haikarainen, Ahlstedt, Kurikka ja Rissanen matkaan, vaikka hyvin tiedettiin,
että sovintoa ei saada aikaan. Ainoastaan Kurikan pää kävi pyörälle entisten vihollistensa
kauniista puheista. Vanha laulu laillisuudesta siellä kuultiin; hiukan jankattiin ja lähdettiin.
Aamupäivällä otettiin vastaan lähetystöjä ja puuhailtiin kaikenlaisissa järjestämishommissa.
Muunmuassa kansallismieliset polyteknikot ilmoittivat yhtyvänsä työväkeen.
A
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Torstaina hyökkäsivät Kosonen, Salin, Kihlman, Mäkelin ja Lindström Tampereelta
tänne katsomaan hyvää kaupunkiamme ja sitä valloittamaan mahdollisesti porvarien syn
nistä, mutta huomasivatkin, ettei täällä ollut itse asiassa missään suhteessa heidän »punaisesta
julistuksestaan» poikkeavat vaatimukset.
Tähän tapaan kertoi asiasta alusta alkaen mukana ollut henkilö. Keskuskomitean
puheenjohtajana oh myöhemmin Paavo Leppänen, vara
puheenjohtajana Salomon Hellsten. Valpas ei ottanut
osaa komitean muuhun työhön kuin kansalaiskokouk
siin puhujäin hankkimiseen. Kurikka erotettiin komi
teasta.
Rautatieläisten lakkoon yhtyminen ja heidän edus
tajansa valitseminen kansallislakon keskuskomiteaan
lisäsi suuresti työväen vaikutusta lakon johtoon ja
aseman valtiaaksi pääsemiseen. Järjestystä valvomaan
perustettiin kansalliskaarti ja punainenkaarti. Yli
päällikkönä oli kapteeni Kock ja hänellä apulaisena
Eero Haapalainen.
Alussa kansalliskaarteihin liittyi porvareita, ylioppi
laita ja polyteknikkoja y. m. Mutta muutaman päivän
kuluttua, kun porvariston vaatimukset tulivat tyydy
tetyiksi, vaativat porvarit lakon lopettamista. Kun ei
Salomon Hellstén.
siihen suostuttu, alkoivat he tehdä mahdollisimman
paljon kiusaa ja koettivat kaikenlaisilla vehkeilyillä syr Yhdistyksen monivuotinen puheen
ja toimihenkilö. Suurlakkojäyttää Kockin ja saada oman miehensä, eversti Gordien johtaja
komitean varapuheenjohtaja.
Kuollut v. 1922.
tilalle. Työväen vaatimukset lakkoviikolla olivat m. m.
yleinen yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus, yksikamarinen eduskuntalaitos ja yleisellä yhtäläisellä äänioikeudella valitun kansallisko
kouksen koolle kutsuminen säätämään Suomen kansalle uutta perustuslakia.
Perustuslailliset eivät tahtoneet kansalliskokouksesta kuulla puhuttavan mitään, vaan
ylimääräiset valtiopäivät oli kutsuttava uudistuksista päättämään.
Suurlakosta oli seurauksena hallitsijan 4 päivänä marraskuuta 1905 antama julistuskirja,
joka sillä hetkellä tyydytti melkein kaikki perustuslaillisen puolueen vaatimukset.
Mutta työväen vaatimuksia ei se tyydyttänyt. Työväestössä oli suuri epäluulo, eikä
ilman syytä, valtiopäiviä kohtaan. Olihan siellä kaksi etuoikeutettua säätyä, joihin eivät
mitkään vaaleissa annetut lupaukset vaikuttaneet. Eivätkä porvarilliset voineet antaa
mitään takeita siitä, että valtiopäivät, jos ne saavat kokoontua, hyväksyvät yksikamarisen
eduskuntalaitoksen, mikä oli työväestön tinkimätön vaatimus.
Tästä syystä jatkettiin lakkoa julistuskirjasta huolimatta. Työväen taholta vaadittiin
myöskin väliaikaisen hallituksen asettamista, joka panisi toimeen kansan vaatimukset. La
kon jatkaminen ja tuo aije, asettaa hallitus, pelotti sekä porvareita että muita. Mainitseepa
Kockkin muistelmissaan, ettei hänkään ollut aivan levollinen tuon väliaikaisen hallituksen
vaalin suhteen.
6
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Lopuksi kansallislakon komitea vakavan harkinnan jälkeen päätti väliaikaisen halli
tuksen asettamisen muuttaa ehdotukseksi.
Lauantaina marraskuun 4 p. piti tuon väliaikaisen hallituksen vaalin tapahtua. »Torisenaatin» jäsenlista oli seuraava:
J. K. Kari, opettaja, Turku, N. R. af Ursin, tohtori, Turku, E. Perttilä, puuseppä, Hel
sinki, M. Hälleberg, kirvesmies, Helsinki, A. F. Fihlman, asemamies, Tampere, Yrjö Sirola,
toimittaja, Tampere, R. Drockila, faktori, Oulu, M. Latva, opettaja, Pori, Severi Nyman,
maisteri, Tampere, Erkki Reijonen, rahastonhoitaja, Tampere, M. Rosendahl, rehtori, Oulu,
A. Mikkola, nimituomari, Turku, Eero Erkko, kirjailija, Helsinki, J. N. Danielson, valtio
neuvos, Helsinki, Allan Serlachius, professori, Helsinki, Väinö Vallin, tohtori, Helsinki,
Santeri Alkio, kirjailija, Laihia, Georg Schauman, amanuenssi, Helsinki, Theodor Homén,
professori, Helsinki, J. Kock, kapteeni, Helsinki, L. Gripenberg, senaattori, Helsinki, Leo
Mechelin, senaattori, Helsinki, Edvard Ramsay, kenraali, Helsinki, Nestor Huoponen, kant
tori, Kirvu. (Edvard Valpas jäi sakista pois kun hän jyrkästi kieltäytyi.)
Kapteeni Kock antoi sitten seuraavan julistuksen:
»Kansalaiset!
Kaiken väärinkäsityksen välttämiseksi ilmoitan Keskuskomitean päättäneen rautatientorin kokouk
selle kello 2 esittää väliaikaisen hallinnon asettamisesta, että kokouksen päätös ehdotetaan hallitsijan
vahvistettavaksi.
Kansalliskaartin päällikkö
Johan Kock.»

Sunnuntaina marraskuun 5 päivänä antoi kansallislakon keskuskomitea luvan painattaa
hallitsijan julistuskirjan, jotta se voitiin jakaa kansalle. Julistus on julaistu m. m. kirjassa
Ammattiyhdistysliike, Suomi I, jossa muutenkin on seikkaperäinen kuvaus suurlakosta.
Marraskuun 5 päivän illalla kävi eräs lähetystö, joka kapteeni Kockin pyynnöstä oli
valittu, kenraalikuvernöörin luona panssarilaiva »Slavalla».
Lähetystöön kuuluivat V.
Vallin (Voionmaa), Eero Erkko, S. Hellsten, Fihlman, M. Hälleberg ja Kock. Lähetystön piti
vielä kerran esittää kenraalikuvernöörille työväen toivomukset uudet hallituksen suhteen.
Mutta lähetystön käynnistä ei ollut muuta tulosta, kuin että lähetystössä mukana olleet
työväen edustajat tulivat vakuutetuiksi siitä, että lakon jatkaminen oli hyödytöntä. Obolensky ilmoitti lähetystölle, että hän katsoo lakon jatkamisen lakoksi hallitsijan julistuskirjaa
vastaan ja vaati lakon lopettamista. Kun työväestön taholta ilmaistiin, ettei luoteta por
varien antamiin lupauksiin, niin hän sanoi, että onhan työväestöllä jälellä vaatimustensa
toteuttamiseksi sama keino, jota se nyt niin hyvällä menestyksellä on käyttänyt. Obolensky
sanoi lähetystölle m. m. seuraavaa: »Te olette vapautenne saavat venäläisen työmiehen
selkänahalla». Ja tässä hän lausui katkeran totuuden.
Maanantaina marraskuun 6 pnä lopetettiin lakko. Lopettamiskokous pidettiin Senaatin
torilla.
Eräät herraskaiset yrittivät kokoontuneiden joukossa saamaan pakokauhua huutamalla:
»Kasakat tulevat!» ja olivat vähältä onnistuakin. Mutta kansalliskaartin rivit estivät pe
lästyneiltä pääsyn torilta. Tällä teolla olisi muuten ollut vakavat seuraukset.
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Tori oli täynnä väkeä. Sille luettiin useista eri paikoista julistus, joka päättyi seuraaviin
ponsiin:
»Suomen riistäjäluokka, porvaristo, ei ole yhtään parempi kuin sen arvoisat kanssaveljet muissa
maissa. Proletariaatin ja porvariston jyrkkä ero on selvästi tullut näkyviin. Tämän johdosta ehdottaa
suurlakkokomitea:
1) että koska lakon jatkaminen tällä kertaa kahta vihollista vastaan on mahdoton, ja sen äärimmäi
syyteen pitkittäminen olisi hyödytöntä voimien tuhlausta, on sen vuoksi lakko keskeytettävä ja varus
tauduttava uuteen, vieläkin ankarampaan taisteluun, jonka Suomen proletariaatti tästä lähin tulee koh
distamaan porvaristoa ja sen nyt turvattuja etuoikeuksia vastaan. Siis on jyrkästi pysyttävä erillään
kaikista niistä ryhmäkunnista, jotka eivät hyväksy juhlallisen julistuksemme periaatetta, ja alettava
kiihkeä agitatsioni työväen järjestäytymiseksi ja koottava varoja ja tarpeita pian lähestyvää ratkaisevaa
hetkeä varten;
2) Kansalliskaartit ovat yhä edelleen toimessaan pysytettävät, kullakin seudulla olosuhteiden mukaan,
sekä porvarilliset ainekset niistä pois potkittavat. Helsingin Kansalliskaartin päällikkö, kapteeni Johan
Koek, joka on erinomaisesti toimensa täyttänyt ja nauttii työväen luottamusta, toimii tästälähin koko
maan kansalliskaartien ylipäällikkönä;
3) Kaikki väkijuomaliike koko maassa on pysyvä lakkautettuna, kunnes eduskunta kansan toivo
musten mukaan laatii kieltolain. Samoin on ohjesään töinen prostitutsioni pysyvä lakkautettuna;
4) Sosialidemokratia en puoluekokous kutsutaan puoluehallinnon päätöksen mukaan viipymättä
kokoon järjestämään tehokkaan toimintaohjelman köyhälistön taistelulle.»

Tiistaina marraskuun 7 p. kello 2 kapteeni Kock ja muut työväen luottamushenkilöt
poistuivat keskusasemalta ja kapteeni Malm sekä pormestari v. Haartman maistraatin edus
tajina ottivat poliisikeskusaseman haltuunsa.
Työväen taholta oli lausuttu toivomus, että kapteeni Kock ryhtyisi Helsingin poliisimestariksi. Mutta itse hän katsoi sen toimen hänelle soveltumattomaksi, koska hän ei olisi
enää työväen luottamusmies, vaan palvelisi porvarillista yhteiskuntaa.
Kansallislakkokomitean apuna oli myöskin työväen valitsema »Kauppa- ja teollisuus
laitosten järjestelykomitea», joka järjesti ruokatavarain sekä muut kaupat ja määräsi niissä
noudatettavan järjestyksen sekä kauppain aukioloajat y. m. niissä esiintyvät seikat.
Puoluehallinto, joka sijaitsi Turussa, o jotenkin syrjässä lakon johdosta. Ainoastaan
muutamia sen yksityisiä jäseniä oli lakon ak ana Helsingissä. Kansallislakon keskuskomitea
lähetti Turkuun puoluehallinnolle kutsun saapua Helsinkiin ja lähetti junan noutamaan
tulevia. Mutta Turussa oli joltain taholta junan saapuessa Turkuun levitetty sellainen val
heellinen tiedonanto, että juna tuo Helsingistä aseita ja punaista kaartia. Tästä oli seurauk
sena, että kasakat täyttivät rautatienaseman ja juna seisahtui muutaman kilometrin pää
hän Turusta, joten puoluehallinnon jäsenet eivät päässeet matkustamaan Helsinkiin. Sun
nuntaina marraskuun 5 p. lähetettiin Helsingistä N. R. Ursinille, puoluesihteeri J. K. Karille
ja varatuom. Antti Mikkolalle kutsu saapua heti Helsinkiin. Mutta ainoastaan puolue
sihteeri Kari saapui, joutuen siten viimeisinä lakkopäivinä olemaan pääkaupungissa mukana
asioista neuvottelemassa.
Paitsi Karia olivat lakkoviikolla Helsingissä Eetu Salin Porista, osaksi Yrjö Mäkelin,
Kössi Kaatra, Fihlman ja V. Kosonen Tampereelta. Näistä Salin ja V. Kosonen tehokkaasti
ottivat osaa lakon johtoon.
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Suomettarelainen senaatti myönsi kapteeni Kockin anomuksesta kansalliskaarteille
130,000 markkaa lakkoviikolta palkkioksi järjestyksen pidosta. Tästä varojen myöntämi
sestä perustuslaillisten sanomalehdet moittivat senaattia. Niitä sanottiin »Juudaksen 30
h opeapenningiksi».
Lakon jatkamisen seurauksena oli, että porvaripuolueitten täytyi, vaikkakin vasten
mielisesti, tehdä työväen lakkokomitealle lupauksia. Yleisen, yhtäläisen äänioikeuden
he helpommin lupasivat. Mutta perustuslailliset eivät antaneet mitään takeita siitä, että
he hyväksyvät yksikamarisen eduskunnan, jos valtiopäivät kutsutaan kokoon ja ne saavat
eduskuntauudistuksesta päättää. Kun heiltä kysyttiin, voivatko he antaa takeita tästä,
niin he aina vastasivat: Omasta puolestamme me kyllä kannatamme sitä. Mutta emmehän
me voi siitä mitään takeita antaa. Ja kun takeita ei annettu, niin lakkoa jatkettiin mah
dollisimman kauan. Suomettarelaiset koettivat pulasta pelastua »laillisen kansalliskokouksen»
avulla, joka olisi valittu yleisellä äänioikeudella ja jolle valtiopäivät olisivat päättäneet
luovuttaa valtansa väliaikaisella perustuslakisäädöksellä, jonka hallitsija olisi vahvistanut.
Perustuslailliset eivät tahtoneet tietää mitään laillisesta eikä laittomasta kansalliskokouk
sesta. He m. m. vaativat ylimääräisiä valtiopäiviä, joiden tuli saada uudistuksista päättää.
Suurlakon seurauksena oli myöskin, että suomettarelaiset erosivat hallituksesta. Senaatti
oli jo lokakuun 30 p:nä päättänyt erota ja samalla anoa hallitsijalta julistuskirjaa.
Lakon alussa oli porvaripuolueilla ollut yhteisiä neuvotteluja kenraalikuvernöörin luona,
joissa he olivat saaneet toimekseen laatia luonnoksen eli ehdotuksen hallitsijan julistuskir
jaksi. Mutta yhteistyö perustuslaillisten ja suomettarelaisten kesken ei ollut pitkälle jat
kunut. Julistuskirjan luonnoksen olivat laatineet Leo Mechelin ja Grotenfelt.
Suomettarelainen hallitus sai eron ja perustuslailliset muodostivat hallituksen, joka
kukistui v. 1908. Kenraalikuverfiööri Obolensky sai myöskin eron ja hänen jälkeensä ni
mitettiin Suomen kenraalikuvernööriksi salaneuvos Gerard.
Kun suurlakossa työväen vaatimukset eivät tulleet tyydytetyiksi, vaan työväentaholta
esitetyistä uudistuksista kutsuttiin päättämään valtiopäivät, joihin ei luotettu, niin pakot
taakseen valtiopäiviä jossain määrin tyydyttämään työväestöä, oli varustauduttava uuteen
suurlakkoon ja sen varalta säilytettiin suurlakkokomitea supistetussa muodossa seuraavaan
kesään. Myöskin punainen kaarti säilytettiin. Sen toiminta koetettiin heti suurlakon jäl
keen laadituilla ohjesäännöillä pitää määrättyjen rajojen sisällä. Ohjesäännöt, jotka ovat
julaistut teoksessa Ammattiyhdistysliike, oli sosialidemokraattinen puoluetoimikunta
hyväksynyt jouluk. 7 pnä 1905. Kaartin komentajana oli Kaarlo Luoto.
YLIMÄÄRÄINEN PUOLUEKOKOUS TAMPEREELLA. »Suurlakosta» ja valtiopäivämiesvaaleista johtui, että puolueen oli taas pidettävä ylimääräinen puoluekokous
Tampereella. Helsingin Työväenyhdistys lähetti tähän kokoukseen 15 edustajaa.
Tässä kokouksessa esilletulevaa kysymystä vaaleihin osanotosta oli Helsingin Työväen
yhdistys edeltäpäin valmistellut. Yhdistys asetti 10-miehisen komitean, johon m. m. kuu
luivat Aug. Rissanen ja M. Turkia. Komitean enemmistö asettui jyrkän vaalilakon kannalle
ja vähemmistö, jonka muodosti Turkia, ehdotti vaaleihin ehdollista osanottoa. Yhdistys
hyväksyi enemmistön kannan. Nämä katsantokannat Tampereen puoluepäivillä kiivaasti
törmäilivät vastakkain.
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Matti Kurikka, joka m. m. edusti Helsingin Työväenyhdistystä, koetti etsiä sovinnon
tietä. Hän ehdotti, ettei sosialidemokraattinen puolue puolueena ota osaa vaaleihin, vaan
jättää yksityisille vapaat kädet toimia niinkuin hyväksi näkee. Mutta tämä ehdotus ei
saanut kannatusta.
Tamperelaiset, turkulaiset ja oululaiset olivat nytkin vaaleihin osanottamisen kannalla.
Eetu Salin oli nyt jyrkän vaalilakon kannalla, arvostellen vaaleihin osanottoa puolustavain
ehdotuksia ankarasti. Menettelytapavaliokunnan enemmistö ehdotti ehdollista porvarien
kanssa vaaleihin osanottoa, vähemmistö jyrkkää vaalilakkoa. Vähemmistön ehdottama
ponsilauselma oli seuraava:
u) Koska sosialidemokratinen puolue ei nykyisen valtiopäiväjärjestyksen mukaan osanotollaan
valtiopäivämiesvaaleihin voi saada minkäänlaista vaikutusvaltaa luokkaeduskunnassamme, vaan päin
vastoin vaaleihin osaaottamalla tukisi porvarillista luokkaeduskuntalaitostamme ja himmentäisi luokka
rajoja, päättää puoluekokous, että sosialidemokratisen puolueen tulee pysyä täydellisesti erillään tule
vista valtiopäivämiesvaaleista ja kieltää porvarillisia puolueita ottamasta puolueen jäseniä vaali
listalleen.
2) Koska puolue tietää, että vallassa olevat luokat eivät mielisuosiolla luovu luokkaeduistaan, katsoo
puolue olevansa pakotettu taistelukeinonaan vaatimuksiensa toteuttamiseksi käyttämään suurlakkoa,
ja käskee jäseniään ja kaikkia köyhälistön oikeuksia ja vapautta harrastavia kansalaisia kaikilla keinoilla
varustautumaan ratkaisevaan taisteluun proletariaatin vapauttamiseksi.»

Tämä ponsi tuli 191 äänellä 96 vastaan kokouksen päätökseksi.
Eduskuntalaitoksen uudistamisen johdosta asianomainen valiokunta ehdotti, että puolue
kokous velvottaisi puoluehallinnon asettamaan 5-henkisen komitean, joka valtiopäivien
kokoontumiseen mennessä valmistaisi yksityiskohtaisen ehdotuksen kansanvaltaisesta
eduskuntalaitoksesta. Sen olisi tullut myöskin ottaa käsiteltäväkseen kaikki valtiopäiville
tulevat tärkeimmät ehdotukset, jotka koskevat eduskuntalaitosta, ja julkaista niistä puoluelehdissä arvosteleva lausunto. Komiteaan ehdotettiin valittavaksi E. Valpas-Hänninen,
J. K. Kari, M. Hälleberg, H. Lindroos ja Aatto Siren. Lopullinen valitseminen jätettiin
kuitenkin puoluehallinnolle.
H. Koskinen ehdotti ylimääräisenä kysymyksenä otettavaksi esille senaattorikysymyksen.
Varmana huhuna jo silloin kerrottiin, että puolueen sihteerinä sen perustamisesta saakka
toiminut J. K. Kari kutsuttaisiin senaattoriksi. Mutta tämä Koskisen ehdotus puheen
johtajan ehdotuksesta huutoäänestyksellä hylättiin. *)
Puoluehallinto, joka puolueen perustamisesta saakka oli ollut Turussa, päätettiin nyt
siirtää Helsinkiin. Puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta oli jo ennen tätä kokousta
päättänyt erota, ja solidaarisena toimeenpanevan valiokunnan kanssa ilmoitti koko silloinen
puoluehallinto luopuvansa toimestaan.
Toimeenpanevaan valiokuntaan valittiin Helsingistä seuraavat: Emil Perttilä, E. ValpasHänninen, Aug. Rissanen, H. Lindroos, M. Hälleberg, M. Turkia ja Ida Ahlstedt. Maaseudulta
*) Helsingin Työväenyhdistyksen kokouksessa 16/11 05 Aug. Rissanen ehdotti, että yhdistys esittäisi
J. K. Karille vaatimuksen olla menemättä Mechelinin muodostamaan hallitukseen. Ehdotus kaikilla
äänillä 5 vastaan hyväksyttiin.
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Eetu Salin ja Oskari Leivo Porista; Yrjö Sirola ja Kosonen Tampereelta (Yrjö Mäkelin kiel
täytyi); Arthur Sivenius Lahdesta; Hilja Pärssinen Viipurista; Feliks Pettersson (Kellosalnii)
Kotkasta; J. Lillnix Vaasasta; J. K. Kari Turusta; H. Jalonen Ensosta ja T. Hoffren Kuo
piosta.
Tampereen kokouksen jälkeen senaatti asetti eduskuntakomitean laatimaan ehdotusta
perustuslakimuutoksiksi, jotka koskivat valtiollista äänioikeutta ja eduskuntauudistusta.
Tähän komiteaan hallitus kutsui sosialidemokraattisesta puolueesta Heikki Lindroosin,
Edv. Yalpas-Hännisen ja Yrjö Sirolan.
Samana syksynä alkoi sitten taas vaalitaistelu. Porvarilliset puolueet koettivat kalas
tella Tampereen kokouksen päätöksistä huolimatta työväenluokan kannatusta. Mutta
sosialidemokraattinen puolue oli kuitenkin nyt yksimielisesti vaalilakon kannalla, joten he
eivät työväestöltä ääniä saaneet. Oulun porvarit tästä huolimatta veivät Yrjö Mäkelinin
valtiopäiville.
V. 1905 -1906 VALTIOPÄIVÄT. Joulukuun 20 p. kokoontuivat valtiosäädyt, ja saman
kuun 31 p. järjestettiin työväen mielenosoituskulkueita. Maaseututyöväenyhdistyksistä
lähetettiin edustajia Helsinkiin antamaan säädyille »viimeinen varoitus». Päivällä oli mielen
osoitus Senaatintorilla ja illalla Ylioppilastalolla suuri kokous, jossa Y. Sirola puhui, esittäen
ponnet, jotka hyväksyttiin. Keväällä, kun asia tuli säädyissä esille, oli taas mielenosoi
tuksia. Samaten oli huhtikuun 14 p. säätyjen »häpeäpäivän» muistoksi mielenosoituksia.
Ja kun uudistuskysymykset ehtivät valiokunnasta säätyjen käsiteltäviksi, oli Helsingissä
toukokuun 28—29 p. mielenosoituksia. Mutta uutta »suurlakkoa» ei toimeenpantu, vaikka
ei työväestön vaatimuksia täydellisesti tyydytettykään.
Työväen punaiset kaartit ja suurlakon uhka olivat nähtävästi ne tekijät, jotka pakottivat
säädyt luopumaan oikeuksistaan. Vapaaehtoista ei se luopuminen ollut. Kaksikamarinen
eduskuntamuoto oli suuren osan porvaristoa ihanteena. Mutta kun se ei tyydyttänyt työ
väestön vaatimuksia ja suurlakon aikana annetut lupaukset sitoivat edustajia, niin ei us
kallettu syödä annettuja lupauksia, koska seurauksista ei haluttu vastata.
VIAPORIN KAPINA KESÄLLÄ 1906. Kesällä 1906 sattui sitten Viaporissa sotilaskapi
na, josta kapteeni Kock sai ennen muita tiedon. Hän neuvottelematta sos.-dem. puolueen
johdon kanssa julisti Helsingissä heinäk. 31 p. suurlakon, johon paikallinen työväestö mel
koisessa määrässä otti osaa. Osa punaisesta kaartista otti osaa myöskin itse kapinaan.
Helsingissä syntyi täten viikon kestänyt suurlakko. Samalla viikolla sattui sitten Hakaniemen
torilla yhteentörmäys työväen ja porvarien suojeluskaartin välillä sillä seurauksella, että
useat porvarien suojeluskaartiin kuuluvat saivat surmansa. Näistä tapahtumista johtui
joukko vangitsemisia.
Senaatti määräsi punaisen kaartin hajotettavaksi, johon alistuttiin. Jonkun ajan kuluttua
hajotettiin myöskin porvarien suojeluskaarti. Kapteeni Kock, peläten vangiksi joutumista,
pakeni Amerikaan, jossa hän vietti lopun elinajastaan. Hän kuoli siellä 1914.
PUOLUEKOKOUKSESSA OULUSSA elok. 20—27 p. 1906 tarkastettiin ja hyväk
syttiin paitsi menettelytapakysymyksiä, puolueen järjestyssäännöt ja vaaliohjelma ja
päätettiin ottaa osaa vaaleihin, tekemättä vaaliliittoja porvaripuolueitten kanssa.
Kunnallisvaaleissa päätettiin vaatia yleistä yhtäläistä vaali- ja äänioikeutta kaikille
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Kalle Korander.

Aino Korander.

J almari Korander.

Olleet yhdistyksen juhlatoimikunnassa yli 20 vuotta. Neiti Aino Korander on yh
distyksen nykyinen kirjastonhoitaja.

20 vuotta täyttäneille kunnan asukkaille veronmaksusta riippumatta ja kunnallisvaaleissa
noudatettavaksi suhteellista vaalitapaa.
Maanvuokralakia vaadittiin uudistettavaksi siten, että vuokra-aika on määrättävä
vähintäin 50 vuodeksi. Samalla vaadittiin säädettäväksi viljelyspakko. Tästä viljelyspakkovaatimuksesta syksyllä 1911 Helsingissä pidetyssä puoluekokouksessa luovuttiin.
Työväen suojelus- ja vakuutuslainsäädännöstä, sen uusimisesta ja parantamisesta ovat
Oulun kokouksen päätökset pääasiassa yhtäpitäviä Forssan kokouksen päätösten kanssa.
Oulussa hyväksytyt vaatimukset ovat eräissä kohdin vain jyrkemmät.
Oulun kokoukselle esitettiin tohtori Edvard Gyllingin alustus, jossa vanhuuseläkkeen
saamisen ikäraja ehdotettiin 70 vuodeksi, Forssan kokouksessa hyväksytyn 55 vuoden
asemasta, ja disäksi ehdotettiin muutamia muitakin muutoksia. Mutta kokouksen val
tava enemmistö hyIkäsi tehdyn ehdotuksen ja hyväksyi Forssan kokouksessa tehdyt pää
tökset. *)
Työväen mielenosoituspäiväksi päätettiin ottaa vapunpäivä, ja v. 1907 alkaen ovatkin
työväen mielenosoitukset kansainvälisen tavan mukaan järjestetty vapunpäiväksi.
Keväällä 1899 oli Matti Kurikka työväen valtuuskunnalle ehdottanut, että mielenosoi
tukset pantaisiin toimeen vapunpäivänä. Ehdotus pantiin pöydälle. Keväällä 1900 E.
Valpas puoluehallinnon kokouksessa teki taas ehdotuksen mielenosoitusten toimeenpanemi
sesta vapunpäivänä, mutta ei hänkään saanut kannatusta.
Suurin osa kokouksen ajasta meni menettelytapakysymysten keskusteluihin. Punaiset
kaartit puolueenkin puolelta päätettiin lakkauttaa ja niiden varat siirrettiin puolueen vaalirahastoon.
*) Forssan kokouksen jälkeen senaatti asetti invaliditeetti-ja vanhuusvakuutuskomiteau, jonka ehdo
tus valmistui 1908. Siinä on vanhuuseläkkeen saamisen ikäraja 65 vuotta ja vakuutusmaksuja suoritta
vat työntekijät ja työnantajat.
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Matti Kurikalta riistettiin oikeus olla kokouksessa Sörnäisten työväenyhdistyksen edus
tajana ja olisi hän varmaan erotettu puolueesta, ellei hän itse olisi ilmoittanut eroavansa.
....
"V
. .
Samalla hän ilmoitti heti ryhtyvänsä perustamaan uutta puoluetta, jota hän heti ryhtyikin
hommaamaan.
J. K. Kari, joka suurlakon jälkeen kutsuttiin perustuslaillisten muodostamaan halli
tukseen, *) erotettiin puolueesta Oulun kokouksessa, vaikka ei Tampereella 1905 pidetty
kokous asiasta mitään mielipidettä lausunut.
Työlakot, joista ainakin osa tähän asti oli ollut puoluehallinnon avustettavana, jätti
kokous kokonaan ammatillisten järjestöjen hoidettaviksi, ja päätettiin työläisiä kehottaa
työtaisteluissa kääntymään ammatillisten järjestöjen puoleen. Puoluetoimikuntain ei ole
puututtava lakkoasioihin muutoin kuin erikoistapauksissa, ja silloinkin ammattijärjestöjen
erikoisesta pyynnöstä.
Ammattijärjestökysymvksestä lausui silloinen puoluesihteeri Y. Sirola seuraavaa:
»Viitaten Forssassa pidetyn puoluekokouksen päätökseen ja katsoen ulkomailla ja meil
läkin saavutettuihin kokemuksiin, on pidettävä edullisempana, että ammatillinen järjesty
minen kehittyy edelleen omia kehityslakejaan noudattaen puoluejärjestojen niiden toi
mintaan sekaantumatta kuitenkin niin, että elävä vuorovaikutus säilyy sosialidemokraat
tisen työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä.»
Puoluehallinnon ehdotus, jonka Sirola kokoukselle esitti, yksimielisesti hyväksyttiin.
Puolueen puheenjohtajaksi valittiin nyt Edv. Valpas ja A. Järvenpää, puoluesihteeriksi,
kun Sirola jyrkästi kieltäytyi, valittiin Matti Turkia. Turkia oli puoluesihteerinä aina ke
vääseen 1918 saakka.
*) Kari jo kevättalvella 1907 erosi hallituksesta.
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HELSINGIN PAIKALLISJÄRJESTÖ.
Helsingissä paikallisjärjestö perustettiin jo 1901, mutta toimintansa se ehti aloittamaan
vasta helmikuun alusta 1902. Näitä järjestöjä vv. 1900—1902 perustettiin melkein kaikkiin
suurempiin teollisuuskeskuksiin. Mutta ne saivat muualla yleensä hiljaisen hautauksen. Hel
singin paikallisjärjestön mallin mukaan 1905 perustettiin Kyminlaakson paikallisjärjestö
ja vv. 1906—1908 niitä perustettiin taas useihin kaupunkeihin. Helsingin paikallisjärjestöön
kuului v. 1902 lopussa 15 osastoa ja 735 jäsentä, niistä 77 naista, v. 1903 lopussa 17 osastoa
ja 634 jäsentä, niistä 62 naista. V. 1904 alusta valittiin paikallisjärjestön luottamusmieheksi
eli sihteeriksi kirvesmies Matti Hälleberg (Paasivuori) 100 mk. kuukausipalkalla. Helsingin
Työväenyhdistys pitkien neuvottelujen jälkeen suostui maksamaan paikallisjärjestön sih
teerin palkasta 300 mk. vuodessa. V. 1904 kuluessa liittyi järjestöön 14 uutta osastoa, joten
niitä silloin oli 31 ja jäsenluku kohosi Ö34:stä i,Ö28:aan. Lisäys siis oli 994. Uusien osastojen
perustamista kuitenkin vielä suuresti vaikeuttivat bobrikoffilaisajan poikkeusasetukset.
Mutta vaikeuksista huolimatta 31/10 04-—31/10 05 välisellä ajalla perustettiin 8 uutta am
mattiosastoa, joille laadittiin säännöt ja hankittiin niille Helsingin Työväenyhdistyksen
vahvistus. Ennen perustettuja, mutta toimintansa lopettaneita osastoja herätettiin uudes
taan eloon 3. V. 1905 päättyessä kuului paikallisjärjestöön 38 osastoa, joissa oh yhteensä
2,294 jäsentä, niistä 750 naista. Paikallisjärjestöllä oli nyt varoja 4,077 mk. 54 p.
TYÖTAISTELUJA oli näinä vuosina useita. Maalareilla oli keväällä 1903 lakko pal
koista, työehtosopimuksesta ja järjestyneitten yksinoikeudesta saada olla työssä. Maalarit
voittivat. Mutta ne eivät kuuluneet paikallisjärjestöön. Raitiotieläiset, jotka olivat melkein
kokonaan järjestymättömiä, tekivät v. 1904 alusta lakon, vaatien palkkojaan korotetta
vaksi. Näille paikallisjärjestön toimikunta hankki keräyksellä avustusta ja kutsui Ylioppilas
talolle kansalaiskokouksen, jossa kerättiin avustusta ja päätettiin raitiotieyhtiön liikettä
poikoteerata. Mutta raitiotielle kouluutettiin parissa viikossa uudet kuljettajat ja lakko
laisten täytyi lopettaa lakko ja palata töihinsä. Uunintekijät julistivat helmikuussa 1904
Aug. Malmin uuniliikkeen lakkotilaan vaatien Malmia lopettamaan liikkeensä. Lakko oli
tähdätty M:n oppilaskoulua vastaan, joksi hänen työpajaansa sanottiin. Tämä taistelu
ajoi rakennusmestarit ja kaakelitehtaat lujasti yhteen. Eräissä työpaikoissa lakon vasta
painoksi toimeenpantiin työnsulku. Lakko jatkui ehjänä noin 4 kuukautta, mutta kun Malm
haki »ryssiä» Venäjältä rikkureiksi, jotka tekivät uunityöt, niin rintama meni rikki ja työ
läiset hävisivät. Jäsenluku 170 aleni 35:een. Tästä lakosta poliisimestarin apulainen Vilho
Pekonen antoi ylemmilleen sellaisen lausunnon, että »uunintekijäin osasto on kiilan tavoin
tunkeutunut työntekijäin ja työnantajain väliin ja on tullut vaaralliseksi yhteiskunnan
rauhalle». Leipurit saivat kesällä 1905 paikallisjärjestön avulla ilman lakkoa yötyön ja
viikon seitsemännen työvuoron poistetuksi. Mutta heidän täytyi sanoutua työstä irti ja
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uhata lakolla. Mestarit suostuivat neuvotteluihin huomatessaan, että paikallisjärjestö
tuki leipurityöntekijäin vaatimusta. Yötyö poistettiin 1/7 05 ja siitä tehtiin kirjallinen so
pimus, jota rikkoivat kuitenkin etupäässä suurliikkeet. Leipurit ryhtyivät tähän aikaan
perustamaan sellaista osuusleipomoa, johon työnantajain vainoamat toverit voisivat päästä
työhön. Tästä syntyi osuusliike »Elanto r. 1.» Rakennus- y. m. teollisuusaloilla saatiin pai
kallisjärjestön myötävaikutuksella työpäivä ilman lakkoa neuvotteluilla lyhennetyksi
lauantaina ja juhlapäiväin aattoina 7-tuntiseksi. Työaika tuli siten useilla aloilla 57-tuntiseksi viikossa. Tämä oli taas askel eteenpäin. Kirvesmiehet niinikään saivat ilman lakkoa
50 penniä alimmaksi tuntipalkaksi ja työehtosopimuksen. Tämä sopimus oli kirvesmiesten
ensimmäinen kirjallinen työehtosopimus. He hoitivat itse asiansa. Nuohoojille saatiin
myös työehtosopimus ilman lakkoa.
V. 1906 ajalla oli paikallisjärjestö tekemisissä useampien työtaistelujen kanssa kuin kos
kaan aikaisemmin. J. D. Stenbergin konepajassa valajat esittivät isännälle helmikuussa
vaatimuksen, että heidän palkkojansa pitäisi koroittaa 30 %:lla. Lakko alkoi 25/2 06 ja
päättyi se 23/3. Valajat saivat 20 % palkkojen korotuksen.
Kivitvömiehet esittivät kevättalvella työnantajille sellaisen vaatimuksen, että m. m.
apurien (rusnarien) alimmat palkat olisi yhteisessä kivityöntekijäin työehtosopimuksessa
määrättävä vähintäin 40 penniksi tunnilta. Mutta työnantajat tarjosivat ainoastaan 35
penniä. Muista vaatimuksista olisi ilman lakkoa sovittu. Siitä alkoi huhtikuun alussa lakko
ja koski se siis Helsingissä kaikkia työpaikkoja, etenkin rakennusten perustetöitä. Lakko
kesti 9 viikkoa. Se päättyi siten, että rusnarien alin palkka jäi 35 penniksi tunnilta. Mutta
hakkurit ja porarit saivat huomattavia palkkojen korotuksia, vaikkei riita aluksi ollut niistä.
Tälle lakolle ei pyydetty paikallisjärjestön toimikunnalta lupaa, koska osastosta ainoastaan
yksi kuului paikallisjärjestöön. Satulaseppäin lakko palkoista ja työehtosopimuksesta alkoi
paikallisjärjestön luvalla 2 p:nä huhtikuuta 1906. Lakko päättyi 7 päivän kuluttua työ
läisten täydellisellä voitolla. Työnantajat eivät saaneet rikkureita. Spennert koetti hankkia
rikkureita Venäjältä ja Virosta. Joitakin hän sai Venäjältä, mutta kun täällä saivat tietää,
että liikkeessä oli lakko, kieltäytyivät he työstä, vaatien matkarahoja matkustaakseen
takaisin kotimaahansa. Asfalttityömiehillä alkoi 5/5 06 lakko palkoista ja työehtosopi
muksesta. Lakko kesti kaksi viikkoa ja päättyi silloin työntekijäin voitolla. Satamatyöläi
sillä oli myöskin lakko keväällä Eteläsatamassa, mutta järjestymättömiä kun olivat, päättyi
se työläisten tappiolla. Maalareilla niinikään oli huhti- ja toukokuun ajalla lakko, joka
päättyi 11/5 06 työläisten osittaisella voitolla. Puusepillä ja puunjalostustehtaitten työläi
sillä sekä koneellahöylääjillä oli myöskin touko- ja kesäkuussa 4 viikkoa kestänyt lakko.
Työläiset vaativat palkkoja korotettavaksi ja työehtosopimusta. Lakolle ei pyydetty pai
kallisjärjestön toimikunnalta lupaa eikä avustustakaan. Se päättyi työläisten voitolla.
Läkki-, pelti- ja vaskisepillä alkoi myöskin 11/5 06 lakko, jossa vaadittiin palkkojen koro
tuksia, työehtosopimusta, oppilasolojen järjestämistä ja järjestyneille etuoikeutta saada
työtä. Näitä vaatimuksia ei ennen työnantajille esittämistä annettu paikallisjärjestön
toimikunnan tarkastettaviksi. Lakosta tuli pitkällinen. Se päättyi 4/7 06 työläisten osit
taisella voitolla. Rauta- ja metallisorvaajat jättivät paikallisjärjestön sihteerille touko
kuussa kirjelmän, joka sisälsi heidän palkankoroitus- ja työehtosopimusehdotuksensa,
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pyynnöllä, että hän toimittaisi kirjelmän ja ehdotuksen metalliteollisuuden harjoittajain
liiton toimistoon. Kun työnantajain vastaus sorvaajien vaatimuksiin oli kielteinen, niin
sorvaajat 13/6 06 sanoivat itsensä työstä irti. Paikallisjärjestön sihteeri teki sorvaajien
asiassa työnantajille sellaisen ehdotuksen, että uhkaava työriita annettaisiin tasapuolisesti
kokoonpannun sovintolautakunnan sovitettavaksi. Tämän ehdotuksen työnantajat ensin
hylkäsivät, mutta sitten myöhemmin kuitenkin lähettämässään kirjelmässä ilmoittivat,
että he ovat taipuvaiset neuvottelemaan sorvaajain vaatimuksista, ja samalla kehoittivat
sihteeriä hankkimaan sorvaajien neuvottelumiehet kokoon ja saapumaan metalliteollisuudenharjoittajain liiton toimistoon neuvottelemaan sorvaajien vaatimuksista.
Neuvottelut
sorvaajien vaatimuksista aloitettiin heinäk. 2 p:nä. Työehtosopimus valmistui pian, mutta
siitä puuttuivat allekirjoitukset. Ja kesti kauan ennenkuin ne siihen saatiin.
Putkityömiehet olivat samaan aikaan kuin sorvaajatkin saaneet paikallisjärjestön toimi
kunnalta luvan esittää työehtosopimusehdotuksensa työnantajille, mutta he esittivät sen
ennenkuin työstä irtisanominen oli toimitettu.
Rauta- ja metallityöläisten suuri työriita, joka alkoi 6 p:nä heinäkuuta ja päättyi vasta
15 p:nä marraskuuta 1906, keskeytti enemmät neuvottelut sorvaajien asiassa eikä putkitvömiesten kanssa niitä oltu ehditty vielä aloittaakaan. Asiain kehitys oli seuraava: Suomen
metalliteollisuudenharjoittajain liitto antoi läkki-, pelti- ja vaskiseppäin lakon johdosta
sellaisen uhkavaatimuksen, että ellei läkki-, pelti- ja vaskiseppien yhdistys lopeta lakkoa
taikka julista liiton tehtaita lakosta vapaiksi ennen 23 päivää kesäkuuta, niin liitto on pakoitettu sanomaan kaikki työläiset mainituissa tehtaissa irti. Ja kun läkki-, pelti- ja vaskiseppäin yhdistys ennen määrättyä päivää ei sitä tehnyt, niin työnantajat toimittivat työ
läistensä irtisanomisen. Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin yhdistyksen edustajain kanssa aloitet
tiin kesäkuun lopulla neuvottelut, jotka jo 2/7 olivat päättyneet työehtosopimuksen solmiamiseen, joka sitten allekirjoitettiin 4 päivänä heinäkuuta 1906. Kun työnantajat olivat läkki-,
pelti- ja vaskiseppäin yhdistyksen kanssa 9 viikon taistelun jälkeen päässeet sopimukseen,
niin sorvaajain kanssa haluttiin heti sen jälkeen tehdä työehtosopimus. Mutta siihen tuli
väliin se onneton työnantajain toimittama työläistensä irtisanominen. Se kyllä heinäkuun
4 päivänä työnantajain puolelta peruutettiin ja annettiin lupaus, että jos kaikki metalli
työläiset jatkavat työtään ja osastot esittävät työehtosopimusehdotuksensa, niin niistä
ryhdytään heti neuvottelemaan. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, niin työläiset
saavat ilman uutta irtisanomista aloittaa työnseisauksen. Tätä menettelytapaa osastoille
suositteli sekä paikallisjärjestön että metallityöntekijäin liiton toimikunnat, ja useammat
osastot kokouksissaan päättivät näin menetelläkin. Mutta työmailla ja tehtaissa toimeen
pantiin luja agitatsioni työnseisauksen aloittamiseksi heti kun irtisanomisaika kuluu lop
puun. Ja näin sitten metallityöläiset menettelivätkin.
Heinäkuun 6 päivänä kello 12 päivällä marssivat sankat nokiset metallityömiesparvet
tarvisoittokunta edellä työväenyhdistyksen talon pihamaalle Yrjönkatu 27 pitämään ko
kousta. Kaikki maltilliset puhujat huudettiin »alas» ja päätettiin aloittaa sulku heti sekä
valittiin suuri »sulku- ja sovittelukomitea». Kun näin oli päätetty, niin eivät osastot vielä
olleet keskustelleet siitä, mitä parannuksia oloissa kukin ammattikunta vaatii. Vasta tuo
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äsken valittu komitea ryhtyi niitä vaatimuksia miettimään ja niistä kirjelmää laatimaan,
jonka sitten valittu lähetystö vei metalliteollisuudenharjoittajain liiton toimistoon.
Kesti 6 viikkoa ennenkuin saatiin riitapuolten välillä minkäänlaatuisia neuvotteluja.
Ensimmäiset neuvottelut olivat 17 päivänä elokuuta. Mutta niissä ei päästy mihinkään
käytännölliseen tulokseen. Riitapuolet kinailivat siitä, oliko kyseessä oleva työnseisaus
tvönsulku vaiko lakko. Työnantajat väittivät, että se oli lakko, koska he ovat irtisanomisensa
peruuttaneet eivätkä ole työntekijöille, paitsi läkki-, pelti- ja vaskiseppäin yhdistykselle,
mitään vaatimuksia esittäneet ja työnseisauksen aloittamisesta ovat työläiset itse päättä
neet. Mutta työntekijät väittivät, että työnantajat ovat toimittaneet irtisanomisen, joka
irtisanomisaika päättyi 6 p:nä heinäkuuta, ja sen perusteella työntekijät aloittivat työn
seisauksen. Kun yksimielisyyteen ei päästy, niin työnseisausta päätettiin kutsua ^työriidaksi^.
Työntekijät sovinnon aikaansaamiseksi jo silloin ilmoittivat luopuvansa 9-tuntisen
työpäivän toteuttamisvaatimuksesta ja tyytyvänsä 10-tuntiseen, s. o. 57 tuntiseen viikot
taiseen työaikaan. Mutta kuten sanottu, ei sovintoon vielä päästy. Paikallisjärjestön toimi
kunta pyysi senaattia asettamaan puolueettoman välitysmiehen neuvotteluja johtamaan.
Ja vihdoin monien ehdokkaitten joukosta senaatti nimitti välitysmieheksi tuomari E. V.
Waldenin. Hänen johdollaan oli sitten syyskuussa riitapuolten välillä neuvotteluja, mutta
raukesivat ne nytkin ilman positiivista tulosta. Työnantajat esittivät työläisille lopullisen
sovintoehdotuksensa kirjallisesti lokakuun 9 päivänä. Mutta työläiset sen hylkäsivät. Syys
kuun 14 päivänä määrättiin kaikki metallityöläiset Helsingissä pienliikkeistäkin yhtymään
kannatuslakkoon, mutta se vain lisäsi avustuksen tarvitsijain lukua. Eikä se auttanut
metallityöläisiä voittamaan. Marraskuun 10 päivänä paikallisjärjestön toimikunta esitti
työntekijöille vaatimuksen siitä, että taistelu oli lopetettava, koska sitä vaati työväenjär
jestöjen etu. Tätä toteltiin. Mutta sovinnontekoa suuresti vaikeutti se seikka, että sorvaajat
ja putkityömiehet asettuivat vastustamaan työehtosopimuksen solmiamista. (Sorvaajat
olikin vasten tahtoaan vedetty mukaan tähän taisteluun.
Heidän palkkaetunsa
tällä 19 viikkoa kestäneellä taistelulla olivat kohonneet ainoastaan 2 pennillä tunnilta.
Heille jo ennen työnseisausta tarjottiin työehtosopimusta, jossa alimmiksi elantopalkoiksi
olisi tullut 40 penniä ja nyt 42 penniä.) Työnantajat uhkasivat julistaa työpaikat avoimiksi
ja ottaa työhön ketä haluavat. Työehtosopimuksen he suostuivat solmiamaan ainoastaan,
sillä ehdolla, että paikallisjärjestön toimikunta, metallityöntekijäin liittohallinto ja amma
tillinen keskustoimikunta antavat vakuuden työrauhan säilymisestä ja että niitä, jotka
ryhtyvät työhön, ei järjestöjen taholta tulla soimaamaan rikkureiksi eikä avusteta niitä,
jotka sen jälkeen vielä jatkavat taistelua. Tämän sisältöisen sitoumuksen mainitut keskus
järjestöt sitten allekirjoittivatkin. Ja työehtosopimukset samassa allekirjoitettiin 15 päivänä
marraskuuta 1906. Sorvaajat taipuivat pian; he allekirjoittivat saman sopimuksen 17 päi
vänä samaa kuuta. Mutta putkityömiehet jatkoivat taistelua seuraavan vuoden alkuun
saakka ja menivät sitten työhön ilman työehtosopimusta.
Taistelulle hankittiin keräyksellä avustusta lähes 70,000 mk., siitä Helsingin paikallis
järjestö noin 10,000 markkaa.
Rakennustyöläisillä oli kesällä 1906 useita pieniä rettelöitä, sulkuja ja lakkoja. Mutta
ne sovittiin lyhyessä ajassa. Sitten elokuun 17 päivänä oli työväenyhdistyksen talon piha- 92 —
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maalla rakennustyöläisten yleinen kokous, jossa päätettiin, että saman kuun 22 päivän
jälkeen ei tehdä työtä muuta kuin 9 tuntia päivässä. Työnantajat eivät tähän vaatimukseen
suostuneet. Siitä alkoi lakko, joka kesti 9 päivää ja päättyi työläisten täydellisellä voitolla.
Rakennustyöläisten työaika tuli senjälkeen olemaan 51 tuntia viikossa. Ja tässä se pysyi
aina kevääseen 1917 saakka.
Tämä taistelu oli niin lyhyt, että kaikki työläiset olivat tuon 9 päivää lakossa omalla
kustannuksellaan.
Rakennusapurit saivat heti tämän jälkeen muutaman päivän lakolla palkkansa koro
tetuksi ja työehtosopimuksen, jota vielä keväällä työnantajat jyrkästi vastustivat. . Sementtityöläiset saivat ilman lakkoa palkankorotuksen ja työehtosopimuksen. Kirjansito
jilla oli myöskin syksyllä 1906 lyhyt lakko, jossa mainitut työläiset saivat vaatimuksensa
tyydytetyksi. Lisäksi oli vielä noin 10 muuta pienempää työriitaa, jotka sovitettiin. (Pai
kallisjärjestö lähetti myöskin miehensä usein maaseudulle työriitoja sovittelemaan. Niinpä
Voikaan lakossa 1904—1905, josta on jo mainittu. Samoin v. 1905 lopussa lähetettiin paipaikallisjärjeston sihteeri Vuojoelle siellä suurlakon jälkeen puhjennutta alustalaisriitaa sovit
telemaan sekä v. 1905 ja 1906 vaihteessa Värtsilään ja Joensuuhun työriitoja sovittelemaan.
Paikallisjärjestön sihteeri Matti Paasivuori erosi toimestaan elokuun 15 päivänä 1906
ja mainitusta päivästä sihteerintointa hoiti sivutoimenaan vuoden loppuun saakka Eero
Haapalainen. V. 1907 alusta paikallisjärjestön palvelukseen tuli kirvesmies Aatu Halme
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Työtaisteluja v. 1907 ajalla oli räätäleillä, nahkureilla, asfalttityöntekijöillä, verhoili
joilla, kirvesmiehillä, ompelijattarilla, malliveistäjillä, leipureilla, nuohoojilla, karamellitehtaan työläisillä, kultasepillä, hattutehtaan työläisillä ja satulasepillä.
Näistä useimmat saivat palkkojenkorotuksen ja työehtosopimukset. Räätälien hyväksi
määrättiin ylimääräinen verotus 2 mk. jäseneltä. Tämä lakko kesti 45 päivää ja suoritti
paikallisjärjestö lakkoavustuksina 1,000 markkaa. Asfalttityöntekijät saivat uuden työehto
sopimuksen, jossa työpäivän pituus oli rajoitettu 9 tunniksi päivässä. Leipurit sanoivat
työehtosopimuksensa v:lta 1905 irti ja vaativat yötyön poistamista, leipomojen aukioloajan
rajoittamista, oppilaiden olojen korjaamista ja uuden työehtosopimuksen solmiamista.
He saivat vain osittaisen voiton. Kaikkia liikkeenharjoittajia ei saatu taivutetuksi alle
kirjoittamaan työehtosopimusta. Useimmat työriidat ratkaistiin neuvottelujen avulla.
Aatu Halme erosi jo syyskuussa 1907 paikallisjärjestön palveluksesta ja hänen jälkeensä
valittiin sihteeriksi puuseppä K. R. Heinonen. Paikallisjärjestön jäsenluku oli tänä vuonna
jo huomattavasti laskenut.
V. 1907 päättyessä oli paikallisjärjestössä ainoastaan 1,556 jäsentä, niistä 294 naista.
Vähennys johtui siitä, että näinä vuosina oli perustettu koko maata käsittäviä liittoja ja
osastot erosivat paikallisjärjestöstä ja liittyivät ammattiliittoihinsa. V:n 1908 kuluessa
sattuneista työriidoista satulaseppien ja riksilevytehtaan työläisten ratkaistiin neuvotte
luilla. Sementtimiesten lakko, jota paikallisjärjestö avusti 1,165 markalla, kesti 6 viikkoa.
Paikallisjärjestö määräsi ylimääräisen veron. Lakko päättyi työläisten voitolla.
Uusia työehtosopimuksia saivat myöskin hatuntekijät ja karamellityöläiset. Muita
pienempiä työselkkauksia oli 22, joista 12 päättyi työläisten täydellisellä, 5 osittaisella
voitolla ja 5 tappiolla. Uusia ammattiosastoja perustettiin 5 ja ennen perustettuja, mutta
toimintansa lopettaneita herätettiin uudelleen toimintaan 3. Vuoden alussa kuului järjes
töön 25 ja vuoden lopussa 28 osastoa. Mutta jäsenluku osastoluvun lisääntymisestä huoli
matta vähentyi i,373:een. Työtaistelujen hyväksi oli jäseniltä kannettu ylimääräisenä
verona 5 mk. 50 p. jäsentä kohti. Koskaan ennen ei näin raskaasti oltu jäseniä verotettu.
V. 1909 kuluessa paikallisjärjestön osastoista ei yksikään joutunut työlakkoon. Syynä
oli alkanut taloudellinen kriisiaika. Työnantajat sanoivat asfalttityöntekij äin sopimuksen
irti ja tarjosivat entistä huonomman sopimuksen. Mutta aika oli sellainen, ettei lakkoon
voitu ryhtyä. Makkaratyöntekijät sanoivat irti sopimuksensa ja jäivät ilman sopimusta,
kun työnantajat eivät suostuneet uutta ja parempaa tekemään. Työpaikoilla, eri työaloilla
sattui useita pieniä rettelöitä, joita selviteltiin. (Ruotsin suursulkua ja lakkoa 1909 pai
kallisjärjestö avusti keräämällä noin 16,000 mk. Koko Suomesta lähetettiin yli 60,000 mk.
Ruotsin sulkulaisille avustusta.)
Paikallisjärjestön sihteeri K. Heinonen erosi keväällä 1909 huhtikuun lopussa ja hänen
jälkeensä valittiin sihteeriksi Artturi Aalto, joka oli siinä toimessa paikallisjärjestön lakkaut
tamiseen saakka keväällä 1910.
Paikallisjärjestön toimesta oli eri vuosina perustettu yli 20 ammattiosastoa. Useita
työriitoja oli sovitettu ja työehtosopimusneuvotteluja johdettu sekä pidetty suuri määrä
puheita ja esitelmiä osastojen kokouksissa ja iltamissa. Ylipäätään oli paikallisjärjestö
suuressa määrin työväenliikettä paikkakunnalla hyödyttänyt.
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Syyt paikallisjärjestöjen lakkauttamiseen olivat koko maata käsittävien ammattiliitto
jen perustaminen ja S. Ammattijärjestön toisen edustajakokouksen v. 190g tekemä päätös,
jonka mukaan mikään ammattiosasto ei voinut jälkeen v. 1909 kuulua paikallisjärjestön
välityksellä ammattijärjestöön, vaan ainoastaan jonkun ammattiliiton kautta. Tästä oli
seurauksena, että paikallisjärjestöt lakkasivat toiminnasta.
AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN UUDESTISYNTYMINEN VV. 1904- 1907.
Jo
ennen suurlakkoa v. 1905 oli ammattiyhdistysliike alkanut elpyä. V. 1904 saatiin jo enemmän
agitatsionivapautta. Ammattikuntain edustajakokouksia sekä muitakin yleisiä työväen
kokouksia saatiin taasen pitää.
Ensimäisinä olivat muurarit ja maalarit, jotka jo syksyllä 1904 pitivät edustajakokouk
sensa ja kumpikin päättivät muodostaa ammattiliittonsa uudella, paremmin tarkoitustaan
vastaavalla tavalla. Muurarien edustajakokous oli marraskuun 24—26 p. 1904 Helsingissä
ja maalarien saman kuun 28—29 p. Hämeenlinnassa. Maalarien liittohallinto, joka vuodesta
1902 alkaen oli ollut Turussa, siirrettiin nyt takaisin Helsinkiin. Kivimiesten 4:s edustaja
kokous oli kesäkuun 19—21 p. 1905 Hankoniemessä. Leipurien ensimmäinen edustajakokous
oli toukokuun 14—15 p. Tampereella. Leipurien keskushallinto sijoitettiin Helsinkiin.
Satama- ja vesiliikennetyöntekijäin ensimmäinen edustajakokous oli syyskuun 18—19 p.
Helsingissä, jossa päätettiin perustaa mainitun ammattikunnan liitto. Hyväksyttiin sään
nöt ja liittohallinto sijoitettiin Turkuun. Puusepillä ja kirvesmiehillä oli yhteinen edustaja
kokous heinäkuun 16—19 p. Tampereella. Siellä päätettiin muodostaa S. Puutyöntekijäin
liitto, jonka hallinto sijoitettiin Helsinkiin. Samalla kummankin ammattikunnan omat
erikoisliitot lakkautettiin.
Työläisnaisten ja palvelijattarien edustajakokoukset olivat
myöskin samaan aikaan Tampereella kuin puutyöntekijäinkin. Suutareilla ja jalkinetyön
tekijöillä oli 4:s edustajakokous heinäkuun 28—30 p. 1905 Viipurissa. — Nämä kokoukset
ja toimenpiteet osottavat, että ammatillinen liike oli jo alkanut lujalleen kehittyä ennen
suurlakkoa. Tälle kehitykselle suurlakko sitten antoi voimakkaan sysäyksen.
SUURLAKKO ANTOI VOIMAKKAAN SYSÄYKSEN myöskin ammattiyhdistys
liikkeelle. Työtaistelujen luku aivan lyhyessä ajassa lisääntyi moninkertaisesti. Niinpä
esim. v. 1904 oli työtaisteluja koko maassa ainoastaan 36 tapausta ja niistä monet pieniä,
jotka kestivät päivän tai pari, joskin joukossa oli suuriakin ja pitkän aikaa kestäviä. Mutta
v. 1905 oli jo 93 työriitatapausta ja niistä enemmän kuin 50 % marras- ja joulukuun ajalla,
eli siis jälestä suurlakon.
V. 1906 oli jo työriitain luku kohonnut 174 ja v. 1907 172. Seuraavana vuonna työ
taistelujen luku jo laski 115 ja sitä seuraavana vuonna 60.
Tehdastyöväen edustajakokous oli Tampereella 3—6 p. kesäkuuta 1906. Läsnä oli no
edustajaa, edustaen 16,250 työläistä. Tämä kokous antoi hyvän sysäyksen ammattiyhdistys
liikkeelle. Samana vuonna perustettiin kymmenkunnan uutta ammatti- ja teollisuusliittoa,
ja seuraavana vuonna jatkui kehitys samaan suuntaan. Ennen perustettuja liittoja jär
jestettiin paremmalle kannalle. Liittoverot entisestään tuntuvasti korotettiin ja useitten
liittojen palvelukseen otettiin vakinaisella palkalla olevia luottamusmiehiä.
Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan aloitteesta keväällä 1906 perustettiin ammatti
liittojen paikallisjärjestön ja puoluehallinnon yhteinen keskustoimikunta, jota kutsuttiin
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nimellä »Ammatillinen keskustoimikunta». Mainittu keskustoimikunta valitsi keskuudes
taan toimeenpanevan valiokunnan, jota sanottiin »liittovaliokunnaksi». Tämän keskus
toimikunnan tarkoitus oli avustaa liittojen perustamista, antaa neuvoja ja ohjeita työ
taisteluissa ja valmistaa maaperää ammattijärjestön syntymiselle. Puoluehallinto antoi
tälle keskustoimikunnalle sihteerin palkkaamiseksi 2,000 markkaa. Sihteeriksi valittiin
Helsingin paikallisjärjestön sihteeri Matti Paasivuori. Ammattijärjestön perustava kokous
pidettiin sitten 15—17 päivinä Tampereella 1907. Edustajia oli kaikkiaan 365, edustaen
270 ammattiyhdistystä tai osastoa, 21 liittohallintoa, 3 paikallisjärjestöä, 3 kunnallistoimikuntaa ja puoluehallintoa. Edustettuina oli yhteensä noin 18,000 järjestynyttä työläistä.
Alustus ammattijärjestön perustamisesta oli jo ennen kokousta julaistu työväen sanoma
lehdissä. Kysymys, päätetäänkö perustaa ammattijärjestö vai ei, ei aiheuttanut mitään
keskustelua.
Ammattijärjestön säännöt hyväksyttiin ja valittiin toimikunta, joka sijoitettiin Hel
sinkiin. Ammattijärjestön puheenjohtajaksi valittiin sanomalehdentoimittaja Eero Haa
palainen Viipurista ja sihteeriksi metallityöntekijäinliiton luottamusmies, valaja Kaarlo
Vartiainen Helsingistä.
Valtiollinen ja ammatillinen työväenliike tunnustettiin samanarvoisiksi ja työväelle
yhtä tärkeiksi, joita kumpaakin liikettä oli rinnan ajettava. Ammattiyhdistysliikettä oli
ajettava noudattamalla luokkataistelun periaatetta ja kulkien käsikädessä puolueen kanssa.
Mutta ammattijärjestöön siltä oli sallittava liittyä muitakin sekä yksityisiä että ryhmiä,
jotka eivät halua kuulua puolueeseen.
Työriitoja oli maa täynnä. Niitä koetettiin neuvotteluilla saada sovitetuksi. Ja kun
nyt oh työriidoissa vapaaehtoisista avunkeräyksistä siirrytty pakollisen avustuksen kannalle,
niin kaikki suuremmat työtaistelut muuallakin entistä enemmän koskivat myös Helsingissä
olevia ammatillisesti järjestyneitä.
TYÖTAISTELUJA V. 1908—1914. Suurempia työtaisteluja Helsingissä näinä vuosina
oli ainoastaan metallityöläisillä v. 1909, rakennustyöläisillä 1910 ja 1912 jakirjatyöläisillä
1911. Pieniä työriitoja oli kyllä useillakin ammattikunnilla, mutta niillä ei ole ollut suurem
paa vaikutusta työväenliikkeeseen.
V. 1908 metallityönsulku, joka muuten oli koko maata käsittävä, ei suoranaisesti kos
kenut Helsinkiä, koska metallityöläisten työehtosopimus v:lta 1906 oli voimassa v:n 1908
hoppuun saakka. Mutta se koski kaikkia ammattijärjestön jäseniä taistelun avustajina.
Helsingissä metallitvöalalla oleva työehtosopimus sanottiin irti syyskuun lopussa 1908
ja päättyi sopimus mainitun vuoden lopussa. Työnantajat asettivat nyt uuden sopimuksen
solmiamisen ehdoksi sen, että myöskin putkityömiesten ja lakki-, pelti- ja vaskiseppäin
osastot hyväksyvät sekä allekirjoittavat työehtosopimuksen, ja että myötätuntoisuuslakot ja sulut sopimuksen voimassa ollessa ovat sallittuja, jos niillä ei pyritä muuttamaan
työehtosopimuksen määräyksiä, sekä että työehtosopimuksesta poistetaan ammattimiesten
alin tuntipalkkamääräys 50 penniä, niin ettei jää jälelle muuta kuin yksi alin elantopalkkaa
koskeva määräys, 42 penniä tunnilta. Työnantajat halusivat siis tehdä työehtosopimukseen
huomattavia huononnuksia. Työläiset eivät hyväksyneet uutta ehdotusta eikä siihen liittyviä
ehtoja. Tämän jälkeen työnantajat sanoivat 17 p:nä joulukuuta 1908 työläiset työstä irti
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ja sulku alkoi 2 p:nä tammikuuta 1909. Työnseisauksen alettua työläisille ilmoitettiin,
että se jatkuu siksi, kunnes uusi työehtosopimus on aikaansaatu. Sulkuun joutui noin 2,000
työläistä. Neuvotteluja riitapuolten välillä ei saatu aikaan. Työläiset julistivat sulun vasta
painoksi 25 päivänä tammikuuta puolustuslakon niissä työpaikoissa, joissa tehtiin sulun
alaisia töitä. Taistelu laajeni sitten koko maata käsittäväksi. Työnantajat taaskin hankki
vat valajain ynnä muitten ammattityömiesten sijaan rikkureita Venäjältä. Taistelu päättyi
15 päivänä toukokuuta työläisten täydellisellä tappiolla. Samaan aikaan oli koko talven
kestänyt puolustustaistelu 4 suurella paperitehtaalla, joissa työnantajat ottivat jälleen
vv. 1906—1907 hyväksymistään 8-tuntisista työvuoroista sisätöissä 12-tuntiset vuorot
käytäntöön. Ne työläiset, jotka itse eivät olleet taisteluissa, saivat koko talven maksaa
ammattijärjestön työtaistelujen kannattamiseksi raskaita ylimääräisiä veroja. Syynä tap
pioihin oli huonontuneet työmarkkinat. Jäsenluku sekä poliittisissa että ammatillisissa
järjestöissä aleni huomattavasti huonojen työmarkkinoiden ja epäonnistuneiden työtais
telujen takia.
Työttömyystilastoa kerättiin ammatillisten järjestöjen avulla teollisuushallitukselle,
mutta tämä tilastonkeruu täydellisesti epäonnistui. Tammikuussa saatiin käyttökelpoisia
vastauksia 13,533, mutta joulukuussa ainoastaan 3,873. Teollisuushallitus katsoi, ettei
valtion varoja enempää voinut käyttää tilaston hankkimiseen, josta ei ollut juuri mitään
tulosta.
Vuonna 1910 oli työtaisteluja kivityömiehillä ja maalareilla. Ammattijärjestön toimi
kunta pyysi senaatin työväenasiain esittelijää Leo Ehrnroothia vaikuttamaan siten, että
riitaa sovittamaan asetettaisiin puolueeton välitysmies, joksi sitten nimitettiinkin tohtori
V. Voionmaa. Tällöin laadittiin koko Helsingin rakennusteollisuutta varten n. s. yleissopi
mus. jonka nimi oli »Sopimus työolojen järjestämiseksi Helsingin rakennusteollisuudessa».
Tämännimisen sopimuksen sitten sekä työnantajain että työntekijäin järjestöjen edus
tajat allekirjoittivat Helsingissä 2 p:nä heinäkuuta 1910.
Palkkaussopimukset ja urakkatyöhinnoittelut laadittiin kaikille rakennusammattikunnille
sovinto-oikeuksissa, joita asetettiin 3. Sovinto-oikeuksien puheenjohtajina oli lakimiehet
ja jäseninä sekä työntekijäin että työnantajain valitsemia edustajia. Puheenjohtajina oli
K. J. Ståhlberg, senaattori K. Castren ja Heikki Ritavuori. Viimeiset palkkaussopimukset
allekirjoitettiin 17 päivänä tammikuuta 1911.
Mainitun yleissopimuksen rakennusmestarit sanoivat v. 1911 lopussa irti ja se päättyi
keväällä 1912.
Neuvottelut aloitettiin uudesta yleissopimuksesta 13 p. tammikuuta. Työntekijäin neuvottelumiehet asettivat neuvottelujen ehdoksi, että työnantajat nyt luopuvat vaatimuk
sestaan siinä, että 10-tuntinen työaika otettaisiin nyt jälleen 9-tuntisen sijaan käytäntöön.
Työnantajain edustajat lupasivat suostua tähän sillä ehdolla, että työntekijäin taholta
peruutetaan rapparien palkkaussopimuksen irtisanominen. Mutta tähän ei suostuttu, vaan
sen sijaan kaikissa osastoissa hyväksyttiin, että rapparien sopimuksen irtisanominen pysy
tetään ja lisäksi sanotaan sementtityömiesten sopimus v:lta 1909 irti. Mutta kaikkien muit
ten osastojen sopimukset pysytetään sellaisinaan voimassa, ettei niihin tehdä asiallisia
muutoksia. Yleissopimukseen sai myöskin tehdä selvennyksiä, mutta muuten oli määrä
7
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yleissopimuskin hyväksyä sellaisenaan. Mutta kun neuvotteluissa ei kuitenkaan tahdottu
löytää sovintoon johtavaa tietä, niin työnantajat painostaakseen sitä, että heidän esittä
mänsä näkökohdat tulisivat uudessa yleissopimuksessa huomioonotetuiksi, sanoivat tammi
kuun lopulla kaikkien osastojen palkkaussopimukset irti. Kaikki osastot laativat kiireesti
uudet palkkaussopimusehdotuksensa, joihin otettiin nyt nekin määräykset, mitkä ennen
olivat olleet yleissopimuksessa, kuten työajan pituus, ylityön määrä ja siitä maksettava
korotettu palkka y. m. s. Työnantajat ehdottivat nyt vastaehdotuksissaan eräille ammatti
kunnille pienennettyjä palkkoja. Ammattiosastot katsoivat, etteivät aikaisemmin annetut
lupaukset entisissä palkkasopimuksissa kiinni pysymisestä osastojakaan enää sitoneet, vaan
kaikki osastot päättivät nyt vaatia palkkojen korotuksia.
Senaatin työväenasiain esittelijä herra Eeo Ehrnrooth teki nyt kummallekin riitapuolelle
sellaisen ehdotuksen, että neuvotteluja johtamaan asetettaisiin puolueeton välitysmies,
joksi sittemmin nimitettiin mainittu Ehrnrooth. Hänen johdollaan alkoivat riitapuolten
väliset neuvottelut 13 p. helmikuuta 1912. Neuvottelut sujuivat hyvin. Helmikuun 22
päivänä lähetti herra Ehrnrooth osastoille kirjelmän kera uuden yleissopimusehdotuksen
ja ehdotuksen Helsingin rakennustyöriitain käsittelysäännöiksi. Uudet palkkasopimukset
oksivat osaksi tulleet laadittaviksi neuvottelumiesten toimesta osaksi sovinto-oikeudessa,
kuten kivityömiesten. Osastot hyväksyivät välitysmiehen ehdotukset ja valtuuttivat
edustajansa sovittelemaan täysillä valtuuksilla. Yleissopimus saatiin monien neuvotte
lujen jälkeen helmikuun lopulla valmiiksi, kun siitä oli molempien riitapuolten suostumuksella
poistettu se sovinto-oikeutta koskeva määritelmä, että palkkaussopimukset laatisi sovintooikeus, joka yleissopimuksen määräysten mukaan olisi asetettu, kuten v. 1910 yleissopimus
edellytti. Mutta yleissopimusta ei allekirjoitettu, vaan se jäi riippumaan siitä seikasta,
päästäänkö myöskin palkkaussopimuksista yksimielisyyteen. Jos päästään, niin molemmat
sopimukset sitten samalla kertaa allekirjoitetaan.
Mutta palkkausopimuksista ei päästykään yksimielisyyteen. Helsingissä näytti olevan
silloin tavallista enemmän rakennustöitä. Osastoissa päätettiin nyt uusista korotetuista
palkoista, joista ei päästy yksimielisyyteen. Välitysmies lähetti kirjelmän kerällä uuden
yleissopimusehdotuksen osastoille 29 p. toukokuuta toivoen, että se sellaisenaan nyt hy
väksyttäisiin. Ammattijärjestön toimikunta ja kaikki rakennustyöväen liittojen toimikun
nat pitivät yhteisen neuvottelukokouksen ja päättivät kehoittaa osastoja hyväksymään
yleissopimuksen neuvottelumiesten ehdotuksen mukaisesti ja ettei yksityissopimuksiin
tehdä sellaisia muutoksia, joita ei ilman lakkoa saataisi hyväksytyksi. Tästä säännöstä
olivat poikkeusasemassa ainoastaan rapparien ja sementtityömiesten sopimukset, joihin
rakennustyönantajat suostuivat neuvotteluissa tekemään asiallisia muutoksia, s. t. s. ko
rottamaan mainittujen ammattilaisten palkkoja.
Osastojen jäsenten kesken toimitetussa äänestyksessä kesäkuun alussa kannatti sopi
muksen hyväksymistä 223 ja vastusti 451 jäsentä. Sopimus siis hylättiin. Viimeinen kokous
neuvottelumiehillä oh 10 p. kesäkuuta, jossa todettiin, että neuvottelut olivat tuloksettomina
rauenneet.
Työnseisaus alkoi 29 p:nä heinäkuuta. Se ei koskenut maalareita eikä kivityömiehiä,
jotka olivat uudistaneet v. 1910 tehdyt sopimukset. Kivityömiesten sopimus onkin semmoi- 98 -

Nykyinen johtokunta.
Vasemmalta pöydän ympäri: J. K. Lehtonen, taloudenhoitaja A. Sirén, P. Neva
lainen, H. Moisio, O. Niemi, V. Salovaara, K. Karila ja Eino Pekkala.

nen ikuinen »perintökaari», kuten sitä Jussi Pietikäis-vainaja tapasi nimittää, että jos neu
votteluissa uudesta sopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen, niin entinen sopimus jää voi
maan.
Rakennuslakossa taistelun johdon anasti itselleen liittotoimikunnilta Helsingin rakennus
työläisten liiottamusmieskeskuskomitea, mikä oli perustettu 1910. Se oli supistetussa muo
dossa paikallisjärjestö. Sen palveluksessa vakinaisella palkalla v. 1910—19x3 oli muurari
Antti Pietarinen. Rakennustyöriidassa sen jälkeen kuin työnseisaus alkoi, ei uusia neuvot
teluja työnantajain kanssa saatu aikaan. Mikäli niitä oli, niin työnantajat pysyivät enti
sissä tarjouksissaan ja työläiset vaativat uusia palkankorotuksia.
Lakon lopettamisesta taikka jatkamisesta oli lokakuun alussa osastoissa yleisäänestys.
Siihen osanottaneista kannatti 55 1/2 % lopettamista ja 441/2% sen edelleen jatkamista.
Lakko lopetettiin 12 p. lokakuuta 1912. Rakennustyöläiset menettivät sekä yleissopimuksen
että yksityiset ammattikunnat palkkaussopimuksensa. Työnantajat solmivat Suomalaisen
työväenliiton rakennustyö väen osaston kanssa nuo sopimukset, jotka neuvotteluissa ke
väällä oli laadittu.
V. 1911 oli kirjateollisuusalalla koko maata käsittävä taistelu työehtosopimuksesta
y. m. Sovitteluissa ei päästy yksimielisyyteen, joten siitä syntyi lakko. Lakko alkoi helmi
kuun alussa ja jatkui aina 6 päivään huhtikuuta 1911. Kun kirjatyöläisistä yli 50 % on
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Helsingissä, niin näistä lakko- ja sulkulaisista oli melkoisen suuri joukko Helsingissä. Kir
jansitojat olivat sulussa, mikä aiheutui kirjaltajain lakosta. Pitkäaikaisen pakollisen vero
tuksen muodossa saivat kyllä kaikki helsinkiläiset ammatillisesti järjestyneet tuntea tämän
taistelun raskauden. Kirjatyöntekijäin taistelu päättyi työehtosopimuksiin. Mutta työ
läiset oksivat lakottakin saaneet sopimukset.
Verhoilijoilla oli lakko keväällä 1910. Työnantajat sanoivat 15 päivänä maaliskuuta
v. 1907 tekemänsä työehtosopimuksen irti, eivätkä tarjonneet eivätkä halunneet uutta
tilalle. Työntekijäin täytyi ryhtyä puolustuslakkoon 15 päivänä toukokuuta ja koski lakko
14 suurempaa liikettä. Neuvottelut saatiin vasta 10 p:nä kesäkuuta, mutta kun työnantajat
nyt kieltäytyivät työehtosopimuksen solmiamisesta, mikä oli osaston ehdoton vaatimus,
niin neuvottelut raukesivat. Työnantajat hankkivat taaskin Pietarista venäläisiä 8 miestä
rikkuriksi, mutta kun he saivat täällä tietää asian oikean laidan, lähtivät he takaisin omaan
maahansa. Työnantajain täytyi ryhtyä työläistensä kanssa uudestaan neuvotteluihin kesä
kuun 27 p:nä, joissa he nyt ilmoittivat kyllä hyväksyvänsä työehtosopimuksen, mutta
vaativansa 10-tuntisen työpäivän uudestaan käytäntöönotettavaksi 9-tuntisen sijaan.
Vasta 6 päivänä heinäkuuta saatiin työsopimus valmiiksi ja allekirjoitettiin. Työehto
sopimus jäi pääasiassa entiselleen, g-tuntinen työpäivä säilytettiin ja sovinto-oikeutta kos
keva määritelmä entisestä vähäsen selvennettiin.
Puusepät sanoivat työehtosopimuksensa 30 päivänä marraskuuta 1910 irti, mutta siitä
ei sinä vuonna ehditty työnantajain kanssa neuvotella, vaan neuvottelut siirtyivät seuraavaan vuoteen. Sopimus allekirjoitettiin 6 päivänä helmikuuta v. 1911. Siinä hyväksyttiin
60 penniä alimmaksi tuntipalkaksi ja työpäivän pituus rajoitettiin 91/2 tunniksi päivässä.
Sähkötyöntekijät laativat keväällä 1912 uuden työehtosopimusehdotuksen, joka sisälsi ko
rotetut palkkamääritelmät, 9-tuntisen työpäivän ja muita pikku parannuksia oloihin. Mutta
työnantajat hylkäsivät osaston ehdotuksen. Kun ei saatu neuvotteluja työnantajain kanssa
käyntiin, niin osasto 17 p:nä elokuuta aloitti lakon, joka Helsingissä koski kaikkia muita
liikkeitä, paitsi kaupungin sähkölaitosta. Mutta kun kaupungin sähkölaitoksen puolesta
suoritettiin lakonalaisiakin töitä, niin sähkötyöntekijät ulottivat lakon koskemaan myöskin
kunnan omistaman sähkölaitoksen töitä. Työnantajat hankkivat taas rikkureita Saksasta
ja Venäjältä. Kun työnantajat saivat työhönsä rikkureita, eivät he antautuneet osaston
edustajain kanssa neuvotteluihin. Taistelu kesti n viikkoa ja päättyi työntekijäin tappiolla
Räätäleillä oli keväällä 1913 lakko. Vaadittiin palkkoja korotettaviksi ja työehtosopi
musta uudistettavaksi. Lakko alkoi 1 päivänä huhtikuuta, mutta ei kestänyt kuin 9 päivää,
kun lakko voitiin lopettaa työläisten täydellisellä voitolla.
Ammattijärjestön äänenkannattajaa, Ammattijärjestö-lehteä, alettiin julkaista v. 1908.
t>Työnjuhliai> alettiin pitää 1911 ja ovat nämä juhlat etenkin Helsingissä vuosi vuodelta
saaneet yhä suuremman merkityksen.
AMMATILLISET AGITATSIONIPIIRIT. Kun paikallisjärjestöt olivat lakanneet toimin
nasta, niin Eero Haapalainen ehdotti ammattijärjestön valtuuston kokoukselle keväällä 1911,
että kiireesti perustettaisiin 13 agitatsionipiiriä. Helsingin piirin perustava kokous pidettiin
Helsingin työväenyhdistyksen talolla 16 päivänä heinäkuuta 1911 ja tuli piiriin kuulumaan
Uudenmaan vaalipiiristä kaikki muut kaupungit, paitsi Loviisa ja maalaiskunnista muut,
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paitsi Viipurin läänirajalla ja Loviisan—Vesijärven rautatien varrella olevat kunnat. Piiri
toimikunta asetettiin Helsinkiin ja sen puheenjohtajaksi valittiin Aug. Lehto. Nämä piirit
kuitenkin jo v. 1912 jälkeen lopettivat toimintansa. Syynä lakkauttamiseen oli se, ettei am
mattijärjestön edustajakokous 1912 myöntänyt niille aineellista kannatusta, joten piirien
toiminta lakkasi.
AMMATTIJÄRJESTÖN EDUSTAJAKOKOUKSIA oli vv. 1909 ja 1912; molemmat
pidettiin Helsingissä. V. 1909 keskusteltiin ja päätettiin, ettei mikään yksityinen ammatti
osasto saanut enää muuten kuin jonkun ammattiliiton välityksellä kuulua ammattijärjes
töön. Tämä päätös yhdellä iskulla lakkautti paikallisjärjestöjen, m. m. Helsingin paikallis
järjestön, toiminnan keväällä 1910.
Vv. 1906—1907 oli perustettu liian paljon pieniä hittoja; niinpä metalliteollisuusalalla
niitä oli 6 eri hittoa, jotka kaikki kyllä soveltuivat toimimaan yhtenäkin hittona. Ammatti
järjestön edustajakokous hyväksyi suunnitelman hittojen yhdistämisestä, jota yhdistämistä
sitten vv. 1909—1911 suurella menestyksellä ajettiinkin. Ammattijärjestön puheenjohtaja
Eero Haapalainen oh keväällä 1909 eronnut toimestaan ja väliaikaisena puheenjohtajana
oh varapuheenjohtaja Matti Paasivuori. Helsingin kokouksessa v. 1909 valittiin Eero Haa
palainen uudelleen, mutta hän kuitenkin taas v. 1911 kesällä erosi. Varapuheenjohtaja
hoiti taas 9 kuukautta vähaikaisesti puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä. V. 1912 pidetyssä
kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Oskari Tokoi. Tässä kokouksessa asetettiin myöskin
7-henkinen järjestömuotokomitea, jonka selostukset Suomen työväenliikkeen vaiheista
ja ehdotelmat uusiksi järjestömuodoiksi valmistuivat keväällä 1917.

PUOLUEEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN.
Kuten jo on aikaisemmin tullut mainituksi, hyväksyttiin Oulussa 1906 pidetyssä
puoluekokouksessa puolueen uudet järjestösäännöt. Ne oh laatinut toimittaja Edvard
Valpas ja tarkastanut pienempi valiokunta. Kussakin kunnassa olevat puolueen jäsenet
muodostivat puolueosaston. Puolueosastot saivat olla klubeja, seuroja, ammattiosastoja,
ammattiliittoja, työväenyhdistyksiä, osuuskuntia taikka minkä nimellisiä yhdistyksiä
tahansa. Puolueosastoon sai kuulua sellaisiakin jäseniä, jotka eivät kuuluneet puolueeseen.
Suomenkielisen kunnallisjärjestön muodostivat suomenkieliset jäsenet, ruotsinkielisen
kunnallisjärjestön ruotsinkieliset ja venäjänkielisen venäjänkieliset jäsenet. Näiden kaikkien
tuh noudattaa puolueen sääntöjä. Näillä monilla puolueosastonimityksillä ei ainakaan
Helsingissä ohut suurtakaan käytännöllistä merkitystä. Ammattiyhdistykset ja osastot,
muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, kuuluivat Helsingin Työväenyhdistykseen,
eivätkä he päättäneet erikseen siitä, kuuluvatko puolueeseen vaiko eivät. Ne kuuluivat
edelleen puolueeseen Helsingin Työväenyhdistyksen välityksellä. Jäsenet maksoivat puolue
veronsa osastojensa toimikunnan välityksellä Helsingin Työväenyhdistyksen rahastonhoita
jalle, tämä taas kunnallisjärjestön rahastonhoitajalle ja tämä piiri- ja puoluetoimikunnalle.
Aluejärjestöistä, joita uusien järjestösääntöjen mukaan myös piti jokaiseen valtiolliseen
äänestysalueeseen muodostaa, suomenkielisille omansa, ruotsinkielisille omansa ja venäjän
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kielisille omansa, ei saatu toimintakykyisiä järjestöjä. Helsingissä niitä koetettiin perustaa
ja olihan niitä vaalien aikana monia toiminnassakin, vaan maalaiskunnissa ei niitä saatu
ensinkään toimimaan. Työväenyhdistykset pysyivät edelleen kaiken toiminnan keskuksina.
Toimintakykyiset kunnallisjärjestöt voitiin muodostaa ainoastaan näistä vanhoista puolue
osastoista, nimittäin työväenyhdistyksistä. Sellaisissa kunnissa, joissa oli paljon puolueen
jäseniä, oli, paitsi kunnallistoimikuntaa, valittava myöskin kunnallisneuvosta, jossa eri
kieliset kunnallisjärjestöt (osastot) olivat edustettuina. Kunnallisjärjestön tuli pitää huolta
sosialidemokraattien yhtenäisestä valtiollisesta ja kunnallisesta politiikasta, valvoa alue
järjestöjen toimintaa ja toteuttaa piiri- ja puoluekokousten sille antamat tehtävät.
ENSIMMÄINEN PIIRIKOKOUS pidettiin Helsingissä 15 ja 16 päivinä syyskuuta
1906. Helsingin Työväenyhdistys valitsi tähän kokoukseen 20 edustajaa. (Kunnallisjärjestö
ei ollut vielä toimintakykyinen.) Piirikokous valitsi piiritoimikunnan ja päätti kaikista
koko vaalipiiriä koskevista puolueasioista ottaen huomioon puoluekokousten päätökset.
Kunnallisjärjestö valitsi edustajat puoluekokouksiin.
Kotkassa 1909 pidetyssä puoluekokouksessa tehtiin puolueen järjestösääntöihin useita
muutoksia. Aluejärjestöjä ei ollut ehdottomasti asetettava, vaan asiamieskin riitti, jos
toimintakykyistä aluejärjestöä ei voitu perustaa. Puolueosastot saivat nyt liittyä puoluee
seen joko kunnallistoimikunnan taikka työväenyhdistyksen välityksellä. Tämä sääntöjen
muutos oli käytännössä saadun kokemuksen aiheuttama. Oulun kokouksessa hyväksytyissä
järjestösäännöissä ei oltu määritelty mitään puolueen jäsenten kunnallisjärjestölle suori
tettavista jäsenmaksuista. Helsingin Työväenyhdistys sen vuoksi alussa maksoi kunnallis
järjestölle avustusta 25 markkaa kuukaudessa. Ja vielä Kotkan puoluekokoukseen lähe
tettyjen edustajain matka- ja päivärahoista yhdistys maksoi kahdeksan (8) edustajan osalta
tulevat kustannukset. Puolueveroja koskevia järjestösääntöjä muutettiin Kotkassa siten,
että kunnallisjärjestöt saivat puolueveroista pidättää omaan toimintaansa tarvitsemat
varat.
Puoluekokousedustajain vaalit toimitettiin sanotun kokouksen jälkeen vaalipiirittäni.
V. 1911 huhtikuulla Helsingissä pidetyssä piirikokouksessa oli 52 edustajaa, niistä 23 Hel
singin kunnallisjärjestöstä ja niistä 18 Helsingin Työväenyhdistyksen jäseniä. Koko vaali
piirissä oh puolueen jäseniä 9,311, niistä 7,330 miestä ja 1,981 naista. Helsingissä oh yh
50 % puolueen jäsenistä, nimittäin 5,373, joista 4,255 miestä, 1,118 naista. Tämä tilasto
osottaa, kuinka suuri osa puolueen jäsenistä oh Helsingissä. Piiritoimikuntaan vahttiin
9 jäsentä ja niistä 7 Helsingin Työväenyhdistyksen jäsentä. Piirineuvostoon vahttiin 18
jäsentä, niistä 4 ruotsinkielisten edustajaa.
V. 1916 pidetyssä piirikokouksessa oh Helsingin kunnallisjärjestön edustajia 22 ja maa
seudulta yhteensä 27, eli kaikkiaan 49. Lisäksi oh puoluetoimikunnan ja ruotsalaisen työväenliiton edustajat. Tämän piirikokouksen edessä oh eduskuntavaahvalmistelut. Sosiali
demokraatit päättivät Uudenmaan vaalipiiristä asettaa 15 ehdokasta. Piirin puhdas omai
suus v. 1915 tilinpäätöksen mukaan oh 10,488:06. Puolueen jäsenmäärä Helsingin kunnallis
järjestön alueella oh 5,537, niistä 893 naista ja 4,644 miestä ja koko vaahpiirissä oh yhteensä
puolueen jäseniä 9,832, niistä 1,807 naista ja 8,025 miestä. Kaupungeissa oh puolueen jäsenluku edelliseen vuoteen verraten lisääntynyt 1,369 jäsenellä eli 30,8 %:lla. Mutta maa
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seudulla oli vähentynyt 443, eli 9,9 %:lla. Helsingissä oli enemmän kuin puolet koko pii
rissä olevista puolueen jäsenistä. Ammatillisesti järjestyneitä oli piirissä 6,674 ja niistä
puolueeseen kuulumattomia oli ainoastaan 562 eli 7,4 %.
Piirissä oli 8g:llä työväenyhdistyksellä oma talonsa. Puoluetoimikunnan puhujatoimet
Tampereella 1913 pidetyssä puoluekokouksessa lakkautettiin ja puolueen valistustyö siir
rettiin vaalipiirijärj estoille. Uudenmaan piirin puhujaksi jo syksyllä 1906 valittiin räätäli
Verner Flink (Aro) Oitista. Sitten siinä myöhemmin oli J. H. Uumivuokko, V. Perttilä,
J. Kujala, J. Lehtosaari y. m.
PUOLUEEN VALISTUSTYÖ. Vv. 1908—1910 oli ammattijärjestön toimikunnan
kanssa yhdessä järjestetty kiertäviä luentokursseja. Muita luentokursseja oli vv. 1911—1913.
Ammattijärjestön toimikunnan järjestämät kaksikuukautiset luento- y. m. kurssit olivat
Helsingissä marras- ja joulukuussa 1911, puolueopiston kaksikuukautiset kurssit Helsin
gissä joulun edellä 1912 ja kolmikuukautiset kurssit loka-, marras- ja joulukuussa 1913.
Nämä kurssit pidettiin Helsingin Työväenyhdistyksen talolla yläravintolassa. Ammatti
osastot ja työväenyhdistykset ynnä muut järjestöt myönsivät jäsenilleen apurahoja kurs
seille. Olipa Helsingin Työväenyhdistyskin osallisena näitä kursseja avustamassa. Puolueelle
ja ammatillisille järjestöille kasvatettiin näissä puhujia ja toimitsijoita. Ammattijärjestön
kursseilla järjestettiin oppilaille oikein tutkintojakin. Todistuksiin merkittiin arvosanat
siitä, miten oppilas missäkin aineessa oli osannut.
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VUODET 1906-1916.
Kuten edellä on jo sanottu, antoi v. 1905 suurlakko voimakkaan sysäyksen sekä amma
tilliselle että poliittiselle työväenliikkeelle. Syntyi laaja työväen sanomalehdistö. Sanomalehdillä vv. 1905—1906 ei ollut edes ennakkosensuuria. Ne saivat sanoa sanottavansa niin
räikeästi kuin itse halusivat. Tästä vapaudesta kuitenkin tuli pian loppu. Ennakkosensuuri
palautettiin muutaman vuoden kuluttua takaisin ja monet toimittajat saivat vastata va
pauden aikana julkaisemistaan kirjoituksista. Kun Venäjällä jo v. 1906 oli taantumus
päässyt valtaan, niin tunkeutui se vähitellen tännekin. Jo v. 1910 vuosikertomuksessa
Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta lausuu taantumuksen valtaanpääsystä, »ettei
yhdistys ole enää saanut arpajaislupaa, jota kaksikin kertaa on pyydetty». »Itäinen taan
tumus on jo kuluneena vuonna lyönyt leimansa kaikkeen julkiseen elämään. Taantumuksen
seuraukset», sanotaan, »eivät ole olleet huomattavissa yksin valtiollisissa tapauksissa, vaan
ovat ne ulottuneet pitemmälle. Sen mukaan kuin Venäjän virkavalta on onnistunut tukah
duttamaan kumouksellisen kansanliikkeen Venäjällä, sen mukaan on seurauksien mainingit
tuntuneet kotoisissa oloissamme. Se tilapäinen lamaannustila, joka on ollut huomattavissa
työväenjärjestöissä kautta koko maamme, on myöskin pilkistänyt esiin yhdistyksemme
keskuudessa. Ikäänkuin väsähtäneenä julkiseen toimintaan ovat yhdistyksen jäsenet enim
mäkseen laimeasti ottaneet osaa yhdistyksen kokouksiin. Samaa haluttomuutta on myöskin
ilmennyt yhdistyksen alaisissa osastoissa. Tällä ei kuitenkaan ole tahdottu sanoa, etteikö
pääkaupungin samoinkuin koko Suomen köyhälistö olisi käsittänyt velvollisuuttaan.»
Edellä esitettyyn lausuntoon oh yhdistyksen johtokunnalla kyllä syytäkin; yhdistyksen
jäsenluku, mikä vuonna 1904 oli ainoastaan 1,757, kohosi suurlakkovuonna 1905 ja sen
jälkeisinä vuosina 4,739’.ään, josta se vv. 1908—09 ja 1910 taas laski 3,o86:teen. Yhdistyksen
jäsenluku oli kolmena vuonna perätysten vähentynyt yhteensä 1,653:11a jäsenellä. Innos
tuksen ja kuohunnan aikakausi oli ohitse, jota seurasi vastustuksien ja vaikeuksien aika
kausi. Vuonna 1910 oli koko maan työväenliikkeen jäsenluku laskenut syvimmän aallon
pohjalle, josta se taas alkoi vuosina 1911—1912 ja 1913 hitaasti nousta. Yhdistyksen jäsenluku viimeksimainittuna vuonna oli 4,151. Mutta se oli kuitenkin vielä 588 jäsentä pienempi
kuin 1907. Venäläinen ja suomalainen taantumus vuosi vuodelta kiristyi. Venäjän virka
valta ryhtyi vaatimaan Viipurin läänistä Uudenkirkon ja Kivennavan pitäjien erottamista
Suomen valtiosta ja niiden liittämistä Venäjän keisarikuntaan. Tätä hanketta vastaan
sosialidemokraattisen puolueen puoluetoimikunta järjesti yhdistyksen talolla kokouksen
17 p:nä syyskuuta 1911. Mutta sen pitämisen poliisit väkivalloin estivät. Eikä yhdistyksen
jäseniäkään laskettu yhdistyksen talolle sisälle ennenkuin kello 11 ap., kun kokousyleisö
oli ehtinyt hajaantua. Kenraalikuvernööri A. Seyn oli myöskin antanut määräyksen, että
yhdistyksen jäsenten puoluekannasta oli etsivän poliisin ryhdyttävä ottamaan selvää.
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Poliisimestari Hj. Walmqvistin edelläkerrotusta menettelystä yhdistyksen talon sulke
misesta valitettiin ja siitä nostettiin kanne Turun hovioikeudessa. Mutta sen asian ratkaisu
siellä viipyi useita vuosia ja lopuksi kanne kokonaan raukesi. V. 1912 vuosikertomuksessa
mainitaan, että poliisiviranomaiset olivat toimeenpanneet lukuisia kotitarkastuksia ja van
gitsemisia yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Jäsenet Taimi ja Kokko mainitaan tulleen
karkotetuiksi Siperian erämaihin. Muuten vuosi 1912 mainitaan yhdistyksen toiminnassa
olleen »hiljaisen kehityksen aikaa». »Mitään mainittavampaa tapausta yhdistyksen keskuu
dessa ei ollut tapahtunut». Ja samaan tapaan jatkui myöskin v. 1913. Hiljaista eteenpäin
kulkemista.
Vuosi 1914 on merkkivuosi siinä suhteessa, että silloin elokuun alussa alkoi maailmansota.
Suomikin julistettiin sotatilaan ja Helsingin kaupunki piiritystilaan. Työväen poliittisten
ja ammatillisten järjestöjen toiminta alussa muutamiksi kuukausiksi lakkasi. Pelättiin,
että seuraisi hirveän suuri työttömyys. Samaten pelättiin, että työväentalot ja työväenjärjestöjen omaisuudet otettaisiin takavarikkoon. Melkoinen osa Helsingin asukkaista elokuun
alussa muutti maalle asumaan. Rautatieasemalla oli niin pitkät jonot maalle pyrkijöitä,
että ne ulottuivat asemalta Kaisaniemen lammikolle saakka.
Helsingin Työväenyhdistyskin oli aikeessa vuokrata talonsa haavoittuneiden ja sairaitten sotilaitten sairaalaksi syksyllä 1914 10,000 markan suuruisesta maksusta kuukaudelta
Tähän vuokraamiseen olisi ollut pakko, jos olisi tullut tarve sanotun sairaalan laittamiseen.
Yhdistyksen johtokunta valtuutettiin tekemään sanottu vuokrasopimus ja koettamaan
siinä valvoa yhdistyksen etuja.
Sotatilan ja piiritystilan pelättiin paljon pahemminkin vaikeuttavan yhdistyksen toi
mintaa kuin mitä se sitten käytännössä teki. Yhdistyksen jäsenluku tosin ensin v. 1914
laski edellisen vuoden jäsenluvusta 4,151 3,574:ään. Mutta siitä se jo v. 1915 kohosi 4,7i8:aan
ja 1916 8,oo4:ään, ollen siis silloin korkeampi kuin mitä se koskaan sitä ennen oli ollut. Yh
distyksen johtokunta voikin v. 1916 vuosikertomuksessaan lausua: »Työväenyhdistyksen
32:s toimintavuosi oli osoittautunut valoisammaksi kuin mitä vuoden alussa saattoi odottaa
tulevan.» Ammattiosastojen antamista kertomuksista sanotaan (v. 1915 toimintakerto
muksessa): »Käy kyllä selville, että järjestöt ovat voineet vain sangen rajoitetussa määrässä
toimia ulospäin, mutta ne ovat kuitenkin vallitsevista vaikeuksista huolimatta pysyneet
toimessa.» Sanomalehdet eivät saaneet julkaista muita kuin sotasensuurin hyväksymiä
uutisia ja artikkeleita. Seynin antamilla pakkomääräyksillä, n. s. »tolppalailla» työsulut ja
työlakot kiellettiin. Sanomalehdet eivät myöskään saaneet kertoa työlakoista eikä suluista.
Eikä yleensä sosialismista eikä luokkataisteluista. Työväenjärjestöjenkin kaikista kokouk
sista, yksinpä johtokuntainkin kokouksista määrättiin poliisiviranomaisille tekemään il
moitus. Mutta poliisin lähettäminen jokaiseen johtokunnan kokoukseen Helsingissä, jossa
oli tuhansia yhdistyksiä, ammattiosastoja y. m. järjestöjä, oli poliisilaitokselle ylivoimainen
tehtävä (alkuaikoina istui poliisi johtokunnankin kokouksissa). Poliisilaitoksen täytyi
tyytyä siihen, että ainoastaan suuremmista kokouksista oli ilmoitus tehtävä, joihin lähe
tettiin joku poliisikomisario taikka vain poliisikonstaapeli kokouksen menoa seuraamaan.
Sota-ajan ilmiönä voidaan mainita, että Helsingissä useat vuodet elettiin pimeänaikaa
peitetyin ikkunoin, etteivät valot näkyisi ilmassa Uiteleviin vihollisen lentokoneisiin. Pe
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lättiin, että saksalaiset lentokoneistaan taikka laivastostaan ryhtyvät pommittamaan kau
punkia. Talot täytyi vakuuttaa sotavaaran varalta kalliita vakuutusmaksuja vastaan.
Huonerakennus- ja puutavara-, etenkin sahateollisuus, oli melkein koko sota-ajan pysäh
dyksissä taikka kävi sahateollisuus enemmän kuin 50 % pienemmillä työvoimilla. Maastavientiliike pysähtyi melkein kokonaan. Ainoa maa, jonka kanssa oltiin kauppavaihdossa,
oli Venäjä. Tämä seikka synnytti täällä elintarve- ynnä muista kulutustavaroista pulan.
Kulutustarvikkeitten kauppa järjestettiin korteille. Kauppojen edustoille syntyi pitkät
jonot tyytymättömiä ostajia. Kulutustavarain hinnat nousivat huimaavasti. Tämä seikka
lisäsi väestössä tyytymättömyyttä. Työpalkkoja yritettiin pitää entisissä alhaisissa mää
rissään, vaikka kaikkien elintarpeiden hinnat olivat huomattavasti nousseet. Julkisia työlakkoja palkkojen korottamiseksi ei voinut toimeenpanna. Mutta kun useilla teollisuus
aloilla oli runsaasti Venäjän sotalaitoksen tilauksia ja niissä työskenneltiin yötä päivää
kuumeentapaisella kiireellä, niin työläiset tekivät palkankorotuspyyntöjä. Ja elleivät ne aut
taneet, niin tilannetta arvioiden sanoivat itsensä työstä irti ja poistuivat työstä, julistamatta
työmaata lakkotilaan. Jos uusia työläisiä ei riittävästi tullut sijaan, niin työnantajat olivat
pakoitettuja korottamaan palkkoja. Puolueen ja ammattijärjestön luennoitsijat ja puhujat
näinä sotavuosina puuhailivat kirjanpito- ja opastuskurssien järjestäjinä eri puolilla maata.
Tvöttömäin avustuskomiteoja asetettiin ja 1916 kerättiin laaja tilasto työttömistä, jonka
lopullisesti laati ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi.

HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSEN TALOUDELLINEN
TOIMINTA VV. 1906—1916.
Työväenyhdistyksen talo Yrjönkatu 27 oli alunperin epäkäytännöllinen suuren yhdistyk
sen huoneistoksi. Se oh vanhanaikainen, tavalliseksi herraskaisten asuttavaksi rakennettu.
Matalaan yksikerroksiseen puurakennukseen oli väliseiniä poistamalla laitettu isonpuoleinen
sali, johon ehkä mahtui 350 henkilöä. Tässä salissa toimi työväenteatteri, jota yhdistys
ylläpiti. Se tuotti vuosittain jonkunverran tappiotakin. Senvuoksi oli usein kysymyksessä
teatterin lakkauttaminen. Mutta kun osa yhdistyksen jäsenistä väitti, että henkinen taso
yhdistyksen jäsenten keskuudessa menee alas, jos teatteri lakkautetaan, niin sen toimintaa
jatkettiin. Vasta v:n 1906 lopussa alettiin yleisemmin oivaltaa, ettei teatterin toiminnan
jatkuminen niin ahtaassa huoneistossa enää käynyt laatuun. Juhlatoimikunta sai toimekseen
tiedustella huoneistoa teatterille muualta. Se löydettiinkin. Ylioppilastalo vuokrattiin
v. 1907 vuoden alusta teatterille. Mutta jo samana vuonna helmikuussa yhdistys päätti
lakkauttaa teatterin, koska se oli lyhyessä ajassa tuottanut tappiota 800 mk. Kun samaan
aikaan oli muodostettu »Kansannäyttämö osakeyhtiö», joka oh valmis ottamaan teatterin
haltuunsa, niin se sai huoneiston ja vuokrasi yhdistykseltä teatterikaluston. Näin pääsi
yhdistys eroon kannattamattomasta teatterista.
V. 1905 suurlakon aikana yhdistyksen huoneisto jo osoittautui aivan hian pieneksi.
Se oh aina tupaten täynnä väkeä yötä päivää. Kansallislakon keskuskomitea ja pari muuta
lakon järjestelyä hoitamaan asetettua komiteaa pitivät istuntojaan Raittiusyhdistys Koiton
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talossa (vanhassa puurakennuksessa) Yrjönkatu 31. Kun yhdistyksen jäsenluku oh suur
lakon vaikutuksesta kohonnut i,757:stä 4,4O7:ään, niin näin suuren joukon toiminta siinä
huoneistossa oh käynyt kovin vaikeaksi, milteipä mahdottomaksi. Uusia ammattiosastoja
oh perustettu 6. Niitä jo 1905 oh 47 ja v. 1906
päättyessä 59. Yhdistyksen johtokunnan täytyi
kin v. 1906 alusta vuokrata huoneisto hsää ta
losta Albertinkatu 24. Sieltä saatiin pienenpuoleinen sali ja yksi keittiöhuone. Isommat am
mattiosastot voivat siellä pitää kokouksiaan ja
pienemmät osastot myöskin iltamiaan. Vuosina
1907 ja 1908 yhdistyksellä oh vuokrattuna huo
neisto Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön talossa
Sirkuskatu 3, jossa kirjapainorakennus oh jo val
mis. Sanotun rakennuksen ylikerros (mikä nyt on
kirjansitomolla) oh niin valmis, että siellä pidettiin
kokouksia, esitelmiä ja luennolta. Siellä myöskin
hammaslääkäri A. F. Tanner piti »rengasesitelmiään», joilla vahingoitettiin osuustoimintaliikettä.
Siehä mainittu Tanner piti myöskin sosialistien
lapsille koulua, jossa ei käytetty kirjoja eikä ope
tettu uskontoa. Se opetus perustui n. s. havaintoopetukseen. Terveysoppia opetti hän luurangon
Arkkitehti Karl Lindahl.
avulla, jota hän leikillään nimitti »Maijastiinaksi».
Yhdistyksen
komean talon suunnittelija ja
Mutta tämä koulu ei voinut varojen puutteessa
piirustaja.
kauan jatkaa toimintaansa, koskei sille kunta eikä
valtio antaneet kannatusta. Sen täytyi senvuoksi varojen puutteessa lakkauttaa toimintansa.
Tohtori A. F. Tanner lienee alkujaan ohut suutari, mutta luki itsensä hammaslääkäriksi.
VV. 1897—1898 hän puuhaili n. s. »Tietoyhdistyksessä», jossa oh joukko Helsingin Työväen
yhdistyksen opinhaluisia jäseniä. Tanner oh n. s. »Kurikkarettelön» aikana v. 1899 järjes
tämässä Kurikan kunniaksi komeaa kukkaiskulkuetta ja joutui siitä syystä lääketieteenyhoppilaiden puolelta vainotuksi, niin ettei hän katsonut mahdolliseksi täällä lukujaan
jatkaa. Sidoin hän keväällä 1899 matkusti Ameriikkaan ja puuhaili siellä sosiahstisessa
liikkeessä ja osaksi lääkärinäkin. Sieltä hän v. 1907 palasi taas tänne »rengas»- ynnä muita
oppejaan opettamaan. Mutta kun Työmies-lehdessä ei kaikkia hänen edesottamisiaan
kannatettu, niin eivät ne hänen hommansa menestyneet. Muutaman vuoden täällä puuhailtuaan matkusti hän takaisin Ameriikkaan, jossa hän on kuohut.
Työväenyhdistyksen taloa Sirkuskatu, 3 alettiin syksyllä 1906 rakentaa. Rakennuskomitea
valittiin jo lokakuun 7 p:nä 1905. Siihen kuului 10 jäsentä. Rakennussuunnitelma hyväk
syttiin 18 päivänä lokakuuta. Piirustuksista julistettiin kilpailut, joissa ensi palkinto an
nettiin arkkitehti Karl Lindahlin laatimalle luonnokselle.
Maankaivaminen aloitettiin jo 1 p:nä lokakuuta 1906, vaikka rakennuslainan myöntä
misestä henkivakuutusyhtiö »Suomen» hallinto teki päätöksensä vasta 26 päivänä tammi— 107 —

kuuta 1907, jolloin se myönsi yhdistykselle 500,000 mk. suuruisen lainan 6 % korolla. Loka
kuun ry päivänä 1908 vietettiin Siltasaarelle Sirkuskadun n:o 5: teen rakennetun komean kivi
talon vihkiäisjuhlaa. Se oli merkkitapaus Helsingin Työväenyhdistyksen historiassa. Talo
tuli kaikkiaan maksamaan 857,332 markkaa 79 penniä ja siihen lisäksi tontin arvo 113,048:—,
eli siis yhteensä 970,381 markkaa 42 penniä.
Talo Yrjönkatu 27 myytiin syksyllä 1908 johtaja Amos Anderssonille 125,000 markasta.
Myöhemmin on siihen rakennettu Mercatorin kirjapainolle talo.
Rakennuskomitealle eli oikeammin rakennuskomitean taloudenhoitajalle oli tapahtunut
sellainen erehdys, että hän oli tilannut yhdistyksen talon juhlasalin näyttämön esivaatteen
verhoilija Ekbomin liikkeestä, joka oli verhoilijain taholta jo vuosia sitten jostain syystä
julistettu lakkotilaan. Asiasta nostettiin kysymys yhdistyksen kokouksessa 21 päivänä
elokuuta 1908 ja rakennuskomitealle lausuttiin ankara paheksuminen. Vieläpä 45 äänellä
35 vastaan päätettiin rakennuskomitealla maksattaa yhdistykselle siten syntynyt vahinko
1,320 markkaa. Tämä päätös aiheutti sen, että E. Valpas ja Emil Perttilä pyysivät päästä
heti vapaaksi rakennuskomiteasta ja yhdistyksen johtokunnasta. Valppaalle tämä ero 27 p:nä
marraskuuta 1908 myönnettiinkin, mutta Perttilälle ei, sillä Perttilän oloa johtokunnassa
edelleen pidettiin yhdistyksen raha-asiain vuoksi välttämättömänä, hän kun oli melkein
kaikki rakennus- ja kiinnityslainat yhdistykselle hankkinut. Valppaalle sitävastoin 10vuotisesta palveluksesta annettiin sillä tavoin ero. Mutta tuli se Emil Perttilänkin vuoro.
Hän oli v. 1906 Oulussa pidetyssä puoluekokouksessa valittu puoluetoimikuntaan ja joutui
rahastonhoitajaksi. Hänelle oli v. 1908 puolueen rahastossa syntynyt muutaman tuhannen
markan vaillinki, josta tehtiin suuri julkinen juttu. Perttilä otti ja lähti salakähmäisesti
Etelä-Afrikkaan, josta hän hallituksen kustannuksella tuotiin takaisin Suomeen ja tuo
mittiin 2 vuodeksi vankeuteen. Mutta juttu vedottiin ja Perttilä laskettiin vapaalle jalalle.
Hän karkasi uudestaan, mutta nyt hän meni Pohjois-Ameriikkaan, jossa hän lienee vieläkin.
Helsingin Työväenyhdistys oli käyttänyt Perttilää monet vuodet hyvin monenlaisissa luot
tamustoimissa. Mutta 25 päivänä maaliskuuta 1909 yhdistyksen kokouksessa Emil Perttilä
yksimielisesti erotettiin Helsingin Työväenyhdistyksestä. Puoluetoimikunnan leväperäisyvttä paheksuttiin ja vaadittiin sitä eroamaan. Sen puheenjohtajina silloin olivat Edvard
Valpas ja Alex Järvenpää. Puoluetoimikunta sitten erosikin, lukuunottamatta Matti Turkiaa ja Y. Sirolaa, jotka jäivät paikoilleen Kotkassa syksyllä 1909 pidettävään puoluekokouk
seen saakka. Kotkassa pidetty puoluekokous sitten tuhlasi hyvin paljon aikaa Perttilä jutun aiheuttamaan »pyykinpesuun)».
Yhdistykselle laadittiin uudet säännöt 1908. Näiden mukaan yhdistykseen kuuluvat
osastot valitsivat hallintoneuvoston ja hallintoneuvosto johtokunnan. Ja v. 1909 pidettiin
parikin hallintoneuvoston kokousta. Mutta kun ne säännöt eivät olleet vahvistetut, niin
niitä ei kuitenkaan voitu ottaa käytäntöön, vaan siirtyi uusien sääntöjen käytäntöönottaminen 12 vuotta eteenpäin.
Sanomalehti O. Y. ja Työväenyhdistys taloudellisissa vaikeuksissa. Työväen Sanomalehti
Osakeyhtiö oli v. 1906—1907 rakentanut melkein kokonaan velkarahoilla yli puolen mil
joonaa markkaa maksavan talon Sirkuskatu 3:een. Työväenyhdistys oli v. 1906 tilapäis
lainoilla avustanut sanottua yhtiötä. Mutta nyt oli työväenyhdistys myöskin suureksi
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osaksi lainarahoilla rakentanut lähes miljoonan markkaa maksavan talon. Sellaisen velan
korot jo yksinään kysyivät vuosittain melkoisen suuria summia. Tilapäinen rahapula voi
sattua näille molemmille. Miten pulasta pelastua? Sitä kysymystä mietti eniten Työväen
Sanomalehti Osakeyhtiön taloudenhoitaja Albin Karjalainen. Hän näissä mietteissään ei
keksinyt muuta keinoa kuin Työväen Säästöpankin perustamisen. Hän arveli, että työväen
järjestöillä ja yksityisillä puoluetovereilla oli miljoonia markkoja säästössä porvarien pan
keissa. Mutta niistä ei lainata työväenliikkeen liikelaitoksille. Työväen pankkikysymystä
olivat monet jo ennen häntä miettineet jo Wrightin aikana, ja v. 1889—1890 sillä kokeiheetkin, mutta epäonnistuneet. Karjalainen oh Työmiehessä koettanut v. 1908 saada yksityi
siä pitämään hänen hoitamassaan liikkeessä »juoksevaa tiliä», mutta huonolla menestyksellä.
Vuosien 1908—1909 vaihteessa pidettiin Helsingin Työväenyhdistyksen kokous Sirkuskatu
3:ssa, jossa saapuvilla oh noin 150 yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtajana oli Emil Perttilä
ja sihteerinä Gideon Lehén. Kysymyksen työväen säästöpankin perustamisesta alusti
Albin Karjalainen kertoellen, ettei porvarien pankeista lainata työväen liikelaitoksille,
vaikka niissä on työväenjärjestöjen ja yksityisten puoluetoverien varoja. »Oma pankki
on perustettava.» Alustajan mielipide hyväksyttiin ja valittiin 15-henkinen komitea, johon
tulivat E, Perttilä, Edvard Valpas, Oskari Lähde, O. Kivekäs, A. Laine, Emil Leino, Vir
tanen, Murros, Kontu, Lindqvist, Vänskä ja kokoonkutsujaksi Albin Karjalainen. Pankki
aloitti toimintansa jo tammikuun puolivälissä v. 1909. Liike on menestynyt hyvin. Sillä
on nykyään suuret kiinteistöt Eläintarhantie 1 ja Erottaja 15—T7,
Yhdistyksen kaikkia taloudellisia vaikeuksia ei Työväen Säästöpankki kuitenkaan voi
nut poistaa. Yhdistykselle oli taloa rakennettaessa tullut yli 100,000 markkaa vekselivelkoja.
Ne eivät olleet helposti hoidettavissa. Yhdistykselle jälkeen v:n 1909 ei enää myönnetty
arpajaislupaa. Ja yhdistyksen jäsenluku oli, kuten jo on mainittu, arveluttavasti alentunut
vv. 1908—1910. Pahimmasta pulasta yhdistyksen pelasti tupakkatehdas Fennian omistaja
Christides, joka lahjoitti yhdistykselle 40,000 markkaa ja edelleen vuosilta 1910, igix ja
1912 30,000 markkaa.
, . «A'Ravintolan kannattavaisuutta tutkittiin v. 1910, koska se ei tuottanut tyydyttävän suurta
voittoa. Ravintolapalvelijain ja ravintolan emännöitsijän Sekä ravintolakomitean välillä
oh vv. 1911 ja 1914 rettelöitä. Palvehjoita ravintolassa oh jo v. 1911 yh 30, Emännöitsijä
valitti johtokunnalle palvehjoitten tottelemattomuutta ja kurittomuutta. Vuonna 1914
tottelemattomuuden tähden eroitettiin kaksi ravintolapalvehjaa, josta seurasi, että 4 pal
velijaa sanoi itsensä irti ja loput uhkasivat heinäkuussa lakolla, ellei noita kahta erotettua
ja 4 eronnutta palvelijaa otettaisi takaisin työhön. Ravintolakomitean jäsenet syyttivät
ravintolan palvehjoita tottelemattomuudesta, kiusanteosta emännöitsijälle, siivottomuudesta
ja näpistelystä. Asiaan "sekaantui myöskin palvelijattarien osasto. Asiaa käsiteltiin monissa
kokouksissa. Heinäkuun 27 päivänä valittiin sovittelukomitea ja päätettiin pyytää Ammatti
järjestön puheenjohtajaa O. Tokoita sen komitean puheenjohtajaksi. Mutta Tokoi siitä
kieltäytyi. Tämä aiheutti, että yhdistyksen koko johtokunta erosi. Asia jäi ravintolakomitean
ja yhdistyksen uuden johtokunnan soviteltavaksi. Ravintolan palvehjain kanssa joulukuun
5 päivänä 1915 tehtiin kirjallinen työehtosopimus ja ravintolaan otettiin johtajaksi Juho
Pietikäinen. Hän erosi siitä toimesta toukokuun 1 päivänä 1916. Hänen sijaansa vahttiin
no

E. J. Hämäläinen. Senjälkeen kun työehtosopimus palvelijatarosaston kanssa oli tehty
ja miespuolinen ravintolan ylivalvoja otettiin, näyttävät ravintolasta rettelöt vähentyneen,
ja ravintola alkoi tuottaa yhdistykselle suurempaa voittoa.
Sitten tuli taas selkkaus: ravintolan emännöitsijä Olga Kivekäs eroitettiin toimestaan
1912. Syy oh se, että joulukuun 12 päivänä saapui pari etsivää poliisia yhdistyksen ravin
tolaan ja esittivät itsensä ravintolan emännöitsijälle Olga Kivekkäälle ja kertoivat, että
heidän tuli yhdistyksen huoneistossa vahtia erästä nimeänsä ilmoittamatonta rahankiristäjää, joka oli puuseppämestari Nummelinille lähettänyt nimettömän kirjeen kiristäen
häneltä rahaa uhaten muussa tapauksessa ilmiantaa hänet eräästä valtiollista laatua ole
vasta rikoksesta ja vaatien lähettämään työväenyhdistyksen kirjekaappiin vastauksen,
suostuuko hän antamaan vaaditun rahamäärän kiristäjälle. Emännöitsijä oli poliiseille
luovuttanut vartiopaikaksi yhdistyksen ravintolan tupakkahuoneen.
Siitä saivat pal
velijat ja järjestysvaliokunnan miehet tiedon. Viimeksimainitut ajoivat etsivät pois yh
distyksen huoneistosta. Etsivät jättivät Nummelinin vastauskirjeen kaappiin, ja sen tuli
sieltä joku noutamaan eikä emännöitsijä voinut kirjeen hakijaa pidättää, eivätkä järjestysmiehetkään sitä tehneet.
Tästä kehittyi suuri riitaisa juttu, jota käsiteltiin monessa kokouksessa. Emännöitsijää
syytettiin yhteistoiminnasta salapoliisien kanssa ja ehdotettiin erotettavaksi. Yhdistyksen
kokous joulukuun 18 päivänä 1912 suurella enemmistöllä päätti erottaa emännöitsijän
toimestaan. Päätöstä vastaan pantiin joukko vastalauseita. Päätös sitten peruutettiin,
mutta v. 1913 alussa emännöitsijä uudestaan eroitettiin toimestaan ja lisäksi lausuttiin
paheksumisia niille puoluetoimikunnan jäsenille, jotka olivat emännöitsijää neuvoneet
siten menettelemään, kuin hän oli tehnyt.
Tämän jutun johdosta koko johtokunta erosi ja uusi johtokunta valittiin. Yhdistyksen
jäsenet olivat herkät lausumaan arvosteluja emännöitsijästä, ravintolassa vallitsevasta
järjestyksestä, ravintolakomiteasta y. m., mistä johtui keskinäisiä riitoja ja hankauksia.
Helsingin Työväenyhdistyksellä yhdistyksenä puolue- taikka ammattiyhdistyspolitii
kan kanssa oli jälkeen v. 1906 perin vähän tekemistä. Siitä oli muodostunut talonomistaja
ja ravintolaliikkeenharjoittaja.
Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston hallintoon,
sosialilautakuntaan, työväen luentokurssien toimikuntaan ja v:sta 1914 alkaen työväen
opiston hallintoon yhdistys entiseen tapaan valitsi ehdokkaat.

EDUSKUNNALLINEN TYÖVÄENLAINSÄÄDÄNTÖ.
PUOLUEEN SUURI VAALIVOITTO 1916 riippui monista tekijöistä. Nämä viimeksi
mainitut vaalit toimitettiin sotatilan vallitessa maassa, jolloin Venäjän keisarivallan ku
kistumisesta ei vielä ollut mitään varmaa tietoa. Porvaristossa vallitsi pessimistinen
mieliala ja ottivat ne laiskasti osaa vaaleihin. Vaalipiirijakokin, joka oh toimitettu 10
vuotta aikaisemmin, suosi suurta puoluetta pienten kustannuksella. Se antoi sosialidemo
kraateille ainakin kolme edustajaa liikaa.
Mitä tuloksia eduskunnassa on saavutettu? Tähän kysymykseen tyhjentävästi vastaa
ni

minen tässä julkaisussa ei ole mahdollista. Muutamia huomattavia uusia lakeja, joita yksikamarinen eduskunta on säätänyt, tässä mainittakoon.
V. 1907 valtiopäivillä aikaansaatiin laki työstä, leipomoissa, jossa työaika säädettiin 48
tunniksi viikossa ja enintään 10 tunniksi päivässä. Ylityö rajoitettiin enintään io:ksi tun
niksi viikossa ja ioo:ksi vuodessa. Ylityöstä määrättiin palkka korotettavaksi 50 %:lla.
Työ sunnuntai- ja juhlapäivinä kiellettiin kokonaan. Leipomot saivat olla avoinna arki
päivinä kello 6:sta aamulla 9:ään illalla. Useampien pyhäpäivien sattuessa perätysten eri
hakemuksesta sallittiin yhtenä arkipäivää vastassa olevana yönä teettää työtä. Työn
tekijäin palkka määrättiin maksettavaksi yksinomaan maan käyvässä rahassa. Terveyden
hoidosta ja puhtauden noudattamisesta oli senaatin annettava erityisiä ohjeita. Hallituksen
esityksestä ei oikeastaan jäänyt muuta kuin lain nimi jälelle. Sillä se ei sisältänyt työajasta
eikä ylityöstä mitään määräyksiä.
Oli yksinomaan sosialidemokraattisen puolueen ansio, että eduskunta työväenasiainvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyi näin radikalisen lain. Se astui voimaan 1/7 1909. Sa
moilla valtiopäivillä hyväksyttiin myöskin kieltolaki. Mutta hallitus esitti hallitsijalle sen
hylättäväksi.
Ensimmäinen eduskunnan hajoitus tapahtui keväällä 1908 ja syynä hajoitukseen oli
se seikka, että porvaripuolueitten taholta oli tehty välikysymys Suomen oikeuden turvaa
misesta. Suomettarelaisten esittämät ponnet perustuslakivaliokunnassa hylättiin, koska
n. s. perustuslailliset ja sosialidemokraatit muodostivat valiokunnan enemmistön. Ne eivät
vähässäkään määrässä ottaneet siinä suomettarelaisten taholta esitettyjä ehdotuksia huo
mioon. Sosialidemokraatit vastalauseessaan tekivät ankaria syytöksiä Mechelinin hallitusta
vastaan syyttäen hallitusta avunannosta Venäjän taantumushallitukselle Venäjän vallan
kumouksellisten kiinniottamisessa ja vainoamisessa.
Kun tämä kysymys tuli eduskunnan istunnossa 27 päivänä huhtikuuta v. 1908 rat
kaistavaksi niin äänestyksessä suomettarelaiset menettelivät siten, että kokoontuivat
eduskunnan ulko-oven eteen eivätkä menneet äänestämään, vaan tällä tavalla avustivat
sosialidemokraatteja, niin että heidän jyrkät, hallitusta moittivat pontensa tulivat edus
kunnan päätökseksi. Lopullisessa äänestyksessä sosialistien vastalause hyväksyttiin 71
äänellä 47 vastaan, jotka annettiin valiokunnan ponsien puolesta.
Sen jälkeen seurasi porvariedustajain ankaria arvosteluja toisistaan. Eduskunnan hajoitusjulistus, jossa uudet vaalit määrättiin, esitettiin eduskunnalle 6 päivänä huhtikuuta.
Uusi eduskunta kokoontui 1 päivänä elokuuta 1908. Sosialidemokraatit olivat porva
reilta vallanneet 3 edustajapaikkaa. Niitä oli uudessa eduskunnassa 83. Suomettarelaiset
olivat eniten vaaleissa hävinneet. Syksyllä marraskuun lakon jälkeen Suomeen nimitetty
kenraalikuvernööri salaneuvos N. Gerard erosi jo helmikuun alussa 1908, ja helmikuun 2
p:nä samana vuonna nimitettiin kenraaliluutnantti Bäckman kenraalikuvernööriksi. Hän
oli siinä virassa kevääseen 1909 saakka, jonka jälkeen kenraalikuvernööriksi nimitettiin
kenraaliluutnantti F. A. Seyn.
Kun uusi eduskunta elokuussa 1908, kokoontui, erosi Leo Mechelinin marraskuussa
1906 muodostama hallitus. Sen jälkeen nuorsuomalaiset ja suomettarelaiset muodostivat
Edvard Immanuel Hjeltin johdolla n. s. kokoomushallituksen. Se pysyi koossa kesään 1909,
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jonka jälkeen hallitus muodostettiin etupäässä ruotsinkielisistä vanhemmista syntyneistä,
venäläisissä maasotajoukoissa tai laivastoissa palvelleista upseereista: eversteistä, kenraa
leista, amiraaleista y. m. s. aineksista sekä venäjänkielisistä korkeimmista virkamiehistä.
Olipa mukana pari suomettarelaista lakimiestäkin »isänmaan pelastajana». Senaattia ni
mitettiinkin »sapelisenaatiksi».
V. 1908 toisilla valtiopäivillä saatiin päätökseen »asetus» (laki) torpan, lampuotitilan
ja mäkitupa-alueen vuokrasta, takaantuvine asetuksineen, jolla Viimeksimainitulla irti
sanomisen varassa olevat vuokrasopimukset jatkettiin 1—7 vuoteen. Ne vuokrasopimukset,
joitten irtisanominen olisi tapahtunut vuoden kuluttua, jatkettiin 7:llä vuodella. Ja ne
sopimukset, jotka joutuivat irtisanottavaksi 12—13 vuoden kiduttua, jatkettiin i:llä vuo
della. Siis tämä takaantuva laki vaikutti, kun se 12 päivänä maaliskuuta 1909 vahvistettiin,
aina v. 1923 saakka. Mutta suurimmalta osaltaan se lakkasi vaikuttamasta jo v. 1916—1917.
Uutta takaantuvaa asetusta koetettiin eduskunnassa aikaansaada v. 1912—1913 ja v. 1914.
Mutta porvarit tahtoivat siihen uuteen lakiin suuria huononnuksia, ja sosialidemokraatit vaa
tivat lain voimassaoloaikaa hyvin pienillä muutoksilla taikka kokonaan muuttamatta jatket
tavaksi, vaikkapa vain 3—4 vuodella. Kun yksimielisyyttä ei saavutettu, niin voimassaolo
ajan jatkamisesta ei tullut mitään. Suomettarelaiset estivät lain kiireellisen käsittelyn.
Hallitsija antoi n.s. hallinnollisessa järjestyksessä uuden takaantuvan asetuksen v. 19x6.
Se oli laiton asetus. Mutta siitä huolimatta vuokramiehet 19x6—1917 käyttivät sitä hyväk
sensä. V. 1917 säädettiin uusi takaantuva laki.
S
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V. 1908 toisilla valtiopäivillä käsiteltiin myöskin eduskuntaesitysten perusteella uudet
kunnallista äänioikeutta koskevat asetukset (lait). Ne olivat eräiden porvarillisten edusta
jain mielestä »ei reformeja , vaan »vllankumousta». Ruotsalainen puolue niitä erittäin
jyrkästi vastusti jo eduskunnassa. Myöskin eräät suomettarelaisen puolueen johtomiehet,
kuten J. K. Paasikivi, H. Gebhard, Lagerlöf, vastustivat. Mutta eduskunnassa ne kui
tenkin tulivat hyväksytyiksi. Näitä asetuksia ei vahvistettu. Porvarilliset vaikuttivat
senaattiin sillä tavalla, että senaatti esitti hallitsijalle ne asetukset liian radikaalisina hy
lättäviksi.
Jo v. 1907 valtiopäivillä edustajat M. Paasivuori ja M. Turkia omissa nimissään (ei ryh
män) tekivät anomuksen työttömäin avustamisesta ja komitean asettamisesta laatimaan
lakia työttömyysvakuutuksesta. Anomus ei tullut näillä valtiopäivillä käsitellyksi. Anomus
sitten uudistettiin v. 1908 molemmilla valtiopäivillä ja syksyllä 1908 senaatti asetti komitean.
Siinä komiteassa olivat m. m. M. Paasivuori ja Miina Sillanpää. Komitean ehdotukset val
mistuivat v. 1911.
V. 1909 ensimmäiset valtiopäivät olivat koossa ainoastaan yhden viikon, kun ne jo hajoitettiin. Syynä hajoitukseen oli puhemies P. E. Svinhufvudin eduskunnan avajaistilai
suudessa kenraalikuvernööri Seynille pitämä jyrkänpuoleinen puhe, jossa paheksuttiin lait
tomuuksia ja vakuutettiin, että me »uskomme korkeimman voimaan» ja että oikeus lopulta
voittaa.
Eduskunta hajoitettiin ja kolmannet vaalit toimitettiin jo toukokuun alussa 1909. So
sialidemokraatit saivat näissä vaaleissa yhden edustajapaikan lisää eli yhteensä 84 edustajaa.
V. 1909 toisilla valtiopäivillä hyväksyttiin jo toinen kieltolaki. V. 1907 hyväksytyn
kieltolain Edvard Hj eitin muodostama kokoomushallitus oh toimittanut Pietarissa hylä
tyksi, ja nyt säädettiin uusi. Mutta se vahvistettiin vasta 1917.
Työväensuojeluslain alalta oli myöskin näillä valtiopäivillä kolme hallituksen esitystä,
nimittäin 1) ehdotus asetukseksi ammatinvaaralta suojelemisesta; 2) ehdotus työstä teolli
suudessa ja siihen verrattavissa ammateissa ja 3) ammattien tarkastuksesta.
Nämä ehdotukset perustuivat maaliskuun 29 päivänä 1906 hallituksen asettaman ko
mitean mietintöön. Tätä komiteaa nimitetään nimellä »Työväenlainsäädännön osia tar
kastamaan asetettu komitea». Sen puheenjohtajana oli entinen senaattori Aug. Ramsay
ja jäseninä kauppaneuvos Vilhelm Hackman Viipurista, prof. J. J. Karvonen, pankinjohtaja
Otto Stenroth, tohtori Santeri Ingman (Ivalo), insinööri Karl Söderman Helsingistä, faktori
Reino Drockila, kirvesmies J. Lindström Turusta ja Helsingin paikallisjärjestön sihteeri
Matti Paasivuori.
Näistä kolme viimeksimainittua lukeutuivat sosialidemokraattiseen
puolueeseen. Tämä komitea antoi mietintönsä työväensuojeluslaista ja ammattientarkastuk
sen uudelleen järjestämisestä jo keväällä v. 1907. Se sisälsi melkoisen suuria muutosehdo
tuksia 15/4 1889 annettuun teollisuustyöläisten suojelemista koskevaan asetukseen.
Hallituksen esitykset v. 1909 valtiopäivillä olivat monissa tärkeissä kohdissa huonom
mat kuin komitean ehdotukset. Eduskunnan työväenasiain valiokunta sosialidemokraat
tien vaikutuksesta teki hallituksen esityksiin suuria muutoksia. Mutta siitä huolimatta
mietintöön liitettiin kaikkiaan 6 vastalausetta, porvarit 5 ja sosialidemokraatit yhden.
Viimeksimainittu vastalause koski lakiehdotuksen melkein kaikkia tärkeimpiä pykäliä.
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Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli tätä asetusta työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa
ammateissa kokonaista kaksi viikkoa. Siellä työväenasiain valiokunnan ehdotukseen teh
tiin suuria huononnuksia. Lain vaikutusalaa supistettiin. Yötyötä rajoittava pykälä, jonka
mukaan yötyö miehiltä sekä naisilta kiellettiin, paitsi milloin työ on järjestetty 8-tuntisiin
vuoroihin, poistettiin. Työaikaa koskeva pykälä, mikä työväenasiain valiokunnan mietin
nössä oli 57 tuntia viikossa, muutettiin 120 tunniksi kahdessa (2) viikossa ja 10 tunniksi
vuorokaudessa. Ylityön työväenasiain valiokunta ehdotti rajoitettavaksi 10 tunniksi vii
kossa ja 120 tunniksi vuodessa ja ylityöstä maksettavaksi 50 %:lla korotettu palkka.
Sunnuntaiajaksi ehdotti mainittu valiokunta työläisille annettavaksi työstä yhtäjaksoista
vapautta vähintäin 30 tuntia. Ja milloin tämä ei olisi ollut mahdollista antaa, olisi sunnun
taina ja juhlapäivänä tehdystä työstä palkka korotettava 100 %:lla. Tätä ehdotusta ei ollut
komitean ehdotuksessa lainkaan eikä myöskään hallituksen esityksessä. Lasten työajaksi
työväenasiain valiokunta ehdotti 6 tuntia ja nuorten henkilöiden työajaksi 8 tuntia päivässä.
Yötyö lapsilta ja nuorilta henkilöiltä ehdotettiin kiellettäväksi.
Suuressa valiokunnassa monet tärkeät kohdat jäivät lakiehdotukseen ainoastaan yhden
äänen enemmistöllä, eräät arvalla.
Eduskunnassa tästä laista syntyi pitempi ja kiivaampi taistelu kuin mistään muusta
lakiehdotuksesta on ennen taikka sen jälkeen ollut. Siitä puhuttiin puolesta ja vastaan
niin, että ne puheet täyttävät yli 200 suurta kaksoispalstasivua pöytäkirjasta. Yötyön
rajoituspykälä palautettiin lakiehdotukseen. Kolmannessa käsittelyssä ehdottivat jotkut
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porvarit lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään yli seuraavien vaalien; toiset, että laki
ehdotus hylättäisiin ja anottaisiin hallitukselta uutta esitystä; kolmannet, että lakiehdotus
ilman muuta hylättäisiin. Mutta kaikki nämä ehdotukset hylättiin ja lakiehdotus 119 äänellä
70 ääntä vastaan hyväksyttiin. Asetukset ammatinvaaralta suojelemisesta ja ammattien
tarkastuksesta tulivat melkoista vähemmällä riidalla hyväksytyiksi.
Kun eduskunta oli hyväksynyt nämä teollisuustyöväestölle tärkeät suojeluslait, niin por
varillisissa sanomalehdissä nostettiin ankara agitatsioni näitä lakeja vastaan. Hallituksessa
istuivat jo silloin venäläiset upseerit. Hallitusta vaadittiin esittämään eduskunnan hyväk
symät lait hylättäviksi. Hallitus käski teollisuushallituksen jo syksyllä v. 1909 toimittaa
tilastollisen tutkimuksen siitä, mikä vaikutus eduskunnan hyväksymillä asetuksilla (laeilla)
tulisi olemaan maan teollisuuteen. Teollisuushallitus käski työtilastollisen osastonsa toi
mittaa sanotun tutkimuksen työajasta, yli- ja yötyöstä, vuorotyöstä, lasten ja nuorten
henkilöiden luvusta, heidän työajastaan, nuorten henkilöiden vuorotyöstä sekä naispuolisten
työläisten työstä teollisuudessa. Tämän tutkimuksen toivottiin paljastavan sellaisia seik
koja, joiden perusteella nämä lait voitaisiin ehdottaa hylättäviksi. Mutta niin ei käynyt
kään. Tosin eräillä teollisuudenaloilla, kuten paperi- ja sahateollisuudessa, joissa oli vuoro
töissä edellisessä 12-tuntiset ja jälkimmäisessä 10—n-tuntiset työvuorot, olisivat uudet
asetukset aiheuttaneet suuria muutoksia ja lisänneet kustannuksia. Mutta kaikkein suu
rimpia vaikeuksia olisi tuottanut yhtäjaksoisen 30 tuntia kestävän sunnuntailevon järjes
täminen työväelle. Nuoria henkilöitä ja lapsia koskevat säännökset eivät tutkimuksen
mukaan olisi aiheuttaneet kovinkaan suuria vaikeuksia. Työaika taas oli yli 60 %:lla tut
kitusta työväestä joko 60 tuntia viikossa taikka lyhempi. Se ei olisi aiheuttanut sanottavia
vaikeuksia. Jo kesällä 1908, kun komitean ehdotukset tulivat tunnetuiksi, toimitti tri Tekla
Hultin teollisuustyössä »yötyöntekijättäristä» tutkimuksen. Samalla yllyttäen naisia vas
tustamaan komitean ehdottamia naisten yötyön rajoituksia. Teollisuushallitus senaatille
antamassaan lausunnossa syksyllä v. 1910 ehdotti, että kaikki nämä kolme työväensuojelemista tarkoittavaa asetusta hylättäisiin.
Suomen yleinen työnantajaliitto asetti myöskin komitean antamaan lausuntoa edus
kunnan hyväksymistä työväensuojeluslaeista. Ja myös tämä komitea v. 1910 antamassaan
mietinnössä ehdottomasti vaati senaattia ehdottamaan hylättäväksi mainitut asetukset,
ja erittäinkin asetuksen työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa. Työnantajaliiton komitea sanoi, että eduskunnan hyväksymät asetukset korottaisivat rautateollisuu
dessa työpalkkoja 28 %:lla, paperiteollisuudessa 28 1/2 %:lla sekä sahateollisuudessa vie
läkin enemmän. Näin suurta tuotantokustannusten lisäystä, sanottiin, ei teollisuutemme
kestäisi, vaan sortuisi kilpailussa ulkomaiden kanssa. Ja siltä varalta, että eduskunnan
päätökset kaikesta huolimatta vahvistettaisiin noudatettaviksi, työnantajaliiton komitea
kehoitti työnantajia ryhtymään voimakkain toimenpitein vastustamaan lain käytännössä
noudattamista. Ehdotus siis epäsuorasti sisälsi kehoituksen panna toimeen yleinen työnsulku,
jotta työläiset olisivat pakoitetut vaatimaan näiden lakien kumoamista.
Helsingin järjestyneet työläiset marraskuun 13 p:nä 1910 järjestivät Rautatientorille
mielenosoituskokouksen. Tässä kokouksessa hyväksyttiin ponnet, joissa m. m. vaadittiin
eduskunnan hyväksymien lakien vahvistamista sekä voimaan saattamista, vaikkeivät ne
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kaikissa kohdin täysin tyydyttäneetkään työväestöä. Senaatti jo talvella 1911 päätti hal
litsijalle ehdottaa, että asetus ammatinvaaralta suojelemisesta vahvistettaisiin. Mutta kun
tuo päätös oli ehditty sanomalehdissä saattaa yleisön tietoon, peruutti senaatti heti pää
töksensä ja tykkäsi vahvistusta koskevan asetuksen uudestaan senaatin jäsenistä valittuun
valiokuntaan. Asia sai siellä levätä aina kevääseen 1914 saakka, jolloin asetus ammatin
vaaralta suojelemisesta vahvistettiin ja määrättiin se astumaan voimaan v. 1916 alusta.
V. 1909 valittu eduskunta hajoitettiin jo 18 päivänä marraskuuta samana vuonna. Syynä
hajoitukseen nyt oli se, että eduskunta ei hyväksynyt hallituksen esitystä Venäjän sotilasrahastoon suoritettavista apumaksuista.
Neljännet vaalit tapahtuivat 1 ja 2 päivänä helmikuuta 1910. Sosialidemokraattinen
puolue sai nyt 86 edustajaa, eli saman määrän kuin se v. 1909 oli saanut. Eduskunta ko
koontui toukokuun alussa. Alotteista tässä mainittakoon työväen uusi tapaturmavakuutuslakiesitys, johon liittyi pari anomusta: anomus, joka koski vakuutuslaitoksen perustamista
valtion toimesta ja uuden tapaturmavakuutuslain korvausmääräysten soveltamista ennen
voimassaolleen lain aikana sattuneisiin tapaturmatapauksiin. Samoilla valtiopäivillä teh
tiin anomus esityksen antamisesta työsopimuslaista, mikä pääkohdissa rakentuisi senaatin
lainvalmistelukunnan v. 1908 valmistuneen ehdotuksen pohjalle laiksi työsopimuksesta.
Työväen tapaturmavakuutuslakiesityksen työväenasiainvaliokunta muutti anomukseksi.
Mutta sekin hautaantui eduskunnan suureen valiokuntaan. Ja toiset tvöväentapaturmavakuutusta koskevat anomukset jäivät käsittelemättä.
Samana vuonna 14 päivänä syyskuuta kutsuttiin ylimääräiset valtiopäivät koolle, kä
sittelemään yleisvaltakunnallisessa lainsäädäntöjärjestvksessä eduskunnalle lähetettyjä
laittomia ehdotuksia. Ne eivät olleet Suomen senaatin aloitteita eikä Suomen ministerivaltiosihteerin esittelyssä keisarille esitettyjä. Niitä ei ollut mainittu valtiosihteeri nimellään
varmentanut.
Siinä julistuksessa, jolla ylimääräiset valtiopäivät kokoonkutsuttiin, mainittiin edus
kunnan tehtävinä, että sen tulee 1) laatia tarkemmat määräykset siitä järjestyksestä, missä
jäseniä Suomen Suuriruhtinaanmaan väestöstä valitaan valtakunnanneuvostoon ja valtakunnanduumaan, sekä toimittaa sanottujen jäsenten vaali; 2) antaa lausunto kahdesta
lakiehdotuksesta, joista toinen koskee »muiden Venäjän alamaisten saattamista oikeuk
siltaan yhdenveroisiksi Suomen kansalaisten kera», ja toinen niitä maksuja, jotka valtiorahastosta olisi keisarikunnan valtakunnanrahastoon tehtävä Suomen kansalaisten persoo
nallisesti suoritettavan asevelvollisuuden sijasta. Perusteena edellä kerrotuille tehtäville
valtiopäiväkutsumuksessa viitataan valtakunnanduuman ja valtakunnanneuvoston hy
väksymään sekä kesäkuun 17 päivänä vahvistettuun keisarikunnan lakiin.
Sosialidemokraattiselle ryhmälle ilmoitettiinkin, että eduskunnan puhemies ei katso
voivansa näitä ministerineuvoston ehdottamia ja eduskunnan oikeuksia loukkaavia papereita
edes esittää eduskunnalle. Saatiin myöskin tietää, että puhemies tulee tästä antamaan
tiedon eduskunnalle, perustellen tämän kieltäytymisensä esittää näitä papereita. Ryhmä
olikin yksimielinen siitä, että eduskunta ei voi loukkaamatta omaa oikeuttaan ja valtiopäivä
järjestystä antaa valtiopäiväkutsumuksessa tarkotettua lausuntoa, joten ryhmä siinä suh
teessa katsoi voivansa hyväksyä puhemiehen menettelyn.
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Ryhmässä näistä arkaluontoisista asioista oli 5 eri menettely ehdotusta. Mutta edus
kunnan täysistunnossa teki Kullervo Manner ehdotuksen, »että eduskunta päättäisi asettaa
perustuslakivaliokunnan, ja että eduskunta antaisi tälle valiokunnalle toimeksi eduskunnan
hyväksyttäväksi valmistaa ehdotuksen semmoiseksi ilmoitukseksi hallitsijalle, jossa ilmoi
tuksessa eduskunta esiintuo perustuslain mukaisen käsityksen siitä tehtävästä, joka sille
valtiopäiväkutsumuksessa on annettu».
Puhemies katsoi tämän ehdotuksen valtiopäiväjärjestyksen vastaiseksi, eikä laskenut
sitä äänestyksen alaiseksi. Äänestettäessä puhemiehen käsityksestä hyväksyi eduskunta
141 äänellä 43 vastaan puhemiehen käsityksen oikeaksi.
Lokakuun 8 päivänä hajotettiin eduskunta ja kansa siten pakotettiin taas uusiin vaaleihin.
Viidennet vaalit olivat tammikuun 2 ja 3 päivänä 19U. Uusi eduskunta kokoontui huhti
kuussa.
Laitettiin adressi keisarille, jossa oli pitkä sosialidemokraattien vastalause. Mutta se
oli monessa kohdin kotimaiseen porvaristoon kohdistuvaa moitetta sen johdosta, että por
varisto vastusti tarpeellisia uudistuksia. Perustuslakivaliokunta päätti, että kieltolakiasia
anotaan esitettäväksi keisarin tutkittavaksi, mutta ei vahvistettavaksi. Sosialidemokraatit
vastalauseessaan ehdottivat, että anottaisiin myöskin sen vahvistamista. Tvöväensuojeluslakien vahvistamista myöskin vastalauseessa ehdotettiin.
Esitys ja anomukset työväentapaturmavakuutuslaista myöskin uudistettiin. Mutta
nytkin esitys muutettiin anomukseksi. Anomusponsi sekä myöskin työväen uuden tapa
turmavakuutuslain määräysten ulottaminen valtion rahallisella väliintulolla aikaisemmin
voimassa olleen lain aikana sattuneisiin tapaturmatapauksiin hyväksyttiin.
Samoilla valtiopäivillä hyväksyttiin asetus (laki) kunnallisista työnvälitystoimistoista.
Sen mukaan kaupunkikunnan, jonka asukasluku on vähintään 5,000 henkeä, on perustettava
työnvälitystoimisto. Oikeus harjoittaa työnvälitysliikettä on ainoastaan kunnalla ja yhdis
tyksellä.
Työnvälityksen tulee olla maksuttoman. Tämä laki käytäntöön tultuaan yhdellä iskulla
lakkautti kaiken maksua vastaan tapahtuvan työnvälityksen. Yksityisten työnvälitys
toimistojen omistajat nousivat heti sotajalalle eduskunnan hyväksymää työnvälityslakia
vastaan. Ne esittivät senaatille, että jos tämä asetus vahvistetaan, olisi heille heidän liikkeittensä lakkauttamisesta johtuvat vahingot korvattavat. Senaatti pyysi lakitieteen toh
tori K. J. Stählbergilta (nykyiseltä presidentiltä) lausuntoa. Hän antamassaan lausunnossa
todisti, ettei työnvälittäjäin oikeudet olleet perustuslaissa taattuja, vaan ne voitiin yksin
kertaisella eduskuntalailla muuttaa taikka kumota.
V. 1912 valtiopäivillä oli taas laaja adressi perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Sii
hen liittämässään vastalauseessa sosialidemokraatit m. m. ehdottivat v. 1908 toisilla valtio
päivillä hyväksyttyjen kunnallisasetusten vahvistamista. Samoin eduskunnan 15 ja 16
päivänä marraskuuta 1909 hyväksymien tvöväensuojelusasetusten keisarille esittämistä
ja vahvistamista. Samoilla valtiopäivillä edustaja M. Paasivuori oli laatinut eduskuntaesityksen laiksi eräillä ehdoilla apurahain myöntämisestä valtion varoista työttömyys
kassoille. Tätä esitystä ei eduskunnan puhemies laskenut valiokuntaan, vaan ehdotti esi
tyksen tekijälle, että hän muuttaisi esityksensä anomukseksi. Esitys hänen käsityksensä
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mukaan toukkasi hallitsijan oikeuksia yksinään määrätä valtion varojen käytön. Mutta
esityksen tekijä ei tähän suostunut, vaan ehdotti puhemiehen menettelyn perustuslaki
valiokunnan tutkittavaksi. Mainitun valiokunnan enemmistö hyväksyi puhemiehen menet
telyn. M. Paasivuori uudisti tämän esityksen seuraa villa valtiopäivillä, mutta siten muu
tettuna, että kuntain olisi tullut työttömyysapukassoille suoritetuista avustuksista suorit
taa valtiorahastolle puolet. (Näillä valtiopäivillä oli sosialidemokraattien oma puhemies
O. Tokoi remmissä.) Asia ei ehtinyt tulla v. 1913 valtiopäivillä käsiteltäväksi, vaan vasta
1914, jolloin hyväksyttiin nyt voimassa oleva v. 1920—1921 muutettu asetus työttömyys
kassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.
V:n 1912 valtiopäivillä tekivät suomettarelaiset edusmiehet Onni Hallsten ja A. Pisto
esitykset työväen ja merimiesten tapaturmavakuutuksesta. Sosialidemokraatit uudistivat
jo kolmannen kerran esityksensä laiksi työväentapaturmavakuutuksesta. Näillä valtio
päivillä eduskunta työväenasiain valiokunnan ehdotuksesta hyväksyi näistä kummastakin
asiasta asetusehdotukset.
V:n 1913 valtiopäivillä hyväksyi eduskunta työväenasiain valiokunnan ehdotuksen
mukaisesti: 1) asetuksen ammattivaltuustoista ja 2) työsäännöistä. Nämä perustuivat v:n
1907 1908 ensimmäisille valtiopäiville annettuun hallituksen elinkeinolakiesitykseen.
Mutta sitten vv:n 1908 toisilla, 1909 toisilla ja 1913 valtiopäivillä ne kulkivat jaettuina kol
meen, jopa neljäänkin eri lakiehdotukseen, joita yksityiset edustajat eduskuntaesityksinä
tekivät. Nämä v. 1913 hyväksytyt lakiehdotukset ovat jääneet vahvistamatta.
Nämä lakiehdotukset kaikki, lukuunottamatta hylättyjä kunnallislakeja ja keväällä
1914 vahvistettua asetusta ammatinvaaralta suojelemisesta, olivat vielä keväällä 1917
vahvistamatta.
V. 1906 1917 välisellä ajalla oli toimitettu 7 eduskuntavaalit ja eduskunta kokoon
tunut n kertaa. Eduskunta hajoitettu v. 1908 yhden kerran, v. 1909 kaksi kertaa ja 1910
yhden kerran. Tällä väliajalla oli pidetty puoluekokouksia v. 1909 Kotkassa, v. 1911 Hel
singissä ja 1913 Tampereella. Näissä kokouksissa on enin osa ajasta kulutettu menettely
tapakysymysten käsittelyyyn ja ryhmän toiminnan arvosteluun.
Puoluetoimikunnan puheenjohtajana v:n 1909 keväästä oli Matti Paasivuori aina ke
vääseen 1917 saakka. Toisena puheenjohtajana Kotkan kokouksesta syksyyn v. 1910 saakka
oli Yrjö Sirola ja sen jälkeen Jussi Pietikäinen aina v. 1917.
V:n 1916 eduskuntavaalit olivat sosialidemokraateille itsellekin yllättävät. Se tulos
pakotti ajattelemaan, miten se eduskunta voidaan hajoittamatta säilyttää. Eiköhän sitä
heti, kun se kokoontuu, hajoiteta. Venäjän vallankumouksesta ei tällöin vielä ollut mitään
varmaa tietoa. Eduskuntaa ei vuosina 1915 ja 1916 ensinkään kutsuttu kokoon. Hallitus
menetteli valtiovarain kanssa kuin omiensa, välittämättä eduskunnasta.
Tällä kannalla olivat asiat vielä maaliskuun alussa 1917.
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VENÄJÄN VALLANKUMOUKSEN VAIKUTUKSET.
Venäjän vallankumous oli pääasiallisesti seurauksena venäläisten Saksan rintamalla
kärsimistä suurista tappioista. Venäjän pääkaupungissa Pietarissa vallankumous alkoi
8 päivänä maaliskuuta 1917, jatkuen sitten seuraavina päivinä niin, että 14 päivänä samaa
kuuta oli uusi hallitus jo toimessaan, ja viimeinenkin entisen hallituksen tukipaikka, nimit
täin »amiraliteetti» oli edellisenä päivänä valloitettu. Keisari Nikolai II pakoitettiin sitten
saman kuun 15 päivänä allekirjoittamaan valtaistuimelta luopumisjulistuksensa. Pietarissa
60,000 sotilasta ja suuri lukumäärä siviiliväestöä asettivat »väliaikaisen hallituksen». Aluksi
siinä hallituksessa oli sosialisteja mukana ainoastaan oikeusministeri Kerenski, josta myö
hemmin tuli pääministeri.
Suomessa noista Venäjän tapahtumista tiedettiin alussa kovin vähän. hiikeyhteys
Pietarin kanssa oli katkennut, ja sotasensuuri ei sallinut sanomalehdissä heti tapahtumista
yleisölle tiedoittaa. Tiistaina maaliskuun 13 päivänä julkaistiin sanomalehdissä keisarin
käskykirje valtakunnanduuman istuntojen keskeyttämisestä. Saman kuun 15 päivänä jul
kaistiin tiedonanto siitä, että Viaporin linnoitusalue oli julistettu kovennettuun piiritystilaan.
Samana päivänä Viaporin linnoituksen komendantti julkaisi sanomalehdissä päiväkäskyn ja
kehoitti sotilaita kannattamaan valtakunnanduuman asettamaa toimeenpanevaa komiteaa.
(Valta ei pysynyt tämän komitean käsissä, vaan siirtyi melkein heti väliaikaiselle halli
tukselle, jota kannatti työ- ja sotamiesneuvosto.)
Maaliskuun 16 päivänä vallankumous oh jo selvä asia. Sotamiehiä ja yleisöä oli kadut
ja torit täynnä. Pietarista saapui Helsinkiin valtakunnanduuman jäsenet Roditshew ja
sosialisti Skobelew, jotka Kansallisteatterin edustalle rakennetulta puhujalavalta pitivät
sotilaille puheita. Iltapäivällä oli työväenyhdistyksen talon pihamaa sekä Sirkuskatu ja
sen puisto täynnä yleisöä, sekä siviili- että sotaväkeä. Näille puhui mainittu Skobelew
rauhoittaen sotamiehiä, etteivät vain hyökkäisi rauhallisen siviiliväestön kimppuun. Eräitä
kauppapuotien ryöstöjä oh jo silloin tapahtunut. Täällä aloitettiin neuvottelut mainittujen
Venäjän valtakunnanduuman jäsenten ja kaikkien poliittisten puolueiden edustajain välillä.
Sosialidemokraattisen puolueen toimikunta lähetti niihin jäsenensä Edvard Gyllingin ja
toimittaja O. V. Kuusisen. Mutta täällä ei päästy yksimielisyyteen siitä, mitä suomalaisten
nyt ohsi Venäjän väliaikaiselta hallitukselta vaadittava. Pietariin ohvat jo matkustaneet
K. H. Viik, V. Tanner ja O. Tokoi. Tanner oh sieltä jo ehtinyt 16 päiväksi takaisinkin.
Puolueneuvosto oh kiireesti kutsuttu kokoon päättämään siitä, mitä nyt vaaditaan, jos
sosialidemokraatit ottavat osaa tulevaan habitukseen. Paitsi valtiollisia vapauksia ja Suo
men oikeuksien laajentamista, O. V. Kuusisen ehdotuksesta päätettiin vaatia kieltolain
pikaista vahvistamista ja M. Paasivuoren ehdotuksesta päätettiin sen lisäksi vaatia työväensuojelustapaturmavakuutuslakien sekä ammattientarkastuslain pikaista vahvistamista.
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Valittiin neuvottelijat, jotka 16 päivän illalla matkustivat Pietariin.
Siihen kuuluivat
K. Manner, O. V. Kuusinen, Edvard Gylling ja Matti Paasivuori. (Valpas oli puolittain
luvannut lähteä mukaan, mutta hän ei sitten lähtenytkään.) Pietarissa oltiin 4 päivää ja
neuvotteluihin ottivat osaa yllämainittujen lisäksi myöskin K. H. Viik ja O. Tokoi. Por
varien taholta vastustettiin jyrkästi kieltolain ja työväensuojelus- sekä vakuutuslakien
ohjelmaan ottamista. Se ohjelma, mikä Pietarissa laadittiin, oli niin jyrkkä, kuin sillä het
kellä oh mahdollista saada. Olipa vähältä, etteivät eräät Venäjän väliaikaisen hallituksen
jäsenistä kieltäytyneet sen allekirjoittamisesta. Ne erehtyvät, jotka luulevat, että toisin
menettelemällä olisi päästy parempiin tuloksiin. On otettava huomioon se seikka, että
Helsingissä olevat venäläiset sotamiehet olivat ensisijassa venäläisiä, ja ne aina syyskuuhun
saakka 1917 kannattivat Venäjän väliaikaista hallitusta. Ne, jotka eivät tunnustaneet
Venäjän väliaikaista habitusta suuriruhtinaan vallan perilliseksi, eivät olisi millään voima
keinoina voineet omaa ohjelmaansa käytännössä toteuttaa. Ja ennen Venäjän perustavaa
kokousta ei mikään muu kuin bolsheviikkihallitus olisi Suomen riippumattomuutta tunnus
tanut.
Venäjän väliaikaiselta hallitukselta siis otettiin Suomelle niin paljon oikeuksia kuin sillä
hetkellä oh mahdollista saada. Kenraalikuvernööriksi tänne määrättiin herra M. A. Sta
howitsh. Hän oh vanhahko herra, siviilimies, joka ei aikaisemmin ohut toiminut virkamie
henä. Hänestä tiedettiin kertoa, että hän aikaisemmin oh ohut lämmin Suomen oikeuksien
puoltaja.
Lähetystö saapui Pietarista Helsinkiin 20 päivänä maaliskuuta. Noiden neljän päivän
kuluessa oh Helsingissä tapahtunut jo paljon asioita. Sotilasviranomaiset olivat 17 päivää
vasten yöllä vanginneet kenraalikuvernööri Seynin ja senaatin varapuheenjohtaja Borowitinovin ja kuljettaneet seuraavana yönä junalla Pietariin. Matruusit ja sotilaat ohvat
16 ja 17 päivää vasten yöllä surmanneet suuren joukon upseereistaan. Keisari Nikolai II:n
valtaistuimelta luopumisjuhstus esitettiin senaatissa 17 päivänä. Samaten suuriruhtinas
Mikaelin kieltäytyminen toistaiseksi ottamasta vastaan hänelle tarjottua kruunua. Ka
duilla kulki pitkiä sotilaskulkueita kantaen punaisia lippuja, ja soittokunnat kulkivat edellä
soittaen marseljeesia. Helsingin hienostokaan ei uskaltanut mennä kadulle ilman punaista
rusettia rinnassa, koska matruusit sitä vaativat. Muunlainen liikenne kaduilla oh seisauksissa
muutamia päiviä. Raitiotieliikenne alkoi uudelleen 18 päivänä. Pohisi oh kadonnut, ja
sotilaspatrullit valvoivat järjestystä. Venäjän väliaikaisen hallituksen julistus vallan sille
siirtymisestä ja Suomen eduskunnan kokoonkutsumus julkaistiin 21 päivänä maaliskuuta.
Se otettiin Helsingissä suurella riemulla vastaan.
Sen jälkeen alkoivat neuvottelut hallituksen muodostamisesta. Siitä ei tahtonut tulla
mitään sen takia, ettei porvareista ohut löytyä sehaisia miehiä, jotka olisivat eduskunnan
hyväksymän kieltolain ja asetuksen työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa
ja asetuksen ammattientarkastuksesta sitoutuneet vahvistuttamaan. Tokoi puuhasi kovasti,
ja jo välillä neuvottelut katkesivatkin. Mutta Helsingin työväestö vaati, että omien miesten
oh mentävä hallitukseen. Helsingin Työväenyhdistyksen pihamaaha oh eräänä päivänä
suuri työväen kokous, jossa puoluesihteeri Matti Turkia selosti tilannetta ja laadittua oh
jelmaa. Ohjelma hyväksyttiin ja vaadittiin, että habitus on heti muodostettava. Samaan
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vaatimukseen yhtyi Fredriksbergin konepajan työväestö. Puolueneuvosto oli tämän asian
vuoksi toista viikkoa koolla. Ja lopuksi Tokoin kuitenkin onnistui löytää miehet, jotka
suostuivat tulemaan Tokoin muodostamaan hallitukseen.
Ne olivat seuraavat: Tohtori Julius Ailio, prof. V. Voionmaa, maisteri V. Vuolijoki,
tuomari V. Tanner, kirvesmies Matti Paasivuori, lakit, tohtorit Leo Ehrnrooth ja Antti
Tulenheimo, professorit Allan Serlachius ja E. N. Setälä, tohtori Rudolf Holsti, maanvil
jelijä Kyösti Kallio ja ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi. (Ammattijärjestön
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erosivat ammattijärjestön toimikunnasta, kun menivät
hallitukseen. Ammattijärjestön puheenjohtajaksi valittiin tällöin J. H. Lumi vuo kko.)
Prokuraattoriksi nimitettiin Pehr E. Svinhufvud, joka saapui maahan pakolaismatkaltaan Siperiasta.
Tämä hallituksen jäsenluettelo jätettiin 24 päivän illalla vasta 10 tienoissa kenraalikuvernöörin apulaiselle parooni Korffille ja 27 päivänä uusi hallitus sitten virallisesti tuli
nimitetyksi. Saman kuun 29 päivänä kello 3 oli Tokoin hallituksella ensimmäinen istunto.
Samalla hetkellä vedettiin Suomen leijonaliput virastorakennusten lipputankoihin. Hel
singin kunnallisjärjestö pyysi työväenyhdistyksen johtokunnalta saada Venäjän oikeus
ministeri Kerenskille järjestää 29/3 illaksi työväentalon juhlasaliin puhetilaisuuden. Tähän
johtokunta suostuikin. Kerenski saapui kenraalikuvernööri Stahowitshin, O. Tokoin ja
puoluesihteeri Turkian seurassa työväentalolle. (Nämä vieraat olivat ensin käyneet puolueen
toimistossa.) Vastaanotto työväentalolla oli erittäin juhlallinen. (Tästä Kerenskin puhe
tilaisuudesta on ollut paljon jälkipuheita, kun hän venäläiseen tapaan osotti suosiotaan
siten, että suuteli Tokoita poskelle.)
Perjantaina maaliskuun 30 päivänä oli Helsingissä suuret vallankumoussankarien hau
tajaiset. Kahden surmansa saaneen matruusin ruumiin jälessä kulki vähintään 50,000
kansalaista. Punaisia lippuja suruharsoilla kaunisteltuja oli kulkueessa runsaasti, useita
torvisoittokuntia oli mukana soittaen surumarsseja. Kaikki liput kaupungilla olivat puolitangossa. Ruumiit haudattiin Kaivopuistoon rantavalleihin laitettuihin hautakammioihin.
Valkoiset voittajat ovat v. 1918 siirtäneet nämä ruumiit pois Kaivopuistosta. Minne?
Sitä ei tämän kirjoittaja tiedä.
Vapunpäivämielenosotukset eläintarhan urheilukentän ympäristöllä olivat suuremmat
kuin koskaan ennen tai jälkeen ovat olleet. Riveissä noin 50,000. Paljon punaisia lippuja,
niistä suuri joukko Venäjänkielisillä kirjoituksilla varustettuja.
Järjestyksenpitoa varten Helsingissä muodostettiin järjestyneistä työläisistä n. s. »mi
liisi», jonka jälkeen sotilaspatrullit kaduilta poistettiin. Venäläiset sotilaat eivät millään
ehdolla olisi kärsineet kaduilla entisiä virkapukuisia poliiseja.
Eduskunta kokoontui 4 päivänä huhtikuuta 1917. Siinä oli 103 sosialidemokraattia
ja 97 porvaripuolueisiin kuuluvaa edustajaa. Eduskunnan puhemieheksi valittiin sosiali
demokraatti, »Työmiehen» toimittaja Kullervo A killes Manner ja ensimmäiseksi varapuhe
mieheksi samaan puolueeseen kuuluva maisteri Väinö Jokinen ja toiseksi varapuhemieheksi
suomettarelainen Lauri Johannes Ingman. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä asettui
Venäjän väliaikaiseen hallitukseen nähden vierovalle kannalle. Tämä seikka tuli ilmi sosiali
demokraattisten puhemiesten eduskunnan edessä antamista »juhlallisista vakuutuksista».
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Tokoin hallitus v. 1917.
Hallitukseen kuuluivat sosialidemokraatit Tokoi, Ailio, Voionmaa, V. Vuolijoki,
V. Tanner, Paasivuori, sekä porvareista Kyösti Kallio, Leo Ehnrooth, Antti Tulen
heimo, E. N. Setälä, R. Holsti ja Allan Serlachius.
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Nämä kumpikin vakuuttivat puhemiestoimessaan tahtovansa voimiensa mukaan puolustaa
eduskunnan ja Suomen kansan oikeutta perustuslakien mukaan. Valtiopäiväjärjestyksessä
puhutaan lisäksi keisarin ja suuriruhtinaan oikeuksien puolustamisesta. Mutta kun Venä
jällä oli keisarin sijassa väliaikainen hallitus, niin siinä kohden eivät he mitään vastaavaa
valtaa maininneet. Porvarien puhemies Lauri Johannes Ingman vakuutti puolustavansa
myöskin sitä kaikkea, kuin ensinmainitutkin. Mutta hänellä oli keisarin ja suuriruhtinaan
sijassa sanat: »sekä laillisen hallitsevan valtiovallan» että eduskunnan ja Suomen kansan
oikeutta perustuslakien mitkään. Se on niin lyhyesti ja diplomaattisesti sanottu, ettei suuri
yleisö siinä juuri eroa huomannutkaan. Mutta selvä tarkoitus näillä erilaisilla lausunnoilla
oli. Ja tämä erilainen katsantokanta ilmeni edelleen eduskunnan puhemiehen Kullervo
Mannerin eduskunnan avajaistilaisuudessa 11/4 keisarillisessa linnassa kenraalikuvernöörin
puheeseen pitämässä vastauspuheessa.
Manner siinä rohkeasti väitti, että »samalla
kuin Venäjä, on myöskin Suomi nyt tosiasiassa lakannut olemasta monarkkien maa. Tämä
tosiasia tekee tarpeelliseksi, paitsi uuden kasanvaltaisemman hallitusmuodon säätämisen
Suomessa niinkuin Venäjälläkin, myös sen, että maamme valtiollinen asema Venäjään
nähden nyt lasketaan uudelle pohjalle. Kovasta kokemuksesta, sorrosta ja vainosta, osaksi
venäläisen lainsäädännön vaikutuksesta, on kansaamme juurtunut se vakaumus, ettei
Suomen valtiollinen asema ole turvattu» j. n. e.
Kenraalikuvernööri oli tästä puheesta aivan hämmästynyt. Eduskunta ei kuitenkaan
kieltäytynyt käsittelemästä Venäjän väliaikaisen hallituksen nimessä sille annettuja halli
tuksen esityksiä. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ottaman kannan vuoksi ei niit
ten lakien vahvistuttamisesta, jotka keväällä kovalla väellä ja voimalla ohjelmaan saatiin,
tahtonut tulla mitään. Kieltolaki oli senaatissa 4 eri kertaa esityslistalla ja ryhmän taholta
lausuttujen toivomusten vuoksi kolme kertaa otettiin listalta pois. Raittiusyhdistys »Koitto»
vaati pikaista kieltolain vahvistamista ja tri Matti Helenius-Sefi-pälä. 18 päivänä huhtikuuta
esitti eduskunnassa hallituksen vastattavaksi välikysymyksen, jossa tiedusti vahvistami
sen viipymistä. Tähän välikysymykseen O. Tokoi vastasi 2 päivänä toukokuuta, jolloin
ryhmäläisten kanssa oli jo etukäteen sovittu siitä, että kysymys perusteltuun päiväjärjes
tykseen siirtymistä varten lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Ja näin meneteltiinkin.
Välikysymys joutui valiokunnasta eduskuntaan takaisin vasta 22 p:nä toukokuuta pidettyyn
istuntoon. Valiokunta ehdotti, että eduskunta kehoittaisi hallitusta Venäjän väliaikaisella
hallituksella vahvistuttamaan kieltolain. Tämän jälkeen vasta kieltolaki voitiin vahvistut
taa.
Elintarvelain vahvistamisesta eduskunnassa hyväksyttiin samallainen valtuutus.
Työväensuojelus- ja vakuutuslaeille ei ehditty ryhmältä eikä eduskunnalta vahvistamisvaltakirjoja anoa. Ne lähetettiin vasta heinäkuun lopussa Venäjän väliaikaisen hallituksen
vahvistettaviksi, kun Tokoin hallitus oli jo hajoamistilassa. Muuten ne olisivat jääneet
vahvistuttamatta.
Jo keväällä toukokuussa hallitus valmisti lakiesityksen, jonka nimenä oli »Laki erinäisten
asiain siirtämisestä Suomen senaatin 70 kenraalikuvernöörin ratkaistaviksi». Maaliskuun
vallankumouksen pyörteissä asetettu Venäjän väliaikainen hallitus ei hyväksynyt tätä
esitystä. Se piti sitä Suomen hyväksi liian pitkälle menevänä myönnytyksenä. Hallituksen
esityksen mukaan olisivat senaatti ja kenraalikuvernööri yksissä neuvoin saaneet ratkaista
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monet niistä asioista, jotka ennen olivat kuuluneet hallitsijalle. Erimielisyyden sattuessa
olisi kenraalikuvernööri voinut vaatia asian Venäjän hallituksen ratkaistavaksi. Tästä
esityksestä ei siis tullut mitään. (»Lex Tulenheimo» raukesi.) Sen jälkeen täällä työväen
sanomalehdissä alotettiin julkinen ankara agitatsioni Venäjän väliaikaista hallitusta vastaan.
Olikin sen hallituksen suurimpia tuhmuuksia, ettei se mainittua esitystä hyväksynyt.
Vasta sitten kun kesällä Venäjän väliaikainen hallitus muodostettiin sosialidemokraa
teista ja sosialivallankumouksellisista, onnistui senaatin kenraalikuvernöörin myötävaiku
tuksella saada uusi samaa tarkoittava vaikka erinäisissä kohdissa Suomelle vähemmän edul
linen lakiesitys. Se esitettiin eduskunnalle vasta n päivänä kesäkuuta. Sen mukaan Venäjän
hallitukselle olisi jäänyt oikeus kokoonkutsua, lopettaa ja hajoittaa Suomen eduskunta,
vahvistaa Suomen ministerivaltiosihteerin ja hänen apulaisensa nimitykset. Sen lisäksi
olisi kenraalikuvernöörille jäänyt muodollinen oikeus nimittää senaatin talousosaston jäsenet.
Kenraalikuvernöörin olisi myöskin tullut valvoa, ettei senaatin ratkaisemat asiat olisi olleet
Venäjän etujen vastaisia.
Samaan aikaan kuin sanottu esitys oli eduskunnan suuren valiokunnan käsiteltävänä,
Venäjän työ- ja sotamiesneuvostoilla oli edustajakokous Pietarissa, jossa Suomen asiasta
hyväksyttiin sellainen periaatteellinen päätöslausema, että Suomella on oikeus järjestää
suhteensa Venäjään vaikka täydelliseen riippumattomuuteenkin saakka. Mutta tämä asia
olisi kokouksen käsityksen mukaan pitänyt ennen Venäjän perustavaa kokousta järjestää
yhdessä Venäjän väliaikaisen hallituksen kanssa siten, että sotilasasioita ja ulkopolitiikkaa
koskevat asiat olisivat edelleen jääneet Venäjän hallituksen ratkaistaviksi. Eduskunta
muutti työ- ja sotamiesneuvoston päätöksen johdosta lain siten, että se vastasi mainittujen
sotamiesneuvostojen päätöstä, paitsi ettei Venäjän väliaikaisen hallituksen kanssa asiasta
edeltäkäsin neuvoteltu.
Laki senaatin vallan laajentamisesta käsiteltiin eduskunnassa
perustuslain säätämisestä voimassa olevassa järjestyksessä ja päätettiin lähettää Venäjän
väliaikaisen hallituksen tunnustettavaksi. Ei tutkittavaksi ja vahvistettavaksi, kuten
valtiopäiväjärjestyksessä säädettiin keisarille ja suuriruhtinaalle eduskunnan päätösten
vahvistettaviksi alistamisesta.
Tästä seurasi eduskunnan hajoitus. Viimeinen eduskunnan istunto oli 2 päivänä elokuuta
1917. Ennen hajaantumistaan eduskunta myönsi hallitukselle töiden järjestämiseksi työttö
mille 10 miljoonaa markkaa.
Eduskunnan puhemies ei esittänyt hajoitusjulistusta eduskunnalle, vaan ilmoitti, että
seuraavasta istunnosta ilmoitetaan erikseen hyvissä ajoin. Senaatti 7 äänellä 6 vastaan
päätti eduskunnan hajoitusjulistuksen julkaista asetuskokoelmassa, jota ilman ei sillä olisi
ollut Suomessa lainvoimaa. Porvarisenaattorit yhdessä kenraalikuvernöörin kanssa äänes
tivät julkaisemisen puolesta. Prokuraattori Svinhufvudkin hyväksyi itse hajoituksen,
mutta ei hajoituksen perusteluja. Manner tämän jälkeen kutsui eduskunnan koolle 29 päi
väksi elokuuta. Mutta kenraalikuvernööri oli hankkinut ratsumiehiä, jotka estivät edusta
jilta pääsyn eduskunnan istuntosaliin. Säätytalolla pidettiin sitten eri puolueryhmäin neu
vottelukokous. Mutta kun porvarilliset edustajat eivät halunneet uhmailla Venäjän väli
aikaista hallitusta vastaan, niin eduskunnan istunnoista ei tullut mitään. Manner kutsui
eduskunnan vielä kerran koolle syyskuun 28 päiväksi. Nyt kenraalikuvernöörillä ei enää
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ollut käytettävinä »ulaaneja». Porvarit olivat neuvoneet kenraalikuvernööriä laittamaan
kruunun sinetit eduskunnan istuntosaliin johtaville ulko-oville. Nuo sinetit sitten murret
tiin ja niin sosialidemokraatit kokoontuivat yksinään.
Tässä istunnossa kymmenkunnan
lakia, m. m. »valtalaki» (senaatin vallan laajentaminen), vahvistettiin. Uudet vaalit toimi
tettiin 2 ja 3 päivänä lokakuuta.

K A H D E K S A N T U N NI N T YÖPÄIVÄLIIKE.
Melkein heti vallankumouksen tapahduttua ryhtyivät ammatilliset järjestöt omilla
keinoillaan toteuttamaan 8-tuntista työpäivää. Metallityöntekijäin liittotoimikunta oli
lähettänyt jo 19 päivänä maaliskuuta S. Metalliteollisuuden, paperi- ja puumassateollisuu
den ynnä sähköteollisuuden harjoittajain liittojen hallinnoille kirjelmät vaatien palkkoja
korotettaviksi. Mutta työnantajat vastasivat, että niitä on korotettu ja harkinnan mukaan
voidaan edelleenkin korottaa. Metallityöntekijäin liittotoimikunta lähetti sitten 2 päivänä
huhtikuuta uuden kirjelmän kaikille ylempänä mainituille työnantajaliitoille ja liitti niihin
ehdotuksen työehtosopimuksiksi. Niissä ehdotettiin, että työaika olisi enintään 8 tuntia
päivässä ja 47 tuntia viikossa. Ylityö olisi ollut sallittua, mutta ylityöstä oli maksettava
50—100 %:lla korotettu palkka. Metalliteollisuudenharjoittajain liitto vastasi, että »kun
ehdotus tarkoittaa niiden periaatteiden muuttamista, joita liitto työehtosopimuksiin nähden
alkaen v. 1909 on noudattanut, niin hallinto on päättänyt asian lykätä liittokokouksen
ratkaistavaksi». Ja ilmoitettiin samalla, että »liitto pyytää myöhemmin saada itse palata
asiaan».
Mutta kun Venäjällä samoinkuin Helsingissä Venäjän valtion konepajassa sekä laivatelakoilla oli huhtikuun alusta otettu 8-tuntinen työaika käytäntöön, niin metallityön
tekijäin liittotoimikunta tästä rohkaistuneena 6 päivänä huhtikuuta lähetti työnantajaliitoille uhkavaatimuksen luontoisen kirjelmän, jossa esitettyihin kysymyksiin vaadittiin
vastausta viiden päivän kuluessa. Vastauksen tuli saapua viimeistään huhtikuun 13 päivänä.
Lakon tekoon pyydettiin myöskin ammattijärjestön toimikunnalta lupaa. Se myönsi lakkoluvan sillä ehdolla, että ammattijärjestön valtuusto, joka kokoontuu 16 päivänä huhtikuuta,
sen hyväksyy. Metallityöntekijäin liiton maaseutuosastojen edustajat oli myöskin kutsuttu
Helsinkiin neuvottelukokoukseen, ja nämä valtuuttivat liittotoimikuntansa julistamaan
lakon 8-tuntisen työpäivän toteuttamiseksi, jos ei muu auta.
Metalliteollisuudenharjoittajain liittohallinto vastasi metallityöntekijäin liittohallinnolle
12 p. huhtikuuta, että he ovat vastaanottaneet viimeksimainitun liiton kirjelmän. Mutta
vastaus ei sisältänyt mitään muuta. Metallityöntekijäin liittohallinto kutsui Helsingissä
olevat hiton jäsenet yhteiseen kokoukseen työväentalon pihamaalle 14 päivänä huhtikuuta.
Tässä kokouksessa oli läsnä noin 6,000 liiton jäsentä. Kokous päätti vaatia 8-tuntista työ
aikaa päivässä, 48 tuntia viikossa ja niin suurta palkkojen korotusta, ettei työntekijäin viikkotyöansio silti vähene, vaikka työtuntien luku vähenee.
Ammattijärjestön valtuusto kokoontui 16 päivänä huhtikuuta ja hyväksyi metallityön
tekijäin liiton toimenpiteet, joihin oli ryhdytty 8-tuntisen työpäivän toteuttamiseksi. Me126 —

tallit yöntekij äin liittotoimikunta tiedotti kaikille osastoilleen, että 18 päivänä huhtikuuta
alkaa lakko. Venäjänkielisellä lentolehdellä selostettiin venäläisille sotamiehille niitä vaa
timuksia, mitä oli työnantajille esitetty. Helsingissä tämä asia ratkesi yhdessä päivässä.
Lakko alkoi 18 p:nä kello
io a. p. ja jo iltapäivällä oli
sopimus allekirjoitettu. Mut
ta rajut olivat myös menet
telytavatkin.
Riitapuolet
olivat kutsutut senaatin
kauppa- ja teollisuustoimituskuntaan neuvotteluihin.
Mutta tuskin oli viisi mi
nuuttia kulunut neuvotte
lujen aloittamisesta, kun ve
näläiset sotamiehet täytti
vät kauppa- ja teollisuustoimituskunnan eteiset ja
käytävät. Eräät sotamiehet
tunkeutuivat myöskin siihen
huoneeseen, jossa juuri par
haillaan neuvoteltiin. Brovningit käsissä ja lyöden mo
lempia nyrkkejään pöytään
huusi eräs sotamies venäjänkielellä: »Me olemme jo omista herroistamme tehneet selvän, ja
kyllä me teistäkin pian selvän teemme.» Eero Haapalainenkin oh neuvottelijain mukana.
Hän oli aivan hämmästynyt tuosta sotilaiden esiintymisestä ja huusi: »Tämä on provokatsionia.» Työnantajat eivät ehtineet enää sopimuksesta tinkimään, vaan kiiruusti kirjoit
tivat sopimuksen alle nimensä. Ja sitten eräs venäjänkieltä taitava mies meni senaatinto
rille kokoontuneille venäläisille sotamiehille ja metallityöläisille lukemaan sekä selostamaan
sopimuksen sisältöä. Näin rauha palasi ja 8-tuntinen työpäivä otettiin käytäntöön.
Kun Metalliteollisuudenharjoittajain liitto oli näin kovakouraisesti pakoitettu hyväksy
mään 8-tuntisen työpäivän käytäntöönottamisen, niin Paperi- ja puumassateollisuudenharjoittajain liiton sekä kaikkien muiden työnantajaliittojen täytyi tulla perässä.
Kutomateollisuudenharjoittajain liiton hallinto hyväksyi Tampereella samansisältöiset
vaatimukset 15 päivänä toukokuuta v. 1917.
Eduskunnassa esitettiin eduskuntaesitys, mikä sisälsi lakiehdotuksen 8-tuntisesta työ
ajasta. Tämän esityksen oli valmistanut ammattijärjestön valtuuston valitsema komitea.
Sen ehdotuksen eduskunnalle esitti edustaja E. Vatyas-Hänninen. Siihen aluksi kuului
myöskin säännökset työajasta maa- ja kotitaloudessa. Mutta eduskunnan työväenasiain
valiokunnassa siitä muodostettiin kaksi lakiehdotusta. Porvareista kaikki muut valiokun
nan jäsenet, paitsi Vera Hjelt ja Lauri Mäkinen (nyk. Kuoppamäki) ehdottivat vastalau
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seessaan lakiehdotuksen hylättäväksi. Maa- ja kotitaloustyöläisten työaikalaki jäi edus
kunnassa kokonaan käsittelemättä.
Samaan aikaan eduskunnan kunnallislakivaliokunnassa käsiteltiin kunnallislakeja, jotka
sisälsivät yleisen yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kaikille 20 vuotta täyttäneille
Suomen kansalaisille. Nämä lait ja lisäksi laki 8-tuntisesta työpäivästä tulivat lopullisesti
eduskunnassa hyväksytyiksi heinäkuun 14 päivänä. Helsingin kunnallisjärjestössä oli nos
tettu kysymys koko maata käsittävän suurlakon toimeenpanosta, jos porvarit tekevät
eduskunnassa sellaisen ehdotuksen, että nämä lait pantaisiin lepäämään yli seuraavien vaa
lien.
Tämä ehdotus Helsingin kunnallisjärjestön taholta esitettiin myöskin puoluekokoukselle,
joka pidettiin Helsingissä 15—18 päivänä kesäkuuta 1917. Mutta puoluekokouksessa ei
koko maata käsittävän suurlakon toimeenpanoa hyväksytty, vaan jätettiin paikallisten
lakkojen toimeenpano paikallisten järjestöjen tehtäväksi, kuitenkin niin, että tällaisten
lakkojen toimeenpanon keskusjärjestöjen hallinnot hyväksyvät.
Helsingissä järjestettiin heinäkuun 14 päivänä suuremmoiset mielenosoitukset, kulkueet
ja suuri kokous Senaatintorilla, jossa kokouksessa vaadittiin kunnallislakien ja 8-tunnin
työaikalain hyväksymistä. Eduskunta hyväksyikin mainitut lait. Mutta niitä ei annettu
Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistettaviksi. Tosin monet salaisesti toivoivat, että
Tokoin hallitus olisi omalla uhallaan vahvistuttanut nämäkin lait, kuten se oli menetellyt
työväensuojelus-, vakuutus-, työnvälitys- ja työttömyysapukassa-asetustenkin suhteen.
Siinä eduskunnan istunnossa, mikä pidettiin 28 päivänä syyskuuta ja jossa oli ainoastaan
sosialisteja läsnä, nämäkin lait vahvistettiin. Mutta sitä vahvistusta eivät porvarit tunnus
taneet päteväksi.

PAIKALLINEN SUURLAKKO HELSINGISSÄ EL0KUUN6—14
PÄIVÄNÄ 1917.
Tämän merkillisen lakon julisti Helsingin kunnallisjärjestö. Se on merkillinen siitä
syystä, että lakkolaiset omavaltaisesti ottivat ja jakoivat valtion voivarastot. Hallitus
huudettiin »alas». Tästä kaikesta oli seurauksena, että sosialidemokraattinen elintarveasiain päällikkö Väinö Vuolijoki heti paikalla erosi toimestaan. Tähän »voilakkoon» sitten
14 päivänä elokuuta päätti sekaantua myöskin Suomen ammattijärjestön toimikunta.
Luultavasti yhdessä puoluetoimikunnan kanssa. Laadittiin eräänlaiset ponnet, joissa lu
vattiin työväelle pikaisesti järjestää elintarveasiat, saattaa voimaan eduskunnan hyväksy
mät uudet kunnallislait, laki 8-tunnin työajasta, »valtalaki» ja muodostaa »puhdas punainen
hallitus». Mutta kaikki tämä sillä ehdolla, että Venäjän väliaikainen hallitus ensin peruuttaa
eduskunnan hajoitusjulistuksensa. O. Tokoi sitten pantiin nuo ponnet lakkolaisten kokouk
selle esittämään. Lakko lopetettiin. Tokoi meni lähetystön mukana kenraalikuvernöörille
esittämään kokouksen vaatimukset. Stahowitsh oli lähetystölle ilmoittanut, että hän kyllä
tekee kaiken voitavansa elintarveasiassa, ja nuo lait kyllä vahvistetaan, jos ne Venäjän
väliaikaisen hallituksen vahvistettaviksi esitetään. Mutta eduskunnan hajoitusta ei voida
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peruuttaa. Kenraalikuvernööri tarjosi Tokoille tilaisuutta laillisella tavalla muodostaa
yksinomaan sosialisteista hallituksen, mutta Tokoi ei siihen suostunut. Samanlaisen tar
jouksen Stahowitsh teki myöskin Kullervo Mannerille, jonka hän kutsutti luoksensa. Mutta
Manner ei myöskään suos
tunut.
Puolueneuvoston kokous
oli myöskin elokuun alussa
ja se teki sellaisen päätök
sen, että omain miesten on
poistuttava
hallituksesta.
Samassa kokouksessa kes
kusteltiin vaaleihin osan
otosta. Ja vaikka eduskun
nan hajoitus leimattiin lait
tomaksi, niin siitä huolimat
ta päätettiin ottaa vaaleihin
osaa, koska uskottiin, että
puolue saa uusissa vaaleis
sa suuren vaalivoiton, vä
hintäin iö paikkaa lisää. Ai
Mielenosoituskulkue 8-tuntisen työpäivän puolesta Helsingissä
noastaan Yrjö Mäkelin eh
heinäkuun? 14 p:nä 1917. Kulkueessa on mukana myöskin
dotti silloin, että vaaleja vas
venäläisiä.
taan pantaisiin suurlakko toi
meen. Mutta sitä ehdotusta ei kannatettu. Puolueneuvosto oh jo heinäkuussa ennen
n. s. »valtalain» lopullista käsittelyä eduskunnassa esittänyt puolueen edustajille, että
niiden jokaisen tulee puolueesta erottamisen uhalla äänestää sen ehdotuksen puolesta,
että sanottu laki lähetetään Venäjän väliaikaisen hallituksen tunnustettavaksi, eikä
tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Ja siltä varalta, että laki tulisi hylätyksi taikka se
pantaisiin lepäämään yli vaalien, sanottiin noissa ponsissa: »i) sos.-dem. puolue vetoaa
kansaan ja jättää sen ratkaistavaksi, onko tämä laki kaikesta huolimatta heti väliaikai
sesti julistettava noudatettavaksi; 2) puolue vaatii uudet vaalit mahdollisimman pian.
Jos valitsijain enemmistö niin tahtoo, olkoon uusien vaalien kautta kokoontuva eduskunta
oikeutettu päättämään kaikki lait yksinkertaisella enemmistöllä. Jos taas Suomen työ
väestö heti saisi yleistä kannatusta vaatimukselleen perustuslakej a säätävän kansalliskokouk
sen valitsemisesta, jonka vaaleissa kaikilla 20 vuotta täyttäneillä olisi äänioikeus, niin
toimitettakoon sellaisen kansalliskokouksen vaalit.»
Tämä osoittaa, miten hyväuskoisia uusien vaalien suhteen silloin oltiin. Eduskunnan
muuttamisesta kansalliskokoukseksi ja perustuslakikysymysten yksinkertaisella äänten
enemmistöllä eduskunnassa ratkaisemisesta oli myöskin v. 1917 vaalijulistukseen otettu
lupauksia.
O. Tokoi koetti saada senaatissa aikaan elintarveasiassa, etupäässä maito- ja voikysymyksessä kulutuskeskuksien vähävaraisille kansalaisille edullista päätöstä. Mutta kun pari
9
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sosialidemokraattista senaattoria oli kesälomalla, niin hänen ehdotuksensa hylättiin. Hän
suuttui ja erosi heti paikalla. Kesällä 1917 olivat myöskin Helsingin miliisit kuukauden
ajan lakossa, vaatien koroitettuja palkkoja. Sen riidan Tokoi eduskunnan myöntämillä
valtuuksilla järjesti. Miliiseille korotettiin vähäsen palkkoja.
Tavallisia työriitojakin oli Helsingissä runsaasti. Mutta ne, harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta, päättyivät muutamassa viikossa. Metallityöaloilla oli näitä lakkoja eniten.
Patteritöiden lakkauttaminen lisäsi työttömyyttä ja siitä johtuvaa rauhattomuutta. Sotatarvetilausten loppuminen Helsingin konepajoista aiheutti myöskin metallityöläisille työt
tömyyttä.
Sosialidemokraattien eroaminen hallituksesta aiheutti, että elintarveasiat menivät
aivan sekaisin. »Voipassit» synnyttivät sen, että voin rajahintoja huimasti ylitettiin. 8—12
markan rajahinnoilla ei maalta enää saanut voita, kun »trokarit» toinen toisensa kilvalla
maksoivat maanmiehille 18—25 mk. kilolta. Senaatti kannatti sitten myöskin valtion va
roilla suojeluskuntakouluja, joista muodostuivat valkoisen armeijan iskujoukot.
Jean Boldt ja »sisar» Huttunen pitivät kaiken kesää Senaatintorilla ja Nikolainkirkon
rappusilla kokouksiaan, joissa päätettiin, milloin mennä pankkeihin ja ottaa niistä varat
ja jakaa köyhille, milloin panttilainastoihin ja uhata niistä ottaa köyhäin tavarat pois.
Mutta päätöksiksi nämä kaikki jäivät. Syyssuvella Uudenmaan sosialidemokraattinen
piiritoimikunta julkaisi Työmiehessä julistuksen, joka oli tähdätty näitä boldtilaisten
kokouksia vastaan. Ne leimattiin vastavallankumouksellisiksi. Ja niin nuo kokoukset
hävisivät.
KAUPUNGINVALTUUSTON PIIRITYS. Helsingin kaupunginvaltuusto piti elokuussa
kokoustaan Pörssitalolla. Sen piiritti työläisjoukko. Kustaa Rovio (sosialistinen miliisipäällikkö) komensi ratsumiliisinsä tyhjentämään nuo kadut ja ajamaan piirittäjät matkoi
hinsa. Sen ne tekivätkin. Siitä suututtiin miliisejä kohtaan. Raitiotievaunuissa ja rauta
teillä kolmannen luokan vaunuissa julkisesti miehet keskustelivat miliisien tappamisesta.
Sanottiin, että ne ovat hullumpia ja pahempia verikoiria kuin Bobrikoffin aikaiset poliisit.
Ei niiden kanssa muu auta kuin tappaminen.
Ei työväenluokan miliisien ollut helppoa tänä rauhattomana aikana järjestystä ylläpitää.
Eduskuntavaalit, kuten jo on mainittu, toimitettiin 2 ja 3 päivänä lokakuuta. Kaikesta
agitatsionista huolimatta puolue menetti porvareille n paikkaa. Vaaleihin osanotto oh
suhteellisesti paljon suurempi kuin v. 1916 toimitetuissa vaaleissa. Sosialidemokraattien
äänimäärä oh kyllä useilla kymmenillä tuhansilla lisääntynyt, mutta porvarien äänimäärän
lisääntyminen oh vielä suurempi. Vaalipiirien edustajain luku oh nyt uudelleen jaettu,
ja sekin jo yksin vähensi sosialidemokraattien edustajalukua kolmella. Eräissä piireissä
porvaripuolueet muodostivat myöskin keskenään vaaliliittoja. Nämä kaikki yhdessä aut
toivat heidät enemmistöksi uudessa eduskunnassa.
UUSI EDUSKUNTA KOKOONTUI 1 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA. Venäjän vallan
kumous oh lokakuun lopulla kehittynyt siihen asteeseen, että siellä muodostettiin työläisten
ja talonpoikain diktatuurihallitus.
Perustava kansalliskokous asevoimilla hajoitettiin.
Jo syyskuussa oh kenraalikuvernööri Stahowitsh eronnut ja hänen sijaansa oh määrätty
Nekrasow. Mainittu Nekrasow oh lokakuun lopulla matkustanut Suomen porvarien asioilla
130 —
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Pietariin hankkimaan väliaikaisen hallituksen nimeä erääseen julistukseen, jossa Suomen
ja Venäjän väliset asiat olisi väliaikaisesti järjestetty, mutta hän ei voinut enää palatakaan
sieltä takaisin. Matruusit ajoivat myöskin kenraalikuvernöörin apulaisen Korffinkin pois.
Valtiollinen tilanne Suomessa tuli nyt entistä epäselvemmäksi. Porvaristo ei halunnut
olla uusien Venäjän valtaa täällä edustamaan määrättyjen miesten kanssa missään teke
misissä. Bolsheviikkihallituksen uskottiin muutamassa viikossa kukistuvan. Eduskunnan
kokoonnuttua ei täällä ollut enää sellaista Venäjän hallitusvaltaa edustavaa arvovaltaista
henkilöä, joka olisi avannut eduskunnan istunnon siten, kuin valtiopäiväjärjestyksessä
siitä on säädetty. Eduskunnan puhemiehistö teki eduskunnalle ehdotuksen kolmimiehisen
valtionhoitajakunnan asettamisesta. Sitä vastustivat sosialidemokraatit ja kutsuivat sa
nottua ehdotusta »kolmen kuninkaan vaaliksi». Miten menetellä? Sosialidemokraattisen
ryhmän maltillisten taholta ehdotettiin, että ryhmä yhtyisi maalaisliittolaisten kanssa
ehdottamaan, että »valtalaki», laki 8-tunnin työajasta ja kunnallislait vahvistettaisiin. Mutta
ryhmän jyrkkä enemmistö hylkäsi tämän ehdotuksen ja päätti puhemiehistön ehdotuksen
vastaehdotuksena esittää puoluetoimikunnan laatiman ja puolueneuvoston hyväksymän
julistuksen »Me vaadimme». Siinä oli parikymmentä eri vaatimusta, m. m. elintarveasiain
pikainen järjestely, torpparivapautus siten, että torpparien viljelemät maat olisi viljeli
jöilleen annettava omiksi ilman lunastusta. Valtalaki, laki 8-tunnin työajasta ja kunnallis
lait vaadittiin heti julkaistaviksi ja voimaan saatettaviksi. Työttömyyttä oli torjuttava
ja työttömille annettava riittävää raha-avustusta, virkavaltaisuus oli perinjuurin hävitettävä,
vanhuudenvakuutus kiireellisesti toteutettava, verotusuudistus nopeasti aikaansaatava.
Suomen ja Venäjän väliset suhteet oh väliaikaisesti järjestettävä sopimuksella sosialidemo
kraattien tekemän ehdotuksen mukaan. Samalla varoitettiin porvaristoa tätä asiaa jar
ruttamasta; kansalliskokous oli mahdollisimman pian kokoonkutsuttava säätämään perustus
lait ja ratkaisemaan siinä asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kansalliskokouksen
vaalissa vaadittiin yleistä yhtäläistä äänioikeutta kaikille 20 vuotta täyttäneille Suomen
kansalaisille. Halhtusta vaadittiin eroamaan ja suojeluskunnat heti lakkautettaviksi.
Tämä kysymys tuli eduskunnassa ratkaistavaksi 8 päivänä marraskuuta. Maalais
liittolaiset silloin ehdottivat, että valtalaki, laki 8-tuntisesta työajasta ja kunnallislait vah
vistettaisiin. Mutta eduskunnan oikeisto äänestysmenettelyllään sai aikaan sen, että ensi
äänestyksessä sosialidemokraattien »Me vaadimme»-julistus tuli voitolle ja seuraavassa
äänestyksessä he siten pakoittivat maalaisliittolaiset äänestämään oikeiston ehdotuksen
puolesta. Mutta eivät voineet päätöstään käytännössä toteuttaa. Sosialistit saivat kysy
myksen perustuslakivaliokuntaan. Ja sille tielle se jäikin. Se ei perustuslakivaliokunnasta
enää eduskuntaan palannut. Sen jälkeen sosialidemokraattisen ryhmän taholta useat ker
rat koetettiin saada eduskuntaa vahvistamaan »valtalaki» sekä eräitä muitakin lakeja,
mutta turhaan.
Sitten kun eduskunnan avajaiset oli 13 päivänä marraskuuta toimitettu, esitettiin edus
kunnalle ammattijärjestön edustajakokouksen nimessä eräs uhkavaatimuksen luontoinen
kirjelmä, joka sisälsi pääasiassa samoja asioita kuin »Me vaadimme»-julistuskin sekä lisäksi
uhkauksen, että ellei iltaan mennessä tule suosiollista vastausta, niin alkaa koko maata
käsittävä suurlakko. Ja kun eduskunta ei niihin vaatimuksiin suostunut, niin suurlakko
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alkoi 14 päivää vasten yöllä. Lakko jatkui sitten 20 päivään marraskuuta saakka. Tämän
lakon aikana jo Helsingin kaduilla esiintyi pistinkivääreillä aseistettuja punakaartilaisjoukkoja. Liikkeet suljettiin, sanomalehdet lakkautettiin. Lakon aikana ilmestyi ainoastaan
lakon johdon julkaisema »Tiedonantaja». Tämän suurlakon aikana sai parikymmentä por
varia kaupungin syrjäpuolella surmansa. »Setälän senaatti» (Tokoin hallituksen jäännös)
ajettiin virkahuoneistaan ulos. Eräänä päivänä suljettiin myöskin Säätytalo, niin etteivät
sosialidemokraattiset edustajatkaan päässeet sinne neuvottelukokoustaan pitämään.
Marraskuun 15 päivänä eduskunta maalaisliittolaisten ehdotuksesta päätti itse ryhtyä
käyttämään keisarille ja suuriruhtinaalle kuulunutta korkeinta hallitusvaltaa, ja sitten
seuraavana yönä 1/24 ajoissa se vahvisti kunnallislait ja lain 8 tunnin työajasta. Lain 8tuntisesta työajasta senaatti julkaisi asetuskokoelmassa 27 päivänä marraskuuta. (Laki
piti tulla kolmen kuukauden kuluttua voimaan, siis helmikuun 27 päivänä 1918.)
Tällä lailla kumottiin kaikki työaikaa koskevat lakimääräykset, jotka olivat ristiriidassa
lain 8 tunnin työajasta kanssa.
Marraskuun lakkoa ei lakon johto saanut lopetetuksi muuten, kuin lupaamalla työläi
sille puhtaan punaisen hallituksen. Laadittiin tunnetuista sosialisteista hallituksen jäsenlista. Siinä oli nimet Antti Oskari Tokoi, J. O. Arjanne, Yrjö Esaias Mäkelin, J. H. Välisalmi, Edvard Gylling, Väinö Jokinen, Sulo Vuolijoki, Konstantin Lindqvist, Yrjö Eljas
Sirola, Juho Henrikki Lumivuokko ja Johan Edvard (Eetu) Salin. Tämän punaisen hallituslistan Tokoi esitti eduskunnalle 24 päivänä marraskuuta pidetyssä istunnossa. Samalla
kertaa esitti P. E. Svinhufvud puhtaan porvari hallitusmiesten listan. Oli selvää, ettei tuo
punainen hallitus voinut parlamenttaarista tietä tulla hyväksytyksi. Tämä oh ensimmäinen
ja toistaiseksi myöskin viimeinen kerta, kun eduskunta on Suomessa nimittänyt hallituksen.
»Suurlakko on loppunut, mutta vallankumous jatkuu», sanottiin lakon lopettamisen
yhteydessä.
*
*
*
EDUSKUNNALLE ANNETTIIN useita hallituksen esityksiä, m. m. uusi tasavaltalainen
hallitusmuoto. Sitten joulukuun 6 päivänä esitettiin eduskunnalle jotenkin vaatimaton
kirjelmä, jossa ehdotettiin, että eduskunta julistaisi Suomen Venäjästä riippumattomaksi
tasavallaksi. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen. (Tämä julistautuminen tasavallaksi teh
tiin kesällä 1918 kyseenalaiseksi.)
Hallitusta kehoitettiin hankkimaan Suomen riippumattomalle tasavallalle ulkomaitten
hallitusten tunnustus. Svinhufvud kääntyi ensin Ruotsin ja Saksan hallitusten puoleen
pyytäen niitä tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Mutta sieltä neuvottiin kääntymään
ensin Venäjän bolsheviikkihallituksen puoleen. Suomen sosialidemokraattisen puolueen
toimikunta lähetti pitkän kirjelmän ja lähetystön Pietariin joulukuun lopulla Svinhufvudin
hallitukselle tietä tasoittamaan. Sanottu kirjelmä on päivätty Helsingissä 26 päivänä
joulukuuta 1917 ja julkaistiin Työmiehessä saman kuun 30 päivänä.
Ja saatiinhan se lupa sieltä, että Suomi saa olla Venäjästä riippumaton tasavalta. Suo
men ja Venäjän välien selvittämistä varten asetettiin komitea, johon eduskunta valitsi
jäsenet. Tammikuun 12 päivänä eduskunta päätti myöntää hallitukselle valtuudet ryhtyä
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toimenpiteisiin »lujan järjestysvallan aikaansaamiseksi». Tämän päätöksen perusteella hal
litus julisti suojeluskunnat valtion sotajoukoiksi. Sosialidemokraatit vaativat kunnallisten
järjestyslaitosten perustamista, joista esitys oli jätetty eduskunnalle. Mutta porvaristo
ei pitänyt ehdotettuja joukkoja järjestyksen ylläpitämiseksi kyllin kykenevinä.
Eduskunta päätti valtion säästövaroista siirtää 40 miljoonaa markkaa työkyvyttömyysja vanhuusvakuutuksen pohjarahastoon. Riitaa eduskunnassa jatkui puolelta ja toiselta.
Lakiesitykset työsopimuksesta ja työajasta maa- ja kotitaloudessa jäivät eduskunnassa
loppuun käsittelemättä. Viimeksi mainitusta valiokunnan ehdotus jaettiin eduskunnalle
viimeisessä istunnossa, jolloin se pantiin pöydälle.
ASEKAARTIEN PERUSTAMINEN. V. 1917 aikana oli aina heinäkuusta saakka
sekä porvarien että työväen taholla perustettu aseellisia järjestöjä. Työläiset olivat perus
taneet n. s. »järjestyskaarteja», jopa punakaartejakin. Porvarit olivat eri paikkakunnilla
perustaneet suojeluskuntia. Pohjanmaalla oli jo heinäkuussa palokunnat muodostettu
suoj eluskunniksi.
TYÖVÄENJÄRJESTÖJEN EDUSKUNTA. Helsingin järjestyneen työväen keskuuteen
oli jo keväällä 1917 perustettu työväenjärjestöjen eduskunta. Mutta sillä ei ollut vahvis
tettua järjestömuotoa. Vasta 27 päivänä joulukuuta 1917 sille laadittiin säännöt. Sen muodos
tivat ammattijärjestöön kuuluvat ammattiosastot, sosialidemokraattiseen puolueeseen kuu
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luvat yhdistykset, sosialidemokraattisen nuorisoliiton ja raittiusliiton osastot. Nämä yhdis
tykset ja osastot olisivat vuosittain yleisäänestyksellä valinneet tähän eduskuntaan jäsenet,
yhden edustajan ensimmäiseltä vajaalta sadalta tai täydeltä 300 jäseneltä ja 2 edustajaa
seuraavalta alkavalta 300 jäseneltä. Tämä eduskunta valitsi kunnallisneuvosten. Neu
vosto laati itsetoimintaohjeensa ja valitsi kunnallistoimikunnan. Tämä edustajisto olisi
päättänyt niistä asioista, mitkä ennen olivat kuuluneet kunnallisjärjestölle. Se olisi toi
minut ja valmistanut sekä valtiolliset että kunnalliset vaalit, asettanut ehdokkaat ja toi
mittanut niistä puolueäänestyksen. Lisäksi se olisi toimittanut piiri- ja puoluekokouksen
edustajain vaalit. Samaten se olisi toimittanut yleisäänestyksen mistä muusta kysymyk
sestä tahansa. Edustajat olisivat olleet toiminnastaan vastuussa niille järjestöille, jotka
heidät edustajakseen olivat valinneet. Näistä säännöistä toimitettiin yleisäänestys 6 päi
vänä tammikuuta 1918.
Tämmöinen edustajisto oli tullut tarpeelliseksi siitä syystä, että yksin Helsingin Työ
väenyhdistyksen jäsenluku v. 1917 kuluessa oli 8,oo4:stä kohonnut 23,846:teen. Tällainen
väkijoukko ei olisi yhtäaikaa mahtunut koko Siltasaarellekaan, saatikka yhdistyksen
huoneistoon. Ja Helsingin kunnallisjärjestön jäsenluku lähenteli 30,000.
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KANSALAISSOTA.
Tässä ei ole tarkoitus ryhtyä koko kansalaissotaa kuvaamaan, se kun yksinään vaatisi
niin paljon tilaa, että se paisuttaisi tämän julkaisun tuhansia sivuja käsittäväksi. Mutta
kun kansalaissodalla oli niin valtava vaikutus Helsingin Työväenyhdistykseen ja työväen
Rikkeeseen maamme pääkaupungissa, niin sivuuttaa ei sitä tässäkään voi.
Kansalaissodan syyt olivat epäilemättä samat kuin yleensä muittenkin luokkataistelujen.
Työläiset silloin uskoivat, että nyt oli se otollinen hetki tullut, jolloin porvariston rikkauk
sista oli mahdollisimman paljon otettava ja annettava työläisille sekä muille vähävaraisille
kansalaisille. Porvaristo varustautui puolustamaan entisiä oikeuksiaan. Syyt siihen, että
tämä taistelu nyt muodostui kansalaissodaksi, johtuivat Venäjän vallankumouksen kehi
tyksestä. Venäjän antamain esimerkkien 'mukaan oli Suomessa koko kesä 1917 toimittu.
Kun Venäjällä oli parlamenttaarinen toiminta hylätty ja perustettu köyhälistön diktatuuri,
niin ryhdyttiin täälläkin toimimaan samaan suuntaan. Porvaristo oli vailla omaa sotaväkeä
ja omaa kunnallista poliisiakin. Venäläistä vallankumouksellista sotaväkeä oh Suomessa
vähintään 100,000 miestä. Työväellä oli omat järjestys- ja punaisetkaartinsa. Puolueessa
ja ammattijärjestössä oli jäseniä noin 160,000—170,000. Siis kaikki voiton edellytykset
näyttivät olevan työväestön puolella. Työväestö ja sen johtajat joutuivat kiusaukseen.
Kun Venäjän vallankumous oli ilman mitään uhrauksia antanut työväestölle uudet kunnallis
lait ja lain 8-tuntisesta työpäivästä, kieltolain, työväensuojelus- ja vakuutuslait y. m. etuja,
niin ajateltiin: kun näin paljon on saatu, niin miksi ei samalla kertaa enemmänkin? Us
kottiin, että jos nyt lasketaan otollinen tilaisuus ohitse, niin toista sellaista tilaisuutta ei
pitkään aikaan tule. Se johti kansalaissotaan. Tammikuun puolivälissä 1918 antoi puolue
toimikunta kansalaissotaan valmistautumisesta julistukset »Köyhälistön voimat kokoon!
Senaatti aikoo hyökätä lahtarivoimalla työväenluokkaa vastaan.» Julistus oli tähdätty niitä
senaatin toimenpiteitä vastaan, joiden tarkoitus oli »lujan järjestysvallan luominen maahan».
»Työväen järjestyskaartit olivat ilmeisesti tänä aikana aivan välttämättömät Suomen
työväenluokan turvaksi», sanottiin mainitussa julistuksessa. Loppupuoli sanotusta julis
tuksesta kuului seuraavasti:
»Sos.-dem. puolueen viime puoluekokouksessa, missä tosin esitettiin eri ehdotuksia työväen kaartin
ja puolueen välisten suhteiden järjestämisestä, ei ainoakaan ääni ehdottanut tämän kaartin hajoittamista
eikä aseiden luovuttamista työväen käsistä. Tietäkööt siis porvarit, jotka nyt parjaavat koko työväen
kaartia, ja senaatti, joka tahtoo hyökätä asevoimin sitä vastaan, että se olisi hyökkäämistä koko Suomen
työväenluokan kimppuun. Sellaista uhkausta vastaan työväen on vahvistettava työväen kaarteja sekä
samalla pidettävä huoli siitä, ettei keskinäisellä eripuraisuudella ja hajanaisilla esiintymisillä eikä oma
valtaisilla tai anarkistisilla teoilla työväen taistelun menestymistä vahingoiteta.
Porvarien röyhkeän kaappauspolitiikan johdosta voi luokkataistelu maassamme lähiaikoina suuresti
kärjistyä ja synnyttää ennakolta arvaamattomia tilanteita. Tällaisina aikoina on erityisen tärkeää työväen
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luokan voimain koossa pysymiseksi ja yhtenäisen menettelyn saavuttamiseksi, että menettelyohjeita
säännöllisesti harkitsemassa ja päättämässä on sellainen työväenliikkeen elin, jossa tämän liikkeen eri
osat ovat edustettuna ja johon ne voivat parhaiten luottaa. Nyt olemme myös havainneet, että varsinkin
osa jyrkimmällä kannalla olevia puoluetovereita ei siinä määrin luota nykyisen puoluetoimikunnan päät
täväisyyteen kuin välttämätöntä olisi. Olemme nyt kutsuneet puolueneuvoston koolle ensi lauantaiksi
ja päättäneet sille ehdottaa,
että tulevaan puoluekokoukseen asti puolueemme valtiollisen menettelyn ohjaaminen uskotaan
erityisesti asetettavalle valtuuskunnalle, johon kutsutaan myös S. Ammattijärjestön sekä Työväen Jär
jestyskaartin edustajia; nykyiselle puoluetoimikunnalle jätetään ainoastaan puolueen säännöllisten juok
sevain asiain hoito.
Samalla ehdotamme neuvostolle, että mahdollisimman pian toimitetaan puoluekokouksen edustajain
uudet vaalit ja määrätään tulevan varsinaisen puoluekokouksen aika.
Helsingissä 15 p:nä tammik. 1918.
Sos.-dem.

Puoluetoimikunta.»

Viimeinen ponsi sisältää vallankaappauksen puolueen johdossa ja sen johtoon vastoin
puoluesääntöjä astuivat toiset henkilöt.
Tätä seurasi 26 p:nä tammikuuta seuraava julistus;
»SUOMEN

JÄRJESTYNEELLE

^TYÖVÄELLE

[JA

TYÖVÄEN

JÄRJESTYSKAARTEILLE!

Toverit! Hetki on vakava. Vallankumouksen saavutukset ovat luisumassa pois työväenluokan kä
sistä.
Vastavallankumous on jo ryhtynyt ase kädessä hyökkäämään työtätekevää kansaa vastaan tuhotaksensa vallankumouksen kansanvaltaiset saavutukset ja masentaaksensa työväestön maan tasalle.
Toiselta puolen kasvattaa kurja aika ja porvariston vastavallankumoukselliset pyyteet yhä synkempää katkeroittumista työläisjoukoissa, joissa kumouksellinen mieliala kasvaa. Tämän johdosta katsoi
viimeksi Helsingissä pidetty sos.-dem. Puolueneuvoston kokous tilanteen vaativan, että sos.-dem. Puolue
toimikunnan kokoonpano uudistetaan valitsemalla siihen 5 lisäjäsentä. Sittemmin on Puoluetoimikunta
asettanut keskuudestaan Suomen sosialidemokratisen puolueen Toimeenpanevan komitean ja antanut
sille sen vallankumouksellisen elementtioikeuden, josta puhutaan Työväen järjestyskaartien 3:ssa ja
Punasen kaartin sääntöjen 2:ssa pykälässä. Allekirjoittanut toimeenpaneva komitea on näin ollen se
korkein vallankumouksellinen elin, jonka päätöksiä ja antamia määräyksiä Suomen järjestyneen työ
väen ja sen kaartien on noudatettava. Tätä vaatii työväen vallankumousliikkeen yhtenäisyys ja vapaus
taistelumme menestys.
Toverit! Nyt kylki kylkeen! Sulkekaa rivit! Olkaa valmiit!
Helsinki, 26 p:nä tammikuuta 1918.
Suomen sos.-dem. puolueen Toimeenpaneva komitea.
Työväen Järjestyskaartin Yleisesikunta.
Punaisenkaartin Esikunta, Helsinki.»

Tammikuun 27 p:nä julkaisi »Työväen Toimeenpaneva Komitea» julistuksen, jossa
ilmoitettiin: »Tänään on pääkaupungin työväki reippain mielin anastanut vähemmistövaltiaitten pimeän päämajan.» Samalla tiedotettiin julistuksessa, että »kaikki vallanku
mouksellinen valta Suomessa kuuluu nyt järjestyneelle työväestölle ja heidän vallankumouk
sellisille järjestöilleen». Vielä ilmoitettiin julistuksessa, että »sosialidemokraattinen vallan
kumouksellinen hallitus tulee nyt heti muodostettavaksi», ja että »ensi tilaisuudessa jul— 137 —
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Kuva otettu rakennuksen takaosasta.

kaistaan tämän hallituksen jäsenten nimet». Julistuksen oli työväen toimeenpanevan ko
mitean puolesta varmentanut nimikirjoituksellaan Eero Haapalainen.
Samana päivänä miehittivät punaisten joukot Helsingin rautatieaseman, poliisikamarit,
sähkölennätinlaitoksen ja telefoonikeskusaseman sekä seuraavana päivänä senaatin talon,
josta senaattorit ja kaikki virkamiehet olivat poistuneet. Tammikuun 27 p:n iltana valit
tiin myös Kansanvaltuuskunta, joka astui maanantaina 28 p:nä tammikuuta tehtäväänsä.
Seuraavana päivänä »Vallankumoustiedonantajassa» julkaistiin »Työväen Toimeen
panevan Komitean» julistus:
«SUOMEN VAELANKUMOUSHALLITUS.
Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen työväelle, että kun kansan vihan ansainnut senaatti
on kukistunut, asetetaan maan vallankumoushallitukseksi Suomen Kansanvaltuuskunta sekä Työväen
Pääneuvosto sen toimintaa valvomaan ja yhdessä sen kanssa maan hallitusasioita toistaiseksi hoitamaan,
kunnes Suomen työtätekevä kansa toisin päättää.
Vallankumoushallituksen tulee olla sosialidemokratinen. Sen jäsenten lopullinen määrääminen tulisi
jättää Työväen Pääneuvoston päätösvaltaan. Kunnes Pääneuvosto kokoontuu, keholtamme työväkeä
hyväksymään Suomen Kansanvaltuuskunnan, jonka jäseninä ovat seuraavat toverit:
puheenjohtajana toimittaja Kullervo Manner;
ulkoasiain valtuutettuna toimittaja Yrjö Sirola;
sisäasiain valtuutettuina S. Sahatyöväenliiton asiamies Eero Haapalainen ja viilaaja Adolf Taimi;
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oikeusasiain valtuutettuina toimittaja Lauri Letonmäki ja puuseppä Antti Kiviranta;
valistusasiain valtuutettuna toimittaja Otto Vilhelm Kuusinen;
raha-asiain vakuutettuna toimittaja Jalo Kohonen;
työväenasiain valtuutettuna S. Ammattijärjestön puheenjohtaja Johan Henrik Lumivuokko;
maatalousasiain valtuutettuna toimittaja Evert Eloranta;
elintarveasiain valtuutettuna S. Ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi;
liikenneasiani valtuutettuna veturinkuljettaja Konstantin Lindqvist;
posti- ja tiedotusasiain valtuutettuna toimittaja Emil Elo; ja
prokuraattorina puoluesihteeri Matti Turkia.
Työväen Pääneuvoston, johon kuuluu 35 jäsentä, ehdotamme kokoonpantavaksi seuraavalla tavalla:
1) Sos.-dem. puolueneuvosto valitsee siihen 10 jäsentä;
2) Suomen Ammattijärjestön toimikunta yhdessä Ammattijärjestön alaisten liittotoimikuntain kanssa
valitsee myös 10 jäsentä;
3) Suomen työväen Punasten Kaartien edustajia tulee niinikään 10, jotka väliaikaisesti, kunnes
Kaartien yleinen edustajakokous kokoontuu, valitsee Helsingin Punanen Kaarti yleisessä kokouksessan;
sekä
4) Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan valitsemia jäseniä 5.
Senaatin nimi ja virkavaltainen järjestys lakkautetaan.
Helsingissä tammikuun 28 päivänä 1918.
Työväen Toimeenpaneva Komitea.»

Seuraavana päivänä kansanvaltuuskunta antoi seuraavan julistuksen:
»KANSANVALTUUSKUNNAN J ULISTUS.
Suomen työmiehet, kansalaiset!
Jos teidän tahtonne 011 se, että meidän on yhdessä muodostettavan Työväen Pääneuvoston kanssa
astuttava tällä kohtalokkaalla hetkellä täyttämään maan vallankumoushallituksen tehtäviä, niin tah
domme ne tehtävät horjumatta täyttää voimaimme mukaan. Kun köyhälistön hätä on niin hirveä, että
työläistoveri siitä pelastuakseen nostaa kiväärin olalleen, ja kun hänessä yhteiskunnallisen vapauden
jano on niin valtava, että hän sen takia astuu vaikka päin kuolemaa, niin tällöin on meidän jokaisen työ
väenliikkeen miehen pyhä velvollisuus, missä toimessa vain tarvitaan, ponnistaa kaikki voimamme työ
väenluokan vapautuksen auttamiseksi niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Mutta jos tahdotte, toverit,
toisia miehiä vallankumoushallituksen tehtäviä täyttämään, niin sanokaa se millä hetkellä tahansa
yhteisten järjestöjemme kokousten kautta, on heti jokainen meistä valmis siirtämään ohjat kenelle te
määräätte.
Me olemme sosialidemokraatteja. Tiedätte siis, mikä on toimintaohjelmamme. Se on sosialistinen
ohjelma.
Me uskomme, että Suomen työväki voittaa vihollisensa nykyisessä vallankumoustaistelussa, ol
kootpa sitten vielä edessä olevat ottelut kuinka vaikeita tahansa. Ja tällöin on joka tapauksessa paljon
voitettu, niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien hyväksi. Ei ainoastaan ole torjuttu synkkiä vaa
roja, vaan myös vallattu elämän kohoamisen tärkeät perusehdot.
Meidän mielestämme on nyt Suomessa pyrittävä rohkein, harkituin ottein muuttamaan koko valtio
järjestystä . Virkavalta on nyt niin murrettava, ettei se enää myöhemminkään voi kansan herraksi päästä.
Tuomioistuintenkin itsevaltiudesta on tehtävä kertakaikkiaan loppu. Koko valtiosääntö perustettava
taatusti työväen etujen mukaisen kansanvallan pohjalle. Veroja ja rasituksia on siirrettävä vähävaraisten
hartioilta rikkaiden riistäjäin kannettavaksi. Vanhain ja työkyvyttömäni vakuutus alettava käytännössä
jo ennen kuin varsinainen vakuutuslaki ennättää tulla säädetyksi. Kansanvalistusasiain johdosta on
hävitettävä taantumuksellisuus. Torpparit ja mäkitupalaiset heti vapautettava kokonaan isäntiensä
vallasta. Ja vieläkin syvemmältä on käytävä kapitalismin riistojärjestelmään käsiksi. Pankkipääoma
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alistettava yhteiskunnan valvontavaltaan ja sen kautta päästävä mahdollisimman pian pitämään kurissa
teollisuus- ja kauppapääomaa. Vähävaraisten omaisuuteen ei ole kajottava, mutta millä alalla kansan
yhteinen hätä jo selvästi vaatii suurten riistäjäin tuotantolaitostenkin ottamista yhteiskunnan haltuun,
väistyköön heidän omistusoikeutensa.
Tällä tavoin on päivä päivältä, viikko viikolta astuttava herkeämättä eteenpäin sosialistisen kumouk
sen tietä. Se voi kumousaikana tapahtua ainoastaan vallankumouksellisten säännösten kautta, joita
vallankumouksen valtaelimet antavat ja joiden toimeenpanosta pääasiassa vallankumouksellinen kansa
itse, omine järjestöineen huolen pitää.
Suomen porvarien hallitus astui julkeasti taantumuksellisen valtiokaappauksen tielle. Nyt on Suomen
työväenluokka vuorostaan käyttävä vallankumouksen oikeuttaan yhteiskunnallisen edisty ksen palvelukseen.
Porvarit tahtoivat »lujaa järjestysvaltaa», tahtoivat sitä omien pyyteittensä pönkäksi. Nyt tulkoon
tähän maahan luja järjestysvalta, mutta köyhälistön turvaksi, sorrettujen avuksi!
Tämä on meidän kantamme. Ainoastaan tekomme saattavat osoittaa, mitä aikaansaadaan. Me
emme ole enempää kuin tekään, lähteneet vallankumoukseen leikin vuoksi, vaan syvästä vakaumuksesta,
että ainoastaan siinä on Suomen työtätekevän kansan pelastus, ja että sen eteen on uhrattava mitä ikinä
vaaditaan.
Mutta sanokaamme samalla suoraan: teistä itsestänne, vallankumoukselliset työläistoverit, riippuu
nyt kaikkein enimmän, kuinka isoja tuloksia aikaansaadaan. Ei mikään valtuuskunta voi omin päin to
dellista olojen kumousta tehdä. Siihen kykenee vain kansa itse suurten järjestöjensä avulla.
Voimaa ja yksimielisyyttä nyt kysytään! Suuria uhrauksia ja uupumattomuutta! Niistä riippuu
nyt Suomen työväenluokan voitto.
Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1918.
Kullervo Manner, Yrjö Sirola, Eero Haapalainen, Adolf Taimi, Lauri Letonmäki, O. V. Kuusinen, Antti
Kiviranta, J aio Kohonen, J. H. Lumivuokko, Evert Eloranta, O. Tokoi, Konstantin Lindqvist, Emil Elo
Matti Turkia.»

Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta antoi tammikuun 28 p:nä Helsingin työväelle
suurlakkojulistuksen, jossa ilmoitetaan kunnallisen suurlakon alkaneen yöllä klo 12 ja lau
sutaan, että »tästä alkaen ovat kaikki työpaikat seisaustilassa, kunnes toisin ilmoitetaan.
Kuitenkaan lakko ei koske vesijohtoa, palolaitosta, sähkölaitosta, kaasulaitosta, elintar
peiden valmistusta, kuljetusta ja kauppaa, apteekkeja ja sairaaloita. Järjestyksestä huo
lehtii miliisi ja punanen kaarti.
Tähän julistukseen liittyi seuraava selitys:
»Viitaten tk. 27 p. Helsingin työväenjärjestöjen Eduskunnan tiedonantoon koskien kunnallisen suur
lakon alkamista Helsingissä, on Hels. Työväenjärjestöjen Eduskunnan Toimeenpaneva Komitea työväen
järjestöjen eduskunnalta saamiensa valtuuksien nojalla ryhtynyt järjestämään ja toimeenpanemaan
suurlakosta aiheutuvia toimenpiteitä Helsingissä.
Lakkotilasta vapaina on pidettävä:
kaikki elintarpeiden kuljetus, kauppa ja valmistus; sairaalat ja apteekit; sähkö-, kaasu-, vesi- ja palo
laitokset; edellä esitettyjen laitosten korjausosastojen työt, mitkä tehdään vartiopalveluksen muodossa;
talonmiesten työt, mikä koskee talojen sisäosien siivoomista ja lämmitystä; puiden kuljetus lämmitystä
varten välttämättömiin tarpeisiin; ja kaikki ne kuljetustyöt, joista jokaisesta erikseen Toimeenpaneva
komitea päätöksensä tekee.
Lakonalaisuuteen m. m. kuuluu:
Koulujen toiminta ja kaikki huvitilaisuudet, sekä sellaiset työt ja tehtävät, joiden tekeminen ei oje
väestön elämälle välttämätöntä'
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Yhdistyksen huvila Mustikkamaalla (ent. ravintolarakennus).
Elintarpeiden poiskuljettaminen kaupungista.
Elintarpeiden pois kuljettaminen kaupungista jyrkästi kielletään. Tämän määräyksen rikkojat tul
laan ankarasti rankaisemaan.
Väkijuomaliikkeestä määrätään:
1) Kaikki kaupungissa löytyvät väkijuomavarastot julistetaan takavarikkoon otetuksi.
2) Sellaiset ravintolat ja kahvilat, joista huomataan tulevan päihtyneitä tai joissa huomataan väki
juomia tarjoiltavan tai nauttimista harjoitettavan, tapahtuipa se sitten omasta tai liikkeen puolesta,
heti suljetaan.
3) Kaikki ne väkijuomat hävitetään, joita ei voida käyttää lääke- tai teknillisiin tarkoituksiin.
Ryöstöt ja varkaudet estettävä.»

Tämä kunnallinen suurlakko lopetettiin 4 p:nä helmikuuta 1918. Työnantajat ja liik
keenharjoittajat määrättiin panemaan työt käyntiin, mutta kun ne oli lakkotilaan julistettu,
niin eivät niiden omistajat niitä käyntiin panneet. Ne täytyi kansanvaltuuskunnan työasiainosaston laittaa käyntiin, taikka antaa seistä. Kaupunginvaltuusto ja kunnan virastot
joutuivat nekin vallankumouksellisten haltuun ja ne saivat panna ne omilla voimillaan
käyntiin. Pankit, lukuunottamatta Suomen Pankkia ja Työväen Säästöpankkia, olivat
koko talven sulettuina. Suomen Pankissa avattiin juoksevatili, jolle liikkeenharjoittajat
määrättiin viemään liikenevät varansa. Mutta harvat sen tekivät. Keväällä, kun ennen
painetut setelirahat loppuivat, niin vallankumoushallitus painatti uutta rahaa, jota liik— 141

keenharjoittajat ja myöskin työläiset pakoitettiin ottamaan vastaan. Sitten keväällä kun
valkoiset pääsivät voitolle, niin nuo vallankumoushahituksen rahat julistettiin arvotto
miksi. Monelle koitui tästä suuriakin tappioita. M. m. Helsingin Työväenyhdistys sai lähes
300,000 markkaa tappiota. Senaatin jäsenet vallankumouksen alussa aiottiin vangita,
mutta siinä ei onnistuttu. Neljä senaattoria, nimittäin Heikki Renvall, A. Frey, J. Arajärvi
ja E. ¥. Pehkonen pääsivät jo 26 p:nä tammikuuta pakenemaan Vaasaan. Toiset piileskelivät
Helsingissä.
Kevättalvella senaattorit Svinhufvud ja Hjalmar Castren pääsivät valepu
vuissa jäänmurtaja Tarmolla Viroon ja sieltä Saksaan.
Vaasaan päässeet senaattorit muodostivat »Vaasan hallituksen» ja julistivat asevelvolli
suuslain vuodelta 1877 voimaan, määräsivät asevelvollisuuskutsunnat. Ne jotka eivät men
neet niihin, ne vangittiin, eräitä surmattiinkin. Venäläisvihalla nostatettiin Pohjanmaan
talonpojat aseisiin. Venäläinen sotaväki yllätettiin. Se riisuttiin aseista kaikissa Vaasan
ja Oulun seudun kaupungeissa ja myöskin maalaiskunnissa, osa siitä surmattiin. Hallitus
julisti suojeluskunnat valtion sotajoukoiksi ja kutsui kenraali Mannerheimin niiden päälli
köksi. Näistä joukoista suuri osa siirrettiin kiireesti Etelä-Pohjanmaalle. Sieltä valkoiset
aloittivat hyökkäysretkensä etelää kohden. Rintama valkoisten ja punaisten välillä muodos
tui seuraavaksi: Mäntyluodon edustalla oleva saaristo—Vilppula—Mäntyharju—Joutseno,
sieltä Antreaan ja Vuoksen vesistöjen linjalle. Valkoiset vahasivat Vilppulan 18 p. maaliskuu
ta. Tätä tappiota ei Helsingissä moneen päivään ilmoitettu. Pari viikkoa myöhemmin mene
tettiin Tampere. Senjälkeen, hitaasti mutta va'"rasti valkoiset etenivät etelää kohden.
Suomen hallitus oh kääntynyt avunpyynnöllä Se as n keisarillisen hallituksen puoleen,
josta saapuikin sekä maaväkeä että laivasto Suomeen Huhtikuun alusta muutti kansan
valtuuskunta Helsingistä Viipuriin ja sieltä jonkun viikon kuluttua Venäjälle. Saksalaisten
maasotajoukot astuivat maihin Hangossa, josta osa niitä eteni Helsinkiä kohden, toinen
osa Hyvinkäälle, sieltä Hämeenlinnaan, jonka saksalaiset vahasivat 26 p:nä huhtikuuta.
Mannerheimin joukot vahasivat Viipurin 29 p:nä huhtikuuta. Loppunäytös muodostui
varsin veriseksi. Helsingin valloittivat saksalaiset sekä maan että meren puolelta aloitetuilla
hyökkäyksillä 12 ja 13 päivänä huhtikuuta. Töölön ja Pitkänsillan eteläisen puolen kau
punkia saksalaiset ja valkoiset ottivat vahaansa jo 12 päivänä. Mutta Siltasaarella ja Kaihon
alueella olivat punaiset silloin vielä vahassa.
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HELSINGIN TYÖVÄENTALON POMMITUS.
Mistä pommitus johtui? Yhdistyksen johtokunta v. 1918 vuosikertomuksessaan mainit
see, että »tammikuun 27 päivää vasten yöllä oli kaupunki saanut sotatilaa muistuttavan
ulkonäön». Ja edelleen: »Myöskin yhdistyksen talo oh mainittuna yönä muuttunut kasar
miksi. Punainen kaarti oli ottanut sen haltuunsa tekemättä yhdistyksen johtokunnalle
asiasta edes ilmoitusta, puhumattakaan siitä, että johtokunnalle olisi edeltäpäin annettu
tilaisuutta asiasta päättää. Taloudenhoitaja ja vahtimestari olivat tavallisuuden mukaan
jakaneet osastoille 27 p:ksi kokousvuoroja sekä vuokranneet huoneita huveja varten, mutta
niitä eivät asianomaiset enää saaneet pidetyiksi, lukuunottamatta muutamia aamupuolella pidettyjä kokouksia.
Niin pian kuin johtokunta tämän jälkeen kokoontui, tuli keskustelunalaiseksi talon käyttö.
Johtokunta oh velvollinen hoitamaan taloa ja järjestämään sen käytön osastojen tarpeitten
mukaisesti. Useiden osastojen toimitsijat vaativatkin huoneita voidakseen pitää kokouk
siaan, koska ammattiosastojen toiminta ei saisi häiriytyä alkaneen kansanliikkeenkään
aikana. Johtokunta päättikin kehoittaa kaartia jättämään talon käytettäväksi järjestö
toimintaa varten ja hankkimaan itselleen huoneita muualta. Osastojen tarpeitten ohella
tahdottiin talo saada järjestöjen haltuun senkin tähden, että se säästyisi vaurioilta, jotka
voivat olla seurauksena talon ollessa kaartin majoituspaikkana. Kaartin majoituspäällikkö, jonka luona johtokunnan lähetystö kävi, lupasikin toimia siten, että yhdistyksen
talo aivan pian vapautetaan kaartin toimilta. Tätä odotellessa tehtiin talolla oleville kaartin
päälliköille huomautuksia samasta asiasta kehoittaen heitäkin puolestaan toimimaan niin,
että kaarti muuttaa talosta. Kun viikot kuluivat, kaartin muuttamisesta tulematta sen
valmhmpaa, ja tätä odotellessa osastojen täytyi vuokrata kokoushuoneita muualta mikäli
saivat, johtokunnan puolelta tiukennettiin vaatimusta talon tyhjentämisestä. Siitäkään
ei ollut apua ja niinpä oltiin pakotettuja lopuksi näkemään, että taloa alettiin huhtikuun
12 p:nä pommittaa. Pommitus keskeytyi välillä, mutta alkoi uudelleen 13 p:nä, josta
oh seurauksena, että talo syttyi viimeksi mainitun päivän aamuna palamaan.» (Yhdistyksen
silloinen ravintolanhoitaja E. J. Hämäläinen kertoi, että saksalaiset jo edellisenä päivänä
esittivät punakaartille uhkavaatimuksen, että eheivät he 13 päivänä ennen klo 9 aamulla
tee ilmoitusta antautumisestaan, niin taloa aletaan pommittaa. Hämäläinen yrittikin val
koisen hpun kanssa tehdä antautumisilmoituksen, mutta kaartilaiset sen estivät.)
»Kerrottuamme edellä, että punainen kaarti valtasi talon vähttämättä johtokunnan
miehpiteestä, kerrottakoon myöskin valkoisen kaartin valtauksesta. Taloa pommittivat
hallituksen maahan tuottamat saksalaiset sotilaat. He myöskin ottivat talon haltuunsa
huhtikuun 13 p:nä majoittuen sinne. Muutamat johtokunnan jäsenet pyrkivät talolle mai
nitun päivän iltapäivällä, mutta sitä ei sallittu. Mainitut saksalaiset sitten ensialuksi isän— 143 —

nöivät talolla. He luultavasti käyttivät ensin hyväkseen ravintolan ruoka- ja tupakkavarastoja, ravintolapalvelijain huoneissa olleita liina- ja makuuvaatteita y. m. heille kelpaavaa. Jälkisadolle tulivat Suomen valkoiset, kuljettaen pois kaiken jälellä olevan yhdis
tyksen, osastojen ja liittojen irtaimiston, kuten konttorikaluston, arkiston y. m. tavaran,
jota oli talon monissa huoneissa. Samoihin aikoihin oli myöskin kiskottu irti ja pois viety
lukot ovista sekä muut metal
liosat. Yleensä oli melkein
kaikki viety, mikä ei ollut pa
lanut — irtaimistoa paloi suh
teellisesti vähän — niin ettei
kesällä ollut enää juuri mitään
jälellä. Mainittakoon kummin
kin, että soittajat saivat osan
soittokalustoa, palvelij attaret,
vahtimestari ja lämmittäjä
osan omia tavaroitaan pois jo
keväällä.
Saksalaisten lopetettua vah
dinpidon talon portilla, tulivat
Raunioina!
sijaan valkoiset ja heidän jäl
Työväentalo pommituksen ja palon jälkeen.
keensä suomalainen poliisi, j oka
toimitti vartioimista talon ulkopuolella. Yhdistykselle ei tehty minkään viranomaisen
puolelta minkäänlaista ilmoitusta, että talo olisi otettu viranomaisten hoitoon, mutta siitä
huolimatta ei vartioiva poliisi laskenut johtokunnan jäseniä talolla käymäänkään.
Vielä senkin jälkeen kun talo oli poliisien hoidossa, oli sieltä hävinnyt loput esineet ja
talo muutenkin rappeutunut.
Kun sitten sotasaaliskeskuskomitea ilmoitti ottavansa vastaan ilmoituksia kärsityistä
sotavahingoista heinäkuun loppuun asti, päättivät jälellä olevat johtokunnan jäsenet il
moituksen ja korvausvaatimuksen tehdä ja kun sitä varten oli tarpeellista arvioida talo,
niin pyydettiin poliisimestarilta lupaa käydä talolla. Hänen ilmoitettua, että asia kuuluu
maaherralle, käytiin hänen luonaan. Tällöin vasta saatiin maaherralta suullisesti ilmoitus,
että talo on myymis- ja hukkaamiskiellon alainen. Siitä huolimatta hän sentään antoi lu
van käydä talolla arviointia varten.» Kiinteistölle pommituksesta y. m. aiheutunut vahinko
arvioitiin 750,000 markaksi. Palanut irtaimisto 40,000 markaksi. Palanut ja särkynyt läm
mittäjän ja talonmiehen omaisuus 25,057 markaksi. Siihen tuli lisäksi Kansanvaltuuskun
nan seteleistä, jotka julistettiin kelpaamattomiksi, aiheutunut vahinko 291,845 markkaa.
Yhteensä kapinan aiheuttama vahinko arvioitiin 1,107,502 markaksi. Mutta todellisuudessa
oli vahinko melkoista suurempi. Myöskin Työväen sanomalehtiyhtiön talon saksalaiset
miehittivät. Niin kävi toimitukselle kuuluvan huoneiston, niin myös puolue- ja ammatti
järjestön toimistojen huoneistojen. Kun saksalaiset poistuivat huoneistoista, suljettiin ne
kruunun sineteillä. Kaikki työväentalot, työväen kirjapainot ja työväenjärjestöjen omaisuus
otettiin takavarikkoon. Puolue- j a ammattij ärj estojen toiminta kiellettiin pakkomääräyksillä.
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Punaiset joukot, joilta saksalaiset katkaisivat Lahdessa perääntymistien Kyminlaaksoon,
suljettiin vankileireihin. Osa oli kaatunut rintamalla, ja melkoinen osa oli paennut Venäjälle.
Helsingissä siviiliväestökin valkoisten valtauksen jälkeen eli leivättä viikkokauden. Puna
kaartilaisten vaimojen ja leskien ja lasten asema oli niin kurja, ettei riitä sanoja sen kuvaa
miseen. Helsingin Työväentalo, mikä on koko maan jär
jestyneen työväen voimannäyte, oli raunioiksi ammuttu.
Juhlasalin koko kattolaitos oh pudonnut alas. Graniitti
set ulkoseinät vain törröttivät pystyssä. Vapunpäivänä
kään v. 1918 ei ollut järjestyneen työväen kulkueita eikä
punaisia lippuja. Saksalaiset sotamiehet sotatamineet
selässä marssivat kaduilla ja toisaalla suuret vangittujen
rivit. Kaikki oh niin synkkää ja mieltä masentavaa, ettei
sanoa taida. Kysyttiin: näinkö nyt piti mennä kaikki
vuosikymmenien aikana työllä ja vaivalla saadut tulokset?
Porvaristo riemuitsi voitostaan ja ennusti, ettei sataan vuo
teen entisenkaltaista työväenliikettä tähän maahan nouse.
Osuustoimintahike oh ainoa työväenliikkeen haara,
joka tänä aikana sai julkisesti toimia. Mutta kaikkea
toivoa toiminnan aloittamisesta ei silti menetetty. J o
toukokuun 5 päivänä julkaistiin Suomen Sosialidemo
kraatin ensimmäinen näytenumero. Siinä oh vastaavaksi
Kaarlo Jalmari Valin.
merkitty Matti Paasivuori. Tämä lehti painettiin »Sanan»
Ollut
yhdistyksen
toimissa ja vaki
kirjapainossa ja ilman viranomaisten lupaa. Pojat pantiin
tuinen juttutuvassa kävijä.
kaduille kaupittelemaan lehteä, joka heti otettiin takava
rikkoon ja toimittajat pidätettiin kuulusteluja varten. Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön
vuosikokouksesta ilmoitettiin sanotussa lehdessä. Se saatiinkin rauhassa pitää Sörnäisten
työväenyhdistyksen huoneistossa. Mutta kun tästä kokouksesta sanomalehdissä kerrottiin,
niin U. Suomettaressa paheksuttiin sitä, että pohisi sallii sehaisen kapinaan kiihoittaneen
yhtiön jatkaa toimintaansa. Mutta sanotun yhtiön liike oh syyskuuhun saakka takavari
kossa. Vuokratulotkin talosta oh Kymiyhtiö yli 300,000 markan nousevasta saatavastaan
ottanut takavarikkoon. Ammattijärjestön toimikunnasta oh jäänyt jälelle ainoastaan
taloudenhoitaja. Puheenjohtajat ja sihteeri olivat siirtyneet Venäjälle. Ammattijärjestön
taloudenhoitaja ja varajäsenet y. m. asianharrastajat pitivät kesäkuun 27 päivänä neuvotte
lukokouksen Eläintarhantie 1. Kysymys oh siitä, miten voitaisiin ammatillisten järjestöjen
toimintaa jossain muodossa aloittaa. Puheenjohtajaksi pyydettiin Matti Paasivuori, joka
sattumalta oh läsnä. Julkista toimintaa ei nyt kuitenkaan vielä voitu aloittaa. Kesällä
pienempi ryhmä piti usein kokouksia Elannon hallintoneuvoston huoneistossa Hallituskatu
15, kellarikerroksessa, jossa m. m. valittiin työväen avustuskomitea. Tämän komitean toi
minta laajennettiin syksyllä koko maata käsittäväksi. Sen toimesta kerättiin lähes miljoona
markkaa avustusta, mikä jaettiin suurimmassa puutteessa oleville. Avustuskomitealla
oh oma toimistokin Eläintarhantie i:ssä. Komitean puheenjohtajana oh M. Paasivuori.
Tämän komitean toiminta lopetettiin vasta keväällä 1920.
10
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TYNKÄEDUSKUNTA.
Valkoisten voittoa seurasi tynkäeduskunta. Useimmat sosialidemokraattiset edustajat
olivat paenneet Venäjälle, sillä enemmistö heistä oli ollut vallankumoushallituksen tehtä
vissä. Eräitä sos.-dem. edustajista vangittiin ilman syytä, eikä heidän asiaansa tutkittu
kolmeen kuukauteen. Kun heitä sitten tuomittiin, niin se tapahtui edellämainitun »Me
vaadimme»-julistuksen hyväksymisestä ja v. 1917 vaaleissa vaalipuheitten pitämisestä.
Tynkäeduskunta kokoontui 15 p:nä toukokuuta. Ohranan miehet olivat ovella vartioi
massa, ettei ketä tahansa sisälle laskettu. Hallituksen päämies teki selvää eduskunnalle
hallituksen toiminnasta kapinan kukistamiseksi. Saksalainen ylipäällikkö esikuntineen
oli myöskin vieraana läsnä! Toukokuun 18 p:nä eduskunta päätti korkeimman hallinto
vallan oikeudet siirtää itseltään Senaatin puheenjohtajalle Svinhufvudille. Tätä vallankaappauksellista päätöstä vastaan Matti Paasivuori ja pari maalaisliittolaista panivat vasta
lauseensa. Vangittujen tuomitsemista varten asetettiin valtiorikosoikeudet, joista hyväk
syttiin laki. Samoin valtiorikosoikeuden tuomioiden täytäntöönpanosta. Kansalaisvapauk
sista hyväksyttiin poikkeuslaki nimeltä »Laki väliaikaisten säännösten antamisesta yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämisestä». Tällä lailla kumottiin yhdistymis-,
kokoontumis-, lausumis- ja painovapaus. Samalla hallitus valtuutettiin toimeenpanemaan
takavarikoita, kotietsintöjä ja vangitsemisia sekä mielensä mukaan karkoittamaan maasta
kansalaisia. Tämä laki määrättiin olemaan voimassa 1 päivään kesäkuuta 1919.
Lakia 8-tunnin työajasta huononnettiin tuntuvasti. Ylityömäärä koroitettiin 25o:sta
tunnista vuodessa 35o:een tuntiin. Ylityömäärä enintään 10 tuntia viikossa muutettiin
24 tunniksi kahdessa viikossa. Näin ollen ylityön avulla voitiin järjestää 9-tuntinen työaika.
Lain rikkomisesta säädetyt rangaistusmääräykset tuntuvasti lievennettiin. Hallituksen
valtuudet myöntää 8-tunnin työajasta poikkeuksia laajennettiin niin, että poikkeuksia
voi hallitus nyt myöntää kaikilla niillä aloilla, joissa lakia sovelletaan. Tämän viimeksi
mainitun muutoksen seurauksena oli, että vv. 1918—1919 useille teollisuusaloille oli myön
netty poikkeuksia. Myöskin kunnallislait huononnettiin tynkäeduskunnassa. Ikäraja,
mikä oli äänioikeuden saamisen ehtona, koroitettiin 20 vuodesta 24 vuoteen. Mutta tämä
laki ei ehtinyt olla ensinkään käytännössä, kun se jo v. 1919 eduskunnassa taas muutettiin
siten, että ikäraja alennettiin 21 vuoteen.
Matti Paasivuori teki välikysymyksiä painovapaudesta, sosialidemokraattisten edusta
jain vangitsemisista ja punakaartilaisvankien kurjasta asemasta. Mutta kun näihin ei yksi
kään porvareista yhtynyt, niin hallitus ei tullut vastaamaan.
Saksan, Itävallan, Unkarin, Turkin ja Bulkarian kanssa tehtiin rauhan-, kauppa- ja
merenkulkusopimukset. Suomenmaasta ei saanut jalan leveyttäkään luovuttaa kenelle
kään ilman Saksan suostumusta. Tasavaltaisen hallitusmuodon sijaan antoi hallitus uuden
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esityksen, mikä oli laadittu monarkian periaatteelle. Tasavaltalaiset äänestivät kiireellisyyttä
vastaan, josta oli seurauksena, että se meni yli seuraavien vaalien. Hallitus antoi vielä
toisen esityksen hallitusmuodoksi. Mutta sekin äänestettiin lepäämään yli vaalien. Torp
pain lunastuslaki ja tielaki nyt kiireellisesti hyväksyttiin, kun ei ollut sosialidemokraatteja
parempaa torpparivapautusta vaatimassa. Tähän lakiin
on 1919 eduskunnassa tehty huomattavia parannuksia.
»Tynkäeduskunnan» hyväksymiä ovat myöskin yhdistysja painovapauslait sekä lisäksi suuri joukko eri aloja kos
kevia lakeja. Tynkäeduskunta teki itsensä kuuluisaksi
kuninkaanvaalilla. Kun monarkistit eivät saaneet halua
maansa hallitusmuotoa valmiiksi, vaikka eduskunta sitä
varten kutsuttiin ylimääräisille valtiopäiville syyskuun
26 p:ksi, niin tästä suuttuneina he valtiokaappauksellisia
menettelytapoja noudattaen ryhtyivät valitsemaan Suo
melle kuningasta. Ruotsin vallan aikana voimassa ol
leen hallitusmuodon 38 §:n perusteella tuo vaali toimi
tettiin, vaikka sanottu pykälä oli ollut no vuotta kumot
tuna. Nyt se kaivettiin esiin ja sen perusteella lokakuun
9 p:nä 1918 valittiin »tynkäeduskunnassa» Hessenin prinssi
Fredrik Kaarle Suomen kuninkaaksi. Päätös tehtiin yk
sinkertaisella äänten enemmistöllä (64 edustajaa oli sillä
Nykyinen taloudenhoitaja A. Sirén.
kannalla).
Tämä valtiollinen ilveily loppui kuitenkin lyhyeen.
Prinssille lähetettiin suomenkielen opettajat ja tänne noutajat, mutta kun hän huomasi, että
Saksan ja Itävallan keisarikuntien loppu oli lähellä, ei hän lähtenytkään Suomen kunin
kaaksi. Jo marraskuussa oli keskusvaltojen häviö maailmansodassa tapahtunut tosiasia ja
vallankumous Saksassa ja Itävallassa suoritettu. Suomen monarkistit joutuivat näistä ta
pahtumista kovin ymmälle. He olivat uskoneet, että Saksa oh voittamaton ja että Saksa
tulevissa rauhanneuvotteluissa yksinään määrää Euroopan kohtalosta. Silloin voi Saksa
taata Suomen itsenäisyyden. Mutta tämä kaikki osoittautui harhalaskelmaksi. Kesän 1918
toimessaan ollut hallitus kukistui marraskuun lopussa, ja uuden hallituksen esimieheksi
tuli Lauri Ingman. Valtionhoitaja Svinhufvud myöskin kirjelmällä ilmoitti eduskunnalle,
että hän luopuu toimestaan. Hänen jälkeensä valittiin valtionhoitajaksi K. G. Mannerheim.
Korkeimman vallanhaltijan oikeudet siirtyivät myöskin uudelle valtionhoitajalle. Saksa
laiset Ranskan ja Englannin vaatimuksesta saivat lähteä täältä tiehensä.
Suomen Sosialidemokraatti alkoi ilmestyä säännöllisesti syyskuun 15 p:nä 1918. Mutta
maaherra Jalander lakkautti sen jo 11 p. marraskuuta kuukauden ajaksi. Uusi Suomen
Sosialidemokraatti ilmestyi 4 p:stä joulukuuta saman kuun 10 p:ään saakka.
JÄRJESTÖTOIMINTAA RYHDYTTIIN HELSINGISSÄ ELVYTTÄMÄÄN. Hel
singin Työväenyhdistyksen kokousta ei poliisi sallinut vielä syyskuussa pitää. Yleinen
Helsingin työväenkokous pidettiin Koiton talolla 5 päivänä marraskuuta poliisimestarin
uhkailusta huolimatta. Kokousta ei kuitenkaan hajoitettu. Tässä kokouksessa vaadittiin
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tynkäeduskunnan hajoittamista ja uusien vaalien toimittamista. Valittiin eräs komitea,
joka otti nimekseen »Väliaikainen puoluetoimikunta». Tuohon väliaikaiseen puoluetoimi
kuntaan valittiin V. Tanner, Matti Paasivuori, V. Hupli, Hannes Ryömä, Aatu Halme,
J. V. Keto ja H. Stolt; varalle V. Hakkila, V. Voionmaa, Emil Keino, Mikko Ampuja ja R.
Sventorzetski. Tämä toimikunta valmisti ja kokoonkutsui ylimääräisen puoluekokouksen,
joka pidettiin myöskin Koiton talolla 27 ja 29 päivänä joulukuuta 1918. Puoluejärjestojen
toiminta päätettiin aloittaa. Valittiin puolue- ja piiritoimikunnat. Piiritoimikuntien huo
leksi jätettiin kunnallistoimikuntien asettaminen.
Kun eduskunta sitten hajoitettiin ja uudet vaalit määrättiin toimitettaviksi maaliskuun
alussa 1919, niin sai sosialidemokraattinen puolue näissä vaaleissa 80 edustajaa, eli saman
määrän kuin v. 1907. Ammatillinen työväenjärjestötoiminta saatiin myöskin jo joulukuussa
alulle. Hallituksen vaihtumisen jälkeen joulukuun 4 päivänä Aatu Halme, E. J. Hämäläinen
ja M. Paasivuori kävivät senaatissa uuden sisäministerin Antti Tulenheimon luona tiedus
tamassa, eikö ammatillisten järjestöjen toimintaa jo saisi aloittaa. Sisäministeri lupasi
silloin, että työväenjärjestöjen sallitaan pitää kokouksiaan sillä ehdolla, että niistä tehdään
ilmoitus paikkakunnan poliisiviranomaisille. Tämä ilmoittaminen oli riittävä, jos kokouk
sista sanomalehdissä julkisesti ilmoitettiin. Sisäministeri antoikin sitten tästä asiasta ase
tuksen. Samalla kertaa lähetystö tiedusti Helsingin Työväenyhdistyksen taloasiaa, millä
ehdolla sen voisi saada takavarikosta pois. Tällöin lähetystön puolesta sisäministerille
esitettiin, ettei yhdistys yhdistyksenä ole ottanut osaa kapinaan, eikä niin ollen yhdistystä
voida tuomita edesvastuuseen siitä, mitä sen yksityiset jäsenet ovat tehneet. Sisäministeri
tällöin lausui, että hänkin oli sitä mieltä, ettei yhdistystä yhdistyksenä voida asettaa jäsen
tensä rikoksista syytteeseen ja kehoitti takavarikon peruuttamisesta tekemään hänelle
kirjallisen anomuksen. Samalla tiedusteltiin ammattijärjestön toimiston avaamista ja sen
omaisuuden takavarikosta vapauttamista. Tästäkin sisäministeri kehoitti tekemään hänelle
kirjallisen anomuksen. Nämä anomukset sitten tehtiinkin. Joulukuun 4 p:nä ammatti
järjestön väliaikainen toimikunta julkaisi »Uudessa Suomen Sosialidemokraatissa» työväelle
kehoituksen ryhtyä järjestötoimintaa elvyttämään. Tiittojen toimikunnat oli täydennettävä
ja liittojen toimikuntien oh annettava samanlainen kehoitus osastojen toimikuntain täy
dentämisestä. Joulukuun 17 p:nä pidettiin Helsingissä Työväen Säästöpankin talossa hittotoimikuntien ja ammattijärjestön toimikunnan yhteinen kokous.
Ammattijärjestön
toimikuntaan valittiin 5 lisäjäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin M. Paasivuori, talouden
hoitajaksi Aatu Halme ja toimikunta valitsi sihteeriksi Svante Uehtosen. Ammattijärjes
tön toimisto avattiin toisena päivänä helmikuuta v. 1919 ja sen omaisuus mikäli sitä
toimistossa oh, saatiin samalla toimikunnan haltuun. Näin aloitettiin järjestötoiminta
uudelleen.
KUNNAEEISVAALIT. Ensimmäiset uusien kunnallislakien mukaiset kaupungin valtuusmiesvaaht toimitettiin joulukuussa 1918. Sosialidemokraatit saivat 6o:stä valtuusmiespaikasta 26 ja v. 1919 28 paikkaa. Vuosina 1920—23 on työväestö ollut jakaantuneena
kahteen puolueeseen, joten vaaleissa on saatu tappiota.
YHDISTYKSEN TALO VAPAUTUU TAKAVARIKOSTA. Helsingin Työväenyhdis
tyksen johtokunta oh jo kesällä Orraeuksen asianajotoimiston kautta jättänyt hallitukselle
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anomuksen yhdistyksen talon takavarikon peruuttamisesta. Mutta hallitus ei ottanut
silloin anomusta ratkaistavakseen. Mutta nyt kun hallitus oli vaihtunut ja uusi sisäminis
teri oli puolittain luvannut ottaa asian ratkaistavakseen, niin valtioneuvosto io päivänä
joulukuuta ratkaisi asian yhdistyksen eduksi. Valtioneuvoston päätöksestä tiedotettiin jo
samana päivänä maaherralle. Kirje kuuluu seuraavasti:
»Helsingissä joulukuun iop:näigi8.
Uudenmaan läänin Maaherralle.
Helsingin kaupungin Työväenyhdistyksen anomuk
sesta on Valtioneuvosto tänään tapahtuneessa esittelyssä
nähnyt hyväksi vapauttaa yhdistyksen Helsingin kau
pungissa omistaman talon ja muun omaisuuden valtion
takavarikosta ja palauttaa ne yhdistyksen hallintaan
kuitenkin siten, että vapautus on peruutettava, jos
yhdistyksen huoneustoj a käytetään muihin kuin sen sään
nöissä määrättyihin tarkoituksiin tahi luovutetaan ko
kouksia varten, joista ei ole tehty määrättyä ilmoitusta
tai joissa harjoitetaan rikollista kiihoitusta, mikä voi ai
kaansaada yleisen turvallisuuden häiriytymistä tahi kii
hotetaan Rikoslain 16 luvun edellyttämiin rikoksiin,
. - - . .
.
Vahtimestari A. Vormula.
jotka teille tiedoksi ja noudatettavaksi annetaan sekä
asianomaisten tietoon saatettavaksi Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti täten ilmoitetaan.
Antti

Tulenheimo.

P. V. Snellman.»

Maaherran päätös ilmoitettiin poliisimestarille 16 päivänä joulukuuta kehoituksella,
että päätöksestä oli Helsingin Työväenyhdistykselle tieto annettava. Ylikonstaapeli Simo
selle annettu valtuus hoitaa yhdistyksen omaisuutta samalla myöskin peruutettiin.
Tässä kirjeessä sanotaan:
»Muuten tulee Teidän mitä tarkimmin, niin hyvin itse kohdastanne kuin alaistenne
poliisiviranomaisten kautta valvoa, että sisäministeriön oheellisessa kirjeessä määrättyjä
ehtoja ehdottomasti noudatetaan ja jos sanottuja ehtoja tavalla tai toisella rikottaisiin,
on Teidän heti uudelleen asetettava Helsingin Työväenyhdistyksen talo takavarikkoon
sekä asiasta minulle ilmoitettava lähempien ohjeiden saamista varten.
Helsingissä, Lääninkansliassa joulukuun 16 päivänä 1918.
Bruno Jalander.

_ , „ ...
Esko Hemmo.»

Tästä valtioneuvoston päätöksestä tiedon saatuaan johtokunta toimitutti talolla vielä
tarkastuksen joulukuun 13 p:nä, jossa olivat läsnä, paitsi johtokunnan jäseniä ja talouden
hoitajaa, arkkitehti K. Lindahl, rakennusmestari H. Haahti ja tuomari L- K. Orraeus sekä
taloa »hoitanut» ylikonstaapeli K. Simonen. Tällöin todettiin, että talo oli hoidonkin puut— 149

teessä entistä enemmän rappeutunut, että talolta oli jälkeen heinäkuun hävinnyt m. m. halkosirkkelisaha ja ettei talolla ollut jälellä muuta kuin seinät ja joku määrä halkoja pihamaalla.
Joulukuun 15 p:nä Koiton talolla pidetylle yhdistyksen kokoukselle johtokunta teki
ehdotuksen, että taloa ryhdytään heti rakennuttamaan käyttökuntoon. Yhdistys hyväksyikin ehdotuksen ja jätti johtokunnan haltuun töiden val
vomisen y. m. asiasta johtuvat toimenpiteet. Saman
kuun 17 p:nä aloitettiin työt talolla.
Johtokunta vuosikertomuksessaan sanoo:
»•
t
»Yhdistyksen kokoukset supistuivat v. 1918 ajalla
**•
yhteen. Kevättalvella, vaikkakin oltiin omalla talolla,
ei kokouksia saatu pidetyksi, kun punakaartin hallussa
I
olivat kaikki salit yhtä mittaa yöt päivät. Vuosiko
kouskin maaliskuulla jäi sentähden pitämättä.»
Yhdistyksen rakennustoiminta edistyi hyvin. Huh
tikuun 13 p:nä 1919 voitiin jo avata ravintola. Siitä
kun saksalaiset vahasivat talon, oli kulunut päivän päälle
vuosi. Elokuun 30 päivänä voitiin A-salissa pitää ensim
mäinen iltama, mutta vasta 6 p:nä marraskuuta voi
tiin juhlasalissa viettää talon vihkiäiset.
Talo on rakennettu entistä komeammaksi. Mutta
sen korjaukset tulivat maksamaan yhdistykselle yli mil
Ravintolanhoitaja K. Niemi.
joonan markkaa. Lainat saatiin järjestetyksi Henki
vakuutusyhtiö Suomen ja H:gin Työväen Säästöpankin
kanssa.
Helsingin kaupunki, joka on antanut yhdistykselle tontin hinnan korotto
maksi lainaksi, suostui siihen, että lainan vakuudeksi riittää kolmas kiinnitys.
V. 1918 johtokuntaan olivat kuuluneet Juho Jalo puheenjohtajana, Tapani Uski vara
puheenjohtajana ja Emil Leino sihteerinä sekä muina jäseninä S. Hellsten, Herman Mark
kanen, O. Järvinen, K. Helin, V. Väänänen, G. A. Hellgren ja K. J. Vallin. Näistä keväällä
vangittiin Jalo, Järvinen, Uski, Vallin, Väänänen, Helin ja Hellgren sekä lisäksi talouden
hoitaja A. Siren, vahtimestari Vormula ja lämmittäjä Jokinen. Muutaman viikon kuluttua
vapautettiin toiset, mutta Siren ja Vallin vasta 2:n kuukauden kuluttua, Uski 4m ja Järvi
nen 6:n kuukauden kuluttua. Puheenjohtaja Jalo tuomittiin ensin kuolemaan, mutta tuo
mio muutettiin sitten 12 vuodeksi kuritushuonetta. Jalo kuitenkin armahdettiin jouluna
1921.
Keväällä 1918 oli vapaina johtokunnan jäsenistä ainoastaan 3 sekä ravintolanhoitaja
E. J. Hämäläinen (kuoli 7/8 1920). Syksyllä oli johtokunnan jäsenistä 6 vapaana. Vuoden
1918 lopulla joulukuussa valittiin lisäjäseniksi johtokuntaan Uski, Leino, V. Hakkila, E. J.
Hämäläinen, J. Laherma, K. Heinonen, A. Halme ja E. Jalava.
Uudessa kokoonpanossaan johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Hämäläisen, varapuheen
johtajaksi Uskin ja sihteeriksi Leinon. Samalla kertaa johtokunta valitsi keskuudestaan
rakenniistoimikunnan — jäsenet Hämäläinen, Uski, Hellsten ja Järvinen — joka valtuu
tettiin päättämään rakennusasioista pienemmät, päivittäin esiintyvät, jota vastoin tär-
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keimmät asiat esitettiin koko johtokunnan päätettäväksi. Samalla kertaa valittiin toinen
jaosto — jäsenet Hakkila, Laherma, Heinonen ja Halme — jonka toimeksi jätettiin tarvit
tavien lainojen kuulustelu.
Rakennustöihin ryhdyttäessä pyydettiin arkkitehti K. Lindahl’ia valvomaan talolla
hänen alaansa kuuluvia tehtäviä. Vastaavaksi rakennus
mestariksi valittiin Hugo A. Haahti.
TALON LAAJENTAMINEN. Talo on jo monia vuo
sia osoittautunut pieneksi, jonka vuoksi jo 24/4 1917
valittiin rakennuskomiteaan toimittaja E. Valpas, ra
kennusmestari H. Haahti, kivenhakkaaja K. E. Majonen,
kirvesmies J. Järvinen ja muurari S. Nieminen. (S. Nie
minen on Venäjällä ammuttu 1919.) Johtokunta valitsi
puolestaan toimikuntaan kirvesmies S. Hellstenin (Hells
ten kuollut 1922), muurari T. Uskin, metallityöntekijä
V. Väänäsen ja putkityöntekijä O. Järvisen.
Raken
nustoimikunta oli sopinut arkkitehti K. Lindahlin kanssa,
että hän valmistaisi piirustukset puheenaolevaa uutta
rakennusta varten. Piirustukset olivatkin työn alla, mut
ta sen pitemmälle ei asiassa vuoden loppuun mennessä
vielä ehditty.
Uuteen rakennukseen oli suunniteltu
ravintolalle ajanmukainen huoneisto, kokoussaleja, lii
Matti Väisänen.
toille sopivia toimistohuoneita y. m.
Neuvoston
puheenjohtaja v. 1923.
V. 1921 yhdistys uudelleen ryhtyi toimenpiteisiin
Istuu nykyään Tammisaaren
talon laajentamiseksi, jota varten jo piirustuksetkin oli
pakkotyölaitoksella.
vat valmiit. Johtokunta kuulusteli Amerikan toverijärjestöiltä, jos sieltä olisi mahdollista saada 100,000 -150,000 dollarin lainaa talon lisä
rakennuksen rakentamiseksi. Mutta tätä lainaa ei kuitenkaan sieltä voitu hankkia. Sen
vuoksi on rakennustyöhön ryhtyminen lykkääntynyt pariksi vuodeksi eteenpäin. Vasta
helmikuussa 1924 ryhdyttiin rakennuspuuhiin.
YHDISTYKSEN UUDET SÄÄNNÖT. Ne yhdistyksen säännöt, jotka senaatti v.
1887 vahvisti, ovat jo kauan aikaa olleet epäkäytännölliset. Mutta bobrikoffilaisaikana
1900—1905 ei sääntöihin muutoksien saamisesta ollut mitään toivoa. V. 1906 oli taas niin
paljon muita kiireellisiä asioita toimitettavana, ettei uusia sääntöjä silloin ehditty laatia.
V. 1907 ne laadittiin, mutta senaatti ei taas enää yhdistyksen sääntöjä vahvistanut, kun
luultiin yhdistyslain piankin tulevan eduskunnassa säädetyksi. Mutta näin ei käynyt. Ve
näläiset alkoivat jo v. 1909 vaatia, että yhdistyslaki on säädettävä yleisvaltakunnallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä, eikä se siis kuulu Suonien eduskunnan valtapiiriin. V. 1911
eduskunta kyllä mielenosoituksellisesti hyväksyi lain yhdistyksistä, mutta sitä ei vahvistettu.
V. 1917 ensimmäisillä valtiopäivillä Tokoin hallitus antoi eduskunnalle esityksen yhdistys
laista. Mutta se silloin jäi loppuun käsittelemättä. Vasta »tynkäeduskunta» 1918 käsitteli
ja hyväksyi lain yhdistyksistä. Tämä laki v. 1920 alusta astui voimaan. Kun sitten v. 1919
yhdistyksen johtokunta ryhtyi yhdistyksen sääntöihin muutoksia laatimaan, niin pohjaksi
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otettiin v. 1907 laaditut säännöt. Niihin tehtiin kuitenkin ne muutokset, kuin uusi yhdistys
laki vaatii.
Yhdistyksen näiden uusien sääntöjen mukaan muodostavat »siihen liittyneet osastot, seurat ja yh
distykset.
Yhdistykseen liittyneellä järjestöllä on säännöissä nimenä yhdistyksen osasto (2 §).
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Helsingin työväen muodostamien taloudellista,
valtiollista tai sivistyksellistä toimintaa harjoittavien osastojen, seurojen ja yhdistysten kesken sekä
edistää niiden toimintaa työväen taloudellisen aseman parantamiseksi
ja sen henkisen tason kohottamiseksi.
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi voi yhdistys: 1) omistaa kiin
teää ja irtainta omaisuutta; 2) ylläpitää huvi-, kokous- ja seurusteluhuoneustoja, teattereja, lukusaleja ja kirjastoja; 3) harjoittaa elintar
peiden valmistusta ja kauppaa, sekä kahvila- ja ruokalaliikettä; 4) muo
dostaa näytelmä-, soitto- ja laulukuntia sekä voimistelu- ja urheiluseu
roja; 5) toimeenpanna luentoja ja oppikursseja sekä jalostavia ja virkis
täviä huveja; 6) edistää ja tukea sen tarkoitusperien kanssa sopusoin
nussa olevia työväenpyrkimyksiä yleensä.»
Yhdistys, osasto tai seura, joka yhdistykseen voi liittyä, tulee olla
Suomen kansalaisten muodostama, ja sillä tulee olla samanlaiset tar
koitusperät kuin Helsingin Työväenyhdistykselläkin. Johtokunnalla
on oikeus hyväksyä taikka hylätä jäseneksi pyrkivän osaston tai seuran
anomuksen. Osaston tai seuran, joka hyväksytään yhdistyksen jäseneksi,
tulee siihen liittyä kaikkine jäsenineen. Jäsenyys lakkaa, jos osasto tai
A- Jäntti.
Vakituisia juttutuvan jäseniä seura eroaa taikka eroitetaan yhdistyksestä. Erottaminen voi johtua
siitä, ettei erotettava ole noudattanut sääntöjä taikka on jättänyt jä
senmaksunsa yhdistykselle suorittamatta.
Erotetulla on oikeus johtokunnan päätöksestä vedota
asiansa neuvoston ratkaistavaksi.
»Osastolla on oikeus: x) käyttää yhdistyksen huoneistoa, liikkeitä ja laitoksia kustakin voimassa
olevien päätösten mukaisesti; sekä 2) olla edustettuna yhdistyksen kokouksissa säännöissä määrätyllä
tavalla (11 §).
Yhdistyksen toimielimet ovat: 1) yhdistyksen kokoukset; 2) yhdistyksen neuvosto sekä 3) johtokunta
(15 §). Yhdistys pitää vuosittain neuvoston määrääminä päivinä kaksi varsinaista kokousta huhtija marraskuussa, joista huhtikuun kokous on vuosikokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin päättänyt tahi neuvosto sen katsoo
tarpeelliseksi tahi kun vähintäin kymmenesosa yhdistyksen osastoista ilmoitettua tarkoitusta varten
sitä neuvostolta kirjallisesti pyytää (16 §). Yhdistyksen kokouksen muodostavat sen osastojen kalenteri
vuodeksi kerrallaan valitsemat edustajat, joiden tulee olla edustamansa osaston jäseniä. Nämä edustajat
käyttävät jäsenosastojen täyttä päätösvaltaa.
Osasto on oikeutettu yhdistyksen kokoukseen lähettämään yhden edustajan jos sen jäsenmäärä
on enintäin 50, kaksi edustajaa, jos jäsenmäärä on enintään 100, kolme edustajaa, jos sen jäsenmäärä
on enintään 250, ja neljä edustajaa, jos jäsenmäärä on enintään 500 sekä yhden lisäedustajan kultakin
seuraavalta alkavalta 500 jäseneltään. Jäsenmääräksi otetaan se luku, minkä mukaan valintavuoden
III vuosineljänneksen jäsenverot ovat suoritetut.
Edustajistolla, joka muodostaa yhdistyksen kokouksen, on vuodessa kaksi kokousta. Kevätkokouk
sessa käsitellään edellisen vuoden vuosi- ja tilikertomukset ja päätetään vastuuvapaudesta johtokunnalle
ja neuvostolle. Syyskokouksessa valitaan neuvostoon jäsenet ja määrätään puheenjohtajan palkat ja
palkkiot sekä valitaan seuraavan vuoden tilintarkastajat. Syyskokouksessa määrätään jäsenmaksujen
suuruus seuraavaksi vuodeksi. Näissä kokouksissa on jokaisella edustajalla yksi ääni.
Neuvostoon kuuluu viisitoista jäse
( otka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäse
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nistä eroaa vuosittain viisi, ensikerran vuoden ja toisen kerran kahden vuoden perästä valinnasta. Ero
vuoro määrätään aluksi arvan mukaan; sen jälkeen eroavat neuvoston jäsenet vuorottain. Varajäsenet,
joita valitaan viisi, eroavat kaikki vuosittain.
Jäseneksi ja varajäseneksi on vaalikelpoinen henkilö, joka on jäsenosaston jäsen (23 §).
Neuvosto valitsee itse puheenjohtajansa, sihteerinsä ja muut toimihenkilönsä. (24 §.)
Neuvoston tehtävä on, paitsi mitä on sanottu 7, 10 ja 16 §:ssä:
1) päättää yhdistyksen liiketoiminnan laajennuksista sekä toimenpiteistä ja kysymyksistä, joilla
on yleisempi periaatteellinen merkitys tai jotka johtokunta sen ratkaistavaksi esittää;
2) valita kalenterivuodeksi kerrallaan johtokunnan jäsenet;
3) asettaa tarpeelliseksi katsomansa tai yhdistyksen kokouksen päättämät toimikunnat ja valio
kunnat ja määrätä niihin jäsenet;
4) vahvistaa johtokunnan, muiden toimikuntien ja yhdistyksen virkailijain ohjesäännöt;
5) ottaa taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimitsijat korkeintaan kahden kuukauden irtisanomi
sella, ja eroittaa ne, sekä näiden ollessa virkavapaina tai estettyinä toimiaan hoitamasta, määrätä heidän
toimiensa hoitamisesta;
6) määrätä ne perusteet, joiden mukaan henkilökunta on palvelukseen otettava ja siitä erotettava;
7) katsoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan näiden sääntöjen ja neuvoston määräysten mukaisesti
sekä yhdistyksen hyödyksi ja parhaaksi, kuin myös valvoa yhdistyksen päätösten toimeenpanoa;
8) päättää lainojen ottamisesta kuutta kuukautta pitemmäksi ajaksi; kiinteän omaisuuden kiinnityttämisestä päättää kuitenkin yhdistyksen kokous;
g) tarkastaa johtokunnan vuosikertomus ja jättää se ynnä tilintarkastajain lausunto oman lausun
tonsa ja asianomaisten selitysten ohella, milloin sellaista on vaadittu, yhdistyksen kokoukselle;
10) antaa yhdistyksen vuosikokoukselle vuosikertomus toiminnastaan;
n) valmistaa yhdistyksen kokouksissa esiintyvät tai muuten sen käsiteltäväksi ilmoitetut asiat;
12) määrätä sanomalehti, jossa yhdistyksen tiedonannot julaistaan; sekä
13) määrätä yhdistyksen kokousten aika.
Neuvoston kokouksissa on johtokunnan jäsenillä ja yhdistyksen taloudenhoitajalla läsnäolo- ja puhe
oikeus.» (25 §.)
»Neuvoston puheenjohtajan erikoistehtävä on:
1) yhdessä johtokunnan kanssa määrätä tilinpäätöksen perusteet;
2) tilintarkastajalle jättää johtokunnan vuosikertomus sekä, milloin heidän lausuntonsa antaa siihen
aihetta, vaatia johtokunnalta selitys sen johdosta; ja
3) kutsua kokoon yhdistyksen kokous. (26 §.)
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, paitsi mikäli se näiden sääntöjen mukaan on neuvoston taikka
jonkun sen jäsenen tehtävä. Johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän sekä muut tarpeelliset virkailijat.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai milloin tämä on estetty varapuheenjohtajan kutsusta
ja on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt. Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
Muut toimituskirjat ja kirjeet allekirjoittavat johtokunnan puolesta puheenjohtaja ja sihteeri. (27 §.)
Johtokunnan tehtävä on:
1) edustaa yhdistystä hallituksena;
2) johtaa yhdistyksen asioita sen sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja neuvoston määräämissä rajoissa;
3) päättää jäsenten ottamisesta ja eroittamisesta;
4) valmistaa neuvoston kokouksissa esiintulevat asiat;
5) päättää lainojen ottamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi;
6) ottaa palvelukseen ja eroittaa ne yhdistyksen toimihenkilöt, joiden valitsemista ei neuvosto ole
itselleen pidättänyt;
7) valmistaa yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus. (28 §.)
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Yhdistyksen toiminimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
1caksi yhdessä.
Riidat, jotka saattavat syntyä yhdistyksen ja sen jäsenosastojen välillä taikka osastojen kesken
tai yhdistyksen ja sen toimitsijain välillä taikka toimitsijain kesken taikka yhdistyksen osaston jäsenten
välillä ja jotka välittömästi johtuvat yhdistyksen jäsenyydestä taikka muuten suoranaisesti koskevat
yhdistystä, sen hallinto- tai toimielimiä, ratkaistaan sovinto-oikeudessa, jonka jäsenistä kumpikin riita
puoli valitsee kaksi ja nämä sitten viidennen puheenjohtajakseen.
Jos yhdistyksen toiminta syystä tai toisesta
lakkaa, ei sen jälellä olevaa omaisuutta saa jakaa,
vaan on se yhdistyksen kokouksen päätöksen mu
kaan taloudellisesti edullisella tavalla koskemat
tomana säilytettävä yhdistyksen uudelleen elpy
mistä varten. Ellei yhdistys uudelleen ala toimin
taansa taikka uutta sen tarkoitusperien mukaista
yhdistystä synny viiden vuoden kuluessa, ovat
varat viimeisen kokouksen valitseman viisijäse
nisen hoitokomitean toimesta käytettävä Helsin
gin työväen järjestötoiminnan hyväksi.» (33 §.)

Nämä säännöt ovat perinpohjin muuttaneet yhdistyksen entistä rakennetta. Yksi
tyinen henkilö voi ainoastaan jonkun osas
ton tai seuran välityksellä päästä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäsenkokousten si
jasta on nyt osastojen valitsema edustajisto ja edustajiston valitsema neuvosto. Neu
vosto nyt toimittaa kaikki ne vaalit (paitsi tilintarkastajain), jotka ennen suoritettiin
yhdistyksen kokouksessa taikka jotka johtokunta toimitti. Neuvoston ensimmäinen ko
kous (lukuunottamatta v. 1908 pidettyjä), oli 7 p:nä huhtikuuta 1920. Nämä säännöt
yhdistys lopullisesti hyväksyi 21 p:nä joulukuuta v. 1919 ja 21 p:nä maaliskuuta 1920.
Muutoksia sääntöihin tehtiin jo 19 p:nä marraskuuta 1922.
»Narikkamiehet».

*

*

*

V. 1919 oli työväenliikkeen ylösnousemisen vuc.si. Helsingin Työväenyhdistys toimi
kaikin puolin menestyksellä. Talo rakennettiin hyvään kuntoon. Raha-asiat saatiin jär
jestetyiksi. Ammatillinen järjestötoiminta (samaten puoluetoiminta) saatiin hyvään alkuun.
Kaupunginvaltuustossa ja sen monissa kymmenissä lautakunnissa oli nyt ensimmäistä
vuotta työväen omilla äänillä valittuja edustajia.
Eduskuntaan v. 1919 toimitetuissa vaaleissa, kuten jo on mainittu, saatiin 80 edustajaa.
Säädettiin tasavaltaperiaatteelle uusi hallitusmuoto ja valittiin presidentti. Säädettiin myös
kin laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista. Työväen tapaturmavakuutusja merimiesten tapaturmavakuutuslakeihin tehtiin sellaiset muutokset, että korvaus sairauspäiviltä korotettiin 3 markasta 10 markkaan ja vakuutukseen kuuluvain työnjohtajain
vuotuisen työansion raja korotettiin 3,000 markasta 15,000 markkaan. Vv. 1920—21 teh
tiin työttömyysapukassalakiin sellaiset muutokset, että päivältä suoritettava korkein avus
tus korotettiin 3 markasta 10 markkaan ja yleisistä varoista kassoille suoritettava avustus
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määrättiin suoritettavaksi yksin valtionvaroista (kun ennen tuli kunnan maksaa valtiolle
puolet tuosta avustuksesta). V. 1922 säädettiin laki työsopimuksesta, jolla entinen palkkaussääntö viita 1865 isännille ja palvelijoille kumottiin. Samoin kumottiin elinkeinolain
viita 1879 työsopimusta koskevat säännökset. Uusi laki on monessa suhteessa työläisille
entisiä lakeja edullisempi. Samana vuonna säädettiin myöskin laki työsäännöistä, joka
rajoittaa työnantajain oikeutta määrätä
sakkoja työntekijöille tai pidättää työn
tekijäin palkasta sisälle muuta kuin mitä
työläinen itse oikeaksi myöntää. V. 1923
on tullut myöskin säädetyksi laki oppiso
pimuksista, joka v:n 1924 alusta tuli voi
maan. Laki merimiesten työsopimuksista
sekä lasten ja nuorten henkilöitten työstä
merimiesammatissa, samoin laki meri
miesten työajasta ovat säädetyt v. 1923.
Samaten laki työehtosopimuksesta. V.
1922 säädettiin myöskin uusi köyhäin
hoitolaki ja oppivelvollisuuslaki, jotka jo
v. 1922 tulivat voimaan. Ammattien
tarkastus on v. 1919 alusta järjestetty
uudelle kannalle.
YHDISTYS JÄTTÄNYT POLITIKOIMISEN. Helsingin Työväenyhdistys on jo v.
1906 pyrkinyt vapautumaan politiikasta. Mutta yhdistys näyttää aina v. 1921 saakka
jossain määrin olleen politiikassa mukana. Se, kuten on mainittu, valitsi noin 2/3 Helsingin
sos.-dem. kunnallisneuvosten jäsenistä. Sosialidemokraattinen puolue v. 1920 meni kahtia.
Siitä erosivat vasemmistolaiset, jotka keväällä 1920 perustivat oman puolueensa nimeltä
»Suomen sosialistinen työväenpuolue». Tämä puolue päätti omalla ohjelmallaan liittyä kol
manteen internationaaliin. Tämän päätöksen johdosta osa puolueen perustavan kokouksen
osanottajista vangittiin. Kun entinen sosialidemokraattinen puolue meni kahtia ja kiistaa
puolueen periaatteista ja menettelytavoista virisi, niin myöskin sosialidemokraattinen
naistenliitto ja v. 1906 perustettu nuorisoliitto jakaantuivat. Ammattijärjestö myöskin
keväällä 1920 pidetyssä edustajakokouksessa joutui vasemmistolaisten johtoon. Sen jälkeen
on kiistelty järjestömuodoista ja uusista menettelytavoista. Työväenyhdistys, jonka osas
toissa on sekä sosialidemokraattiseen että myöskin sosialistiseen työväenpuolueeseen kuuluvia
jäseniä, ei voi enää menestyksellä toimia muuten kuin taloudellisena yhdistyksenä.
V. 1921 toimintakertomuksessa yhdistyksen johtokunta lausuu: Yhdistyksen toiminta
taloudellisena yhdistyksenä on rajoittunut pääasiassa yhdistyksen sisäisten asioiden hoitoon.
Huoneistopula on suuressa määrin ollut haittana yhdistyksen menestykselliselle toiminnalle.
Yhdistys näyttää palanneen takaisin pääasiassa niille aloille, joilla se toimintansa 38 vuotta
sitten aloitti. Huoneisto, ravintola, lukusali, kirjasto ja oma laulukunta olivat ne, joilla
toiminta v. 1884 aloitettiin.
Yhdistyksen taloudellisista hommista johtokunta vuosikertomuksessaan v. 1921 mainitsee:
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»MUSTIKKAMAAN KANSANPUISTO. Jo vuonna 1920 pantiin alulle hanke kesäravintolan aikaansaamiseksi ja pyydettiin kaupunginvaltuustolta, että se luovuttaisi Tuurholma-nimisen saaren yhdistykselle tähän tarkoitukseen käytettäväksi. Kaupunginvaltuusto
ei kuitenkaan myöntynyt tähän pyyntöön sellaisenaan, vaan luovutti sensijaan Mustikkamaanimisellä saarella yhdistykselle oikeuden ravintolan pitoon 15 vuoden aikana. Vuokraksi
sovittiin ensimäisenä viitenä vuotena 1,000 markkaa, toisena viitenä vuotena 2,000 markkaa
ja kolmantena viitenä vuotena 3,000 markkaa vuodessa. Kun mainittu Mustikkamaan
kansanpuisto luovutettiin yhdistyksen haltuun keväällä, eikä uutta ravintolarakennusta
voitu niin äkkiä saada kuntoon, osti johtokunta kaksi saarella olevaa huvilaa sekä eräitä
pienempiä rakennuksia ja järjesti niihin väliaikaisesti ravintolan, ja on saarella käypä yleisö
tullut tällä toimenpiteellä osittain tyydytetyksi, huolimatta niistä monista puutteellisuuksista,
joita täten järjestetyssä väliaikaisessa ravintolassa on sen ahtauden ja epäkäytännöllisyyden
tähden ilmennyt. Myöskin tanssilavan rakennutti yhdistys saarelle, ja oli se, samoin kuin
ravintolakin, juhannuksesta alkaen koko kesän käytännössä.
Vuoden lopulla alkoi yhdistys rakennuttaa uutta ajanmukaista ravintolarakennusta
Mustikkamaalle ja antoi sen työn urakalla rakennusmestari T. Sairasen suoritettavaksi.
Rakennuksen piti urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valmistua huhtik. 15
p:ään 1922, joten saarella käypä yleisö olisi ollut jo koko kesän 1922 tilaisuudessa käyttämään
kunnollista ravintolaa. Ravintolarakennus tarpeellisine ulkohuoneineen tuli maksamaan
noin •puoli miljoonaa markkaa:» Kun sittemmin ei Sairanen huolehtinut rakennustyön suo
rittamisesta, ottivat hänen takausmiehensä herrat A. Andersin ja V. Riihimäki suorittaak
seen työn, sitoutuen samalla maksamaan- yhdistykselle vahingonkorvausta. Mutta kun
takaajilla ei ollut heti tarvittavia varoja, jotta rakennus olisi saatu toukokuuhun mennessä
valmiiksi, niin antoi yhdistys varat työaineisiin ja työpalkkoihin. Andersin ei kuitenkaan
täyttänyt takaussitoumustaan. Riihimäki sitävastoin täytti sitoumuksensa kuin mies.
Hänen tappionsa olivat 18,000 markkaa rahaa ja usean kuukauden ilmainen työskentely.
Johtokunta olisi enemmistä korvausvelvollisuuksista vapauttanut Riihimäen, mutta edus
tajisto ei siihen suostunut, vaan päätti Riihimäeltä velkoa vahingonkorvausta 50,000 mark
kaa, joka sitten lopuksi alennettiin 35,000 markkaan.
Ravintola Mustikkamaalla valmistui toukokuulla ja otti yhdistys sen vastaan 13 p:nä
sanottua kuuta 1922.
Ravintola avattiin kutsuvieraille 20 p:nä toukokuuta, mutta varsinaisesti se avattiin
yhdistyksen jäsenille ja yleisölle 21 p:nä samaa kuuta. Johtokunta selostaa asiaa seur avasti:
»Tähän tilaisuuteen oli myöskin valmistunut sitä varten tilattu yhdistyksen lippu, joka
liehui sen päivän ravintolarakennuksen katolla. Tämän vaatimattoman lipun punainen
väri hermostutti kuitenkin siinä määrin porvaristoa, joka muutenkin sairastaa alituista
hermotautia, että sen painostuksesta Helsingin poliisimestari oli pakotettu antamaan käskyn
lipun poistamiseksi. Lippua ei sen jälkeen saatu nostaa rakennuksen katolle.
Ravintolarakennus, joka on kaksikerroksinen, hirsistä rakennettu, käsittää kaikkiaan
13 huonetta, joista 6 alakerrassa ja 7 yläkerrassa. Kummassakin kerroksessa on tilava
ravintola. Yläkerrassa tarjoiltiin ainoastaan kahvia, voileipiä ja virvoitusjuomia. Alaker
rassa taas oli täydellinen ravintola ruokineen ja juomineen.
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Saaritoimikunta v. 1924.
Vasemmalta oikealle: M. Heiniö, Herman Jokela, J. Sillfors, K. Nuutinen ja
O. Niemi.

Lähelle ravintolarakennusta rakennutti yhdistys suuren tanssilavan, joka oli nuoren,
huvitteluhaluisen kansan oleskelupaikka kesäiltoina. Nykyinen tanssilava on kolme kertaa
niin suuri kuin edellisenä kesänä saarella ollut lava, eli suurin helsinkiläisistä tanssilavoista.
Ravintolarakennuksen rakentamistyötä on yhdistyksen palkkaamana valvonut rakennus
mestari Haahti.»
Mustikkamaan kansanpuisto ja ravintola ovat olleet hyvin käytettyjä. Nuori väki täyttää
kesällä puiston, etenkin niinä iltoina, kun saavat lavalla tanssia. Saaren järjestelyn, urheilu
kentän, teiden laittamisen ja uimahuoneen kunnostamisen suhteen on kuitenkin vielä paljon
toivomisen varaa. Mutta ne ovat kaupungin kustannuksella laitettavat.
Asuntopulan aikana on yhdistys ollut pakoitettu vuokraamaan saarella olevan toisen
huvilan asuntotarkoituksiin ja toinenkin huvila on ollut tilapäisesti asunnoiksi vuokrattuna.
Ulkoilmateatterin rakentaminen Mustikkamaan kansanpuistoon oli neuvoston’ kokouksen
käsiteltävänä jo kevättalvella 1921. Neuvosto päätti, että teatteri on Mustikkamaalle ra
kennettava heti kun yhdistyksen varat sen sallivat. Keväällä 1923 saattoikin ulkoilmateatteri jo aloittaa toimintansa.
Mustikkamaan ravintolan rakennusrahaston hyväksi sai yhdistys vastaanottaa Itämainen
Tupakkatehdas O. Y:ltä Smk. 75,000:—- lahjan. Sen lisäksi on sama lahjoittaja rakennut
tanut yhdistyksen talon rappukäytävässä olevan myyntikioskin, jonka hinta on noin 14,000
markkaa.
V. 1917 lopulla saatiin yksityisesti kuulla, että apteekkari A. A. Schéele, joka silloin oh
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kuollut, oli testamentannut yhdistykset e huomattavan rahasumman. Kirjallista ilmoitusta
ei kumminkaan saapunut ennenkuin v. 1918 kesäkuulla. Tällöin saatiin pesänhoitajalta
osa testamentista, jossa m. m. määrättiin, että sen jälkeen kun siinä erikseen määrältään
mainitut summat on asianomaisille maksettu, jäännös jaetaan kahteen yhtä suureen osaan,
joista Tampereen ja Helsingin työväenyhdistykset saavat kumpikin puolet. Vuoden 1918
toimintakertomuksessa mainitaan tästä m. m.: »Rahan käyttämisestä määrätään testa
mentissa, että se on talletettava lahjoittajan nimellä olevana rahastona, jonka korot saadaan
käyttää työväen valistustarkoituksiin yhdistyksen tarkemmin määräämällä tavalla. Johto
kunta päätti mainittua testamenttia yhdistyksen puolesta valvoa, josta pesänhoitajalle
heti ilmoitettiin, samalla kun muutenkin ryhdyttiin asian vaatimiin toimiin.»
Ja v. 1921 vuosikertomuksessa sanotaan, että apteekkari Amil Adolf Schéelen testamenttiasia on myöskin kuluneena vuonna ollut vireillä. Vainajan sukulaiset ovat raastuvan
oikeuden kautta ruvenneet riitelemään yhdistyksen kanssa, vaatien testamenttia puretta
vaksi muka sillä perusteella, että vuoden 1918 johtokunta, joka testamentin valvoi, ei ollut
laillisesti valittu. Asia on kaksi kertaa ollut Helsingin raastuvanoikeuden käsiteltävänä,
mutta lykätty päätöksen antamista varten helmik. 8 p:ään 1922. Helmik. 8 p:nä julistikin
raastuvanoikeus päätöksen, jossa yhdistykselle määrättiin testamentissa sanottu osuus,
joka tekee yli 100,000 markan. Tästäkin päätöksestä ovat vainajan sukulaiset vedonneet
hovioikeuteen.
OMAN LEIPOMON PERUSTAMINEN. Yhdistyksen omissa ravintoloissa Sirkus- 158 -
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katu g:ssä olevassa talossa ja Mustikkamaan kesäravintolassa on leivän kulutus niin suuria
että kannattaa pitää omaa leipomoliikettä. Osuusliike Elanto r. 1. ei suostunut yhdistyksen
johtokunnan pyyntöön myöntää yhdistykselle 15 %:n myymäpalkkiota, vaan se olisi yh
distyksen ostoksista myöntänyt vain 10 %:n alennuksen. Kun johtokunta oli kerran otta
nut ohjelmaansa oman leipomon perustamishankkeen ja kun siihen myöhemmin syksyllä
tarjoutui sopiva tilaisuus, kun kauppias Sokoloff tarjosi Ruskeallasuolla sijaitsevaa leipomorakennustaan, niin päätti johtokunta, koska kauppa näytti johtokunnan mielestä hyvin
edulliselta, ostaa mainitun rakennuksen. Hankittuaan edustajiston suostumuksen päätti
yhdistys mainitun talonkaupan ja sai näin ollen heti talon haltuunsa.
Talo, joka sijaitsee vuokramaalla, käsittää leipomon, varastohuoneen, myymälän ja
12 asuinhuonetta, sekä tarpeelliset ulkohuoneet, tallit, kellarit y. m.
Kun yhdistys oli saanut talon haltuunsa, ryhtyi se heti laittamaan leipomohuoneistoa
ajanmukaiseen kuntoon. Leipomoon laitettiin uudet uunit, n. s. Asplundin patenttia,
sekä tarpeelliset koneet ja muut välineet. Leipomo saatiin kuntoon v. 1923. Ennen kaikkea
on yhdistyksen leipomon päämääränä saada tarjota puhdasta ja maukasta leipää yhdistyk
sen omaa ravintolaa käyttävälle yleisölle, mutta voidaan leipomosta myydä leipää myöskin
toisten työväenjärjestöjen omistamiin ravintoloihin ja yksityisillekin kuluttajille. Val
misteiden arvo on ollut keskimäärin 41,000 mk. kuukaudessa. Leipomo kykenisi nykyisellä
työvoimalla ja koneillaan tuottamaan ainakin 50 % enemmän, jos olisi säännöllisiä kulutuspaikkoja enemmän kuin omat ravintolamme. Yhdistyksen ravintoloissa on kulutus pyhien
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aikana suuri ja siksi on leipomonkin työ aina viikon lopulla kiireellinen, jopa joskus ylivoimainenkin, joskin alkuviikosta on aikaa liiankin hyvin.
Tasoittaakseen leipomon työtä säännöllisemmäksi ja lisätäkseen kulutusta järjestettiin
leipomon yhteyteen leipämyymälä vähittäismyyntiä varten ja on se osottautunut kannatta
vaksi. Vuoden 1924 alussa avattiin toinen leipä- ja maitomyymälä kaupunkiin, vastapäätä
työväentaloa. Myynti on vilkastunut joka viikko.
Oman vesiteiltään puuha on ollut myöskin keskustelun alaisena usein ja voitaisiin se tilan
puolesta hyvin sijoittaa leipomotalon kellareihin, vaan vedensaanti vaikeudet y. m. ovat
vielä tämän suunnitelman tiellä.

Yhdistyksen leipä- ja maitomyymälä, vastapäätä työväen« taloa.
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ERINÄISIÄ ASIOITA.
HELSINGIN TYÖVÄEN SANOMALEHTIOSAKEYHTIÖ on aikoinaan syntynyt
työväenyhdistyksen aloitteesta. Yhtiön perustava kokous pidettiin 27 p:nä tammikuuta
1895. Tämä yhtiö kustansi entistä Työmies-lehteä. Työmiehen levikki ei alkuvuosina
ollut kovin suuri. Sitä levisi seuraavasti:
V. 1895 1,800, v. 1900 4,500, v. 1905 17,000, v. 1910 25,000, v. 1915 35,700, vv. 1917—18
90,000—100,000 kappaletta.
V. 1900 olivat Työväen Sanomalehtiyhtiön asiat niin huonolla kannalla, että työväen
yhdistyksen täytyi puuttua asiain menoon. Työmieheen vaadittiin kunnallisia ilmoituksia.
Ja ammattiosastoja kehoitettiin asettamaan lehdelle mahdollisimman monta asiamiestä.
Työväenyhdistyksen täytyi myöskin lainata Työväen Sanomalehti O. Y:lle huomattavan
suuria summia taikka taata lainat muualta. Toukokuun 10 päivänä 1900 päätti työväen
yhdistys lainata mainitulle yhtiölle 2,500 markkaa entisten 3,000 markan lisäksi, jotka
yhdistys oli jo aikaisemmin lainannut. Samana vuonna elokuun 21 päivänä päätti yhdistys
lunastaa Carlsson & C:o:lta Tukholmassa Työväen Sanomalehti O. Y. hallinnon allekir
joittaman kirjapainosopimuksen ja Työväen Sanomalehtiyhtiön hallinto luovutti työväen
yhdistykselle sanotun sopimuksen niiden lainojen vakuudeksi, jotka yhtiö oli yhdistykseltä
saanut. Kun asia saatiin näin järjestetyksi, niin yhdistyksen yksityiset jäsenet heti paino
konetta vastaan lainasivat rahojaan yhdistykselle, vaikka eivät lainanneet niitä Työväen
Sanomalehti O. Y:lle, koska pelkäsivät yhtiön tekevän vararikon. Ja olihan syytä pelätäkin.
Liikkeen asema oli jo niin huono, että toimintaa jatkettiin vain velkojain suostumuksella.
Mutta aina sitä sentään pulasta pelastuttiin työväenyhdistyksen avulla. Vähitellen Työväen
Sanomalehti O. Y. kohosi vakavaraiseksi liikkeeksi.
Työmiehen toimittaja A. B. Mäkelä (Kaapro Jääskeläinen) erosi lehden päätoimittajan
toimesta kesällä 1900 ja ylimääräinen yhtiökokous 4 päivänä syyskuuta samana vuonne
valitsi päätoimittajaksi Edvard Valppaan 120 äänellä 29 vastaan. Johtokunnan ehdokas
oh filosofianmaisteri T. Valjakka. Valpas istuu vielä tätä kirjoitettaessa helmikuulla 1924
Tammisaaren pakkotyölaitoksessa valkoisten vankina.
Työmiehen toimisto, kirjapaino ja kirjakauppa siirrettiin v. 1901 Fabianinkatu 23:sta
Siltasaarelle Sirkuskatu n:o i:teen. Tässä talossa Työväen Sanomalehti O. Y:n liike oli aina
v:teen 1907, jolloin yhtiön oma toimitalo Sirkuskadun n:o 3:ssa valmistui. Tästä talohistoriasta mainittakoon seuraavaa: Työmiehen tilaajamäärän nopea lisääntyminen teki toi
minnan vuokrahuoneistossa erittäin epämukavaksi. Liikettä ei voitu aina tarpeen mukaan
laajentaa. Vuosikokouksessa keväällä 1905 johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että
yhtiölle on hankittava oma ajanmukainen talo. Samana vuonna joulukuun 14 p:nä Emil
Perttilä johtokunnan pyynnöstä huusi maistraatissa tontin Sirkuskatu n:o 3 kaupungin
11
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rahatoimikamarin arvioimasta 34,348 markan 86 pennin hinnasta. Emil Perttilä ja hänen
vaimonsa Amalia Perttilä möivät tuon tontin Työväen Sanomalehti O. Y:lle samasta hin
nasta, josta Perttilä sen oli maistraatissa toimitetussa huutokaupassa huutanut. Kiinnekirjan T.S.O.Y. sai tonttiin 6 p:nä elokuuta v. 1906. Piirustukset rakennuksia varten laati
vat arkkitehdit Palmqvist ja Brunila. Rakennustyöt aloitettiin toukokuun alussa v. 1906.
Työt tehtiin suureksi osaksi päiväpalkoilla. Rakennus valmistui syyskuussa 1907. Se oh
tullut maksamaan 485,000 markkaa. V. 1905 päättyessä arvioitiin yhtiön koko omaisuus
94,930 markaksi 37 penniksi. Henkivakuutusyhtiö »Suomi» lupasi antaa yhtiölle 350,000
markan suuruisen kiinnityslainan sillä ehdolla, että T.S.O.Y:n osakepääoma 20,000 markasta
korotetaan 100,000 markkaan. Mutta tämän ehdon täyttäminen oli mahdotonta yhtiölle,
jonka osakkeiden nimellisarvo oli ainoastaan 10 mk. Sellainen yhtiö ei saa korottaa osake
pääomaansa 50,000 markkaa suuremmaksi. Mutta osakepääomaa ei voitu korottaa kuin
30,000 markkaan saakka. Ja silloinkin Helsingin Työväenyhdistyksen täytyi merkitä 200
osaketta, jotta osakkeet voitiin saada määräajassa myydyiksi. Talon valmistuttua oh liik
keellä vekselivelkoja toistasataatuhatta markkaa. Niiden uudistaminen, lyhentäminen ja
lunastaminen ei tähän aikaan ollut leikin asia.
Työmies-lehti laajennettiin seitsemänpalstaiseksi jo v. 1903. Edellisenä vuonna ostettiin
Hufvudstadsbladetilta vanha sanomalehtipainokone, jolla voitiin 4—5 tunnissa painaa
noin 10,000 kappaletta. Mutta kun v. 1905 lehden tilaajamäärä kohosi 17,000, niin painokone
sai jyrrätä 8—9 tuntia päivässä. Siitä oli seurauksena, ettei samana päivänä sattuneita
tapauksia juuri ensinkään voitu lehdessä kertoa. V. 1905 ostettiin taas Hufvudstadsbla
detilta vanhempimallinen rotatsionikone, jolla 20,000—40,000 kappaletta Työmiestä voi
tiin painaa muutamassa tunnissa. Yhtiön liikkeeseen yhdistettiin oston kautta v. 1908
myöskin kirjansitomo.
Tästä Helsingin Työväenyhdistyksen lapsesta kehittyi, kuten aikaisemmin on mainittu,
vähitellen vakavarainen liike. Työmiestä levisi v. 1915, kun se oh 20 vuoden ikäinen, 35,760
kappaletta. Lehti ilmestyi vv. 1915—1917 myöskin sunnuntaina eli 7 kertaa viikossa. Sen
tilaajamäärä kohosi 1917—1918 90,000—100,000. Työmies ilmestyi viimeisen kerran 12
päivänä huhtikuuta 1918. Se siis oh elänyt ja vaikuttanut 23 vuotta, yhden kuukauden
ja 10 päivää.
Keväällä 1918 valittu johtokunta muutatti syksyllä samana vuonna yhtiökokouksella
yhtiön sääntöjä siten, että yhtiön osakkaat yhtiökokouksessa äänestävät yhtä monella
äänellä kuin heistä kukin omistaa osakkeita. Sitten keväällä 1919 yhtiön johtokunta taas
teetti yhtiökokouksena sellaisen päätöksen, että osakepääoma korotettiin 20,000 markalla,
siis 50,000 markkaan ja että nämä 2,000 uutta osaketta johtokunnan harkinnan mukaan
myydään työväenjärjestöille. Tätä ehdotusta Helsingin Työväenyhdistyksen edustaja
yhdistyksen päätöksen mukaisesti yhtiökokouksessa jyrkästi vastusti. Johtokunta möi
nuo 2,000 uutta osaketta Sosialidemokraattiselle puolueelle. Kun mainitulla puolueella
jo ennestään oh satakunta osaketta, niin sosialidemokraattinen puoluetoimikunta sai yhtiö
kokouksissa ratkaisevan sanavallan. Keväällä 1923 T.S.O.Y:n johtokunta teetätti yhtiö
kokouksella sellaisen päätöksen, että yhtiön sekä kiinteä että irtain omaisuus myydään
Sosialidemokraattiselle puolueelle. Talo ja tontti onkin kesällä v. 1923 myyty sanotulle
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puolueelle ja kirjapaino y. m. omaisuus osakeyhtiö »Kansanvallalle», jonka osakkeet myös
edellämainittu puolue omistaa. Tämä yhtiökokouksen päätös ja Työväen Sanomalehtiosakeyhtiön liikkeen hävittäminen on työväenyhdistyksen ja sen jäsenosastojen keskuudessa
synnyttänyt mielipahaa, jopa katkeruuttakin. Yhtiön taloudenhoitajana vv. 1902—1920
oli kirjaltaja Albin Karjalainen. Hän kuoli 20 p:nä helmikuuta 1920.

J uhlatoimikunta v. 1924.
Vasemmalta: O. Niemi, K. Nuutinen, A. Jäntti, J. Sillfors, Hj. Salo
I. Pohjolainen ja M. Heiniö.

163 —

TYÖVÄENYHDISTYKSEN HALLINTOELIMET.
NEUVOSTO JA JOHTOKUNTA. Yhdistyksen neuvostoon v. 1922 kuuluivat seuraavat
henkilöt:
K. Jäntti, E. Jalava, T. Uski, J. Suoniinen, Henriika Metsola, V. Huuskonen, J. K.
Lehtonen, K. Pihlman, R. Kopra, J. Uotila, M. Lumme, I. Sinisalo, O. Jalava, F. Pietikäinen,
E. Huttunen, Edla Peltola, F. E. Mäki, K. J. Valin, F. Hyrsky, A. Patokoski, K. Karila,
P. Nevalainen, O. Niemi, K. E. Kolula, M. Väisänen, P. Pirskanen, G. A. Hellgren, V. Salomaa.
Johtokunnan jäsenistä olivat M. Väisänen ja P. Nevalainen joutuneet istumaan vanki
lassa vuoden 1922 aikana useampia kuukausia.
Vuonna 1923 kuului neuvostoon Matti Väisänen puheenjohtajana sekä Edvard Huttu
nen, K. Jäntti, M. Lumme, Fiina Pietikäinen, H. Metsola, V. Huuskonen, P. Nevalainen,
J. Suominen, L. Nurmiaho, P. Pirskanen, J. Sillanpää, K. Karila, O. Niemi, F. Hyrsky,
A. Patokoski, K. J. Pihlman, Ainoa Halme, Hilma Toivola ja H. Ruusurinne.
Vuonna 1922 kuuluivat yhdistyksen johtokuntaan Matti Väisänen puheenjohtajana,
K. E. Kolula varapuheenjohtajana, V. Salomaa sihteerinä sekä muina jäseninä O. Niemi,
P. Pirskanen, P. Nevalainen, G. A. Hellgrén ja K. Karila, joista viimeksi mainittu valittiin
johtokuntaan vuoden 1922 syksyllä.
Vuonna 1923 oli johtokunnan puheenjohtajana O. Niemi sekä muina jäseninä V. Jäntti,
P. Nevalainen, Eino Pekkala, J. K. Lehtonen, V. Salomaa, E. J. Salo, V. V. Salovaara ja
H. Laukkanen.
Vuoden 1922 ja 1923 aikana joutuivat useat johtokunnan ja neuvoston jäsenet virumaan
poliittisina tutkintovankeina eri vankiloissa. V. 1922 vangittiin P. Nevalainen Sosialistisen
Työväenpuolueen n. s. rauhanjulistuksen johdosta. Hovioikeus hänet kuitenkin vapautti.
Johtokunnan puheenjohtaja M. Väisänen vangittiin heinäkuussa 1922 Pohjolan lakkojen
johdosta. V. sai olla useamman kuukauden tutkintovankeudessa, mutta vapautti hovioikeus
hänet syytteestä. Sen sijaan haki ohrana uuden syytteen: puolueen perustavaan kokoukseen
osanoton, josta tuomittiin 1 vuodeksi kuritushuoneeseen. V. vapautui tutkintovankeudesta
jouluk. 19 pnä samana vuonna. V. 1923 Väisänen uudelleen vangittiin ja tuomittiin 4 vuo
deksi kuritushuoneeseen, jota rangaistusta V. tätä kirjoitettaessa suorittaa.
Vuoden 1923 elokuussa hallituksen toimesta vangittiin parisataa Sosialistisen Työväen
puolueen jäsentä ja toimihenkilöä. Näiden vangittujen joukossa oli monta yhdistyksenkin
hallinnollisissa toimissa käytettyä henkilöä. *)
*) Näiden vainoamistoimenpiteiden yhteydessä mainittakoon, että kun S. Sosialistisen Työväen
puolueen Uudenmaan piiritoimikunnan jäsenet helmik. 12 päivänä v. 1922 vangittiin, niin työläiset ko
koontuivat yhdistyksen talolle pannakseen vastalauseen puoluetoimikunnan jäsenten aikaisemmin teh-
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Työväenyhdistyksen neuvosto v. 1024.
V asem m alta: K . K arila, R. Kopra, M. Pukki, M. Lumme, Aino Halme, J. Sillanpää, V. Huuskonen, H . Moisio, Edv. H uttunen,
U. Nurm inen, O. Niemi, J. R. Sirén, A. V irta, P. Salo, A. Pakarinen, J. P. Mäki ja P, Nevalainen.

Saaritoimikunta järjestää Mustikkamaan kansanpuistossa juhlat ja tanssiaiset ja muutenkin huolehtii komennosta mainitussa saaressa. Juhlat järjestetään tavallisesti sunnun
taisin, tanssia myöskin arki-iltoina.
Järjestysvaliokunta, jolla ensinnä paitsi järjestyksen huolehtimista yhdistyksen huo
neistossa oli tehtävänään tarkastaa ja yhdessä johtokunnan kanssa hyväksyä yhdistyksen
jäsenet, suorittaa nykyään vain ensinmainittua laatua olevia teh
täviä, ja siinä onkin valiokunnalla huoneiston ja liikenteen suu
ruuden takia kyllin ja edesvastuullistä työtä, Järjestys yhdis
tyksen huoneistossa onkin ollut hyvä.
Kirjasto. Kirjasto avattiin yhdistyksen jäsenille kirjojen lainaa
mista varten jo v. 1884. Kirjastonhoitajana viimeisinä vuosina ja
edelleenkin on toiminut neiti Aina Korander. Kaupunginvaltuusto
myönsi yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusrahastosta
yhdistyksen kirjastolle kirjojen ostoa varten v. 1922 5,000 mk. Ja
yhdistys on omista varoistaan myöntänyt lisää. Uusia niteitä on
joka vuosi ostettu. V. 1923 sai yhdistys kirjastoa varten 4,000 mk.
tietopuolisen kirjallisuuden ostamiseksi. Yhdistys varasi omista
varoistaan samana vuonna uusien kirjojen ostamiseen ja sitomiseen
8,000 mk. Uusia lainakortteja annettiin v. 1923 180 kappaletta.
Vuoden kuluessa tehtiin kaikkiaan 8,423 lainausta. Uukusalia ei yh
distyksellä ole viime vuosina ollut, mutta on monta kertaa keskusteltu
K. Karila.
sen uudelleen järjestämisestä. V. 1922 yhdistys anoi kirjaston ja
Johtokunnan varapuheen
lukusalin kuntoonlaittamista varten kaupungin valtuustolta Hel
johtaja v. 1924.
singin kaupungin elintarvetoimikunnan voittovaroista 60,000 mark
kaa, mutta kaupunginvaltuusto ei myöntänyt tuota summaa. Kirjastossa eri vuosina
oli niteitä seuraavasti: V. 1884 1,130, v. 1888 1,848, v. 1893 1,893, v. 1903 2,193, v. 1919
4,128 ja v. 1923 4,432 nidettä.
Talousvaliokunta on neuvoston valitsema. Sen tehtävänä on ollut avustaa johtokuntaa
rakennus- ja talonhoitoasioissa.
Voimistelu- ja urheiluseura »Jyryi>. Huomattavana ilmiönä etenkin kaikkien aatteellisten
seurojen ja yhdistysten keskuudessa on se, että ne perustavat ennenpitkää laulu-, urheilu
ja voimisteluseuroja. Aina joutuu näet näihin henkilöitä, jotka eivät elä, kuten sanotaan,
ainoastaan leivästä. Voipa tämä harrastus mennä niinkin pitkälle, että harrastukset suuriin
elämänkysymyksiin voivat syrjävtyäkin. — Tämä kun nyt ei kuulu tähän, mainitsemme

1

tyjen vangitsemisten johdosta. Poliisiviranomaiset kuitenkin tämän kokouksen estivät, sulkivatpa ylei
söltä kokonaan pääsyn työväentalolle, jopa ravintolaankin.
Samojen vainoamistoimenpiteiden sarjaan on luettava myöskin v. 1921 tapahtunut S. Sosialistisen
Työväenpuolueen paikallisen yhdistyksen järjestämän vappukulkueen kieltäminen sillä perusteella, ettei
mainittu yhdistys ollut rekisteröity. Kun koko vappukulkueesta ei olisi tullut mitään, niin yhdistys tois
ten t.y:n kanssa hankki luvan kulkueen toimeenpanemiselle ja yhdistyksen johtokunta mainitsee, että
tämä vappujuhla oli erittäin onnistunut. Samalla tavalla yhdistys toisten samanmielisten työväenyh
distysten kanssa v. 1922 järjesti kulkueen ja vappujuhlan.
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vaan, että yhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Jyry perustettiin v. 1902. Sen säännöt
tarkasti toimittaja Edvard Valpas ja yhdistys vahvisti sen säännöt kuukausikokouksessaan
19 p:nä lokakuuta sanottuna vuonna. Seuran toiminnasta tarkemmin eri kirjoituksessa.
H.T.Y. Soittokunta. Helsingin T.Y. soittokunta on peräisin v:lta 1906. Hallituksen
toimesta silloin hajoitetuilla punakaarteilla oli m. m. torvisoittokunta. Sen omaisuus tar
jottiin yhdistykselle, joka otti sen vastaan. Yhdistys perusti sitten oman torvisoittokunnan.
Soittokunnan ensimmäisenä johtajana oli
herra N. Kaiku. Soittokunta on yhdistyk
sellä vieläkin. Sen toiminnasta lähemmin
erillisessä kirjoituksessa.
Laulukuoroja toimii yhdistyksessä useam
pia: Helsingin Työväenyhdistyksen Mies
kuoro (johtaja V. Pesola), Helsingin Työ
väenyhdistyksen Mieskuoro Eauluveikot
(joht. J. Susi) sekä H.T.Y:n Naiskuoro ja
H.T.Y:n Sekakuoro.
RAVINTOPA. V. 1922 teki ravintolan
liikevaihto Smk. 2,961,571:25 eli Smk.
513,574:34 vähemmän kuin edellisenä vuon
Ravintolatoimikunta v. 1924.
na. Lisäksi tulee Mustikkamaan kesäravin- Vasemmalta: Tilda Salo, Fiina Pietikäinen, Frans
Heinonen, V. V. Salovaara, K. Niemi ja
tolan liikevaihto, mikä teki Smk. 439,438:75.
T. K. Lehtonen.
Puhdas voitto oh Smk. 112,400:53. Näin
suurta liikevoittoa ei ravintolaliikkeestä ole koskaan aikaisemmin saatu. Se oli 11,341 mk.
88 p. suurempi kuin edellisenä vuonna.
Ravintolan palveluksessa oli v. 1922 58 naista ja 2 miestä. Näiden palkkaukseen käy
tettiin hiukan yli 300,000 mk., ollen palkkauksen perusteena vuoden alussa hyväksyttytyöehtosopimus. Työehtosopimuksen mukaan nousevat ja laskevat ravintolassa työskente
levien naistyöläisten palkat siinä järjestyksessä kuin sosialihallituksen esittämät vaateindeksit vaihtelevat. Tämän työehtosopimuksen mukaan ei mainittuna vuonna jouduttu
palkkoja järjestämään. Sensijaan oltiin pakotettuja vuokrien kallistumisen vuoksi nostamaan
talon ulkopuolella asuvien naistyöläisten vuokrarahat 100 mk:sta 145 mk:aan kuukaudelta.
V. 1922 aikana ravintolahommissa sattuneiden rettelöiden tähden sanoutui ravintolan
monivuotinen hoitaja O. Järvinen irti palveluksestaan jouluk. 15 p:nä pyytäen samalla
heti vapautta ravintolan johdosta. Se myönnettiinkin ja väliaikaiseksi ravintolanhoitajaksi
valittiin K. Niemi. Yhdistyksen koko henkilökunta oli 8 miestä ja 64 naista eli yhteensä
72 palkattua henkilöä.
YHDISTYKSEN PUHDAS OMAISUUS on ollut eri vuosina seuraava:
V. 1884 836:11, v. 1888 1,702:27, 1893 7,356:30, 1898 20,234:17, v. 1903 89,548:77, v.
1908 299,167:61, v. 1913418,793:08, v. 191932,494:54, v. 1922807,701:34, v. 1923. Mutta
kun yhdistyksen kiinteimistö on tileissä arvioitu ainoastaan 1,300,000 markkaan ja kaluste
1 markaksi, niin omaisuus todellisuudessa on monin verroin suurempi. Kiinteimistö ehkä
noin 6—7 miljoonaa markkaa ja muu omaisuus ehkä 100,000 markkaa.
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Jäsenluku ja suoritetut jäsenmaksut liitottain v. 1922.
naisia
S. Metalliteollisuustyöntekijäin 1.. . . Ilo
S. Saha-, Kuljetus-ja Sekatyöv.l. .. 413
S. Muurarien, Rapp. ja Uunint. 1. ..
—
2
S. Puutyöntekijäinl..........................
S. Vaatetustyöntekijäin 1..................
357
S. Maalarityöntekij äin 1....................
—
S. Kivityöntekijäin 1.........................
—
S. Nahkateollisuustyöntekijäinl. ..
100
S. Liike- ja Taloustyöntekijäin 1. ... 274
171
S. Elintarvetyöntekij äin 1.................
Muut osastot ...................................
475
Yhteensä 1,902

miehiä yhteensä jäsenmaksut
23,084:25
1,746
1,856
1,416
1,003
i7A7i:75
446
4,638:—
446
9,498:746
744
206
563
5,779:
4,406:383
383
3,756:—
294
294
281
181
3,403:25
3,722:75
343
69
6,322:50
380
551
12,963:50
1,150
675
8,029
6,127
94,745:—

Muut osastot sisältävät seuraavain liittoj en y. m osastoja, joiden jäsenluvut ja suori
tetut jäsenmaksut v. 1922 ovat:
naisia miehiä yhteensä jäsenmaksut
696: S. Merimiesten ja Lämmitt. Unio ..
—
47
47
IO
S. Jalometallityönt. 1. H:gin os.........
74175
63
53
18
18
S. Kutomatyöväen 1. H:gin os..........
—
215:25
—:—
S. Paperiteollisuust. 1.1. H:gin os. ..
—
——
Kotelotyöntekijäin a.o......................
—
30
267:75
30
3,884:-—
300
SVR Konep. 1.1.1. H:gin os..............
305
5
1,611: 126
126
S. Ajurien 1. H:gin os.........................
—
96:—
S. Lasityöntekijäin 1. H:gin os..........
—
5
5
528:—
S. Sukeltajani liitto.........................
—
44
44
2,294:25
HTY:n Naisosasto...........................
—
245
245
I
HTY:n Toveriseura.........................
397:50
30
31
20
HTY:n Laulu- ja Soitannollinen os.
—
20
175:50
Sos.-dem. Naisyhdistys...................
—
1,135:50
137
137
921:V.- ja U.-seura Jyry .......................
70
79
9
12,963:50
Yhteensä 475
1,150
675
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E OPPUL AUS E.
Helsingin Työväenyhdistys tuntee 40-vuotiaana olevansa täysissä voimissaan. Vaikka
hyvinkin painavat vastoinkäymiset, tuskat ja taistelut häämöittäisivätkin vastaamme,
katsommepa rohkein mielin tulevaisuuteen. — Eikä voitane kieltää, etteikö se voisi luotta
muksella lähteä eteenpäin jo vakaantuneella uskolla siitä, että sen pohjakerroksista kokoon
pantu ruumis on taistelussa nykyistä järjestelmää vastaan vievä sen myöskin lopullisesti
voittoon. Miten pieni ja hento olikaan tämä taimi poroporvarillisessa maaperässä aluksi,
ja nyt se jo levittää siipensä rohkeaan lentoon tietoisena suuresta kutsumuksestaan köyhä
listön, kaiken kansamme sekä aineellisessa että henkisessä edistystyössä. Olemmekin jo
saaneet jotain toimeen. Eähes satalukuisena ovat kaupunkimme eri ammatit järjestyneet,
toiset vielä heikosti, kun taas toiset ovat jo huomattavia ennätyksiä saavuttaen taisteluita
taistelleet ja niissä myöskin voittaneet. Työaika on saatu 8—9 tuntiseksi, samalla kun niin
monet ammatit ovat saaneet palkkasuhteensa vakaantumaan ja kohoamaan. Monet niistä
vaatimuksista, jotka vielä parikymmentä vuotta takaperin näyttivät hyvinkin kaukaisilta,
jopa saavuttamattomiltakin ihanteilta, ovat nyt jo toteutuneet. Yleinen yhtäläinen välitön
valtiollinen ja kunnallinen äänioikeus, laki 8-tuntisesta työpäivästä, väkijuomien valmis
tuksen ja kaupan kieltolaki, siinä saavutukset, jotka kannattaa mainita.
Yhdistyksen kivitalo, joka v. 1918 tapausten yhteydessä pommitettiin ja poltettiin rau
nioiksi, on nyt jälleen rakennettuna entistä uljaammaksi ja on sen jäsenten ja ystävien
ihailtavana. Yhdistys voi kerskumatta sanoa, että sillä on suurin ja komein talo ja juhla
sali koko maassa, vieläpä suurin ja komein työväentalo pohjoismaissa.
Kuitenkaan ei nykyinen huoneisto ole riittävän suuri yhdistyksen useille tuhansille
jäsenille, ravintolaliikkeelle, laulu- ja soittokunnille, voimistelu- ja urheiluseuralle, jotka
kaikki tandtsevat enemmän tilaa kuin mitä nykyisessä huoneistossa voidaan antaa. Mutta
senpävuoksi yhdistys onkin ryhtynyt lisää rakentamaan. Yhdistys toivoo, että se jo läheisessä
tulevaisuudessa voi paremmin kuin viime vuosina tyydyttää jäsenosastojensa huoneistotarpeet.
Yhdistyksen jäsenet voivat tyydytyksen tunteella katsella kunniakkaaseen mennei
syyteen. Olot ovat 40 vuoden aikana niin paljon muuttuneet työväenluokan eduksi, että
nykyisiä oloja ja vv. 1883—84 vallinneita on vaikea ensinkään verrata toisiinsa.
Helsingin Työväenyhdistyksen toiminnasta voidaan tyydytyksen tunteella mainita,
että se on Suomen työväenliikkeessä kunniakkaalla tavalla täyttänyt velvollisuutensa.
Yhdistyksen jäsenet voivat rohkein ja toivorikkain mielin lähteä yhdistystään uudella
taipaleella ohjaamaan. Yhdistys on aina se, miksi sen jäsenet tekevät. Jäsenten on muis
tettava, että paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä. Siis eteenpäin uusiin yri
tyksiin ja uusia voittoja hankkimaan!
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NUORISOTOIMINTA HELSINGISSÄ.
Kirjoittanut NUORISOLIITTOLAINEN.
Vuonna 1898 perustettiin Helsingin Nuorisoseura. Siitä voidaan katsoa työväenluokan
nuorison järjestötoiminnan Helsingissä alkaneen.
Helsingin Nuorisoseuran alkuaikoina oli sen toimivimpina jäseninä useita työväenliik
keessä tunnetutta henkilöitä. Seuraan kuului kuitenkin myöskin porvareita ja seuran ensiniäisinä vuosina suoritettiin siellä useita kiihkeitä taisteluja eri ajatussuuntien välillä.
Lopullinen välienselvittely toimitettiin kuitenkin vasta suurlakon jälkeen v. 1905. Vuonna
1906 oli seura jo niin paljon selvillä vesillä, että otti osaa silloin pidettyyn S. Sos.-dem. Nuo
risoliiton perustavaan kokoukseen.
Kokonaista kymmenen vuotta oh Helsingin nuorisoseura ainoana työläisnuorten jär
jestönä Helsingissä. Vuonna 1908 perustettiin Sörnäisten sos.-dem. nuoriso-osasto, joka
koko elinaikansa toimi Helsingin Työväenyhdistyksen suojissa. Sörnäisten osastosta ke
hittyikin sitten järjestö, joka pitkät ajat oli suurin ja toimintakykyisin nuorisojärjestö
koko maassa. Seuraavina vuosina perustettiin Helsinkiin vielä useita nuoriso-osastoja,
joista pitempi-ikäisiä ovat olleet Helsingin ruotsalainen sos.-dem. nuorisoklubi, Fredriksbergin sos.-dem. nuoriso-osasto, sos.-dem. nuoriso-osasto Sointu ja Vuorelan sos.-dem. nuo
riso-osasto.
Kaikki nämä osastot olivat toiminnassa kansalaissotaan saakka ja aloittivat jälleen
pienen keskeytyksen jälkeen toimintansa vuoden 1918 syksyllä. Keväällä 1923 useimmat
niistä lakkautettiin samalla kun S. sos.-dem. Nuorisoliittokin. Kansalaissodan jälkeen on
kuitenkin perustettu suuri joukko uusia nuoriso-osastoja, niin että niitä nyt huolimatta siitä,
että neljä osastoa lakkautetuinkin, edelleen on toiminnassa tai ainakin nimellisesti olemassa
n. 15 kappaletta. Useimpien näiden osastojen elämä on heikonpuoleista. Ne pitävät vaivoin
viralliset kokouksensa, mutta siihen niiden toiminta sitten supistuukin. Virkeämmässä
puuhassa näyttävät tällä kertaa olevan Sörnäisten Nuoriso-osasto, Helsingin Sosialistinen
Nuorisoseura, Ruotsalainen sos.-dem. Nuorisoklubi ja Helsingin sos.-dem. Nuorisoyhdistys.
Paitsi varsinaisia aikuisten nuoriso-osastoja on Helsingissä toimimassa joukko lasten
ja varhaisnuorison osastoja ja ryhmiä, jotka kuuluvat Järjestönuorten liittoon. Nämä
varhaisnuorison järjestöt ovat tavallaan valmistavia kouluja, jotka kasvattavat jäseniä
nuoriso-osastoihin.
Nuoriso-osastojen paikallisina yhdyssiteinä on Helsingissä toistakymmentä vuotta toimi
nut eri nimisiä nuorison paikallisjärjestöjä. Ensin oli vain vaatimaton »keskuskomitea»,
sitten »keskusjärjestö» ja nykyisin »aluejärjestö». Lasten toiminnan paikallisina keskuseliminä ovat toimineet »ohjaajajärjestö» ja »järjestönuorten aluejärjestö».
Nuorisojärjestöjen tarpeellisuudesta ja merkityksestä oltiin alkuaikoina vanhemman
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|Kalliota louhitaan yhdistyksen [pihamaalta talvella 1924.
Osakeyhtiön talo.

Taustalla ent. Työväen Sanomalehti

työväen keskuudessa suuresti eri mieltä. Nykyisin siitä lienee vain yksi käsitys, s. o. ne ovat
välttämättömiä ja suureksi hyödyksi työväen muille järjestöille. Niiden merkitys ei rajoitu
vain siihen, että niissä valmistetaan kykeneviä järjestötyöntekijöitä työväenyhdistyksiin,
ammatti- ja poliittisiin järjestöihin, ne ottavat myöskin tarmokkaasti osaa kaikkeen käy
tännölliseen toimintaan, jota ilmenee työväen yleisten rynnistysten aikana. Tämä puoli
nuorisojärjestöjen toiminnasta on kenties yhtä tärkeä kuin niiden kasvatuksellinen tehtävä.
Etenkin vaalitaisteluissa on nuorisojärjestöjen toiminta ollut suorastaan korvaamaton.
Vaalitoiminnan järjestäjille olisi monesti tuottanut ylivoimaisia vaikeuksia saada väkeä
monien agitatsioonitehtävien suorittamiseen, jos eivät nuorisojärjestöt olisi oma-alotteisesti
luoneet niitä varten toimintakoneistoja (»nuorisotyöjoukot»).
Kun nyt yksimielisesti tunnustetaan nuorisojärjestöjen suuri merkitys, olisi toivottavaa,
että vanhemman työväen taholta niitä käytännössä tuettaisiin etenkin nykyisenä aikana,
jolloin niiden toiminta viranomaisten harjoittaman puristuksen vuoksi on kovin raskasta.
Nuorison hyväksi aina kannattaa työskennellä, se ei mene koskaan hukkaan.
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VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JYRY.
Kirjoittanut VÄINÖ LÄHTEINEN.
Yhdistyksemme on elänyt jo lähes kaksikymmentä vuotta ennenkuin lopullisesti toteutui
ajatus voimistelu- ja urheiluseuran perustamisesta yhdistyksen keskuuteen. Kyllähän
työläiset ja yhdistyksemmekin jäsenet urheilivat aikaisemminkin, mutta he kuuluivat muihin
seuroihin. Mutta syksyllä 1902 eräät innostuneemmat yhdistyksemme urheilumiehet päät
tivät, että nyt on saatava lopullisesti valmiiksi pitkät ajat suunnittelujen alaisena ollut
oma urheiluseura. Seura sitten perustettiinkin ja nimeksi pantiin Jyry.
Alkuajat eivät olleet nuorelle seuralle kovin valoisia. Ei ollut paljon jäseniäkään ja kai
ken lisäksi oli ankara harjoitushuonepula. Jos yhdistyksemmekään huoneistokysymys ei
seuramme alkuaikoina ollut kehuttava, olisi hyvää tahtoa omaten kuitenkin Jyrylle vähäs
täkin pikkusen riittänyt, mutta kun ei Jyryä alkuaikoina oikein ymmärretty, niin mitään
ei myöskään sille tahdottu antaa.
Kolmannen toimivuotensa päättäessään oli Jyryn jäsenluku vasta 41. Kun kaikki
olivat kuitenkin sellaisia, jotka olivat mukana kaikessa toiminnassa, niin oli toiminta jär
jestynyt jo hyvinkin monipuoliseksi. Harjoiteltiin pääasiassa voimistelua ja painia, joissa
molemmissa onkin saavutettu hyviä tuloksia, m. m. on valiovoimistelij at esiintyneet useissa
yhdistyksenkin juhlissa ja iltamissa. Tämä toi lisää arvonantoa. Samalla tultiin paljon
suopeammiksi yhdistyksenkin puolelta, m. m. järjestettiin voimisteluharjoitushuonekin.
Tämä kaikki lisää toimintahalua ja tuo uusia jäseniä.
Neljännen toimikauden loputtua oli Jyryn jäsenmäärä tasan 70. Viides vuosi oh toi
minnassa tähänastisista moninkerroin parempi. Nyt pyöri jo useampi ratas. Voimistelijani
toiminta oli entistä ripeämpää, samoin painijain. Talvella harrastettiin suuressa määrin
hiihtoa ja kesän tullen on juoksun ja yleisurheilun harjoittelijoita runsaasti. Jäsenmäärä
oli vuoden lopulla 154. Seuraava vuosi moninkerroin edellisiään parempi. Yhdistyksemme
oli saanut itselleen uuden komean talon ja sinne varattiin myöskin Jyrylle hyvät suojat.
Nyt alkoikin Jyryn elämä mennä eteenpäin aivan uudella kurssilla. Jyry kohosi yhdeksi
johtavista urheiluseuroista maassamme. Erikoisena merkkitapauksena mainittakoon kah
den jyryläisen K. Niemisen ja J. Kivimäen valitseminen maamme edustajiksi Lontoon olym
pialaisiin kisoihin.
Seuraavana vuonna toimintaa yhä laajennettiin. Heti vuoden 1909 alussa perustettiin
Jyrylle myöskin naisosasto. Tätä oli kauvan kaivattu, mutta sen toteutuminen lykkääntyi
pääasiassa harjoitushuoneistovaikeuksien vuoksi. Kim nyt oli vakinainen oma huoneisto,
jonka kokolailla avarissa suojissa voitiin varata harjoitusvuorot myöskin naisvoimisteli
joille, pantiin asia nopeasti lopulliseen päätökseen. Naisosaston perustavaan kokoukseen
10 p:nä tammikuuta oli saapunut naisia lähes 100 ja samalla kertaa liittyi tähän uuteen
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osastoon jäseniä 63. Naisosasto alkoi siis huomattavalla voimalla ja on vuosi vuodelta yhä
suuresti lisääntynyt. Samalla on naisosaston toiminta ollut varsin kunniakasta. Lukematto
mat voitot monista kymmenistä eri kilpailuista ovat todisteena naisosaston erinomaisesta
kunnosta. Emme voikaan muuta kuin lausua parhaimmat onnittelumme tälle iloiselle ja
reippaalle joukolle toivossa että menestys jatkuisi, sillä paljon on vielä työtä tehtävä ennen
kuin työläisnainen, yhdistyksemmekin jokainen naisjäsen on saatu käsittämään ruumiin
hoidon suuren merkityksen ja juuri voimistelu- ja urheiluseurani
osuuden siinä.
Ukko-osasto myöskin tänä vuonna perustettiin vanhempaa mies
väkeä varten. Tämä osasto ei kuitenkaan koskaan saavuttanut
suurempaa menestystä ja onkin jo vuosikausia nukkunut rauhan
unta. Myöhempinä vuosina on perustettu n. s. nuortenosastoja,
joihin jäseniksi ovat päässeet kasvavat tytöt ja pojat aina 8vuotisista alkaen. Nämä osastot ne ovat elinvoimaisia olleet.
Niihin on kuulunut jo useita vuosia sangen runsaasti iloista pik
kuväkeä.
Itsenäisen työväen urheiluliikkeen alku on Jyrystä herätetty ja
lopulliseen päätökseenkin viety. Tämä puoli kaipaisi laajempaakin
käsittelyä, mutta tehkööt sen Työväen Urheiluliiton historian kir
U. Nurminen.
joittajat.
Jyryn nykyinen puheen
Kansalaissodan melskeissä tuli Jyrykin maan tasalle lyödyksi.
johtaja. Yhdistuksen
neuvoston varapuheenj. Jäsenistä hävisi paljon kuolleina, maanpakolaisina ja paljon jou
tui virumaan vankileireillä. Jyryn huoneisto, jossa oli huomat
tavan arvokas kalusto, ryöstettiin putipuhtaaksi ja tuli yhdistyksemme talon hävityk
sessä myöskin huoneisto käyttökelvottomaksi. Tämän jälkeinen aika olikin kovin ankarata aikaa seuran toiminnalle. Hävityksen ja kauhun jälkiä ryhdyttiin kuitenkin heti ti
laisuuden siihen tultua nopeasti korjailemaan. Jäsenistöä keräiltiin yhteen ja ryöstettyä
kalustoa käytiin tarmolla etsimään. Koiton Visan ystävällisellä avulla saatiin harjoituksia
pitää Visan huoneistolla. Tämä kaikki onkin suurimmalla tyydytyksellä mainittava. Seu
ran kalustostakin saatiin takaisin monien vaivojen jälkeen yhtä ja toista, mutta suurin
osa jäi iäksipäiväksi ryöstäjien saaliiksi.
Yhdistyksemme päästessä taas talonsa omistajaksi oli Jyrykin pian taas entisissä suo
jissaan. Sitten on kehitys kulkenut huimaa vauhtia. Jäsenmäärä nousi pian entiseen mää
räänsä, vieläpä sen ylittikin. Tarmokkaalla toiminnalla saatiin nopeasti kaikki entiselleen,
vieläpä eräät kohdat parempaankin kuntoon. Voimistelusalin kalusto onnistuttiin saamaan
ostaa kokolailla edullisella hinnalla eräältä taloyhtiöltä, joka hävitti talossaan olleen voi
mistelusalin. Toimistohuoneeseen teetettiin uusi kalusto. Kim kaikki oli saatu kuntoon,
voitiin kiinnittää suurempi huomio sisäiseen järjestelytyöhön. Kieltämättä onkin Jyry
jo useat vuodet ollut malliseura sisäisen järjestelynsä puolesta. Kuitenkin on yhä paran
nuksia saatava ja sitä varten onkin ryhdytty toimeen sääntöjen uusimiseksi sellaisiksi,
että eri osastot saavat enempi itsenäiset toimintavaltuudet.
Nykyisin ovat Jyryssä eri osastoina edustetut seuraavat lajit: paini, voimistelu (naiset,
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miehet, tytöt ja pojat), hiihto, luistelu, ja mäenlasku, yleisurheilu, uinti, nyrkkeily, palloilu
sekä laulukuoro. Kaikilla näillä on oma toimikuntansa, joka hoitaa osaston sisäiset asiat,
ollen kiinteässä yhteistyössä seuran pääjohdon, johtokunnan, kanssa. Seuran johtokunta
on yliorgaani. Vielä toimii juhlatoimikunta, jolle kuuluu kaikki huvipuolen järjestely.
Järjestysvaliokunta huolehtii järjestyksestä sekä huoneistolla että muissa seuran järjestämissä^huvi- ja kilpailutilaisuuksissa.
Yleensä on Jyryn toiminnassa aina pantu päähuomio suurten työläisjoukkojen kerää
miseen, harjoittelemaan voimistelu- ja painisaleihin, urheilukentille ja uimalaitoksille.
Tehtävässään on Jyry suurin piirtein onnistunutkin. Yhä suuremmat joukot ovat mukaan
tulleet ja yhdistyksemme jäsenistö yksimielisesti tunnustaa Jyryn omakseen. Jyry on aina
saanut osakseen yhdistyksemme tukea ja arvonantoa. Yhteisymmärrys on ollut hyvä.
Jyry onnittelee kaikella voimallaan isäntäänsä sen täyttäessä 40 vuotta ja toivoo par
hainta menestystä vastaisessa vaelluksessa.
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ENNEN JA NYT.
Kirjoittanut ANTTI RÄSÄNEN.

Helsingin Työväenyhdistyksen nimen kuulin ensikerran Lindforsin
Pekalta Nurmeksen nykyisen kirkon rakentamisen yhteydessä. Mi
ten se siihen osui?
Siitä on vierinyt aikaa jo alun neljättäkymmentä vuotta, kun Nur
meksen »Porokylässä» oleva suippopäätyinen puukirkko eräänä poutakesänä paloi ja turkaisella kiireellä ryhdyttiin pykäämään uutta
kirkkoa varsinaisen kauppalan harjulle. Lindforsin Pekka oli maita
ja meriä kulkenut ammattimuuraaja, ja kun Nurmeksen kirkon ra
kennukselle kuulutettiin oikein »aviisissa» taitavia muuraajia, va
rustautui myös Pekka muuraajan värkkikaluineen kirkon kivijalalle.
Koska työpalkat olivat perin huonot ja sitäpaitsi urakoitsija ei mak
Antti Räsänen.
sanut edes alussa lupaamiaan palkkoja, eivät ammattimiehet moi
sessa »temppelityössä» viipyneet, vaan ennen pitkää »muuttivat ha
vua». Niinpä Lindfors ja hänen kaverinsa Hokkanen läksivät kirkon muuraukselta Re
polan salolle tukkiyhtiöiden metsäkasarmien uuneja muurailemaan. Ammattimuuraajain
näin lähtiessä kirkon rakennukselta, kehuskeli rakennusurakoitsija, että hän on tilannut
kevääksi ammattimuuraajia Helsingin Työväenyhdistykseltä, niin että kyllä »kirkon goot
tilaiset viivat pian kohoavat helsinkiläisten työhön tultua». Lindforsin Pekka taas puo
lestaan vastasi urakoitsijalle vakuuttavasti, että helsinkiläiset muuraajat eivät suinkaan
sellaisesta kutsusta lähde Nurmekseen tiilien väriä katselemaan. Jos Helsingin Työväen
yhdistys välittäisi ammattitaitoisia rakennustyömiehiä jonnekin maaseudulle, täytyisi sil
loin työvoiman tilaajan esittää varma takaus miesten ansioista. »Helsingin Työväen
yhdistys ei ryhdy teille hätäaputyövoiman välittäjäksi», vakuutti Lindforsin Pekka
urakoitsijalle kirkon kivijalalta lähtiessään.
•— Minkälainen on Helsingin Työväenyhdistys ja mitä sillä tarkoitetaan? — aloimme
me tietämättömät kysellä Pekalta. Ja Pekka selitti meille lyhyesti tietojensa mukaan:
— Se on sellainen työmiesten seura — ei mikään hihhuliseuran laatuinen, vakuutti Pekka
nimenomaan — vaan sellainen, jossa työmiehet, niin muuraajat kuin muutkin, kokoontuvat
vapaina aikoinaan, varsinkin sunnuntaisin, keskustelemaan työmiehille kuuluvista asioista,
kuten työpalkoista y. m. Mikäli muistan, oh Pekankin tajunnassa sekavanlainen kuva
työväenyhdistyksestä, mutta joka tapauksessa Pekka toki tiesi sellaisen »seuran» Helsingissä
olevan ja osasi siitä jotakin kertoa. Repolan rajaseutulaiset sensijaan eivät vielä niinä aikoina
sellaisista seuroista mitään tienneet.
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Lisärakennuksen julkisivun piirustus Sirkuskadun puolelta. Tänä talvena aloitettiin perustustyöt kuvassa tummemmalta näyttävän osan rakentamista varten.

Kun viimeisen vuosisadan vaihteessa jouduin ensikerran Helsinkiin ja eräänä helteisenä
kesäpäivänä.samosin vinkkelikulmaista Yrjönkatua Kämpille päin, löysin vanhan puutalon
n:o 27. Siinä se oli Helsingin Työväenyhdistys. Siinä oli »torppa» ahtaine »murjuineen»
ja pihoineen, mutta sellaisenaankin se oli Helsingin järjestyneelle työväelle kaikki kaikessa.
Siinä ahtaassa pihassa monen monta kertaa »mieltä osoitettiin» ja joukkokokoukset pidettiin
— niin ammattiyhdistyksien työlakkoja koskevat kuin m. m. vuoden 1905 suurlakkoa
koskevat kokoukset. Pienissä huoneissa pienet järjestöryhmät kokoontuivat, ahtaassa
juttutuvassa kahvien lomassa tammet pelattiin ja suurimmassa salissa juhlat ja teatteri
pidettiin, kunnes v. 1908 päästiin muuttamaan torpista kivitaloon.
Mitä on ollut Helsingin Työväenyhdistys valistushaluiselle, järjestyneelle työväestölle,
sitä ei voi muutamalla piirrolla arvioida eikä tällä sitä yritetäkään. Jo kaksikin vuosikym
mentä yhdistyksessä sen kaikissa vaiheissa mukana olleet työläiset voivat henkilökohtaisesti
yhdistyksen arvoja laskea. Mainittakoon vain, että Helsingin Työväenyhdistys on kouraantuntuvimmin saanut kokea, miten anastajaluokan raaka ja älytön viha voi kukkuroitua
työväen järjestötoimintaa vastaan. Eihän olisi ennakolta uskonut, että anastajaluokka
sellaisen talon — Työn palatsin — yrittäisi kokonaan maahan jaottaa ja vielä sen lisäksi
typeryydessään ilkkuisi, ettei siihen paikkaan enää uusi työväentalo kohoa!
12
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HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSEN TORVI
SOITTOKUNTA.
Kirjoittanut L. E.
H.T.Y:n Torvisoittokunnan syntyminen voidaan laskea tapahtuneeksi i p:nä lokakuuta
1906. Suurlakkoaikaisen »punasen kaartin» soittokunnan torvet ja muu omaisuus oli vähän
aikaisemmin kaartin sääntöjen perusteella joutunut työväenyhdistykselle. Se oli arvokas
omaisuus, jota ei voinut jättää ruostumaan. Soittokunnan miehistö oli myös kaartin lo
pettamisen takia tavallaan siirtynyt yhdistyksen suojiin. Marraskuun 7 p:nä äsken mai
nittuna vuonna kävi soittajien lähetystö yhdistyksen johtokunnalta tiedustamassa, tullaanko
yhdistyksen puolelta soittokunnan toimintaa edelleen jatkamaan. Yhdistys päättikin sit
ten kokouksessaan 22 p:nä marraskuuta, että toimintaa jatketaan ja että soittokunta saa
nimekseen »Helsingin Työväenyhdistyksen Torvisoittokunta». Soittokunnan on toimittava
2 seitsikkoisena ja kustantaa yhdistys harjoitushuoneen ynnä lupautuu taloudellisesti tu
kemaan soittokuntaa sadalla markalla kuukaudessa kuuden kuukauden aikana, jonka jäl
keen soittokunnan on koetettava itse ylläpitää itsensä. Yhdistys määräsi myös soittokunnalle
toimikunnan, joka hoiti taloutta. Yhdistyksen puolesta kuului tähän kolme jäsentä ja sama
määrä soittokunnasta. Ensimmäiseen toimikuntaan kuului yhdistyksestä rouva Maria
Hellavuori, K. Korander ja V. Gatski ja soittokunnasta N. Kaiku, E. Ylimys ja E. Miettinen.
Soittokunnan ensimmäisenä johtajana toimi N. Kaiku (1/10 -06—1/4-08). Hänen aikanaan
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soittokunta m. m. toimeenpani muutamia iltamia Viaporin kapinan takia kärsimään jou
tuneiden perheiden avustamiseksi. Kun johtaja Kaiku erosi, joutui soittokunta lamaannustilaan ja miehet hävisivät, mutta kesti tätä vain noin kuukauden päivät, jolloin johtoon
ryhtyi ent. Suomen kaartin vääpeli Granqvist. Vappuna sitten taas alettiin yhdellä seitsi
kolla. Johtajana toimi Granqvist 1/5-08-—30/10-08.
Vuoden 1908 loppupuolella liittyi soittokuntaan H:gin muurari a. o:n soittokunnan
jäseniä, samoin myös johtajaksi H. J. Paulin, joka toimi johtajana 1/11-08—1/10-09.
Paulinin erottua otti johdon vastuulleen
K. Särkilahti käyttäen teknillisenä apulai
senaan herra K. Koivikkoa. Tätä kesti kui
tenkin vain kaksi kuukautta, jonka jälkeen
Paulin uudelleen ryhtyy johtajaksi ollen toi
messaan 1/12-09—1/3-11. Hän sai alkaa
taas yhdellä seitsikolla, sillä ent. »muurarien
soittaj at» erosivat tällöin j a perustivat taas
oman soittokunnan. Miesluku kyllä kasvoi
taas suuremmaksi ja otti Paulinin erottua
johdon käsiinsä K. Koivisto hoitaen sitä 1/3
-n—1/6 -11.
Kesäkuun 15 p:stä 1911 alkaa soittokun
Torvisoittokunnan toimikunta v. 1924.
nalle taas rauhallisempi aika. Johto joutui J.
A. Virta, K. V. Saxell, J. Joutsela, H. Moisio,
[Hj. Salo,
Ripatille. Soittokunta toimii kahtena seitsik
kona, mutta v. 1912 loppupuolella perus
tettiin kolmas seitsikko, n. k. oppilasosasto. Tänä aikana alettiin antaa omia konsertteja joko
yksin tai kuorojen ja yksityisten taiteilijain avustuksella. Ennemmin rajoittui soittokunnan
toiminta yksinomaan tanssi- j a ohjelmallisten iltamien toimeenpanoon. Johtaj a Ripatti toimi
soittokunnassa noin 5 vuoden ajan, jonka jälkeen antautui sotilaskapellimestarinuralle, ensin
venäläiseen sotaväkeen, josta nyttemmin suomalaiseen. Ripatin jälkeen astuu taas johtoon
H. J. Paulin, ollen tässä toimessa vallankumoukseen asti, jolloin soittokuntakin hajaantui.
Jäsenet joutuivat melkein järjestään vankileireihin ja johtaja maanpakoon Venäjälle. Paulin
oli vankka johtaja, hyvä musiikkimies, humaaninen ja kelpo toveri, jota usein vieläkin muis
tellaan. — Kansalaissodassa kaatui ainoastaan yksi soittokunnan jäsenistä rintamalla.
Omaisuudesta tuhoutui työväentalon tulipalossa paljon kalustoa. Torvet joutuivat saksa
laisten käsiin, joilta ne eräs vapaudessa oleva soittokunnan jäsen sentään suurella vaivalla
sai toimitetuksi pois juoksemalla monet »esikunnat». Muutama torvi joutui kuitenkin tietymättömiin. Kirjoista osa »juoksi» sotaväen soittokuntiin, josta ne myöhemmin — laki
miestä apuna käyttäen — saatiin takaisin.
Niin! Aika oli ikävää. -— Kaduilla soivat ainoastaan Mannerheimin marssit. Ei kai
kunut Työväen marssien säveleet. Ja luuli kai porvaristo, etteivät ne koskaan enään kalu
kaan. Mutta v. 1918 joulukuun 19 p:nä kokoontuivat eräät vankilasta päässeet soittajat,
jotka olivat saaneet lyhyempiä tuomioita kun olivat soitelleet surumarsseja punaisten hau
doilla Mäntymäellä, rahastonhoitaja Saxellin luokse, jossa päätettiin toiminta alkaa uudel— 179 —
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Johtaja J. Susi.

leen. Johtajaksi valittiin tällöin ent. varajohtaja L. Leino. Jo muutaman päivän perästä
suoritettiin ensimmäinen soitto Siltasaaren Elannon ruokalan vihkiäisissä. Ja kun ensi
kerran taas punaliput kaduilla hulmusivat, vaikkapa suruharsoilla täydennettyinä — Eetu
Salinin hautajaissaattueessa — oli soittokunta jo taas yli kahden seitsikon suuruinen. Joh
tajana toimi L. Leino i/i -19—1/6-21. Tälläkin ajalla annettiin useita konsertteja. Myös
liityttiin jäseneksi vasta perustettuun Suomen Työväen Musiikkiliittoon 27 p:nä lokak. 1920.
Johtajana 1 pistä kesäk. 1920 toimi hra T. Jalkanen parin kuukauden ajan ja kävi soitto
kunta hänen johdollaan suorittamassa ensimmäisen tulikokeensa musiikkiliiton Tampereella
samana vuonna toimeenpanemissa ensimmäisissä työväen laulu- ja soittojuhlissa, suoriu
tuen kaikella kunnialla kilpailuista, saaden I B-palkinnon. Hänen jälkeensä tuli johtajaksi
E. Helminen
—15/3-22). Ollen itse taitava soittaja, pysyi soittokunta hänen joh
dollaan aina yhä samalla hyvällä tasolla. Maaliskuun 15 p:nä astui johtoon Y. Vigren. Hy
vänä musiikkerina on hänenkin onnistunut pysyttää soittokunta varmalla pohjalla ja edis
tyksen tiellä on menty eteenpäin hyvillä askelilla, jota todistaa v. 1923 Helsingissä vietetyt
toiset työväen laulu- ja soittojuhlat, joissa soittokunta suoriutui loistavasti vaikeasta kilpakappaleestaan, saaden tällä kertaa ensimmäisistä palkinnoista parhaan, nim. I A-palkinnon.
Johtajana toimii edelleen Vigren ja on myös hänen johdollaan suoritettu useita arvokkaita
konsertteja y. m. Soittokunta toimii nykyään 3 seitsikkoisena. Sitä paitsi on muutamia
oppilaita.
Vanhempia, noin 10—15 vuotta palvelleita jäseniä on soittokunnassa vielä muutamia
ja koko ajan — pieniä välieriä lukuunottamatta — palvelleena vain yksi, E. Miettinen.
Soittokunnan entisistä johtajista ja soittajista on nykyään viisi sotilaskapellimestarina.
— 180

Helsingin Työväenyhdistyksen Mieskuoro Lauluveikot.

Toimikunnassa ovat puheenjohtajina toimineet seuraavat: rouva Maria Hellavuori
(1906—1909), V. Gatski (1909—1911), A. Luoma-aho (1911—1912), K. Saxell (1912—1914),
J. Kandelin (1914—1918), G. Hellgren (1919—1922) K. Kolula (1922—1924) ja nykyään
H. Moisio. Soittokunnan kykenevänä ja pidettynä rahastonhoitajana on asiantuntemuksella
ia vaivojaan säästämättä 9 p:stä marraskuuta 1913 alkaen toiminut K. V. Saxell ja hoitaa
yhä edelleen tätä tointa.
Niinkuin edelläolevasta selviää, on H.T.Y. soittokunta jo lähes parin vuosikymmenen
ajan lukemattomissa tilaisuuksissa koettanut kunnialla täyttää tehtävänsä. Pääkaupun
gin työväestön riveissä on se horjumatta seisonut myrskyiselläkin säällä ja kylmimpienkin
viimojen puhaltaessa. Myös pääkaupungin työväen oivallisten laulukuorojen rinnalla on
se koettanut parhaansa mukaan pysyä ja osaltaan kantaa köyhälistön taidealttarille kau
niimmat köynnöksensä.
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VIISU 40-VUOTIAALLE.
Nyt neljänkymmenen vuotiaan
on vuosipäivä eessä
ja siksi katselen touhujaan
näin sanoin, säveleessä.

On siinä talossa pohdittu,
leivottu moni lakko,
on veli porvari voitettu
ja eteen pantit pakko.

Herraapa pojasta meinattiin
kun herra oli isä,
herraksi myöskin toivottiin
sen pojan sukulisä.

Jos sillin kerralla hävisi
niin toiste tuli kaksi,
ja penni pennille lisäili
työpalkat paremmaksi.

Sen synnyinsaunana kapakka
ja kaste oli viina,
ja hempeen kumminsa kaulassa
se välkkyi silkkiliina.

Mut rahaserkkujen mielissä
se ahjo oli kauhu,
ja siksi talon tuon kivistä
nous Saksan tuli, sauhu.

Vaan varsi poikasen vahvistui
ja nousi miehen mieli,
hän kummin viinoja halveksui,
sen näytti teot, kieli.

Vaan talo nousikin jällehen
entistä uhkeempana,
ja porvar’ polosen korville
taas sinkoo uhkasana.

Hän herrat karkotti joukosta
ja hienohelmat jätti,
ja silloin serkut ne kiukkuisna
työjoukon suuntaa sätti.

Nyt neljänkymmenen vuotiaan
on laaja perhepiiri,
ja sillä kunnia toimenaan
on kantaa punaviini.

Vaan ilman narreja, herroja,
se alkoi miehen retki, —
ja hienot kumminsa vastassa
on olleet joka hetki.

Se
on
jos
on

Hän ensin tuhraili »torpissa»
vaan sitten teki talon; —
se ylväs, komea, mahtava,
on ahjo syön te n palon.

Nyt ikää pitkälti toivotan
ja työhön paljon voimaa, —
ja älä välitä vastakaan
jos serkut sua soimaa.

neljänkymmenen
maassa aatteen
mitä kuullahan
myöskin toisten

vuotinen
»napa», —
tehnehen,
tapa.

Ja soisin täyttyä toivehes,
sun valtiaaksi kullan, —
suon siankinkkuja pöydälles
ja viereen junttapullan.
KAARLO
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LIITTEITÄ

YHDISTYKSEN ENSIMMÄISET SÄÄNNÖT.
SÄÄNNÖT HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSELLE.
1 §•
Helsingin Työväenyhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Helsingin ammattilaisten kesken^
edistääkseen heidän parastansa sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa.
2 §•
Yhdistyksen toimena on:
1) perustaa lukusali, jossa yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus hankkia tietoa ammattikirjallisuudesta,
keinopiirustuksista, aikakauskirjoista y. m., mikä voipi kartuttaa heidän sekä ammatillista että yleistä
sivistystänsä;
2) niin pian kuin yhdistyksen varat kannattavat toimeen panna luentoja työväelle hyödyllisistä
tietoaineista;
3) lyhyempäin esitelmäin toimeenpanemisella sekä sivistyttäväin ja jalostuttavani huvien pitämisellä
soitannon, laulun, laususkelun y. m. kanssa valmistaa yhdistyksen jäsenille virkistyttävää ajanviettoa
joutohetkinä;
4) tehokkaasti edistää säästö-, eläke- ja sairaskassain hankkimista, niin myös ravintoyhdistyksiä
ja muita yrityksiä, jotka saattavat olla omiansa vaurastuttamaan työväen toimeentuloa;
5) ilmoituksilla sanomalehdissä ja tiedoksi panoilla yhdistyksen huoneissa välittää paikansaantia
työntekijöille ja apulaisten hankintoa työnteettäjille; sekä
6) mahdollisuutta myöten perustaa rahasto oman huoneuksen hankkimista varten yhdistykselle,
johon huoneukseen myös tiloitetaan majaa satunnaisesti työttömille yhdistyksen jäsenille ja matkusta
ville työmiehille.
3 §•
Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki ammatinharjoittajat, käsityöläiset ja tehtaan työväki, niin mieskuin naispuoliset, jotka yhdistyksen johtokunta on hyväksynyt siihen pääsemään; kuitenkin Voi muita
kin henkilöitä järjestysvaliokunnan tahi juhlatoimikunnan esityksestä päästä yhdistykseen.
Jäseneksi pyrkimisen ilmoitus on tehtävä yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.
4 §•
Ilmoitusmaksuksi suoritetaan 50 penniä yhdistyksen kassaan.
Jäseneksi päässyt suorittaa pääsymaksua yhden (1) markan viisikymmentä (50) penniä. Jäsenmaksu
on 50 penniä kuukausittain ja suoritetaan kunkin kuukauden ensimäisellä viikolla.
Jäsen, joka kerrassaan on maksanut sata (100) markkaa, on vastaiseksi vapaa kaikista maksuista
yhdistykseen.
5 §■
Jäsen, joka ilman hyväksyttyä syytä on jättänyt kolmena kuukautena maksunsa suorittamatta,
suljetaan pois yhdistyksestä, mutta voipi uudestaan siihen päästä uuden pääsymaksun suorittamisella.
MYhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu kymmenen jäsentä, jotka valitaan yhdistyk
sen vuosikokouksessa ja jotka keskuudestaan valitsevat esimiehen ja varaesimiehen. Vähintäänkin puolet
johtokunnan jäsenistä pitää olla työmiehiä tahi työnjohtajia.
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7 §•
Johtokunta on päätösvaltainen esimiehen tahi varaesimiehen ja viiden jäsenen saapuvilla ollessa.
Kun äännöstettäessä yhtä monta ääntä on annettu kummaltakin puolelta, olkoon esimiehen ääni ratkaiseva.
8 §•
Johtokunnan tulee:
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vuosittain antaa kertomus sen toimesta;
2) ottaa kaksi sihteeriä, jotka saavat jakaa työt keskenänsä, sekä rahanvartia ja kirjastonhoitaja;
3) valita puolet juhlatoimikunnan jäsenistä, jotka sitten määräävät toiset puolet; ja
4) valita järjestysvaliokunta.
9 §•
Sihteerien tulee:
yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa laatia pöytäkirjat ja kirjoittaa ne kantakirjaan sekä muutoin
toimittaa yhdistyksen kirjevaihto.
10 §.
Rahanvartia, jonka pitää toimeensa astuessaan johtokunnalle antaa hyväksytty ylöskantotakaus,
on velkapää:
1) soveliaan palkkion saaden pitämään huolen yhdistyksen tulokeräyksistä ja toimittamaan yhdistyk
sen hyväksymät ulosmaksut;
2) pitämään yhdistyksen tililaskuista säännölliset kirjat sekä, sillä tavoin kuin 17 § määrää, antamaan
selvänteon kassan tilasta;
3) johtokunnan milloin tahansa vaatiessa, tekemään sille tilin; sekä
4) huoltamaan että kassassa olevat, kerrallaan käyttämättömät rahat parsalla tavalla kasvuntetaan.
11 §•
Kirjastonhoitajan velvollisuus on:
1) hoitaa yhdistyksen kirjakokoelmaa ja arkistoa;
2) silmällä pitää yhdistykselle kuuluvaa kirjallisuutta; ja
3) vuosikokouksella antaa kertomus kirjaston vaikutuksesta.
12 §•

Juhlatoimikuntana on kahdeksan jäsentä ja on sillä valta tarpeen tullen kutsua avuksensa muita
"henkilöitä.
Johtokunnan tulee:
1) tarmonsa takaa elähyttää ja kannattaa hauskuutta yhdistyksen kesken;
2) mahdollisuutta myöten kerta kuukaudessa panna toimeen yleiset huvit yhdistyksen jäsenille; ja
3) koettaa muodostaa ja voimassa pitää laulukuntaa ja soittajistoa.
13 §•
Järjestvsvaliokuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä ja se on päätöksenvoipa kuudella jäsenellä. Valio
kunta saa tarpeen ollessa avuksensa kutsua muita yhdistyksen jäseniä.
Valiokunta on velkapää:
1) omantunnon mukaan tutkimaan ja sitte johtokunnan päätettäväksi lykkäämään kysymykset
yhdistykseen pääsemisen myöntämisestä; ja
2) valvomaan järjestystä ja siivoa käytöstä yhdistyksen kokouksissa ja juhlallisuuksissa.
14 §•
Järjestysvaliokunnan jäsenellä on valta poistaa jokainen henkilö, joka yhdistyksen keskuudessa
järjestystä häiritsee.
Jäsen, joka useat kerrat tekee itsensä syypääksi järjestyksen rikkomiseen, voipi johtokunnan esityk
sestä ja yhdistystä kuulusteltua tulla ainaiseksi yhdistyksestä erotetuksi.
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15 &•
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat ensimmäisenä sunnuntaina Maaliskuussa vuosikokoukseen sekä
väliajalla kerran kuukaudessa tahi useammin, kun tarve niin vaatii.
Tiedon yllämainituista kokouksista antaa esimies ilmoituksella kaupungin enimmin levinneissä sekä
ruotsalaisissa että suomalaisissa sanomalehdissä.
Jos näissä kokouksissa tulee esille tärkeimpiä asioita, on siitä ilmoituksessa erittäin mainittava.
16 §.
Yhdistyksen kokouksissa on jäsenellä oikeus puhua suomeksi tahi ruotsiksi; ja on jokainen lausu
minen lyhyesti käännettävä toisesta kielestä toiseen.
17 §■
Vuosikokouksessa toimitaan etupäässä seuraavata:
1) valitaan viisi johtokunnan jäsentä ensi kerran arvan kautta ja sitte vuorossa eroavain sijaan, jotka
kuitenkin voidaan uudelleen valita;
2) valitaan kolme tilintutkijaa ja kaksi tilintutkij an -sijaista tulevan vuoden tililaskujen tarkasta
mista varten;
3) annetaan selvänteko yhdistyksen vaikutustoimesta menneenä kalenterivuotena;
4) julkiluetaan tilintutkijain kertomus edellisen vuoden tililaskujen tarkastuksesta; sekä
5) päätetään tilinpäästöstä johtokunnalle.
18 §.
Kaikki vaalit ovat toimitettavat suljetuilla lipuilla. Vaalilippu, joka on epäselvä tahi sisältää yhdis
tykseen kuulumattoman henkilön nimen, on kelpaamaton.
19 §•
Kaikissa vaaleissa ja äännöstyksissä tulee jokaisen itse antaa vaalisetelinsä; ja saakoon johtokunta
niissä osaa ottaa, paitsi tilintutkij ain ja heidän sijaistensa vaalissa.
20 §.
Kuukausikokouksissa keskustellaan yhdistystä koskevista asioista, jonka ohessa, jos mahdollista on,
pidetään esitelmiä, pannaan toimeen laulua, soitantoa y. m.
21 §■
Ennenkuin yhdistyksen päätös käypi täytäntöön, pitää, ellei jotakin eri tapausta varten toisin mää
rätä, pöytäkirja siitä lähinnäseuraavassa kokouksessa julki luettaman ja hyväksyttämän.
22 §.
Vähintäänkin kuukautta ennen vuosikokousta valitsee yhdistys julkiäännöstyksellä viisitoista johtokunnanjäsenenehdokasta sekä yhdeksän tilintutkijan-ehdokasta.
Luettelo näistä ehdokkaista on ennen vaalia pidettävä nähtävällä yhdistyksen huoneissa.
23 §•
Johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten väliset riitaisuudet ratkaistaan kompromissilla.
24 §•
Ehdotuksia muutokseksi tahi lisäykseksi näihin sääntöihin, niin myös kysymyksiä yhdistyksen ha
joamisesta ja sillä olevan omaisuuden käyttämisestä otetaan keskustelunalaisiksi ainoastaan vuosiko
kouksissa, ja ovat semmoiset ehdotukset annettavat yhdistyksen johtokunnalle viimeistään kolmea kuu
kautta ennen vuosikokousta sekä ynnä johtokunnan lausunnon kanssa ainakin kuukautta ennen kokousta
yhdistyksen huoneisiin esille pantavat.
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Ylempänä olevassa kohdassa mainittuja asioita päätettäessä pitää kokouksessa läsnäolevista yhdis
tyksen jäsenistä vähintäänkin kahden kolmannen osan yhdistyä päätökseen, että se saatetaan päteväksi
katsoa; ja älköön muutokset eli lisäykset sääntöihin käykö noudatettaviksi ennenkuin Hänen Keisa
rillisen Majesteettinsa lupa niihin on säädetyssä järjestyksessä hankittu;»
jonka hakemuksen johdosta Käsityö- ja Tehdasyhdistys Helsingissä on antanut alamaisen lausunnon
sekä Uudenmaan läänin Kuvernööri alamaisen lauseen: »Annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja
Sen Talousosastossa, Helsingissä, 18 p:nä Tammikuuta 1884,
Keisarillinen Senaatti on antanut tämän asian itselleen esitellä ja katsoo hyväksi sallia edellämai
nitun yhdistyksen perustettavaksi sekä hyväksyä ja noudatettavaksi vahvistaa ylempänä olevan eh
dotuksen säännöiksi Helsingin työväenyhdistykselle. Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou
dattakoot.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa:
Ch. Oker-Blom.
Oscar Norrmen.
L. Mechelin.

H. Molander.
A. Mechelin.
Fredr. Palmroth.»

V. 1887 VAHVISTETUT SÄÄNNÖT.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa
päätös Tehtailija V. von Wrighfin ynnä muiden puolesta Keisarilliseen Se
naattiin annetun alamaisen kirjoituksen johdosta, jossa hakijat, ilmoittaen,
että hakemukseen liitetty ehdotus muutetuiksi säännöiksi Helsingin työväen
yhdistykselle on yhdistyksen vuosikokouksessa viime Maaliskuun 13 p:nä
hvväksvtty, anovat vahvistusta sanottuun, ruotsiksi ja suomeksi laadittuun,,
tähän otettuun, näin kuuluvaan sääntöehdotukseen:
SÄÄNNÖT HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYKSELLE.
1 §•
Helsingin Työväenyhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Helsingin ammattilaisten kesken,
edistääkseen heidän parastansa sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa.
2 §■
Yhdistyksen toimena on:
1) perustaa ja ylläpitää lukusali, jossa yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus hankkia tietoa ammatti
kirjallisuudesta, keinopiirustuksista, sanomalehdistä, aikakauskirjoista y. m., mikä voipi kartuttaa hei
dän sekä ammatillista että yleistä sivistystänsä;
2) niin pian kuin yhdistyksen varat kannattavat toimeenpanna luentoja työväelle hyödyllisistä tieto
aineista;
3) lyhvempäin esitelmäin toimeenpanemisella sekä sivistyttäväni ja jalostuttavani huvien pitämi
sellä, soitannon, laulun, laususkelun y. m. kanssa valmistaa yhdistyksen jäsenille virkistyttävää ajan
viettoa joutohetkinä;
4) tehokkaasti edistää säästö-, sairas-, apu- ja eläkerahastoja, ravinto-, asunto-ja ammatti-yhdistyk
siä ynnä muita yrityksiä, jotka saattavat olla omiansa vaurastuttamaan työväen toimeentuloa;
5) välittää paikansaantia työntekijöille ja apulaisten hankintoa työnteettäjille; sekä
6) mahdollisuutta myöten perustaa rahasto oman huoneuksen hankkimista varten yhdistykselle.
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3 §•
Yhdistyksen jäsen on jokainen, joka on
a) suorittanut alempana säädetyt maksut ja
b) järjestysvaliokunnan sekä johtokunnan yhtäpitävällä päätöksellä jäseneksi hyväksytty.
4 §•
Yhdistykselle suoritetaan seuraavat maksut, nimittäin:
a) ilmoitusmaksuksi 50 penniä;
b) pääsymaksuksi 1 markka, j a
c) jäsenmaksua 50 penniä kuukausittain.
Yhdistyksen jäsenen vaimo pääsee jäseneksi yhdistykseen pääsymaksua suorittamatta.
Jäsenen, joka on yhdistyksessä ollut 2 vuotta ja on jäsenmaksunsa säännöllisesti suorittanut, voipi
johtokunta vapauttaa jäsenmaksujen suorittamisesta siksi ajaksi, kuin hän, arvalla vakinaiseen väkeen
määrättynä, asevelvollisuuttansa suorittaa.
Jäsen, joka kerrassaan on maksanut 100 markkaa, taikka joka on ollut yhdistyksessä jäsenenä 20
vuotta vhtäpäätä, on vastaiseksi vapaa kuukausmaksujen suorittamisesta.
5 §•
Jäsen, joka ilman hyväksyttyä syytä on jättänyt kahtena kuukautena maksunsa suorittamatta,
suljetaan pois yhdistyksestä, mutta voipi uudestaan siihen päästä uuden pääsymaksun suorittamisella.
6 §•
Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu kymmenen jäsentä, jotka valitaan yhdistyk
sen vuosikokouksessa ja jotka keskuudestaan valitsevat esimiehen ja varaesimiehen. Vähintäänkin puolet
johtokunnan jäsenistä pitää olla työmiehiä tahi työnjohtajia.
7 §•
Johtokunta on päätösvaltainen esimiehen tahi varaesimiehen ja viiden jäsenen saapuvilla ollessa.
Kun äänestettäessä yhtä monta ääntä on annettu kummaltakin puolelta, olkoon esimiehen ääni ratkaiseva.
8 §•
Johtokunnan tulee:
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vuosittain antaa kertomus sen toimesta;
2) ottaa kaksi sihteeriä, jotka saavat jakaa työt keskenänsä, sekä rahanvartija ja kirjastonhoitaja;
3) vuosittain valita kaksi juhlatoimikunnan jäsentä, jotka yhdessä edellisestä vuodesta vuorossa
jäljelle jääneitten neljän jäsenen kanssa täydentävät juhlatoimikunnan;
4) vuosittain valita 6 henkilöä, jotka, ynnä vuorossa järjestysvaliokuntaan jääneet 6 jäsentä, ovat
j ärj estysvaliokuntana.
9 §•
Sihteerien tulee:
yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa laatia pöytäkirjat ja kirjoittaa ne kantakirjaan sekä muu
toin toimittaa yhdistyksen kirjevaihto.
10 §.
Rahanvartija, jonka pitää toimeensa astuessaan johtokunnalle antaa hyväksytty ylöskantotakaus,
on velkapää:
1) pitämään huolen yhdistyksen tulokeräyksistä ja toimittamaan yhdistyksen hyväksymät ulosmaksut;
2) pitämään yhdistyksen tililaskuista säännölliset kirjat sekä antamaan selvänteon kassan tilasta;
3) johtokunnan milloin tahansa vaatiessa, tekemään sille tilin; sekä
4) huoltamaan että kassassa olevat, kerrallaan käyttämättömät rahat parsalla tavalla kasvuutetaan.
11 §•
Kirjastonhoitajan velvollisuus on:
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1) hoitaa yhdistyksen kirjakokoelmaa ja arkistoa;
2) silmällä pitää yhdistykselle kuuluvaa kirjallisuutta; ja
3) vuosikokoukselle antaa kertomus kirjaston vaikutuksesta.
12 §.
Juhlatoimikuntana on kahdeksan jäsentä ja on sillä valta tarpeen tullen kutsua avuksensa muita
henkilöitä.
Juhlatoimikunnan tulee:
1) tarmonsa takaa elähyttää ja kannattaa hauskuutta yhdistyksen kesken;
2) mahdollisuutta myöten kerta kuukaudessa panna toimeen yleiset huvit yhdistyksen jäsenille; ja
3) koettaa muodostaa ja voimassa pitää laulukuntaa ja soittajistoa.
13 §•
Järjestvsvaliokuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä ja se on päätöksenvoipa kuudella jäsenellä. Valio
kunta saa tarpeen ollessa avuksensa kutsua muita yhdistyksen jäseniä.
Valiokunta on velkapää:
1) omantunnon mukaan tutkimaan ja sitte johtokunnan päätettäväksi lykkäämään kysymykset
yhdistykseen pääsemisen myöntämisestä; ja
2) valvomaan järjestystä ja siivoa käytöstä yhdistyksen kokouksissa ja juhlallisuuksissa.
M §•
Järjestysvaliokunnan jäsen on velvollinen poistamaan jokaisen henkilön, joka yhdistyksen keskuu
dessa, taikka sen huveissa ja kokouksissa järjestystä häiritsee.
Jäsen, joka useat kerrat tekee itsensä syypääksi järjestyksen rikkomiseen, voipi johtokunnan esi
tyksestä ja yhdistystä kuulustettua tulla ainaiseksi yhdistyksestä erotetuksi.
Henkilöillä, joita ei ole hyväksytty jäseniksi yhdistykseen, ei ole oikeutta myöskään yhdistyksen
huveissa käydä.
15 §•
Yhdistyksen tarkoitusten edistämiseksi voidaan erityisiä valiokuntia, komiteoja tai toimikuntia
yhdistyksen keskuudessa asettaa, osastoja perustaa taikka yhdistyksen jäsenten keskenänsä liittymistä
aikaan saattaa.
Jos tarpeelliseksi nähdään, voidaan yhdistyksen vakinaisille valiokunnille, komiteoille, toimikunnille,
osastoille, siihen liittäytyneille kuin myöskin yksityisille virkailijoille laatia erityisiä sääntöjä eli järjestys
sääntöjä, jotka yhdistys vahvistaa.
Yhdistyksen vakinaisten valiokuntain, komiteain, toimikuntain, osastojen ja siihen liittäytyneitten
tulee joka vuosi ennen Tammikuun loppua antaa kirjallinen kertomus vaikutuksestansa viimeksikuluneena
kalenterivuotena.
16 §.
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa tai useammin, kuin tarve niin vaatii.
Vuosikokous pidetään ensimmäisenä sunnuntaina Maaliskuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat,
nimittäin:
1) annetaan selvänteko yhdistyksen vaikutustoimesta menneenä kalenterivuotena;
2) julkiluetaan tilin tutkijain kertomus edellisen vuoden tililaskujen tarkastuksesta;
3) päätetään tilinpäästöstä johtokunnalle;
4) valitaan viisi johtokunnan jäsentä vuorossa eroavain sijaan, jotka kuitenkin voidaan uudelleen
valita, sekä
5) valitaan kolme tilintutkijaa ja kaksi tilintutkijansijäistä tulevan vuoden tililaskujen tarkasta
mista varten.
Kuukausikokouksissa keskustellaan yhdistystä koskevista asioista, jonka ohessa, jos mahdollista on,
pidetään esitelmiä, pannaan toimeen laulua, soitantoa y. m.
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Tiedon yllämainituista kokouksista antaa esimies ilmoituksella kaupungin enimmin levinneissä sekä'
suomalaisissa että ruotsalaisissa sanomalehdissä.
Jos kokouksissa tulee esille tärkeämpiä asioita, on siitä ilmoituksessa erittäin mainittava.
Yhdistyksen kokouksissa on jäsenellä oikeus puhua suomeksi tahi ruotsiksi, ja on jokainen lausu
minen lyhyesti käännettävä toisesta kielestä toiseen.
Äänestys-oikeus on ainoastaan niillä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.
18 §.
Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä tulee jokaisen itse antaa vaalisetelinsä; ja saakoon johtokunta
niihin osaa ottaa, paitsi tilin tutkijain ja heidän sijaistensa vaalissa.
19 §•
Kaikki vaalit ovat toimitettavat suljetuilla lipuilla. Vaalilippu, joka on epäselvä tahi sisältää yh
distykseen kuulumattoman henkilön nimen, on kelpaamaton.
20 §.
Jos yhdistys, ennenkuin se ryhtyy jostakin asiasta päätöstä tekemään, määrää, että siitä tehty pää
tös on ainoastaan väliaikaisena pidettävä, voitakoon semmoista päätöstä, asiaa edelleen käsiteltäessä,
muuttaa. Muussa tapauksessa älköön päätöstä tarkisteltaessa, muutettako, mutta semmoisia lisäyksiä,
jotka eivät päätöksissä muutosta vaikuta, saatakoon kuitenkin tehdä.
Ennenkuin yhdistyksen päätös käypi täytäntöön, pitää, ellei jotakin eri tapausta varten toisin mää
rätä, pöytäkirja siitä lähinnä seuraavassa kokouksessa julki luettaman ja hyväksyttämän.
21 §.
Johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten väliset riitaisuudet ratkaistaan kompromissilla.
22 §.
Ehdotuksia muutokseksi tahi lisäykseksi näihin sääntöihin, niin myös kysymyksiä yhdistyksen ha
joamisesta ja sillä olevan omaisuuden käyttämisestä otetaan keskustelunalaisiksi ainoastaan vuosikokouk
sissa, ja ovat semmoiset ehdotukset annettavat yhdistyksen johtokunnalle viimeistään kolmea kuukautta
ennen vuosikokousta sekä ynnä johtokunnan lausunnon kanssa ainakin kuukautta ennen kokousta yh
distyksen huoneisiin esille pantavat.
Ylempänä olevassa kohdassa mainittuja asioita päätettäessä pitää kokouksessa läsnäolevista yhdis
tyksen jäsenistä vähintäänkin kahden kolmannen osan yhdistyä päätökseen, että se saatetaan päteväksi;
katsoa; ja älköön muutokset eli lisäykset sääntöihin käykö noudatettaviksi ennenkuin Hänen Keisarilli
sen Majesteettinsa lupa niihin on säädetyssä järjestyksessä hankittu.
Annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja sen Talousosastossa, Helsingissä, 12 p:nä Syyskuuta 1887.
Keisarillinen Senaatti on edellä-mainitun alamaisen hakemuksen itsellensä
esittelyttänyt ja näkee hyväksi, Helsingin Työväenyhdistykselle 18 p:nä
Tammikuuta 1884 vahvistetut säännöt kumoten, kelvoksia ja vahvistaa
tähän edelle otetun ehdotuksen säännöiksi mainitulle yhdistykselle, kuitenkin
sillä tarkemmalla määräyksellä I5:nen §:n oheen, että sanotussa §:ssä mai
nittuihin erinäisiin järjestys-ohjeisiin yhdistyksen keskuudessa muodostetuille
vakinaisille valiokunnille, komiteoille, toimikunnille, osastoille ja muille
yhteenliittäymyksille älköön sisällytettäkö mitään puheena olevia yhdistyksen
sääntöjä vastaan sotivia määräelmiä. Tätä kaikki asianomaiset alamaisuu
dessa noudattakoot.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä Hänen Suomen Senaattinsa.
Ch. Oker-Blom.
Fr. Derche.

W. von Daehn.
L. Meciieun.
Fredr. Palmroth..
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JÄSEN- JA OSASTOEUKU V. 1884—1923.
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»
Hj. Hammar
Eetu Salin
A. Johansson
Bmil Perttilä
»

»
»
V. Sohiman

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
I9I5
1916
1917
1918
1919
1920

»
»
»
»
M. Haikarainen
V. Perttilä
»
Tapani Uski
S. Nieminen
Oskari Rantala
T. Uski
Tapani Uski ja
E. J. Hämäläinen
K. Heinonen
J.Jalo
»
S. Hellsten
Tapani Uski

»
F. Numberg

K. A. Pastell
Emil Perttilä
K. A. Pastell
»
»
Salomon Hellsten
»
Matti Paasivuori
S. Nieminen
»
M. Rissanen

Sihteeri

C. F. Spennert
B. Grönlund
Aug. Lundqvist
»
»
Aug. J. Hjelt
J aakko Pehkonen
Villeh. Bkinan
V. Pekonen
A. Järvenpää
»
»
Osk. Groundstroem
Osk. Vilkman
A. H. Karvonen
Edvard Valpas
Otto Tiuppa
»
»
»
»
»
Osk. Lähde
Alex J ärvenpää
»
V. Perttilä
K. Korander
Ilmari Sinisalo
K. Ahlberg
»
K. E. Jaakkola
»

Tapani Uski
»>
J ussi Pietikäinen
T. Uski
S. Nieminen ja
0. Murtosalo
»

Yrjö Sirola

»
Tapani Uski
»
»
K. Kolula

Eino J alava
A. Siren
Emil Reino
Eino J alav a
I. Sinisalo
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R ah astonhoit aj a

Arttur Broberg
»
G. Alarik Biese
»
»
»
»

»
»
Karl Schvenzohn
»
Frans M. Orrela
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)»
»
»
»
Valter Leino
»
»
»
A. Siren
»
»

V. ig2i uusien sääntöjen voimaan tultua oli neuvostossa:
V. 1921 puheenjohtajana J. Suoniinen, varapuh. joht. E. Huttunen, v 1922 puheenjohtajana J. Suo
minen, varapuh. joht. E. Huttunen, v. 1923 puheenjohtajana M. Väisänen varapuh. joht. E- Hut
tunen ja v. 1924 puheenjohtajana E. Huttunen, varapuh. joht. Uuno Nurminen.

Johtokunnan virkailijoina:
V. 1921 puheenjohtajana M. Väisänen, varapuh. joht. K. Kolula, sihteerinä V. Sa’omaa, rahast. hoit.
A. Siren, v. 1922 puheenjohtajana M. Värsänen, varapuh. joht. K. Kolula, sihteerinä V. Salomaa, rahast.
hoit. A. Siren, v. 1923 puheenjohtajana K. J äntti, varapuh. joht. O. Niemi, sihteerinä V. Salomaa, rahast
hoit. A. Siren, v. 1924 puheenjohtajana O. Niemi, varapuh. joht. K. Karila, sihteerinä H. Moisio, rahast
hoit. A. Siren.
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Zenith

Kihla- ja

Omega

Kivisormuksia

Junghaus

Hopea- ja

Leijona

Uushopea-

KELLOJA

teoksia

ostatte

edullisem m]Pn

Hakaniemen Kello- ja Kultasepänjjike
Helsinki

Siltasaarenkatu. 14

Puhelin 2742

Helsingin Sähkötyöosuuskunta
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SILTASAARENK. 5

Asettaa

r. I.

PUHELIN 2857

valaistus- ja voimajohtoja.

Myy kaikenlaisia sähkötarpeita edullisemmin.
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VILHO OKSASEN
SIIRTO M AATAVARAI N TUKKULIIKE
LIISANKATU 12

HELSINKI

PUHELIN 3 71

MYY yhdistysten ravintoloille ja huvitilaisuuksiin
alituisesta varastostaan kaikkia kysyttyjä makeis-,
hedelmä- ja tupakkatavaroita suoraan tehtaitten
ja tarkimmilla päivänhinnoilla. Nopea toimitus!
Lähetetään myös maaseudullekin.

VILHO OKSASEN SIIRTOMAATAVARALIIKE
LIISANKATU 9

HELSINKI

PUHELIN 11581

MYY hyvinlajitellusta ja monipuolisesta varastos
taan kaikkia alaan kuuluvia tavaroita tarkimpiin
hintoihin hyvittäen samalla ostoksista
2 % ostoa/ennuksen.

TUPAKKATEHDAS FENNIA, HELSINKI
198 —

— Kuulehan, Kalle, nyt säästetään kovasti ennenkuin mennään naimisiin.
— Aivan niin ja panemme rahat

Elannon Säästökassaan.
Sieltä saamme

8 °/o korkoa.
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CARL KNIEF
MAKKARATEHDAS

TEHTAANKATU 38 - HELSINKI

a b.

-

PUHELIN 98 24

GUSTAV PAULIG O Y.
HELSINKI

PUHELIMET:
Johtajat..........55 11
Toimisto 51 ja 20 38
Ulkolinja .... 67 88

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KAHVIPAAHTIMO, SIKURITEHDAS JA
SIIRTOMAANTAVAROIDEN TUKKUKAUPPA
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2tvabian povsliinikbbas

BAST MA N
OY N
PILSNERIÄPÄ
PORTTERIA!
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YMÄR A B D R A H I M
HELSINKI

•

E

ISO-ROOPERTINKATU 28

EE

PUHELIN 1780

♦
1

1

VILLA-, PUMPULI- /A PELLAVAKANKAITA
Y. M. YM. RUNSAS VAKIKOI MA

f|
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TYÖVÄEN

URHEILULEHTI

ilmestyy joka viikko. Tilaushinta: ’/i vk. 45 mk., '/s vk. 24 mk., ’/* vk. 14 mk.
numerot: aikakauslehtimuotoinen 2 mk, sanomalehtimuotoinen 1 mk.

Irto

TYÖLÄISNAISTEN URHEILULEHTI

v.

ilmestyy v. 1924 Työväen Urheilulehti O. Y:n kustannuksella kerran kuussa.
Tilaushinta: '/a vk. 15 mk. ja '/a vk. 8 mk. Irtonumerot 1: 50.
laherma:

Sauvaliikkeitä
Vapaaliikkeitä

musiikin
musiikin

mukaan.
mukaan.

Hinta ro mk.
Hinta io mk.

Kaikista kustannustuotteistamme annetaan 20% levityspalkkio, jos vähintää 5 kpl. tilataan.
Tilauskuittikirjoja y. m. papereita lähetetään pyynnöstä.
Tilaukset tehtävä osotteella:

TYÖVÄEN URHEILULEHTI O.Y.

Helsinki, Eläintarhantie 1.

URHEILIJAT!
Urheiluvälineitä ostaessanne tiedustakaa aina ensin hintojamme
ennenkuin päätätte välineidenne ostosta. Kaikkia kesä- ja talviurheiluvälineitä päivän halvimmilla hinnoilla.

Työväen Urheiluväline O.Y. (Työläisurheilijain urheiluliike)
Helsinki, It. Viertotie 1.
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RASKAAN TYÖN TEKIJÄLLE suosittelemme:
Maitosuklaatamme

Voi masu kisatamme

parhaimmista kaakaopavuista
ja täysmaidosta.

erittäin urheilijoille.

Van iljasu kisatamme
halpa mutta silti hyvänmakuinen.
Päteväin tuntijain mielipiteen mukaan ovat suklaatuotteemme parhaita alallaan.

A. B. BLOMQVIST & C:O O.Y.
MAKEISTEHDAS

HELSINKI

Työväenosuuskaupat kautta maan myyvät kaikkia makeislajejamme.

K.ä y 11 ä e s s ä n n e

MANTEREEN KENKÄTEHDAS O.Y:N

KENKIÄ
huomaatte niiden jal
kaan sopivaisuuden
sekä työn ja tarveaineiden hyvyyden.

♦
OSTAKAA
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NIITÄ!

Jos haluatte erittäin hyvää

limonaadia, vichyä, sodaa ja mehuja,
kysykää aina meidän vanhastaan tunnettuja
valmisteitamme.

E.V. SALENIUKSEN KIVENNÄISVESITEHDAS
(PERUST. 1884)

ISO ROOBERTINK. 52

HELSINKI

PUHELIN 756

RUOKALA
ANNANKATU 6
PUH. 9905
sekä

RUOKALAT
ISO-ROOPERTINKATU 16
PUH. 4457
ja
FREDRIKINKATU 38

A R V.
HYVIÄ JA

YLEISÖLLE SUOSITELLAAN
RAVITSEVIA R U O K A - A N N O K S I A
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KUVALAATTOJA
(KLICHEITÄ)

valmistaa
kaikkiin kuvittamistarkoituksiin
nopeasti, hyvin ja kohtuu
hinnoilla

OSAKEYHTIÖ KUVATYÖ
HELSINKI

- PORTHANINK. 7, 4:S LINJA 8

A. Kollanuksen Kaljatehdas
Helsinki, 4 linja N:o 1
*

Suosittelee arvoisille kaljan kuluttajille hyväksi tun
nettua korkeavierrevoimaista ja ravitsevaa kaljaa.
H U O M.! Tilaukset toimitetaan nopeaan ja
huolellisesti. PUHELIN 45 24.
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E. HEINÄSEN
L.EJ..P.O

KALLIOSSA
3 linja n;o 18
Puhelimet 20 96 ja 9940

Sivumyymälät
Pitkänsillanranta n:o 15
ja Kastréninkatu n:o 12

SUOSITELLAAN

ARVOISALLE

YLEISÖLLE

M E L L A
OSAKEYHTI

O

N

MAKEISET

— tällä merkillä varustettuja —

OVAT AINA JA KAIKKIALLA PARHAAT!
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[

Lastenne hampaat säilyvät parhaiten,
jos tarjoatte niille valmistamiamme

AITO, JAZZ, LULU

ja

DERBY

KARA M ELLEJÄ M ME
Miellyttävän makuisia, pehmeitä, todellisia herkkuja.
Säästäkää hampaitanne, se tuottaa Teille jatkuvaa elämäniloa.

Suomen Teknillinen Tehdas O.Y.
Helsinki.

I. SOKOLOFF
TUKKULIIKE
KONTTORI:
VARASTO:

UNIONINKATU 15
LÄNSI RANTA 14

PUHELIMET 3511 & 3561
YKSIT. PUH. 2511
SÄHKOOS.: SOKOLOFF

TUOR. KUIVAT. HEDELMIÄ. SILLIÄ, SIPULIA y. m.
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LIHAKAUPPIAIDEN TUKKUKAUPPA O.Y.
HELSINKI, ITÄ VIERTOTIE i
PUHBL.

5178,

12287, 8599, 5664

Lihan, voin, munien, juuston ja siirtomaantavaroiden tukkukauppa.
Tuontiliike.

LIHAMYYMÄLÄT HAKANIEMEN HALLISSA ja I. VIERTOTIE 1

N. ISTOM1N
JAUHO-ERIKOISLIIKE LEIPUREILLE
Helsinki, Erottaja 2
Puh. 297 ja 117 78

HUOMJ. RUISJAUHOMYLLY ITSELLÄ

—- 208

O S U U S TUKKUK A UiPiP A R. L.

EDISTYSMIELISTEN OSUUSKAUPPOJEN KAUPALLINEN KESKUSLIIKE

Myynti vuonna 1923 noin 465 miljoonaa markkaa.

PÄÄKONTTORI HELSINGISSÄ
VIRONKATU 5 • PUHELINKESKUS N:o 12750

Ky sy k ä ä

O. Y. W A L V E N
KENKÄTEHTAAN
hyviksi tunnettuja teoksia
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Miksi otan henkivakuutuksen

KAN SAS SA
9■
KANSA on vähäväkisten kansanluokkien oma, kansanvaltaisilla perus
teilla toimiva HENKIVAKUUTUSLAITOS.
KANSA on turvallinen. SEN POHJAPÄÄOMA ON io MILJOONAA
MARKKAA.
KANSAN vakuutusehdot ja -maksut ovat oikeudenmukaisimmat ja edul
lisimmat.
KANSAN nopea edistyminen merkitsee voittoa vähäväkisten kansanluok
kien taloudellisille pyrkimyksille.
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KUSTANTAJA: HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS

HINTA 12 MARKKAA

