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KOLME VUOSIKYMMENTÄ
SUOMEN P U U T E 0 LUIS U U ST YO VÄE N LIITON
KOTKAN OSASTON TÄYTTÄESSÄ
30 VUOTTA.

Jo
Ei
Yö
on

kolme vuosikymmentä! On siinä taivalta.
säästytty me huolelta ja eikä vaivalta.
ollut on, yö pimeä, mut päivä armas taas
lempeen säteen heittänyt sun tuskaas siitirimpaas.

Sa
ja
ne
ja

muistoin haahteen astut taas. sen työnnät vesille,
kuvat, ammoin vaalenneet, astuvat esille;
valloittavat sielusi, ne vaihtuu, palajaa
tuhat vanhaa muistoa, ah, aatokseesi saa.

Näät ajan, jolloin sinua sai ylväät tyrkkiä.
Sun kiehui mieles, salassa kai puistit nyrkkiä,
mut yksin olit, avuton, niin sinä kani muut,
sai huokaukses hiljaisuus ja vaiti pysyi suut.
Te
on
Se
se

vaelsitte varjossa, elitte loukossa,
joukko suuri — voimaa vain ei ole joukossa.
veretön, se väritön. Kas, mitä mietitkään,
oli miete yhden vaan ja päätös yhden pään.
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Mut hetkes tuli, aikasi jo oli kerätä,
jo alkoi joukko voimiaan ja miestä kerätä.
Se joukko tajus: tuhannen kun vaati, pyrki, pyys ’,
se määrään vie, sun voimasi on yksimielisyys.
Niin. Yksi mieli, tahto vaan, näin olet näkevä
tää kuinka kansa Kullervon on uljas, väkevä.
Sen kyllin kauan leipähän on kivi leivottu,
jo riittäköön, jo alkakoon tuo tuima taistelu. —
Oi, muistat tänään, juhlija, tään nousun-hetkesi,
kun vitkaan, vitkaan vaelsit kaikk’ elon retkesi,
käyt pitkän matkan polkuja, vuos’ liittyy vuotellen,
ja toivo, ilo, pettymys, nuo tutut sydämen
ne vuorottelee kerrallaan: näit voiton tiimoja,
ja murhetta näit, halloja, vilua, viimoja.
Yks’ oli halla ankarin ja valjuin kalman yö,
kun näytti niinkuin iäti ois hukkaan mennyt työ.
Ei mennyt! Ylösnousuun taas jo kellot kumajaa. —
Puun kansaa oot! Kuin hongikko, mi uljas humajaa
päin ylpein salon sinessä, niin sieluss’ humiskoot
nyt juhlalaulu korkea, sa sunnuntaissa oot.
Nyt pääs oot pitkän taipaleen. Käy muistoin vuorelle.
Tee lujaks’ liitto. Vanhus sä, nyt kätes nuorelle.
Niin, nuoret! MeilT on menneisyys — teiss’ aukee
aamun maat.
Puun kovemmat kuoret ne ain’ olkoot voitokkaat!
P. SALMENOJA
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Suomen Puuteollisuustyöväen liiton osasto
n:o 74:n 30-vuotiskertomus.
Sahateollisuudessa ja sen sivuammateissa työskentelevien työläis
ten järjestäytyminen maassamme on verrattain nuorta. Vaikka sa
hateollisuus on ollut Suomen huomatuimpana teollisuutena — josta
johtuu että mainittu teollisuus on koonnut huomatuimman osan työ
läisiä ammattialalleen — on ammatillinen järjestäytyminen työläis
ten keskuudessa ollut verrattain hidasta ja vaikeaa. Sitä kuvaa var
sin selvästi se, että esim. ensimmäinen huomattavin palkkaliike saha
teollisuuden alalla käytiin Hallassa v. 1898, mutta ammattiosasto
mainitulle paikkakunnalle perustettiin vasta 8 vuotta sen jälkeen
v. 1906. Selvää selvemminkin osoittaa tämä, että vaikka työläiset
olivat pakotettuja yhteisvoimin puolustautumaan kapitalistien riis
toa vastaan, ei sittenkään oivallettu kiinteän, jatkuvan joukkotoiminnan merkitystä, joskaan ei järjestäytymisen välttämättömyyttä
vieläkään suuret työläisjoukot käsitä ; siksi heikkoa on järjestäytymi
nen saha- ja lautatarliatyöläisten keskuudessa.
Kotkan kaupunki, joka on syntynyt noin 50 v. sitten miltei yk
sinomaan sahateollisuuden ansiosta, on kehittynyt Suomen huomatuimmaksi sahateollisuuden vienti- ja keskuspaikaksi, siitä syystä,
että Kotkalla on verrattain hyvä ja myrskyltä suojattu satama ja
myös hyvä, sahateollisuudelle välttämätön kauas sisämaahan ulot
tuva tukkien uittoväylä, nimittäin Kymijoki. Luontaisten edelly
tystensä vuoksi onkin Kotkan kaupunki kehittynyt Suomen suurim
maksi puutavaran sahaus- ja vientipaikaksi.
Työväki alkaa järjestäytyä.
Teollisuus vaatii määränsä työvoimaa ennenkuin se voi tehtais
saan raaka-aineista mitään tarvetta muokata. Työvoimaa nopeasti
kehittyvälle teollisuudelle oli alussa vaikea saada, kun ei ollut rauta
tietä ja vesi-, kuin myöskin maantieliikenne oli alkeellista. Saha
teollisuuden alkuvuosina Kotkassa olikin kykenevästä työvoimasta
puute, ’ .nnes Kotkan rata valmistui vuonna 1890, jolloin sisämaasta
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etenkin Savosta muutti tänne työväkeä ”kultapäiville ”, kuten sitä
sanottiin. Kotkaa onkin kutsuttu ”Savolaisten Ameriikaksi”.
Alussa lienee työnantaja maksanut työläisilleen tavallista parempia
palkkoja, mutta kun työväki lisääntyi suuremmaksi kuin nouseva
teollisuus tarvitsi, alkoivat palkatkin laskea ja työnantajien ”rautakorko” alkoi painaa työläisiä monella eri muotoa. ”Rautakoron”
poljennasta johtui että työläiset alkoivat pohtia keinoja millä voisi
suojella itseään työnantajien puristukselta. Kotkassa järjestäytymi
sen välttämättömyys sahateollisuuden alalla ensimmäisenä oivallet
tiin. Kotkan saha- ja lautatarhatyöläisten vuonna 1898 perustama
ammattiosasto onkin ensimmäinen ammatillinen järjestö sahateolli
suuden alalla Suomessa,
Osaston perustamisesta, samoin kuin sen alkutoiminnasta, ei voida
yksityiskohtaisempaa selostusta antaa syystä, että perustetun osaston
toiminta ensimmäisinä vuosina oli laimeata ja jokseenkin heikkoa, jo
ten perustamis- ja alkuhistoriikkiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi suurta
huomiota. Ainehisto on perustamis- ja ensivuosilta jäänyt heikoksi
ja on tästäkin vähäisestä ainehistosta vuosien varrella etenkin v.
1918, — jolloin osaston omaisuus oli valkoisten hallussa — joutunut
surkuteltavan paljon hukkaan. Niistä vähäisistä tiedoista, jotka
osaston alkuajoilta ovat saatavissamme koetamme seuraavassa luoda
osaston alkuhistorian.
Kotkan työläisten kunniaksi voimme lukea että ensimmäiset yh
teiset huomattavimmat liikehtimiset tapahtuivat täällä heränneen
”juomalakon” yhteydessä raittiusliikkeen hyväksi. Eräänä tämän
”juomalakon ” aikaan saamassa kokouksessa Norskan kalliolla ke
väällä 1898 heräsi kokouksessa saapuvilla olleiden saha- ja lauta
tarhatyöläisten keskuudessa ajatus: ammattiosaston perustamisesta.
Heränneen ajatuksen ansiona voimme pitää sen, että kesäkuun 12
p :nä samaa vuotta pidettiin Kotkan saha- ja lautatarhatyöläisten
yhteinen kokous, jossa päätettiin perustaa ammattiosasto vuonna
1888 perustetun Kotkan Työväenyhdistyksen yhteyteen.
Kokouk
sessa valittiin toimikunta sääntöehdotusta laatimaan.
Toimikun
taan valittiin seuraavat henkilöt: K. Heikkilä Norjansahalta, A.
Kaipainen Vanhaltasahalta, J. Fäld Hovinsaarensahalta, J. Hellsten
Hietasen sahalta ja V. Reinikainen Tärpättitehtaalta. Näitä henki
löitä ynnä tähän lisättynä: K. Broas, S. Lång, T. Lång, voimmekin
pitää osastomme syntymisen alkuunpanijoina. Mainitussa kokouk
sessa ”ristittiin” osasto ”Kotkan Saha- ja Lautatarhatyöläisten am
mattiyhdistykseksi”. Valittu sääntötoimikunta saikin työnsä sii
hen kuntoon että jo saman kuun 19 p :nä pidettiin uusi kokous, jossa
luettiin laaditut säännöt, jotka pienillä muutoksilla hyväksyttiin;
samalla valittiin osastolle varsinainen johtokunta.
Johtokuntaan
valittiin seuraavat henkilöt: K. Heikkilä puheenjohtajaksi, A. Kal
lio kirjuriksi, T. Lång rahastonhoitajaksi, muiksi jäseniksi: S. Lång,
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Osaston nyTt. toimikunta.
Seisomassa vas. lukien: V. Rämö, T. Kujala, I. Ruotsalainen, K. Hirvonen
(rahast.lioitaja), Hj. Rautjärvi (pää-jäseukirjuri), M. Leino, T. Lehtinen, L.
Ikonen. Istumassa vas. lukien: Abel Markkanen, Aug. Kunnari, P. Heinonen
(sihteeri), V. Sadinmäki (puheenj.), Alex Markkanen ja E. Puumalainen.

K. Broas, E. Andersson ja V. Ikonen. Kokouksessa oli saapuvilla
50 henkeä.
Osaston varsinainen toiminta alkoi 31 p :nä heinäkuuta samana
vuonna, jonka päivämäärän osasto on myöskin myöhemmin Saha
teollisuustyöväen liitolle tekemässään ilmoituksessa merkinnyt osas
ton perustamispäiväksi.
Kuten edellä jo huomautimme, ei osaston toiminnassa ensimmäi
siltä vuosilta ole tiedossamme mitään erikoisempia tapahtumia.
Mutta mikäli niistä hajanaisista tiedoista selviää, on osasto ensivuosina kohdistanut pääasiassa toimintansa jäsenmääränsä kartutta
miseen, siis valistustyöhön, jos sitä siksi voimme nimittää, sillä siksi
alkeellista se kaikesta päättäen on ollut. Valistustyön huonoon tulok
seen on suurelta osalta vaikuttanut valistettavien heikko sivistystaso
sillä alkoholi teki pimeätä ja turmelevaa työtään Kotkan työväen
keskuudessa. Juominen oli yleistä, ei yksin vapaa-aikoina, vaan
kertovatpa elähtäneemmät työmiehet kuinka työmaallakin oli ”olutrisu” taapelin välissä, josta työn lomassa käytiin kurkkua kastele
massa. Vapaa-ajat — mikäli niitä oli, ottaen huomioon pitkän työ
päivän — istuttiin ”härkäpyllyssä ” tai korttimäessä, joten aikaa ei
riittänyt työväestölle tärkeiden kysymysten pohtimiseen. Niidenkin
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harvojen yksilöiden, jotka käsittivät järjestäytymisen välttämättö
myyden — toiminta ja työskentely silloisella ”ohdakkeisella vai
niolla” oli työlästä ja vaikeaa. Keskusteluinpa jo seuraavan vuo
den marraskuun 4 p :nä kokouksessa osaston toiminnan lakkauttami
sesta, koska osanotto kokouksiin oli surkean laimeata ja jäsenluku
kokonaisuudessaan oli huvennut miltei olemattomiin. Tässäkin ko
kouksessa oli saapuvilla — niin kerrotaan — ainoastaan 10 jäsentä.
Kaikista vaikeuksista huolimatta ja työläisten välinpitämättömästä
suhtautumisesta osaston olemassa oloon, päätettiin kuitenkin osaston
toimintaa jatkaa tahi ainakin nimellisesti pitää osasto hengissä. Toi
vottiin että toiminta tulevaisuudessa virkistyisi ja työläiset kehittyi
sivät ymmärtämään järjestäytymisen välttämättömyyden.
Kokouksia pidettiin alkuvuosina harvoin. Kokouksissa käsiteltiin
pääasiassa osaston taloudellisten asioiden järjestelyä, mutta keskustel
lunpa näiden ohella muistakin työväestölle tärkeistä elinkysymyk
sistä. Näistä kertoo osastomme historia m.m. seuraavaa: ”Osaston
perustamisvuonna, joulukuun 18 p :nä pidetyssä kokouksessa hyväk
syttiin yksimielisesti 10-tuntisen työpäivän periaate. Samoin kes
kusteltiin ammattiosastojen merkityksestä työväestölle. V :n 1899
lopulla osaston kokouksessa lausuttiin toivomuksia, että jos kenellä
tahansa saha- ja lautatarhatöissä olevalle henkilölle työnteettäjien
puolesta tehdään laittomasti, pitää siitä heti ilmoittaa ammattiosas
tolle, eikä omin päinsä ryhtyä mihinkään rettelöihin ■ ja jos syytä on,
niin on ammattiosaston ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohtien pois
tamiseksi.”
Työnantajien suhde ammattiosastoon.
Tälläkin paikkakunalla, niinkuin muillakin, ovat työnantajat heti
alunperin käsittäneet työväestön järjestäytymisen tarkoituksen. He
ovat tienneet että he eivät voi järjestäytyneitä työläisiä riistää mie
lin määrin, vaan kykenevät järjestyneet työläiset huomattavassa
määrässä ehkäisemään työnantajien taholta tulevan häikäilemättö
män riiston. Tämän vuoksi koettavatkin työnantajat kaikilla keinoin
ehkäistä työväen järjestöjen kasvamista ja voimistumista. Yhtenä
keinona tarkoitustensa toteuttamiseen: käyttävät he järjestyneitten
ja etupäässä järjestöjen toimihenkilöiden boikoteerausta.
Osastomme on saanut heti syntyvuosista alkaen tuntea tätä työn
antajien vastataistelua. Luonnollisesti vaikutti työnantajain menet
tely nuoreen ja heikkoon osastoomme heikentävästi. .Jo toisen toi
mintavuoden aikana sai osasto tehtäväkseen puolustaa jäseniään
työnantajan mielivallalta. Eräskin osaston jäsen eroitettiin työpai
kastaan Norjansahalta aiheettomasti. Osasto kääntyi työnantajan
puoleen valitsemalla lähetystön johtajien puheille asiaa tiedusta
maan. Johtajat ottaen huomioon osaston heikkouden, ei suostuneet
asiaa selvittämään. Vielä koetettiin sos.dem. puoluehallinnon avulla
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Emil Andersson
Osaston perustavia jäseniä.
Kuulunut osastoon 30 vuotta.
Kuoli tänä vuonna.

S. Lång
Osaston perustavia jäseniä.

saada asialle suotuisaa ratkaisua, mutta siinäkin epäonnistuttiin, jo
ten asia jäi lopullista tulosta vaille.
Luonnollisesti työläisten osastonsa välityksellä esittämiin palkankoroituspyyntöihin y.m. työläisten olosuhteita parantaviin vaatimuk
siin — työnantaja suhtautui ylimielisesti. Työläiset heikosti järjes
täytyneinä eivät voineet työnantajan mielivaltaisuuksia ehkäistä.
Niinpä kerrotaan osastomme vuosikertomuksessa työnantajien suh
tautumisesta osastoomme m.m. seuraavaa: ”V:sien 1904—1905 vaih
teessa Norjan sahalla tapahtunut raamisahurien työrettelö, joka ai
heutui uudesta palkanmaksutavasta, oli osaston käsiteltävänä, ja
päätettiin pitää yleinen sahalaisten kokous, jossa tuli selville, että
uusi palkanmaksutapa alentaa työpalkkoja. Sentähden valittiin 5miehinen komitea saattamaan isännistön tietoon kokouksessa selvin
neen mielipiteen ja esittämään, että uusi palkkausjärjestelmä peruu
tettaisiin. Työmiehet jäivät tässä häviölle, sillä isännistö ei suostu
nut peruuttamaan uutta palkkausjärjestelmää. Eikä osasto voinut
heitä siihen pakottaa.” Osa miehistä erosi työstä, mutta työnantaja
hankki eronneiden tilalle uudet miehet.
Osaston toiminta vuodesta 1905 lähtien.
Vuonna 1905 oli maamme työväestön yhteiskunnallinen toiminta
verrattain vilkasta. Ja laajoja työläisjoukkoja käsittävää. Sysäyk
sen toiminnan laajenemiseen ja joukkojen liikehtimiseen antoi Venä
jällä puhjennut suurlakko, joka tempasi pyörteisiinsä Suomenkin.
Suurlakko antoi virkeyttä ja toimintaintoa kaikille maamme työväen
järjestöille. Osastommekin toiminta elpyi, jäsenmäärä kohosi, ko/ 9 /

kouksia pidettiin lukuisemmin kuin aikaisempina vuosina. Mainit
tuna vuonna kokoontui johtokunta 11 kertaa; osaston kokouksia pi
dettiin 7 kertaa ja osaston aloitteesta kutsuttiin yleisiä kokouksia 2
kertaa. Osaston kokouksissa keskusteltiin osaston toiminnasta ja me
nettelytavoista ammatillisessa liikkeessä. Yleisissä kokouksissa kes
kusteltiin järjestymättömien työntekijäin ja työnantajien välisestä
selkkauksesta. Osaston jäsenmäärä vuoden lopussa oli 93 henkeä.
Järjestymättömienkin keskuudessa kasvoi luottamus osastoon ilme
ten se jo seuraavan vuoden huomattavassa jäsenmäärän nousussa.
Jäsenmäärä vuonna 1906 oli 239 henkeä. Toimintakin oli jo aikaan
katsoen koko lailla vilkasta: johtokunta kokoontui 15 kertaa, osaston
kokouksia pidettiin 15, joista 5 ylimääräistä. Saman vuoden kerto
muksen mukaan käsiteltiin jo palkkakysymyksiäkin joista lähem
min tuonnempana. Näiden vuosien periaatteellisista toiminnoista
ei ole tarkempia tietoja.
Osastomme osuus Sahateollisuustyöväen liiton syntyyn.
Yhteistoiminnan välttämättömyys lähiseutujen salia- ja lautatarhatyöläisten kanssa tajuttiin osastossamme jo v. 1903. Eräässä v.
1903 pidetyssä osaston johtokunnan kokouksessa J. Aaltonen alusti
kysymyksen: ''Kuinka voitaisiin saada aikaan yhteistoiminta lähi
seutujen sahatyöläisten kanssa?” Johtokunta päätti tämän kysy
myksen johdosta kutsua lähiseudun työläisiä asiasta keskustelemaan.
Kokous pidettiinkin syyskuun 20 p :nä 1903, jossa oli saapuvilla
paitsi osastomme edustajia Sunilan — Hallan — ja Hietasen sahaja lautatarhatyöläisten edustajat. Tässä kokouksessa lausuttiin jo aja
tuksia koko maata käsittävän "ammatillisen liittojärjeston” perus
tamisesta saha- ja lautatarhatyöläisten kesken. Tässä kokouksessa
valittiin komitea pitämään vireillä asiaa. Yhteistoiminnan laajenta
misen välttämättömyys kasvoi yhä voimakkaammaksi. Niinpä jo
seuraavan vuoden eli 1904 alkupuolella heräsi uudelleen kysymys
yhteistoiminnan laajentamisesta edes Kotkaa ja lähiseutuja käsittä
väksi. Asiassa päästiinkin niin pitkälle, että huhtikuun 17 p :nä
päätettiin perustaa "Kotkan ja ympäristön Paikallisjärjestö”,
johon voi kuulua, mikä ammattikunta tahansa, kuin myös työväen
yhdistykset. Puheena olevan järjestön sääntöjä emme ole onnistu
neet saamaan käsiimme, mutta näyttää tällä järjestöllä olleen ver
rattain laajat valtuudet niin ammatillisessa kuin valtiollisissakin
kysymyksissä työttömyys- ja lakkorahastoineen. Paikallisjärjestön
toiminta alkoi v. 1906 alusta, mutta kesti se vain v. 1907 loppuun.
Koko maata käsittävän saha- ja lautatarhatyöläisten ammattilii
ton perustamisesta oli heti suurlakon päätyttyä keskusteltu useilla
eri paikkakunnilla. Ratkaisevaan otteeseen ei vielä uskallettu ryh
tyä, kun ei ollut varmoja tietoja saha- ja lautatarhatyöläisten am/ 10 /

T. Lång
Osaston perustavia jäseniä.

K. Broas
Osaston perustavia jäseniä.

matillisesta järjestäytymisestä. Jopa edellä mainittu ”Kotkan ja ym
päristön Paikallisjärjestö” oli vuoden 1906 huhtikuulla aikeissa ryh
tyä oikein tositoimiin asiassa. Mutta jostakin tuntemattomasta syystä
nekin aikeet jäivät toteutumatta.
Sittemmin tuli sopiva tilaisuus liiton perustamisajatuksen toteu
tettavaksi ottamiselle. Kesäkuun 3—6 p :inä 1906 pidettiin Tampe
reella tehdastyöväestön edustajakokous. Tampereen saha- ja lautatarhatyöläisten ammattiosasto ehdotti, että mainittuun kokoukseen
lähetettävät sahateollisuustyöväestön ammattiosastojen edustajat
valtuutettaisiin tekemään päätöksiä liiton perustamisesta.
Tämä
ehdotus näyttää saaneen yleisempää kantavuutta, sillä kesäkuun 6
p :nä 1906 pidettiin Tampereen Työväenyhdistyksen talolla mainit
tuun tehdastyöväestön edustajakokoukseen saapuneiden saha- ja
lautatarha-ammattiosastojen edustajain yhteinen kokous.
Tämän kokouksen avasi osastomme jäsen Arvid Nyberg, samalla
kysyen, ovatko kokoukseen saapuneet edustajat valtuutetut teke
mään kokouksessa esille tulevista kysymyksistä sitovia päätöksiä.
Tähän vastattiin myönteisesti, joten liiton perustamiseen voitiin ryh
tyä. Kokouksessa lausuttujen mielipiteitten perusteella katsottiin
liitto perustetuksi. Nimeksi hyväksyttiin Suomen Sahateollisuustyö
väen liitto. Osastoamme edusti tässä kokouksessa A. Nyberg ja V.
Berg, toimien ensinmainittu kokouksen puheenjohtajana. Kokouk
sessa valittiin väliaikainen toimikunta ja tulivat siihen valituiksi A.
Nyberg Kotkasta, J. Lahtinen Helsingistä, V. Heimonen Hallasta,
H. Turunen Uuraasta, H. Reinikainen Muolaasta ja V. Berg Kot
kasta. Toimikunnan ensimäiseksi kokoontumispaikaksi määrättiin
Helsinki. Toimikunnan tehtäväksi jätettiin liiton toiminnan alkuvalmistelut, sääntöjen laatiminen, agitatsionityö y.m.
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Toimikunta saikin työnsä siihen kuntoon, että vuonna 1906
voitiin pitää liiton ensimäinen edustajakokous Kotkassa joulukuun
3, 4 ja 5 p :nä. Edustajia oli kokouksessa 22 eri osastosta. Osastoam
me edusti tässä kokouksessa J. Aaltonen ja J. Liikanen. Edustaja
kokouksessa käsiteltiin: väliaikaisen toimikunnan toimintakertomus,
toimikunnan laatimat liiton ja osaston säännöt tarkastettiin ja
hyväksyttiin, keskusteltiin liiton oman äänenkannattajan kustanta
misesta, joka varojen vähyyden tähden jätettiin sikseen, vielä hyväk
syttiin tilit ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Lii
ton varsinainen toiminta alkoi 1 p mä elokuuta 1906. Saman kuun
lopussa mainitaan liitossa olleen osastoja 11 ja jäseniä 586. Vuoden
lopussa oli osastoja 24 ja jäseniä 1,567.
Liiton perustamisesta ja alkutoiminnasta tarkempaa selostusta
emme katso tässä tarpeelliseksi, koska se ei kuulu osastomme varsinaisieen toimintaan. Tyydymme vaan toteamaan, että osastomme
osallisuus liiton syntyyn oli siksi huomattava, ja osastomme maamme
vahvimpia sahateollisuuden alalla, niin että liiton kotipaikaksi hy
väksyttiin yksimielisesti Kotka. Osasto liittyi perustettuun liittoon
virallisesti 1 p :nä elok. 1906.
Jäsenien huolto.
Osastossamme on heti alusta lähtien kiinnitetty huomiota jäsenien
huoltoon, sikäli kuin siihen on ollut mahdollisuuksia. Jo helmikuussa
1899 perustettiin osaston yhteyteen työttömyyslainarahasto, josta
jäsenille annettiin työttömänä ollessa lainoja. Missä määrin jäsenet
rahastoa käyttivät ja kuinka paljon siinä oli varoja, ei ole tiedos
samme. Kassan toiminta jatkui aina vuoteen 1908 asti. Sairaus- ja
hautausapurahastokin oli jonkun aikaa toiminnassa ja lienee se
perustettu v. 1900 paikkeilla.
Toiminta vuodesta 1907 eteenpäin.
Vuosi 1907 osastomme toiminnassa muodostui suurmerkitykselliseksi. Sinä vuonna esiintyi useita palkkaliikkeitä. V. 1906 ratkaise
matta jäänyt Hovinsaaren sahan taaplaajien asia, jossa taaplaajat
vaativat lisää työvoimaa, sillä he eivät ehtineet taaplata tavaroita
tapuliin niin paljon kuin niitä sahasta tuli. Osasto luovutti asian
selvittelyn Paikallisjärjestölle. Asia sai kuitenkin uuden käänteen,
kun työnantaja ilmoitti hankkivansa taaplauskoneet. Koneitten käy
täntöön tultua helpottui taaplaajain työ, työaika lyheni, jopa niin
paljon, että ei tarvinnut tehdä kuin noin 5—6 tuntia päivässä enti
sen 8—9 tunnin asemesta, palkkojen pysyessä ennallaan. Koneitten
käytäntöönotto merkitsi siis taaplaajille voittoa.
Saman vuoden toukokuun 1 p :nä pidetyssä osaston kokouksessa
hyväksyttiin Vanhan sahan työläisten laatima palkkauslista ja sen
/ 75 /

O. Reinikainen
Osaston vanhimpia jäseniä.

Emil Viirman
Osaston vanhimpia jäseniä,
liitt. 1906.

esittäminen työnantajille jätettiin paikallisjärjestön huoleksi. Työn
antaja suostui vaatimuksiin ennenkuin puheenaoleva järjestö edes
ehti asiaan puuttuakaan. Sopimus, joka tehtiin, tiesi työläisille palk
kojen koroitusta ja työehtojen parannusta. Kauan eivät työläiset
saaneet voittonsa hedelmiä nauttia, sillä jo seuraavana syksynä
lopetti sahan omistaja liikkeensä ja työläisten oli siirryttävä muualle
työnansiolle.
Toukokuun 12 p :nä hyväksyi osasto Norjan ja Hovinsaaren
sahojen lautatarhojen työläisten palkkauslistat, jotka jätettiin 5-henkisen komitean huoleksi esittää työnantajalle. Tämä palkkaliike täy
tyi jättää osittain puolitiehen etenkin mikäli se koski naisten palk
koja ja työoloja, sillä näihin olisi vaadittu suurempia muutoksia,
joita työnantaja ei hyväksynyt. Osaston puolesta ei voitu ryhtyä
jyrkempiin toimenpiteisiin, sillä tulossa oli vakavampia selkkauksia,
joista seuraavassa laajemmin.
Saman kuun 23 p :nä pidetyssä osaston ylimääräisessä kokouk
sessa oli keskusteltavana: olisiko syytä ryhtyä puolustamaan edelli
senä keväänä perustettua satamatyöläisten osuuskuntaa, jonka tar
koitus oli saada satamatyöt haltuunsa Kotkassa. Mainitun osuuskun
nan kilpailijaksi perustivat kapitalistit osakeyhtiön nimeltä: ”The
Federation Stevedoring of Finland”, joka oli hankkinut ulkolaisilta
laivayhtiöiltä töitä, ja kun sillä ei ollut toivoa saada Suomesta riit
tävästi työväkeä, oli se hankkinut niitä Virosta. Kokous katsoi tämän
kapitalistien menettelyn tähtäävän paikkakunnan työläisten oikeuk
sien polkemiseen ja työväen järjestöjen tappamiseen. Katsottiin asia
kuitenkin niin vakavaksi, ettei voitu yksin ryhtyä mihinkään toi
menpiteisiin, vaan päätettiin kutsua Kotkan ja ympäristön saha- ja
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lautatarhatyöläisiä kokoukseen asiasta neuvottelemaan. Kokous pi
dettiinkin toukokuun 27 p :nä, ja oli siinä saapuvilla noin 600 työ
läistä. Kokouksessa päätettiin, että yleislakkoon ei lähdetä, vaan että
kieltäydytään leikkaamasta ja lastaamasta puutavaraa, jota aiotaan
mainitun yhtiön toimesta Kotkan satamassa lastata. Päätöksestä
ilmoitettiin sahojen omistajille kirjelmällä. Lakko alkoi 1 p :nä kesä
kuuta, ja käsitti se noin 2,000 työläistä. Sahojen omistajat pitivät
kokouksen, jossa päättivät ilmoittaa työläisille kirjelmällä, että ellei
työläiset palaa töihin 5. VI :een mennessä, niin julistavat he yleisen
sulun kaikissa sahoissa, lautatarhoissa, uittoväylillä ja metsätöissä,
joka tulisi käsittämään noin 7,000 työläistä. Kun työläiset eivät
palanneet töihin 5. VI, sanottiin kaikki työläiset irti 16 päiväksi
kesäkuuta.
Työläiset valitsivat keskuudestaan komitean asiaa ajamaan, lakkoliikkeen johdosta syrjäytettiin Sahaliitto ja Suomen Ammattijär
jestö. Komitea vastasi työnantajain sulku-uhkaan seuraavalla kir
jelmällä :
”Kotkan Sahanomistajain Liitto.
Herrat Sahanomistajat!
Koska pidämme epäjohdonmukaisena senlaista vastauksen antoa
kirjelmäänne, jota K. S. Liitto ehdottaa, syystä että meidän menette
lytapaamme ei siten voitaisi mitenkään perusteellisemmin selvittää,
olemme pakoitetut täten kirjeellisesti antamaan Teille vastauksen.
Ensiksi tahdomme huomauttaa että ensimäinen Teille lähettämä
kirjelmämme ei voinut selvittää tätä asiaa niin tarkoin kuin asia vaa
tii, vaan oli toivomuksemme Herroilta Sahanomistajilta saada jon
kinlainen vastaus kirjelmäämme ja tämän perusteella meillä olisi
hyvissä ajoissa ollut tilaisuus saada menettelytapamme kokonaisuu
dessa selvitettyä; näin ollen olisi myöskin jonkinlainen solidaarisuus
herrojen Sahanomistajain ja lautatarhatyöläisten kesken saatu
aikaan, joka nyt, kirjelmästänne päättäen, on vähällä raueta. Kui
tenkin toivomme vieläkin että ITrat Sahanomistajat eivät ryhdy senlaisiin toimenpiteisiin jotka omia liikkeitänne vahingoittaa, sillä mei
dän toimenpiteemme eivät voi sitä tehdä enempää kun meillä on mil
loinkaan ollut aikomustakaan sellaiseen. Tässä kyseessä olevassa
asiassa, kun sitä tarkemmin ajatellaan, ei ole hyödyksi enempää Her
roille Sahanomistajille kun työntekijöillekään olla välinpitämätön
asian kulkuun. ”The Stewedores Federation of Finlandin” toi
minta liikkeenä, tällä paikkakunnalla, ei ole meille työläisille,
enempää kun se on Teillekään haittana, emmehän me voi ryhtyä
boikotteeraamaan mitään affäärilaitosta jolla on lainmukaiset oikeu
det siihen, eikä meillä ole siihen ollut haluakaan. Mutta se tapa,
millä sanottu affäärilaitos on alkanut kilpailunsa kirjeessänne maini
tun osuuskunnan kanssa, se on halveksittavaa.
Olemme
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varmasti vakuutettuja että Te, Hrat Sahanomistajat, asettautuessanne meidän näkökannalle tässä asiassa, myönnätte että tässä mei
dän menettelyssämme ennen mainittua liikettä kohtaan on pidetty
silmällä kansallista ja kunnallista vaurastumista. Emme ole voineet
välinpitämättöminä katsella miten meitä suomalaisia aijotaan rajan
takaisen työvoiman avulla saattaa takaisin siihen alennustilaan, josta
olemme onnistuneet osittain pääsemään. Mahdollisesti Te, Hrat Sa
hanomistajat, ette täysin käsitä näitä meidän tunteitamme ja onhan
se luonnollistakin kun tiedämme, että Teillä aineellisessa suhteessa
on paremmat elantomahdollisuudet kuin meillä, samaten kuin ette ole
(ainakaan kaikki, joskin mahdollisesti jokunen) tarvinneet olemassa
olonne ja henkisen kehityksenne puolesta käydä sitä taistelua, jota
meidän on täytynyt käydä, saavuttaaksemme senkin yhteiskunnalli
sen aseman, joka meillä nyt on. Onhan luonnollista, että kun meidät
aijotaan tästä asemasta työntää takaisin, on meidän velvollisuutemme
sitä ehkäistä silloin kun itse voimme sen tehdä vahingoittamatta sen
tään menettelyllämme työnantajiamme tahi itseämme.
Jos kohta edellisessä kirjeessämme mainitaankin ”satamaosuuskunta”, ei tämä ole se keskus, jonka ympäri toimintamme on ase
tettu, vaan on päätöksiä tehdessämme pidetty silmällä etupäässä,
niinkuin alussa mainitsimme, kansallisuus ja kunnallinen hyvin
vointi. ”Veljeys, tasa-arvoisuus ”, se on tunnussanamme, mutta se
ei edellytä meitä hyväksymään ”kansanvaelluksia” suuremmassa eli
pienemmässä määrässä. Ja tämä kuitenkin on tapahtumaisillaan The
P. S. menettelyn johdosta. Kun tiedämme, että ei ainoastaan Suomen
vaan toistenkin maitten työnantajat eivät mielellään suosi työläisten
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liittyvän ammattikunniksi keskenään vaikka työnantajat itse, vie
läpä lain perusteella sen tekevät, on luonnollista että paikkakunnallista työväen yhteenliittymistä voidaan suuremmassa määrässä eh
käistä kun siltä riistetään elantoehdot pientäkin pienemmäksi, ja
mikä on parain menettelytapa tähän kuin se että haalitaan toisista
maista ja vierailta paikkakunnilta joukkoja, jotka eivät ole olleet
tilaisuudessa saamaan minkäänlaista henkistä kehitystä. Vieläpä
tänlaiscn työvoiman n.s. värvääjät käyttävät hyväkseen ihmistä eni
ten alentavaa keinoa, valehtelemista, näitä joukkoja värvätessään.
Onhan tämänkin Th. S. F. liikkeen työvoiman kokoon haalimiseen
käytetty valetta apuna, jonka meille todisti ne muutamat suomalai
set, jotka ovat luopuneet tämän liikkeen palveluksesta. Vielä selvem
min kun mikään todistaa tämän liikkeen kieroa menettelyä se, että
heidän työläisiään ei pääse kukaan tämän paikkakunnan kansalainen
puhuttelemaan. Pelätään, että heidän työläisensä saavat tietää totuu
den ja näin ollen mahdollisesti luopuvat olemasta välikappaleina
Kotkan paikkakunnan työläisten sortamisessa. Näitten rajantakais
ten työläisten kehittymättömyyttä todistaa selvästi heidän alentuvai
suutensa entisaikaiseen orjuuteen, m.m. heidän asunto-tapansa ja ne
välipuheet, joilla heidät on työorjiksi pestattu.
Meidän, Kotkan ja sen ympäristön lautatarhatyöväestön menet
tely on useampien yhteisten kokousten ja tarkan asiain harkinnan
perästä johtunut seuraavista perusteista:
Olemme edellisten vuosien aikana saatujen kokemusten perus
teella tulleet huomaamaan, että mitä vähemmäksi jonkin työryhmän
ansio vuodessa supistuu, sitä vaikeampi on tällä ryhmäkunnalla sitä
seuraava ajanjakso toimeentuloon nähden. Tällaisessa vaikeassa ase
massa on meillä etenkin satamatyöläiset. Heillä on kesänaikana vaki
nainen työaikansa. Silloin heidän täytyy ansaita koko vuoden toi
meentulonsa. Jos heiltä tavalla tai toisella syrjäytetään tämä työ
ansionsa, on siitä seurauksena taloudellinen pula etenkin talvikuu
kausina, jolloin töitä on vähemmin. Tästä johtuu, että kunnan, jo
hon nämä kesän aikana köyhdytetyt kuuluu, pakoitetaan hankkimaan
heille työtä eli toimeentuloa muodossa tahi toisessa. Tällaiset useasti
kunnalle tarpeettomat vähemmästä merkityksestä olevat työt täytyy
teettää sellaisella ajalla, että niistä kunta on velvollinen maksamaan
monta kertaa enemmän kuin mitä ne tulisi työnteolle sopivalla aikaa
tehtyä, ja kaikki nämä tällaisiin töihin menevät rahat on meidän
kuntalaisten maksettava. Jos nyt sanomme, että ”The Stewedores
Federation” rajantakaisella työvoimalla ei vie suomalaisilta työläi
siltä tänä kesänä kuin ainoastaan noin 200,000 Smk., on tämäkin jo
summa, jonka toiset, ei ainoastaan Kotkan kaupunkikunnan, vaan
lähitienoonkin kuntien, joista jäseniä elää lastaustvöllä, tulee tavalla
tahi toisella korvata Th. S. F. toiminnan johdosta köyhtyneelle väes
tölle. Emme luule, että hrat Sahanomistajat voinee väittää, ettei täl/ 16 /
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laisesta olisi meille kaikille, ei ainoastaan työläisluokalle, vaan vie
läpä säätyläisluokallekin haittaa ja vahinkoa, sillä lisäveroitus aiheet
tomasta asiasta koskee meitä kaikkia, mutta suurimmaksi osaksi
meitä työläisiä.
N.k. hätä-aputyöt eivät ole paikallaan silloin kuin niitä voidaan
välttää jo ajoissa.
Että tänne Kotkan paikkakunnalle on lähetetty rahamiesten, sel
laisten kuin esim. Veltheim, Hårdh, Åkerman, Dihl, Eriksson, Krogius, Ekin y.m. toimesta rajantakaista työvoimaa, sitä meidän ei kan
nata ihmetellä, me leimaamme heidän tekonsa epäkansallisiksi, hal
veksittaviksi, emme usko näillä ”kansalaisilla” olevan muita pyy
teitä kuin rahanahneus, mutta että meidän oman paikkakunnan liike
miehet eivät olisi solidarisia meidän kanssamme torjuessamme sitä
vaaraa, minkä tämä Loviisan, Helsingin, Turun, Vaasan y.m. kau
punkikuntain liikemiesten menettely meidän paikkakunnalle tuottaa,
sitä emme usko, luulemme tuntevamme Teidät, Herrat Sahanomistajat, siksi hyviksi ”Kotkalaisiksi” että emme usko Teidän ryhtyvän
”The Stewedores Federation of Finland ”in avustajiksi, kun otatte
meidän perustelumme huomioon. Myönnämme, että tämän paikka
kunnan työnantajien ja -tekijäin välillä silloin tällöin on koviakin
kiistoja ollut, mutta sittekin uskomme Teidän myöntävän, että meillä
aina on ollut rehelliset taisteluaseet Teitä vastaan.
Minkätähden ei tätä rajantakaista työvoimaa ole ruvettu käyttä
mään niillä paikkakunnilla, joissa The S. F. yhtiön johtomiesten liik
keet sijaitsee. — Se on meille ainakin toistaiseksi arvoitus, onko Kot
kan paikkakunnan työväestö, kun se on saavuttanut itselleen jonkin
laisen siedettävän aseman yhteiskunnassa uudestaan saatava siihen
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tilaan, jossa se oli noin kymmenkunta vuotta sitte, tahi onko siihen
muita syitä, siihen ei ole meillä tässä oikeus koskea, mutta kaikissa
tapauksissa on meillä ollut velvollisuus sitäkin ajatella kaiken muun
sivulla. Tiedämme, että alku tämän suuntaiseen toimintaan muutamain työnantajien puolelta on tehty, mutta on otettava huomioon,
että kehitys työväenluokan keskuudessa on jo siksi pitkälle kehitty
nyt, että se ei anna itseään viedä taaksepäin siitä minne se kerran on
päässyt.
Mitä tulee Kotkan Sahanomistaja Liiton kirjelmässä mainittuihin
perusteihin, on meillä useamman kerran ollut samat asiat keskustelun
alaisina ja saamme tässä antaa niihin vastauksen siinä järjestyksessä
kuin mitä ne on Arv. kirjelmässä esitetyt:
1 :si. Kun tiedämme että laivojen päälliköillä on yksinomainen
oikeus määrätä, minkä lastaajan kanssa he tekevät sopimuksen, olem
me juuri uskaltaneet turvautua siihen ainoaan oikeaan menettelyyn,
johonka olemme ryhtyneet. Tiedämme viime keväisestä satamatyö
läisten menettelystä, että laivojen kapteenit mielellään antavat lai
vansa sille lastattavaksi, joka sen paraiten ja sukkelammin tekee, kun
lastuu ei kuitenkaan tule kalliimmaksi suomalaisella työvoimalla kun
mitä se tulee rjantakaisella. Viime keväiset tapahtumat todistaa par
haiten tämän.
Tiedämme myöskin, että eräs Krogius H :gistä on viime talvena
jo muutaman ulkomaalaisen firman kanssa tehnyt lastauskontrahteja
valmiiksi ja näitten laivojen kapteenit eivät luonnollisesti voi ilman
isäntiensä lupaa rikkoa sopimuksia, mutta tämähän ei koske Hroja
Sahanomistajia enempää kuin meitäkään. Olemme vakuutettuja että
nämä kontrahdit, jotka ovat syntyneet paikkakunnan oloja tuntemat
tomien alotteesta rikkoutuvat silloin kun lastaaja ei voi niitä täyttää,
ja tässähän on yksinomaan lautatarhatyöväen menettely tekijänä
eikä tavaran myyjä.
2 :si. Ainoa minkä sahanomistajat tässä asiassa meidän mieles
tämme voi tehdä, on ilmoittaa liiketuttavilleen y.m. mitkä syyt on
vaikuttamassa, jotka pakoittaa työläisten Kotkassa ja sen ympä
ristöllä olemasta yhteistoiminnassa rajantakaisen työvoiman kanssa.
3:ksi. Emme ole ajatelleetkaan näitten kontrahtien purkamista.
Meillä on tätä asiaa pohdittu ja tultu siihen varmaan vakuutukseen,
että rauhallisella toiminnalla niitten täytyy itsestään rikkoontua,
sillä ei mikään laki pakoita ketään yksityistä henkilöä tekemästä sitä
minkä hän pitää vääränä ja tässä tapauksessa me pidämme vääränä
avustaa The S. F. yhtiön rahamiehien suosimaa työväkeä.
4:ksi. Ei meidän käsityksemme mukaan tästä meidän toimen
piteestämme johdu mitään vahinkoa kellekään muille kun tässä alku
puolella mainituille vieraille rahamiehille.
Meille itselle ei tule, enempää kuin Herroille Sahanomistajillekaan tästä minkäänlaisia vahinkoja muussa tapauksessa kun jos Kot/ 18 /

kan S. Liitto toimeenpanee työsulun, jota kirjeenne tarkoittaa. Mc
emme ole ajatelleet lakkoa emmekä sitä tule tekemään, sillä tiedämme
siksi hyvin mitä vahinkoja siitä tulee liikkeelle, sekä osittain meille
itselle.
Kun Herrat K. S. Liiton jäsenet tietävät ilmoittaa että Kotkan
puutavaramyynti tulee huonommaksi jos rahtauksissa syntyy selk
kauksia, niin pidämme luonnollisena sen, ettei myöskään Herrojen
Sahanomistajien puolelta tehdä vaikeuksia tässä suhteessa, vaan
peruutetaan uhkaus ylössanomisesta ja annetaan meidän valmistaa se
tavara mitä suomalaisella työvoimalla lastataan. Tällä tavoin mene
tellen Te Herrat K. S. Liiton jäsenet tunnustatte että Te ette ole
tuon The S. F. suosiollisia kannattajia ettekä myöskään hyväksy sitä
suomalaista kansallisuutta loukkaavaa yritystä johon Veltheim & C :o
on ryhtynyt.
Mitä kirjeessä mainitsemaanne työsopimus-rikkomiseen tulee,
emme voineet ajatella Teidän ymmärtävän menettelyämme siten, sitä
suuremmalla syyllä, kun emme saaneet Teille lähettämäämme kirjel
mään minkäänlaista vastausta. Otaksuimme Teidän vaiteliaisuudel
lanne tunnustavan menettely-ehdotuksemme oikeaksi.
Että Päijänteen piirin Kymin uittoyhtiö on tähän asiaan sekoi
tettu, siihen emme voi mitään, katsomme sen työhaaran olevan siksi
loitolla meistä ja luulemme että uitto kaikissa tapauksissa tulee ole
maan käynnissä siinä laajuudessaan kun se keväällä on alkuun pantu.
Vakuutamme vielä kerran että olemme tätä asiaa harkinneet siksi
tarkoin ennenkuin olemme päätöksiä tehneet, että emme nytkään voi
sitä muuttaa, emmekä näin ollen päätöksistämme luovu.
Kotka 4 päivä kesäkuuta 1907.
Kotkan ja sen ympäristön lautatarhatyöväen puolesta siihen val
tuutettuina :
J. Kokkola.
R. Friman.”
Tilanne näytti uhkaavalta, sillä työnantajat sanoivat työläiset
irti asunnoistaan ja työläiset pysyivät järkähtämättömästi vaatimus
tensa takana. Tämä jättiläistaistelu saatiin vältettyä, kun S. Am
mattijärjestö puuttui asiaan lähettämällä puheenjohtajansa E. Haa
palaisen Kotkaan, tarkoituksella saada aikaan sovittelut ennen irti
sanomisajan päättymistä. Ammattijärjestön puheenjohtaja neuvotel
tuaan työläisten kanssa sai työläiset luovuttamaan lakkoliikkeen joh
don Ammattijärjestölle ja liittotoimikunnalle, jonka lisäksi työläiset
valitsivat kustakin osastosta 2 edustajaa. Ammattijärjestön puheen
johtajan ansiota lienee, että taistelun kärki siirrettiin satamaosuuskunnan puolustamisesta palkka- ja työehtosopimuksen vaatimiseen.
Sopimus saatiinkin aikaan ennenkuin sulku-uhka ennätettiin toteut
taa. Työnantajat vakuuttivat, ettei palkkoja tultaisi muuttamaan
siitä minkälaiset ne olivat sopimusta allekirjoitettaessa sinä aikana,
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jona sopimus on voimassa eli 1 p :ään elokuuta 1908. Työväenjärjes
töt tunnustettiin työläisten edustajiksi. Työt aloitettiin sikäli kuin
oli mahdollista ja oli kaikki lakon johdosta työttömäksi joutuneet
otettava takaisin entisiin paikkoihinsa, sitä paitsi asuntojen irtisano
miset peruutettiin. Kaikenlaisia työriitoja ja selkkauksia oli koetet
tava välttää sovintolautakuntien avulla. Työt aloitettiin heti sen jäl
keen, kun sopimus oli allekirjoitettu eli 20. 6. ja olivat työt täydessä
käynnissä 26. 6. mennessä. Tästä sopimuksesta on M. Paasivuosi kir
joittanut ”Ammattiyhdistysliike Suomessa” siv. 411 seuraavaa:
”Tästä sopimuksen teosta sitten jälkeenpäin toiset moittivat ja toi
set kiittivät Ammattijärjestön puheenjohtajaa. Edellisten mielestä
oli aikaansaatu sopimus huono ja he väittivät, että jos taistelua olisi
jatkettu, niin työläisten kaikki vaatimukset olisi hyväksytty. Toisten
mielestä taas oli sopimus niin hyvä kuin niissä oloissa oli mahdollista
saavuttaa ja että jos taistelua olisi jatkettu, olisi se päättynyt työ
läisten täydellisellä tappiolla. Tällä taistelulla ei saatu kylläkään
sitä, mitä alussa tarkoitettiin, nimittäin satamatöitä työläisten osuus
kunnan haltuun.”
V. 1907 oli osaston jäsenmäärä 186 miestä ja 12 naista. Tänä
vuonna valmistui osa Kotkan Työväenyhdistyksen ”kivimuuria”,
joten osastommekin sai tilaisuuden kokoontua kokouksiinsa hiukan
avarampiin suojiin.
Toinen vuosikymmen.
Alkaessaan toista vuosikymmentä näytti osaston tulevaisuus arve
luttavan synkältä. Tarmokkaita toimintavoimia ei ollut ja yleinen
lamaannus vallitsi työväestön keskuudessa. Osaston jäsenluku aleni
alenemistaan, ollen se osaston täyttäessä 10 vuotta ainoastaan 15 hen
keä. Työläiset heittäytyivät välinpitämättömiksi osastoansa kohtaan.
Ajateltiin, että on tarpeetonta maksaa maksuja ja kuulua järjestöön,
kun on solmittu määräajaksi työsopimus, jota työnantajat noudatta
vat palkkoja maksaessaan, mutta tässä petyttiin, kuten tulemme
tuonnempana näkemään. Vaikka oli vuoden 1907 taistelussa nähty
kapitalistien röyhkeys työläisiä kohtaan, niin kuitenkin jätettiin työ
väen yhteinen suoja, ammattiosasto. Arveluttavaa lamaannustilaa
jatkui vuoteen 1911 saakka.
Vuosi 1908 kului rauhallisesti, sanottavampia taisteluja ei ollut,
paitsi että marraskuulla Gutzeit-yhtiö vaati Hovinsaaren sahan
pyhä-iltoina käyntiin. Kun työläiset vetosivat 1907 tehtyyn vielä
voimassaolevaan sopimukseen, niin koko homma raukesi sikseen.
Työnantajat ryhtyivät käyttämään hyväkseen tätä työväen jär
jestöjen heikkoutta .ja toimettomuutta. Niinpä voimassa ollut työ
sopimus työnantajien puolelta sanottiin irti v. 1909 ja päättyi se elo
kuun 1 p :nä. Heti sopimuksen päätyttyä alensi työnantaja tuntu/ 50 /
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vasti palkkoja m.m. Hovinsaarcn sahalla. Heikko ja toimintakyvytön
osasto ei voinut ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin työläisten puo
lustamiseksi. Joten työnantajat mitään vastusta kohtaamatta saivat
kiristettyä työläisen vatsavyötä.
Ihan toimettomina ei kuitenkaan oltu. Osasto kääntyi kaikkien
lähiseudun osastojen puoleen kutsumalla nämä edustajiensa kautta
yhteiseen kokoukseen neuvottelemaan tilanteen johdosta. Kokouk
sessa oli edustettuna seuraavat osastot: Kotkan os. N:o 1, Jumalniemen os. 3, Karhulan os. N :o 4, Hallan os. N :o 13, Hallan tukkityöläisten os. N :o 19, Sunilan os. N :o 25, Haminan os. N :o 29, Karhulan
tukkityöläisten os. N :o 33 ja Hietasen os. N :o 47, edustaen noin 280
järjestynyttä työläistä.
Kokouksessa suunniteltiin vastatoimenpiteitä työnantajien menet
telyn johdosta. Yleensä oltiin sitä mieltä, ettei vastahyökkäykseen
voida voimien pienuuden vuoksi ryhtyä, vaan on asetuttava puolus
tusasemaan. Kokous valitsi agitatsioonikomitean, jonka tehtäväksi
annettiin laatia ponnet valistustyön tekoa varten, tarkoituksella saa
da työväestö yleisemmin järjestäytymään. Komitea laati ja esitti
kokouksen hyväksyttäväksi seuraavan julkilausuman:
”Sopivan valistustyön aikaansaamiseksi nyt kyseessäolevan työ
sopimuksen varrella tarkoituksella ehkäistä työnantajien palkan
alennusaikeet, ehdottaa agitatsioonikomitea kokouksessa ilmenneiden
mielipiteiden perusteella, että:
a) teroitetaan jokaisen osaston jäsenen mieliin, että hän enemmän
kuin tähän saakka harjoittaa yksityistä persoonallista valistustyötä
työtovereidensa keskuudessa siinä muodossa kuin osaston sääntöjen
2 §. 6 mom. viittaa, että
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b) liittohallinto julkaisee valistustyötarkoituksessa pieniä lento
lehtisiä järjestymättömille saha- ja lautatarhatyöläisille jaettavaksi,
joissa lehtisissä lyhykäisesti, mutta selvästi tuodaan esille ammattiliikkeen ja kirjallisten joukkosopimusten hyötyä; sekä että
c) osastot liittohallinnon välityksellä toimeenpanevat järjestymät
tömien saha- ja lautatarhatyöläisten kokouksia ja perheiltamia, joissa
esitelmien ja keskustelujen avulla koetetaan saada selville järjesty
mättömien mielipide työ- ja palkkasopimusten suhteen.”
Osastojen sääntöjen 2 §. 6 mom., johon julkilausumassa viitattiin,
kuului: ”Jokaisen jäsenen pitää ilmoittaa sekä kaikille paikalla ole
ville että sinne tuleville työmiehille osaston olemassaolosta sekä toi
mia siihen suuntaan, että ulkopuolella olevat pyrkivät osastoon.”
Komitean julkilausuma hyväksyttiin kokouksessa muutoksitta.
Niinkuin tästä julkilausumasta selviää, kohdistettiin työskentely
pääasiassa järjestyneisyyden kohottamiseen. Sillä, kuten edellä mai
nitsimme, oli järjestyneisyys alentunut arveluttavasti, ollen mei
dänkin osaston jäsenmäärä v. 1909 40 jäsentä. Kokouksessa oltiin
sitä mieltä, että ellei järjestöjä saada voimakkaammaksi, niin toiveet
työnantajain hyökkäysten torjumiseen ovat verrattain pienet.
Liittohallinnon toimesta kiinnitettiinkin, komitean päätösten mu
kaisesti päähuomio valistustyöntekoon. Ammatillista liikettä selosta
via kehoituslehtisiä julaistiin, luentojen ja esitelmien muodossa teräs
tettiin järjestäytymisen välttämättömyyttä. V. 1909 pidetyssä S.
Sahateollisuustyöväen liiton edustajakokouksessa keskusteltiin toi
menpiteistä jäsenmäärän kohottamiseksi. Osastoamme edusti ko
kouksessa J. Haglund ja H. Närhi. Syynä jäsenmäärän alenemiseen
havaittiin olevan työnantajain entistä ankarampi hyökkäys työväen
järjestöjä kohtaan. Erikoisen ankaraksi muodostuikin kapitalistien
hyökkäys tällä paikkakunnalla. Ilmeten se järjestyneiden työläisten
boikoteerauksena. Työnantajat koettivat kätyriensä avulla ottaa
selvää, ketkä kuuluivat ja ketkä eivät kuuluneet osastoon ja joiden
tiedettiin olevan osastossa, niin niitä vainottiin kaikella tavalla.
Työnantajain röyhkeys lienee ollutkin parhain agitaattori. Sillä kun
pitkän (10 tuntia) työpäivän lisäksi alennettiin palkkoja ja muuten
kin esiinnyttiin työpaikoilla työläisiä kohtaan hyvin raa’asti, niin
heräsi työläisissä ajatus lujan järjestäytymisen avulla kukistaa työn
antajain mielivalta. Seuraavana vuonna kohoaakin jäsenmäärä osas
tossamme, ollen se 1910 65 miestä ja 14 naista. Tänä vuonna ei osas
tomme toiminnassa tapahtunut mitään mainittavampaa, työskentely
kiinnitettiin jäsenmäärän kohottamiseen siis valistustyön tekoon.
Osaston heikkoudesta johtui, ettei tänä vuonna sattunut sellaisia työselkkauksia, joihin osastomme olisi tarvinnut kajota.
V. 1911 oli jäsenmäärä jo kohonnut lähes 300, tarkemmin sanoen
257 miestä ja 29 naista eli yhteensä 286 henkeä. Katsottin jo olevan
sikäli voimia, että ryhdyttiin toimenpiteisiin pienempien korjauksien
/ 22 /

Alex Ryysy
Osaston vanhoja jäseniä.
Vapaa jäsen.

Ville Könönen
Osaston vanhoja jäseniä.
Vapaa jäsen.

aikaansaamiseksi työläisten työ- ja palkkausoloihin. Työnantajalle
esitettiin Norjan, Hovinsaaren ja Hietasen lautatarliatyöläisten työ
sopimus, joka takaisi palkat vuodeksi kerrallaan ja jatkuen se edel
leen ellei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota. Tämän sopi
muksen työnantaja pienin muutoksin hyväksyikin ja saatiin tämän
perusteella pieniä parannuksia työläisten palkkoihin. Mutta sen
sijaan kun esitettiin Hovinsaaren sahan työläisten palkkaustariffit
työnantajalle kesäkuussa, liiton ja osaston välityksellä, niin Gutzeit
yhtiön isännöitsijä repi sen työläisten edessä palasiksi ja vastasi:
”Näin minä teen ja tulen lisäksi alentamaan palkkoja!” Vaikka
työnantajalta saatiin näin hävytön ja mieliä katkeroittava vastaus,
niin ei katsottu voitavan ryhtyä jyrkemmillä toimenpiteillä työn
antajaa nöyryyttämään.
Saman vuoden loppupuolella oli vielä Hovinsaaren ja Hietasen
sahojen taaplaajien ja Guitzeit yhtiön välillä selkkauksia, johtuen
ne työnantajan esittämästä uudesta palkkausjärjestelmästä. Osas
ton välityksellä sovittiin Hovinsaaren sahan taaplaajien selkkaus
siten että taaplaajat työskentelevät päiväpalkalla edelleen tämän
vuoden loppuun. Työnantajien aikomus oli muuttaa p.o. työryhmän
työskentely urakkatyöksi. Hietasen sahan taaplaajat saivat 2 miestä,
työnantajan tarjoaman 18 miehen lisäksi. Samoin Hovinsaaren sa
han rasamentti kärrääjille tarjotusta lisätyöstä päästiin väliaikaiseen
sovintoon pysyttämällä se vuoden loppuun ennallaan.
V. 1912 alkaessa näytti tilanne varsin uhkaavalta. Sillä useat
pienet, mutta silti tärkeät palkkaselkkaukset, joiden ratkaisu oli
saatu siirtymään alkavaan vuoteen, odottivat ratkaisuaan. Neuvot
telujen kautta koetettiin saada sovinto aikaan. Hovinsaaren taaplaa/ 23 /

jäin selkkauksessa ei neuvotteluissa saavutettu minkäänlaista tulosta.
Isännistö sanoi tämän palkkaliikkeen johdosta Hovinsaaren sahan
työväestön irti työstä 17 p :nä tammikuuta.
Koska lilanne samoin kuin vuoden aikakin oli työväestölle varsin
epäedullinen päätettiin asiassa työväestön puolelta tehdä myönny
tyksiä alkuperäisiin esityksiin. Näin menetellen saatiinkin vihdoin
sovinto liiton välityksellä aikaan, mutta kuten edellä sanottu, perin
laihoilla tuloksilla. Heti tämän selkkauksen päätyttyä havaittiin
isännistön taholta harjoitettavan boikottausta järjestyneisiin työläi
siin nähden. Etenkin Norjan sahan lautatarhalla erotettiin lukuisia
järjestyneitä pois töistä.
Työläisten esityksestä ryhtyi osasto toimenpiteisiin jäsentensä
turvaamiseksi. Laadittiin uusi sopimusehdotus, joka turvaisi työn
tekijät työnantajan mielivallalta. Sopimusehdotus käsitti Hovin
saaren-, Hietasen- ja Norjan sahat ja lautatarhat. Entinen sopimus
sanottiin irti ja uusi sopimus ehdotettiin työnantajan hyväksyttä
väksi. Työnantaja suhtautui kuitenkin ylimielisesti esitettyyn työsopimusehdotukseen, päinvastoin kehittyi työnantajain vaino jär
jestyneitä työläisiä kohtaan huippuunsa. Keväällä hankki työn
antaja erotettujen tilalle uutta työvoimaa, ryhtymättä ollenkaan
neuvotteluihin uudesta sopimuksesta.
Osasto tiedusteli yhtiöltä, että mistä tämä tällainen työläisten
boikoteeraus johtuu johon vastattiin kylmästi: ”Että yhtiöllä on
oikeus tässä suhteessa menetellä niinkuin se tahtoo ja työväellä on
samallainen oikeus.” Siis yhtiön taholta annettiin osastolle joten
kin suora taisteluhaaste. Tämän yhtiön ylimielisen suhtautumisen
johdosta työläisten esityksestä päätti osasto julistaa Hovinsaaren-,
Hietasen- ja Norjan sahojen lautatarhatyöt lakkotilaan toukokuun
18 p :stä alkaen. Mutta työnantajatkaan eivät olleet toimettomina.
He aikoivat työläiset lyödä oikein perinpohjaisesti yhteisesiintymisellään. Niinpä toukokuun 25 p :nä päivätyllä julistuksella julistivat
Kotkan ja sen ympäristön sahojen työnantajat työväkensä irtisano
tuksi ja samalla ilmoittivat julistavansa yleisen sulun kaikilla Kot
kan seudun sahoilla.
Työantajilla oli ilmeisesti tarkoitus saada
työläisten rintama rikotuksi sillä taktiikkatempulla, että vetivät
taisteluun osalliseksi myös sellaiset työläiset joilla ei sillä kertaa ollut
palkankoroitusaikeita.
Työläisten yksimielinen esiintyminen ja Ammattijärjestön puut
tuminen asiaan sai aikaan sen, että työnantajat antautuivat neuvot
teluihin työväenjärjestöjen kanssa ja vieläpä tekivät pieniä myön
nytyksiäkin. Kesäkuun 3 p :nä pidetyssä työläisten kokouksessa,
jossa Ammattijärjestön ja Sahateollisuustyöväen liiton miehet teki
vät selkoa neuvottelujen tuloksista päätettiin lakko lopettaa ja työt
aloittaa seuraavana päivänä. Sopimus käsitti kaikki Kotkan seudun
sahat ja lautatarhat ja määrättiin kestäväksi 1 p :ään maaliskuuta
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1914 ellei sitä kahta kuukautta ennen toiselta tai toiselta puolelta
irtisanota. Sopimuksen mukaan lyheni lauantaipäivä 1 tunnilla,
eräitä pieniä parannuksia saatiin edellisen vuoden sopimuksessa ollei
siin palkkoihin. Lakko kesti 24 p :ää ja osallistui siihen 254 työläistä,
joista järjestyneitä 172. Työpäiviä menetettiin 5,496. Avustusta
jaettiin 738 mk. Näin siis oli vältetty tämä uhkaava kamppailu
osittaisella voitolla.
V. 1912 oli osaston jäsenmäärä 192 miestä ja 9 naista. Samana
vuonna pidetyssä Sahateollisuustyöväen liiton 3:nnessa edustajako
kouksessa edusti osastoa seuraavat: V. Hasu, R. Rinne, J. Haglund
ja J. Kaario.
Vuosi 1913 kului jokseenkin rauhallisesti. Kuitenkin sattui pie
nempiä rettelöitä, kuten Kajaanin Puutavara Oy:n lautatarhalla,
jossa eroitettiin maaliskuulla järjestyneitä työläisiä pois, sekä tar
jottiin yksityissopimuksia jälelle jääneille työläisille. Liiton toi
menpiteistä suostui yhtiö kuitenkin peruuttamaan eroittamiset ja
ottamaan erotetut takaisin töihin, sekä lupasi sopia heidän kanssaan
palkoista. Muuta mainitsemisen arvoista ei vuoden ajalla tapah
tunut.
Jäsenmäärä v. 1913 kohosi edelliseen vuoteen verraten hiukan,
ollen se 297 miestä ja 21 naista eli yhteensä 318 henkeä.
Vuodesta 1914 muodostui kuten jo edeltäpäin saattoi arvata sit
keän kamppailun vuosi, joka kysyi työläisiltä tarmokasta taisteluvoimaa. Tiedettiin työnantajain sanovan irti v. 1912 tehty työsopi
mus. Sitä varten ryhdyttiin työläisten puolelta ajoissa vastatoimen
piteisiin. Osastot valitsivat erikoisia ”tariffikomiteoita ” suunnitte
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lemaan korjauksia ja esityksiä entisiin sopimuksiin. Näin valmis
tauduttiin vastaanottamaan työnantajain iskua.
Työnantajan tarkoitus oli taaskin saada särjetyksi työläisten
yksimielinen rintama. Niinpä he itse mielestään luulivat keksivän
oivan keinon tarkoitustaan toteuttaakseen. Tätä varten sopivat
työnantajat keskenään, että ainoastaan Karhula Oy:n kanssa tehty
työsopimus sanotaan irti selityksellä, että yhtiön täytyy saada siihen
muutoksia mutta, että yleistä sopimusta ja muiden sahojen palkkaussopimuksia ei kuitenkaan irtisanota.
Tämän irtisanomisen johdosta oli Liiton asiamies keskusteluissa
kotkalaisten sahayhtiöitten yleisen johtajan A. Gullichsenin kanssa,
jolloin selvisi, että työnantajat katsoivat Karhula Saha Oy:n sopi
muksen muuttamisen mieleisellään tavalla, niin täydelliseksi että
jos työläiset eivät hyvällä siihen suostu niin tullaan toimeenpane
maan yleinen sulku kaikille työsopimuksen alaisilla sahoilla. Tässä
siis juonittelun ydin, jonka tarkoitus oli lyödä nyt työväen jär
jestöt.
Kun työväestön taholta huomautettiin, etteivät työnantajat voi
sulkua toimeenpanna niillä sahalaitoksilla joilla on yleinen työsopi
mus ja sen rinnalla vielä erikoissopimukset ovat voimassa. Tähän
antoi sopimuksentekijä tri Leo Ehnrooth sekä työläisille, että työn
antajille lausunnon, jonka mukaan sulku voitaisiin kyllä sopimuksia
rikkomatta toimeenpanna, mutta että sopimuksia ei voitaisi tavalla
eikä toisella sulun yhteydessä taikka sen johdosta muuttaa, vaan
sulun päätyttyä palattaisiin työhön sen määräämillä ehdoilla. Tämä
siis merkitsi sitä, että jos Karhula Oy :n sopimusehdotuksen johdosta
tosiaankin lakko syntyy, joutuisivat muitten sahojen työläiset sul
kuun, jossa he eivät voisi mitään saavuttaa. Oli parempi — koska
työläisille ei edes annettu tietoa palkoista mitä Karhula Oy. aikoo
tarjota — että kaikki sopimukset työläisten puolesta irtisanottaisiin
ja järjestöt saisivat vapaasti toimia.
Senjälkeen kun S. Ammattijärjestön toimikunta oli tämän käsi
tyksen myös puolestaan hyväksynyt ja antanut myöntymyksensä
sopimusten irtisanomiseen toimitettiin se 31 p :nä joulukuuta 1913 ja
samalla jätettiin työnantajille kirjallinen esitys uudeksi yleissopi
mukseksi sekä hinnoittelut eri sahojen töitä, varten.
Tämän huomatun ja laajan taistelun yksityiskohtaiseen selostuk
seen, niin tärkeätä kuin se olisikin, ei tämä pieni julkaisumme suo
tilaa vaan täydymme tyytyä yleisempään käsittelyyn.
LIuomatuimpia ja samalla ihmeteltävämpiä tämän taistelun piir
teistä oli se suuri erimielisyys, joka vallitsi S. Sahateollisuustyöväen
liiton ja S. Ammattijärjestön välillä, taistelun menettelytavoista.
Koko taistelun ajan oli S. A järjestön toimikunta taistelun menesty
miseen nähden epäilevällä kannalla, joten toimikunnan puolesta
oltiin erittäin auliita ja alistuvaisia kaikenlaisiin myönnytyksiin
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työnantajille. Sensijaan palkkaliikettä lähinnä, johtava S. Sahateol
lisuustyöväen liittotoimikunta oli taistelun ehdottoman voittamisen
kannalla. Liittotoimikunnan varmuus perustuikin taistelevien työ
läisten yksimielisyyteen.
Kaikkien työtaistelujen onnistuminenhan riippuu juuri työläis
ten yksimielisyydestä. Näin ollen siis asiaa jälkeenkin päin arvos
teltaessa, tuntuu Sahateollisuustyöväen liittotoimikunnan kanta
oikeammalta. Työläisten erinomaisesta yksimielisyydestä»tässä tais
telussa, antaa selvän kuvan se, että kun toimitettiin äänestyksiä S.
A järjestön perään antavien ehdotusten puolesta niin, — vaikka
taistelu oli kestänyt jo useita viikkoja — osoitti äänestyksen tulok
set, että työläiset eivät ole halukkaita taipumaan. Sillä lähes 1,500
työläisestä ainoastaan muutama yksilö hyväksyi S. Ammattijärjes
tön esitykset, siitä huolimatta vaikka Ammattijärjestön toimikunnan
taholta koetettiin tehdä työtä työläisten keskuudessa Ammattijärjes
tön toimikunnan kannan hyväksi.
On siis vieläkin syytä ihmetellä sitä kantaa minkä sen aikuinen
ammatillinen pääorgaani omaksui. Erikoisesti oli kummastuttavaa
se seikka, että Ammattijärj. toimikunta luotti täydellisesti niihin
tilanneselostuksiin joita ”puolueeton” porvarillinen ammattien tar
kastaja herra Käpy antoi. Kiellettiinpä Sahateollisuustyöväen liiton
luottamusmieheltä läsnäolooikeus siitä Ammattijärjestön toimikun
nan kokouksesta, jossa mainittu herra selosti tilannetta. Niille tilan
neselostuksille, joita Sahateollisuustyöväen liiton ja asianomaisten
työläisten taholta annettiin, ei Ammattijärj. toimikunnassa annettu
sitä arvoa ja merkitystä, jonka ne totuuden mukaisina olisivat ansain
neet.
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Kun siis taistelua johtavien työväenjärjestöjen kesken vallitsi
näin suuri erimielisyys oli luonnollista, että se vaikutti työnantajiin.
Jos Ammattijärjestön toimikunnan taholta olisi esiinnytty yhtä jyr
kästi kuin liittotoimikunnankin taholta, olisi ollut varma, että työn
antajat eivät olisi olleet niin peräänantamattomia. Mentiinpä Amm.
järj. toimikunnan taholta niin pitkälle, että kesäkuun 18 p :nä pitä
mässä kokouksessa päätettiin: ”että Ammattijärjestön puolelta alle
kirjoitetaan työehtosopimus työnantajain esittämässä muodossa”;
Mainittakoon vielä, että insinööri Collinin välityksellä oli herä
tetty myös kysymys että riitakohdat jätettäisiin sovinto-oikeuden
ratkaistavaksi. Amm ati järj eston toimikunta ei kuitenkaan jäänyt
odottamaan mitään sovinto-oikeuksien ratkaisuja vaan päätti mitä
kiireimmiten allekirjoittaa työehtosopimuksen vastoin liittotoimikunnan ja asianomaisten työläisten tahtoa. Maanantaina kesäkuun 22
p :nä saapuivatkin Ammattijärjestön toimikunnan edustajat O. Tokoi
ja Lumivuokko Kotkaan täysillä valtuuksilla varustettuna ja yhdessä
ammattientarkastaja Kävyn kanssa olivat neuvotteluissa työnanta
jien kanssa ilman että siitä tiedettiin tai oltiin tilaisuudessa liiton
puolesta osaaottamaan.
Tämän matkan tuloksena olikin, että Tokoi allekirjoitti Ammatti
järjestön puolesta sopimuksen ja samalla oli töiden aloittamisesta
tehty seuraava ”vakuutuskirja”:
”Sovittuamme työehtosopimuksesta ja työhinnoittelusta me alle
kirjoittaneet Aktiebolaget W. Gutzeit & C :o, Halla Aktiegolaget,
Hackman ( & C :o, Karhula Osakeyhtiö ja Suomen Ammattijärjestö
selitämme täten, että viime maaliskuun 1 p :stä tähän saakka jatku
nut työnseisaus Kotkan ja sen ympäristöllä olevilla sahalaitoksilla
ja lautatarhoissa lopetetaan sekä että työläiset, jotka ovat olleet työn
seisauksensa mukana pääsevät entisille työpaikoilleen jos he siihen
ilmoittautuvat ensi heinäkuun 1 p :än iltaan sitä mukaan kuin siihen
on tilaisuutta
että uutta työvoimaa ei oteta ennenkuin vanha työvoima on saatu
työhön sijoitetuksi;
että niin työnantajille kuin työläisille, jotka tavalla tai toisella
ovat joutuneet tähän työnseisaukseen ei siitä tämän jälkeen tule ole
maan mitään seurauksia.
Kotkassa, kesäkuun 23 p mä 1914.”
(Allekirj oi t ukset.)
Kun sitten jälkeenpäin tuli tieto Kotkaan, että lupaava taistelu
oli näin päätetty keskusjärjestön puolelta — ilman liiton ja taistele
vien työläisten suostumusta — lopettaa ja että työläisiä haalittiin
työhön, antoi liittotoimikunta työläisille seuraavan julistuksen:
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Viljan Sadmmäki
Osaston nykyinen tarmokas
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’ 'Tiedonanto.
Kuluvan kuun 23 p :nä allekirjoittivat Kotkan sahaylitiöt ja S.
Ammattijärjestön edustajat melkein sinänsä ne palkkasopimukset,
jotka ammattientarkastaja A. Käpy työnantajien sanelun mukaan oli
laatinut, mutta jotka sopimukset, viime toukokuun 10 p :nä työläiset
yleisen äänestyksen kautta hylkäsivät. Tämä allekirjoitus tapahtui
vastoin S. Saliatyöväenliiton toimikunnan kieltoa ja ilman, että
asiasta mitään tietoa annettiin asianomaisille taistelussa oleville työ
läisille.
Sahateollisuustyöväen liiton toimikunta tämän johdosta jätti
asian taistelussa olevien ratkaistavaksi ja se tapahtui t.k. 26 p :nä
toimitetussa äänestyksessä. Silloin työläiset 11 äänellä 1,306 vastaan
hylkäsivät uudelleen nämä esitykset.
Sahateollisuustyöväen liitto on edelleen täysin taistelukuntoinen,
sillä 1 :ksi työt olisivat nyt kiireimmillään ja siis ne olisivat saatava
käyntiin, 2 :ksi liitolla itsellään on varoja taistelun jatkamiseen,
3 :ksi rikkurivoimalla, mikä sahalaitoksilla nyt on, ei työnantaja saa
työtä käyntiin. Näillä edellytyksillä siis on taistelun menestykselli
nen jatkaminen täysin turvattu.
Kumminkin on välttämätöntä, että kukaan ei anna minkään
pelottelun vaikuttaa itseensä ja sen tähden alistu työntekoon, mikä
ehdottomasti on rikkurin työtä. Toiseksi on välttämätöntä, että
muilta paikkakunnilta ei saavu työläisiä Kotkaan tai sen ympäristön
sahoille työnkysyntään. Joka sen tekee, hän menettelee työläistovereitaan kohtaan epärehellisesti samalla kuin hän vahingoittaa myös
omaa itseään.
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Sahateollisuustyöväen liittotoimikunta päätettyään jatkaa tais
telua, pitää edelleen tunnuslauseena: yksi kaikkien ja kaikki yhden
puolesta ja on vakuutettu siitä, että työläisten luja yksimielisyys
vie työväen asiaa lopulta voittoon.
Kukaan ei saa mennä rikkuriksi.
Kukaan ei saa antaa värvätä millään varjolla itseään Kotkan
sahalaitoksille.
Kotkassa 27 p:nä kesäkuuta 1914.”
Tämän ”tiedonannon” perusteella jatkettiin taistelua edelleen,
huolimatta siitä että Ammattijärjestö oli työnantajien kanssa lopet
tanut sulun, taistelu muuttui näin ollen lakoksi.
Tilanteen johdosta pidettiin Ammattijärjestön valtuuston kokous,
mutta päästäkseen ”ministeripulasta ”, — joka sanottiin olevan uh
kaamassa, jos hyväksyttäisiin S. Sahateollisuustyöväen liiton edusta
jan esitys: —
”että Ammattijärjestön toimikunnan edustajat ovat menetelleet
virheellisesti siinä kun ilman liittotoimikunnan suostumusta ja edellä
käypää työläisten äänestystä meni allekirjoittamaan sopimukset
Kotkan sahalaitoksia varten, jotka merkitsevät taantumusta entisiin
työoloihin;
että tämä teko sotii vasten Ammattijärjestön voimassaolevia
sääntöjä, joiden mukaan korkeintaan, samoin kuin ammattivaltuuston viime kokouksen mukaan voidaan vaan Ammattijärjestön avus
tus lopettaa, mutta missään tapauksessa ei päättää työhön paluusta
ilman liittomme suostumusta. Tämän johdosta ehdotamme:
että Ammattijärjestön toimikunnalle annetaan ankara paheksu
minen sekä, että liittomme vapautetaan tämän sopimuksen noudatta
misesta ja annetaan sille tilaisuus jatkaa edelleen taistelua Ammatti
järjestön avustuksella kuten tähän saakka”, — päätti valtuusto 25
äänellä 18 vastaan:
”Kokous katsoo, että Ammattijärjestön toimikunnalla on ollut
valtuuston ylimääräisen kokouksen päätöksen perusteella oikeus alle
kirjoittaa työehtosopimukset hinnoitteluineen Kotkan ja sen ympä
ristön saha- ja lautatarhoja varten;
ja että Amm. järj. valtuusto, hyväksyessään toimikunnan menet
telyn, velvoittaa Sahatyöväen liiton ja sen jäsenet noudattamaan
niitä sopimuksia, jotka Amm. järjestön ja asianomaisten sahojen
edustajain välillä on tehty.”
Tämän päätöksen johdosta liiton valtuutetut panivat pöytäkir
jaan seuraavan vastalauseen:
”Mielestämme ei valtuuston viime kokouksen päätös sisällä, että
Amm. järjestön toimikunta olisi oikeutettu vastoin liittotoimikun
nan mielipidettä ja kuulematta taistelussa olevia työläisiä, tai edes
näille mitään ilmoittamatta, allekirjoittamaan työnantajain tarjoa/ 30 /
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Nykyinen toimik. jäsen.

I. Enotsalainen
Nykyinen toimik. jäsen.
Järjestysvanhin.

maa sopimusta Kotkan sahalaitoksia varten. Tämän johdosta emme
voi olla lausumatta paheksumistamme Ammattijärjestön toimikun
nalle ja sen kysymyksessä oleville edustajille. Siihen nähden, että
Ammattijärjestön valtuusto ei ole ottanut vähemmässäkään mää
rässä huomioonsa Sahateollisuustyöväen liiton puolelta tosiasioihin
perustuvia selityksiä, niin pyydämme ilmoittaa, että Sahateollisuustyöväen liitto pidättää itsellensä asian suhteen täydellisen toiminta
vapauden. ’ ’
Kun siis Ammattijärjestön valtuustokin hyväksyi Amm. järj.
toimikunnan kannan tässä taistelussa, esitti liittotoimikunta kai
kissa asianomaisissa osastoissa heinäkuun 14 p :nä, että taistelun jat
kaminen nykyisillä edellytyksillä on mahdotonta, jonka tähden toi
mikunta esittää lakon lopetettavaksi. Mutta kun lakkolaiset äänes
tivät lakon lopettamisesta, ei liittotoimikunnan esitystä kannattanut
kuin 48 henkilöä, joista 11 oli järjestymätöntä ja taistelua tahtoi
jatkaa 1,247, joista järjestymättömiä oli 140.
Liiton kutsusta Kotkaan saapunut Ruotsin Sahatyöväen luotta
musmies Aug. Svensson ja Tanskan Puutyöväen luottamusmies
V. P. Petersen katsoivat, että Ammattijärjestön toimenpiteen kautta
on asema taistelussa työläisten puolelta menetetty ja olivat he sitä
mieltä että taistelu on lopetettava.
Uudelleen käskettiin kaikki osastot kokoukseen Tiutisen työväen
talolle heinäkuun 5 p :nä, jolloin lakkolaisille ilmoitettiin, että liittotoimikunta edellisen äänestyksen tuloksesta huolimatta katsoo välttä
mättömäksi esittää, että lakko sittenkin lopetettaisiin. Kiihkeän ja
Ammattijärjestöä vastaan katkeruutta osoittavan keskustelun jäl
keen liittotoimikunnan esitys hyväksyttiin, mutta samalla päätettiin
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ettei Ammattijärjestön puolesta tehtyjä sopimuksia katsota liittoa
ja osastoja sitoviksi ja että tästä annetaan tieto, myös työnantajille,
joka heti tapahtuikin. Töihin päätettiin ryhtyä heinäkuun 7 p :nä
aamuna klo 6.
Näin ikävästi päättyi tämä 17 viikkoa kestänyt suurtaistelu, siitä
huolimatta vaikka työläiset pysyivät suorastaan ihailtavan yksimieli
sinä koko taistelun ajan vaikka itse keskusjärjestönkin taholta koe
tettiin työläisten tiivistä rintamaa särkeä.
Tulkoon vielä mainituksi, että Ammattijärjestön toimikunnan
omavaltainen esiintyminen herätti katkeruutta ei ainoastaan asian
omaisissa työläisissä, vaan toistenkin työläisten keskuudessa, jota
todisti ne lukuisat paheksumislauseet, joita eripuolilta maata Am
mattijärjestön toimikunnalle annettiin. Onpa tämän taistelun ikävät
vaikutukset ulottuneet juurensa aina näihin päiviin saakka, vaikut
taen taannehtivasti useaan sahatyöläiseen.
Avustukseksi ja muiden menojen peittämiseksi käytettiin tämän
taistelun tähden liitolta saatuja varoja 21,603:95 ja osaston varoja
9,178: 70 eli yhteensä 30,782: 65.
Osaston jäsenmäärä tänä vuonna oli 365 miestä ja 19 naista.
Muuta mainittavaa ei tämän vuoden aikana enää ehtinyt osas
tomme toiminnassa sattua, sillä jo elokuun alussa osaston toiminta
melkein kokonaan keskeytyi maailmansodan aiheuttaman tilanteen
vuoksi, yksinpä jäsenverojen kantokin keskeytettiin.
Vuoden 1915 toiminta supistui, mainitun maailmansodan aiheut
taman poikkeuksellisen tilanteen johdosta miltei olemattomiin. Jä
senmääräkin, kuten saattaa arvatakin, aleni edelliseen vuoteen ver
raten melkein sadalla jäsenellä, ollen se 285 miestä ja 28 naista.
Työskentely sahalaitoksissa oli melkein kokonaan pysähdyksissä,
josta johtui luonnollisesti ettei voitu edes ajatellakaan mitään jäse
nistön elintasoa parantavia kysymyksiä. Kuitenkaan eivät työn
antajat olleet toimettomia, huolimatta siitä, että elintarpeet sotati
lanteen johdosta huikeasti kohosivat, ryhtyivät he alentamaan työ
läisten palkkoja.
Vuosi 1916 oli järjestötoimintaan nähden melkein yhtä hiljaista
kuin edellisenä vuotenakin. Tilaisuutta minkäänlaisten palkkaliikkeiden alkamiseen ei ilmennyt, vaikka aihetta kyllä olisi ollut, sillä
työläiset saivat kärsiä yhä enemmän ja enemmän elinkustannusten
kohoamisesta.
S. Ammattijärjestön ja liittomme taholta tehtiin kyllä esityksiä
palkkojen koroittamisesta elinindeksiä vastaavaksi, mutta eivät nämä
esitykset johtaneet toivottuun tulokseen. Vasta vuoden loppupuo
lella, lokakuusta lähtien maksoivat työnantajat ”hyväntahtoisuu
dessa” n.s. kalliinajan lisäystä. Tämä ”lisäys” maksettiin kuukau
sittain, mutta ei se vastannut vähemmässäkään määrässä elinindeksin nousua.
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Osaston jäsenmäärä aleni alenemistaan, johtuen se osaksi siitä,
että usea jäsen töiden vähyyden tähden muutti muille paikkakunnil
le. Elokuun 1 p :nä 1916 oli jäsenmäärä 243 miestä ja 17 naista. Tältä
vuodelta on säilynyt osastomme vuoden 1916 tilinpäätös, ollen sen
mukaan osaston varat: Käteistä Smk. 257:75, osakkeita Smk.
560: —, muita saatavia 5,992: 50, kalustoa 95: —. Yhteensä Smk.
6,905:23. — Velat: Velkaa liitolle 5,650:—, velkaa muille 16:10.
Puhdas omaisuus Smk. 1,239 :13.
Tässä yhteydessä mainittakoon että työväestön järjestötoiminta
tänä aikana oli verrattain tukalaa ja rajoitettua. Sillä sotatilanteen
johdosta annetut kokoontumisvapautta, sensuuria y.m. koskevat eri
koisasetukset oli suurena esteenä järjestötoiminnalle. Tämän vuoksi
ei liiton edustajakokoustakaan, eräiden osastojen pyynnöstä huoli
matta, katsottu voivan pitää, vaan siirrettiin sen pitäminen suotuisempaan aikaan.
Vuosi 1917 alkoi, niinkuin edellinenkin vuosi hiljaisesti. Mutta
jo ensi neljänneksen loppupuolella alkoi osastoon ”virrata” jäseniä
tavallista runsaammin. Anteeksipyyntöjä ja jäseneksi pääsyjä esi
tettiin melkein joka kokouksessa, useampia niiden taholta, jotka 1914
taistelussa olivat olleet rikkureina.
Tähän jäsenmäärän erikoiseen nousuun ei niin suurelta osalta
vaikuttanut työläisten valistuminen, vaan vaikutti siihen etupäässä
vallitseva poliittinen tilanne. Koko ammatillisen liikkeen kannalta
katsoen oli tämä koko Ammattijärjestöä käsittävä jäsenmäärän huo
mattava nousu merkillepantavaa erikoisesti siitä syystä, että se
tapahtui juuri teollisuuden ollessa lamaannustilassa jolloin tavalli
sesti työläisten epäedulliset työsuhteet lamaannuttavat järjestäyty
mistä.
Mutta kuten edellä sanottu, poliittinen tilanne oli erikoisen jän
nittynyt, johtuen tämä m.m. huippuunsa kehittyneestä elintarvepulasta, jonka maailmansota aiheutti. Näin ollen siis vähemmän ajattelevatkin työläiset olivat pakoitettuja kiinnittämään huomionsa
yleistilanteeseen ja turvautumaan joukkovoimaan, siis järjestäyty
mään.
Osastomme jäsenmäärä, joka vuoden alussa oli 253, niin oli se jo
puolivuoden vaihteessa yli 400. Vuoden loppuun mennessä oli jäsen
määrä jo noussut 570:een.
Venäjän vallankumouksen tuottama toimintavapauden laajene
minen vaikutti myös edullisesti järjestötoimintaan, niin että voitiin
oikein tarmolla käydä käsiksi toimintaan. Niinpä liittokin ryhtyi
julkaisemaan erikoisia tiedonanto- ja agitatsionilehtiä 2 kertaa kuu
kaudessa, joita erittäinkin osastomme toiminta-alueella levitettiin
runsaasti.
8-tunnin työaikalaki joka oli eduskunnassa hyväksytty sai S.
Ammattijärjestön esityksestä monien vaiheiden ja vaikeuksien jäl
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keen työnantajistonkin hyväksymisen, joten se tuli tänä vuonna käy
täntöön. Tässä saavutti siis työväestö kauan toivomansa ja sitkeätä
taistelua kysyvän voiton. Tämä voitto olikin omansa avaamaan jär
jestymättömien työläisten silmät, niin että he tulivat huomaamaan
sen että joukkovoiman edessä on häikäilemättömimmänkin vastusta
jan taivuttava.
Ammatillisen järjestäytymisen nopea kohoaminen vaikutti sen,
että Gutzeit Oy. ilmoitti huonoista tavaramarkkinoista huolimatta
koroittavansa työläistensä palkkoja, niinpä se tarjosikin osaston hy
väksyttäväksi työhinnoittelun, joka koski Hovinsaaren-, Norskan- ja
Hietasen- saha- ja lautatarhatöitä. Tarjousta ei osasto kuitenkaan
katsonut voivansa sellaisenaan hyväksyä, vaan teki siihen erilaisia
muutoksia. Työnantaja katsoi parhaaksi ilman rettelöitä hyväksyä
osaston ehdotukset sellaisenaan, joten mitään työnseisausta ei puh
jennut. Hyväksytty hinnoittelu tiesi työläisille noin 75—150 %
koroitusta tariffeihin ja palkkoihin vuoden 1914 hinnoitteluihin ver
ratessa.
Syystalvella ryhdyttiin uudelleen palkankoroituspuuhiin mutta,
ehdittiin tässä tehdä vain alkuvalmistelut, sillä poliittinen tilanne
kehittyi sellaiseksi ettei ollut aikaa palkkakysymysten valmisteluihin,
vaan siirrettiin ne seuraavalle vuodelle jolloin ne jäivät kaikille tun
netuista syistä tekemättä.
Loppuvuoden toiminnasta voimme vielä mainita, että osastomme
otti erikoisen tarmokkaasti osaa poliittiseen toimintaan. Niinpä kan
nettiin osaston jäseniltä ylimääräinen vero sosialidemokraattisen puo
lueen edustajakokouskulujen peittämiseksi. Samoin valittiin —
järjestyskaartin ehdotuksesta — joukko osastomme jäseniä järjes
tyskaartin vakinaisiksi jäseniksi.
Joulukuun lopulla esitti osasto Gutzeit yhtiölle vaatimuksen, että
yhtiön olisi maksettava työläisilleen suurlakkoajalta palkka. Tähän
vastattiin kuitenkin kieltävästi. Enempiin toimenpiteisiin ei tässä
kään kysymyksessä ehditty ryhtyä, vaan jäi kysymys kansalaisso
dan puhjettua keskeneräiseksi.
Syyskuulla pidetyssä osaston kokouksessa valittiin osaston edus
tajaksi tammikuussa pidettäväksi aijottuun liiton edustajakokouk
seen seuraavat jäsenet: Abel Markkanen, R. Friman, K. Hämäläi
nen ja T. Pihljerta. Edustajakokous jäi edellämainituista syistä
pitämättä. Osaston vuosikokoustakaan ei ehditty pitää.
Kohtalokas vuosi 1918. Osasto kansalaissodan pyörteissä.
Vuosi 1918 aloitettiin tai oikeammin sanoen aijottiin aloittaa
niinkuin edellinenkin vuosi valoisin toivein. Olihan osaston jäsen
määrä noussut melkein kolmen kertaiseksi, ja muutenkin toiminta
vapaus oli verrattain laaja. Tammikuun 13 p:nä piti toimikunta
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vuoden ensimmäisen, mutta samalla myös viimeisen kokouksensa.
Kokouksessa suunniteltiin osaston 20-vuotisjuhlan järjestelyä y.m.
eteenpäin tähtääviä asioita. Nämä kauniit suunnitelmat eivät kui
tenkaan toteutuneet, sillä saman kuun 28 p :nä alkanut kansalais
sota keskeytti kaiken toiminnan. Tältä, vuodelta tietenkään ei osas
tomme toiminnasta ole paljon mainittavaa.
Kansalaissodan työläisille onnettomasti päätyttyhän, joutui
osastommekin, kuten koko maamme työväestö, verrattain katkerasti
kärsimään, voitosta humaltuneiden valkoisten hirveästä ja raa’asta
murha- ja kidutusraivosta.
Kansalaissota ja sen hirvittävät jälkimainingit veivät osastos
tamme 71 jäsentä ennenaikaiseen kuolemaan. Näistä valkoiset heti
valtaan päästyään vihan ja kostonvimmassa murhasivat ilman min
käänlaista tutkintoa 13 mies- ja 1 :den naisjäsenen. Muilla paikka
kunnilla murhattiin 6 jäsentä. Valtiorikosoikeuden päätöksen pe
rusteella teloitettiin Lahden kaupungissa 1 jäsen. Vankileireissä
kuoli nälän murtamana 35 jäsentä. Kotkan ratapihalla vankina ol
lessaan kuoli tapaturmaisesti 1 jäsen ja 1 hirtti itsensä vankilassa
saamansa hermotaudin johdosta.
Näin onnettomasti päättyi osastomme 20 :nes toimintavuosi, joka
aloitettiin niin valoisin toivein. Osaston omaisuuden ottivat valkoi
set haltuunsa, julistaen sen takavarikoiduksi. Suuren osan osaston
omaisuutta valkoiset hukuttivat. Tulevaisuus ei siis näyttänyt eri
koisen valoisalta kolmannellevuosikymmenelle lähdettäessä.
Kolmas vuosikymmen.
Kun poliittinen tilanne ja valkoisten voiton huumaus oli jonkun
verran tasaantunut, niin ryhtyivät ammatillisen liikkeen keskeisim
mät vapaana olevat henkilöt 'kokoamaan pirstoutunutta Ammatti
järjestöämme ja antoivat kehoituksia, että perusjärjestöjen olisi koe
tettava saada toiminta alkuun. Näillä perusteilla katsoi liittomme
ja osastomme vanha jäsen J. Aaltonen velvollisuudekseen kutsua
kokoon osaston jäseniä päättämään mahdollisesta toiminnan alka
misesta.
Niinpä 15 p :nä joulukuuta pidettiinkin ensimmäinen osaston
kokous lähes vuoden ”levähdyksen” jälkeen. Tässä kokouksessa oli
saapuvilla 22 osaston jäsentä. Puheenjohtajana toimi J. Haglund
ja sihteerinä Väinö Ranta. Tähän kokoukseen oli myös tunkeutunut
ohranan edustaja, luonnollisesti valvomaan, ettei vaan ”petettäisi”
valtiota. Kokous sujui ohranan läsnäolosta huolimatta rauhallisesti
ja ilman, että ohrana olisi katsonut tarpeelliseksi puuttua asioiden
käsittelyyn.
Kokouksessa päätettiin, että osaston toiminta aloitetaan jälleen
ja koetetaan saada osaston omaisuus pois valkoisten takavarikosta.
/ 36 /

Alkavalle vuodelle valittiin puheenjohtajaksi Antti Jukarainen ja
toimikuntaan seuraavat osaston jäsenet: E. Saario, E. Viirman, V.
Sjöblom, H. Liukkonen, Akseli Pälli ja Kalle Salonen. Toimikunta
valtuutettiin itse tai asiamiehen kautta anomaan valtioneuvostolta
osaston omaisuutta pois takavarikosta osaston käytettäväksi. Toimi
kunta valtuutti taloudenhoitaja J. Holopaisen tekemään anomuk
sen valtioneuvostolle. Kotkan poliisimestari E. Havas antoi puoles
taan puoltolauseen anomukselle, joten oli hyviä toiveita asian on
nistumiselle. Valtioneuvosto antoikin maaherralle käskyn vapauttaa
osastomme omaisuus takavarikosta, kuitenkin ehdolla, ettei osasto
harjoita mitään rikollista kiihoitusta. Näin onnistuttiin saamaan
osaston omaisuus pois takavarikosta osaston itsensä käytettäväksi
19 p :nä tammikuuta 1919. Vaan sellaisena sitä ei kuitenkaan saatu
kuin se oli takavarikkoon jouduttuaan. Kaikki pöytäkirjat ja vuosi
kertomukset olivat kadonneet. Mutta oltiin sillä kertaa kiitollisia
kun edes saatiin nekin jälellä olevat rippeet takaisin ja päästiin toi
minnan alkuun.
Tämän vuoden toiminnasta ei ole paljon mainittavaa. Toiminta
keskittyi pääasiassa osaston taloudellisten ja sisäisten asioiden jär
jestelyyn. Olihan osastomme niinkuin koko maamme ammatillisen
liikkeenkin toiminta aloitettava aivan alusta ja sitä paitsi äärettö
män tukalissa oloissa. Voittaneet valkoiset asettivat jos jonkinlaisia
esteitä toiminnalle ja ammatillisen liikkeen kehitykselle. Kaikista
porvariston kuristuksista ja pahoista ennusteluista huolimatta osas
tomme toiminta alkoi piristyä, ilmeten se jo tämän vuoden jäsen
määrän nousussa, joka vuoden 1919 alussa oli 40 jäsentä kohoten
vuoden lopulla 194 jäseneen.
Vuodelle 1920 voitiin lähteä jo kokolailla toivorikkaimmin mie
lin kuin edelliselle vuodelle, vaikkakaan ei mitään huomattavampia
tuloksia voitu odottaa. Sillä kansalaissodan tappio painoi vielä ras
kaasti työväestön toimintaa niin taloudellisella kuin yhteiskunnallisellakin rintamalla. Jo heti vuoden alussa jouduttiin puolustamaan,
työväen saavutuksia.
Työnantajat nimittäin ryhtyivät yleisesti
kautta maan räikeästi rikkomaan työväen suojeluslakeja vallankin
8-tunnin työaikalakia siitä huolimatta vaikka n.s. ”tynkäeduskunta”
oli hyväksynyt nämä lait kylläkin huomattavin poikkeuksin. Vih
doin hallituksen toimenpiteestä saatiin sahoilla ja lautatarhoilla 8tunnin työpäivä käytäntöön 1 p :stä heinäkuuta, johon saakka oli
tehty näissä työpaikoissa 9-tuntisia työpäiviä.
Jo keväällä ryhdyttiin valmistelemaan palkankoroitusesityksiä
Gutzeit Oydle, sillä palkat olivat elintarpeiden huikean nousun joh
dosta jääneet surkuteltavan kehnoiksi, niin että työläisten toimeen
tulo oli vallitsevilla palkoilla suorastaan mahdotonta.
Työläiset
esiintyivätkin siksi päättävästi ja yksimielisinä, että mainitun työn
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antajan oli koroitettava työläistensä palkkoja työläisten oltua 2 p:ä
lakossa. Koroitukset eivät kylläkään vastanneet elinindeksin nou
sua, mutta katsottiin sillä kertaa parhaaksi niihin suostua. Mainittu
kahden päivän lakko käsitti lähes 1,500 työläistä ja alkoi se 6 p :nä
elokuuta ja loppui 8 p :n iltana samaa kuuta.
Myöhemmin syksyllä tehtiin myös useita palkankoroitus esityk
siä työnantajalle, mutta vuodenaikaan, työläisten heikkoon järjestäy
tymiseen, mutta sensijaan työnantajain voimakkaaseen järjestäyty
miseen luottaen ei työnantaja katsonut tarpeelliseksi edes vastata
osaston esityksiin.
Erikoisesti on merkillepantavaa, että tänä vuonna ryhtyivät
työnantajat entistä tarmokkaammin vahvistamaan jo entuudestaan
voimakkaita työnantajajärjestöjään. He siis jo aavistivat S. Am
mattijärjestön kasvavan ja voimistuvan taistelukykyiseksi. Tästä
työnantajain toimenpiteestä olisi pitänyt työläisten vetää omat joh
topäätöksensä ja ottaa oppia työnantajilta yhteenliittymisessä.
Tänä vuonna toimitettiin äänestys Sahateollisuustyöväen liiton
ja S. Kuljetus- ja Sekatyöväen liiton yhdistämisestä. Osastomme
asettui 56 äänellä 3 vastaan yhdistämistä vastustamaan, katsoen toi
menpiteen tarkoitustaan vastaamattomaksi. Osastomme kannanotto
ei kuitenkaan suuria vaikuttanut asian ratkaisussa, sillä enemmistö
näissä asianomaisissa liitoissa oli yhdistämisen kannalla, joten yh
distäminen seuraavana vuonna tapahtui.
Vuoden 1921 aikana alkaa ilmetä työttömyyttä sahateollisuu
dessa. Työttömyystilannetta hyväkseen käyttäen ryhtyivät työnan
tajat alentelemaan työntekijäin palkkoja. Osaston puolesta esitettiin
jyrkkä vastalause menettelyä vastaan. Vastalauseessa lisäksi tuotiin
asiallisesti esille, että olisi päinvastoin koroitettava palkkoja. Suunniteltiinpa osaston kokouksessa jyrkempiinkin toimenpiteisiin ryh
tymisestä, mutta katsottiin tilanteen olevan työläisille siksi epäedul
lisen, ettei pakkotoimenpiteisiin katsottu voivan ryhtyä. Osaston
esiintyminen vaikeutti kuitenkin sen, että työnantajat osittain pe
rääntyivät palkanalennus puuhistaan.
Tänä vuonna pidettiin myös liiton edustajakokous, jossa osastoa
edustivat: H. Ristola, E. Päiviö ja Abel Markkanen. Tämä edustajokokus oli samalla vuoden n.s. Kolmiliiton perustava kokous. Vuo
den loppupuoli kului osaston sisäisten asiain pohtimiseen.
Vuosi 1922 alkoi uhkaavin entein, työnantajat aikoivat Norjan
sahalla pidentää työaikaa, siten, että vuorotyössä otetaan 1 vuoro
lisää ja samalla alennetaan palkkoja keskimäärin 30 pennillä tun
nilta. Kun työläisten elintaso oli jo entuudestaankin miltei alla nälkärajan, niin oli luonnollista, että osasto ryhtyi toimenpiteisiin puo
lustaakseen työläisiä.
Osaston puolesta esitettiin Gutzeit Oy:lle
uudet palkkausehdotukset, jotka sisälsivät pieniä korjauksia voi/ 38 /

Osaston toimik. v. 1927.
Vas. lukien: Hj. Aalto, Abel Markkanen, K. Salo, K. Hirvonen, V. Sadinmäki,
J. Piira, Hj. Bautjärvi ja P. Säde. Poissa A. Kunnari.

massa oleviin palkkahinnoitteluihin. Työnantaja ensin kieltäytyi
jyrkästi edes ottamasta käsiteltäväkseenkään osaston esityksiä, mutta
kun osaston puolesta — työläisten yksimielisen päätöksen perus
teella — sanottiin asianomaiset, työläiset irti ja uhattiin lakolla niin
yhtiö lopultakin luopui palkanalennusaikeista ja päinvastoin lupasi
tehdä pieniä korjauksia palkkoihin. Työläiset suostuivat tehtyyn
tarjoukseen ja niin saatiin vältetyksi uhannut työnseisaus.
Kesällä osasto esitti kyllä uudelleen palkankorotuspyynnön,
mutta ei se johtanut toivottuihin tuloksiin. Taisteluun huonoilla
edellytyksillä ei uskallettu lähteä ja ilman taistelua ei työnantaja
alistunut minkäänlaisiin myönnytyksiin.
N.s. Collinin vientilautatarhalla syntyi heinäkuussa palkkatais
telu, joka johti siihen, että lautatarhan työläiset osastolle mitään il
moittamatta julistivat lakon. Lakko päättyi kuitenkin lyhyeen kes
tettyään 36 tuntia työläisten täydellisellä voitolla.
Muita palkkaliikkeitä ei vuoden varrella osaston toimialueella
ollut. Osaston jäsenluku lisääntyi vuoden kuluessa ainoastaan 23 :11a
ollen vuoden lopussa 234.
Vuoden 1923 toiminta oli verrattain hiljaista.
Minkäänlaisia
palkkaliikkeitä ei sattunut. Gutzeit yhtiö ilmoitti keväällä korottavansa työläistensä palkkoja keskimäärin 20 % :11a. Tähän työnanta/ 39 /

jän ”hyväntahtoisuuteen” ei luonnollisestikaan työläisillä ollut mi
tään vastaan sanomista. Mutta kuitenkaan ei yhtiö antanut mitään
sitoumusta työn rauhalliselle jatkumiselle sitä pyydettäessä. Koro
tukset eivät kuitenkaan vastanneet silloisia korkeita elinkustannuksia.
Tämän vuoden aikana saamme tehdä sen ikävän havainnon, että po
liittiset suuntapiirit astuvat toverillisten asiain käsittelyn tielle, il
meten kuitenkin vasta pienemmässä määrässä. Ammattijärjestön
edustajakokoukselle lähetettäviä alustuksia käsiteltäessä, kehittyi
kansainvälisyyskysymyksestä koko lailla kiihkeä väittely. Toiset kan
nattivat Ammattijärjestön riippumattomana pysymistä ja toiset oli
vat Amsterdamin I :n liittymisen kannalla. Asiasta äänestettäessä
voitti edellinen mielipide 31 äänellä 2 vastaan. Ammattijärjestön
edustajakokouksessa oli liiton edustajana osastomme jäsen Evert
Sipinen. Kokouksia pidettiin tänä vuonna harvoin, johtuen lähinnä
siitä, ettei ollut mitään palkkauskysymyksiä pohdittavana. Jäsen
määrä osoitti varmaa vaikka hidasta nousua ollen vuoden lopulla
251 henkeä.
Vuonna 1924 pidettiin Saha-, Kuljetus- ja Sekatyöväen liiton
edustajakokous ja samassa yhteydessä S. Puuteollisuustyöväen liiton
perustava kokous, jonka sääntöjen perusteella osastommekin oli kuu
luva tähän perustettuun liittoon. Mainittu liitto aloitti toimintansa
vuoden 1925 alusta, jolloin osastommekin siirtyi liittoon saaden jär
jestysnumeron 74.
Puuteollisuustyöväen liiton perustavassa ko
kouksessa edusti osastoamme Evert Sipinen. Uusi liittojärjestely,
johon koko Ammattijärjestön alaiset liitot siirtyvät, pohjautuu teollisuusliittomuotoihin entisten ammattiliittomuotojen asemasta.
Ilmeinen suuriarvoinen merkitys maamme ammatillisen liikkeen ke
hitykselle onkin ollut näihin järjestömuotoihin siirtymisellä.
Ne
lyhyenä, mutta silti toimintarikkaana olemassaolonsa, aikana ovat
osoittautuneet tehokkaammaksi ja käytännöllisimmäksi kuin entiset
ammattiliittomuodot. Tänäkään vuonna ei osaston taholta ryhdytty
minkäänlaisiin toimenpiteisiin palkkojen korjaamiseksi, syystä, et
tei työpaikoilta esitetty osastolle esityksiä, johon lienee taas ollut
syynä tänä vuonna vallinnut laaja työttömyys.
Poliitiset suunta eroavaisuudet alkavat kasvaa kasvamistaan si
käli kuin ajassa eteenpäin riennetään. Tänä vuonna olivatkin suuntaeroavaisuudet huomattavina tekijöinä erinäisten kysymysten käsit
telyssä, vieläpä verrattain vähäpätöisten kysymysten yhteydessä
oteltiin aika navakasti ja nälvittiin molemminpuolisesti. Kuiten
kaan eivät nämä suuntariidat saaneet mitään yleisempiä häiriöitä ai
kaan osaston toiminnassa.
Vuoden 1925 alkaessa sitävastoin suuntariitaisuudet kehittyivät
korkeimmilleen mitä ne tähän saakka ovat olleet. Tämä ilmiö ei kui
tenkaan käsittänyt yksinomaan osaston sisäistä toimintaa, vaan oli
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Osaston Ituvitoimik. v. 1988.
Takana seisomassa kokoonk. O. Laukkarinen.

se yleistä, johtuen siitä, että tänä aikana käytiin oikeuston taholta
ankaraa sotaa koko S. Ammattijärjestöä vastaan, olipa oikein suun
nittelun alaisena uuden ammattijärjestön luominen, siis työväen
luokan kahtia repiminen ammatillisella rintamallakin. Osastomme
koko tämä toimintavuosi kului melkein yksinomaan ankarien poliit
tisten väittelyjen pyörteissä. Mutta koska emme halua saattaa tätä
tekelettämme kumpaakaan ajatussuuntaa loukkaavaksi, niin emme
ryhdy arvostelemaan — niin opettavaa ja mielenkiintoista kuin se
olisikin — sitä kumpi suunta näissä väittelyissä ja yleensä periaat
teissa esiintyi ammattiyhdistysliikettämme kokoavasti. Toteamme
vain, että toiminta — hyvin ymmärettävistä syistä — ei luonnolli
sestikaan työväestön taloudellisten kysymysten käsittelyssä vastan
nut tarkoitustaan.
Näitä riitaisuuksia jatkui vielä vuodelle 1926 siirryttäessä, joh
tuen tämä siitä, että Ammattijärjestön edustajakokous oli melkein
ovella johon molemmat suunnat valmistautuivat perusteellisesti.
Jännityksellä odotettiin tätä edustajakokousta, jonka toivottiin kyke
nevän edes jossain määrin tasoittamaan niitä räikeitä ja haitallisia
erimielisyyksiä joita perusjärjestöissä vallitsi. Tämä toivomus ei
mennytkään aivan hukkaan sillä heti Ammattijärjestön edustajako
kouksen jälkeen voitiin huokaista helpoituksesta, niin suuressa mää
rässä laimenivat riitaisuudet.
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Jo vuoden alussa ryhdyttiin valmistelemaan palkankorotus eh
dotelmia. Osaston kokouksessa valittiin erikoinen eri työryhmien
edustajista kokoonpantu n.s. tariffikomitea, joka lopullisesti valmisti
ehdotelmat. Näitä esityksiä valmisteltiin siinä mielessä, että ne myös
käytäntöön saatetaan, ellei muuten, niin pakolla. Tariffikomitea sai
työnsä valmiiksi niin hyvissä ajoin, että ne täysin asianmukaisessa
kunnossa ja asiallisine kirjelmineen jätettiin työnantajille touko
kuun 6 p :nä ja vastausta pyydettiin saman kuun 26 p :ään men
nessä. Määräpäivänä saatiinkin vastaus, mutta sisälsi se ainoastaan,
ilmoituksen, etteivät he voi varsinaista vastausta antaa ennenkuin
työnantaja liiton johtokunnan kokouksen jälkeen, joka pidetään ke
säkuun alkupäivinä. Osaston kokous päättikin jäädä odottamaan lo
pullista vastausta. Kesäkuun puolivälissä saatiin vihdoin vastaus,
joka oli tyypillinen näyte siitä millä tavalla työnantajaliitto ha
luaa palkkaussuhteet työläisten kanssa järjestää. Vastauksessa nim.
sanottiin, etteivät työnantajat halua olla missään tekemisissä työ
väen järjestöjen kanssa, vaan ovat kyllä halukkaita, — jos aihetta
ilmaantuu — yksityisten työläisten kanssa palkoista keskustelemaan.
Siis jokseenkin pyöreä vastaus. Lisäksi siinä sanottiin, että työehto
sopimukseen ei yhtiö ollenkaan suostu, ja heidän käsityksensä mu
kaan olisi siitä päinvastoin vahinkoa työläisille!? Osaston samoin
kuin osaston toimesta kokoon kutsuttu yleinen työläisten kokous
kaan ei voinut sellaista vastausta hyväksyä, vaan päätettiin, että
ellei yhtiö muuten suostu työläisten vähäisiin esityksiin, niin lope
tetaan työnteko asiaankuuluvissa paikoissa. Tämä päätös ilmoitettiin
Gutzeit yhtiölle kirjelmällä, jossa samalla sanottiin, että työläisten
puolelta ollaan halukkaita asian sovinnolliseen ratkaisuun saattami
seksi, joten pyydettiin neuvotteluja. Tämä vaikutti siinä määrässä
työnantajaan, että se ilmoitti suostuvansa pieniin korotuksiin ja lu
pasi kutsua osaston valitsemat neuvottelijat palkkauksia ”reguleeraamaan”. N.s. puolivirallisia neuvotteluja käytiinkin noin 2 viik
koa joka päivä, mutta mihinkään lopulliseen tulokseen ei näissä
kuitenkaan päästy. Yhtiö ei edes uudistetuista pyynnöistä huoli
matta ilmoittanut lopullista kantaansa ja tarjoustaan, mutta kun
osaston puolesta jätettiin tiukka vaatimus, että yhtiön on esitettävä
osastolle lopulliset tarjouksensa pikaisesti, niin sen jälkeen saatiin
työnantajalta uudet tariffitekeleet. Nämä tariffit tiesivät kyllä
muutamille työryhmille pieniä korotuksia, mutta huomattavin osa
työläisistä oli syrjäytetty korotuksista kokonaan. Osasto käsitteli
näitä tariffeja ja totesi, etteivät ne ole lähimainkaan tyydyttäviä,
mutta tilannetta ja heikkoa järjestäytymistä katsottiin sellaisiksi
tekijöiksi, jotka estivät osaston ryhtymästä lakolla ajamaan vaati
muksiaan läpi.
Toinen edellisestä palkkauskysymyksestä erillisenä käyty Met/ 45 /

Osaston järjestysvaliolcunta v. 1928.

sänomistajain Metsäkeskus Oy :n työläisten palkkauskysymys saatiin
neuvottelutietä jotakuinkin tyydyttävään tulokseen. Tähän vaikutti
suurimmalta osaltaan se, että työläiset tällä tarhalla olivat melkein
kaikki järjestäytyneitä (93 %) ja myös esiintyminen oli aivan yksi
mielistä, joten työnantaja ei rohjennut esiintyä jyrkän kielteisesti.
Saavutetut koroitukset tekivät noin 20 % lisäyksen vallinneisiin
palkkoihin.
Tänä vuona pidetyssä Ammattijärjestön edustajakokouksessa oli
liittomme yhtenä edustajana osastomme jäsen August Kunnari.
Vuoden lopulla alkoi osastomme puuhata Kotkan ja lähiseudun
puuliiton osastojen yhdyssiteeksi teollisuusneuvostoa. Niinpä joulu
kuussa osastomme johtokunnan kutsusta pidettiin lähiseudun liit
tomme alaisten osastojen johtokuntien yhteinen kokous, jossa yksi
mielisesti päätettiin ryhtyä tositoimeen teollisuusneuvosten luomi
seksi.
Heti vuoden 1927 alussa pidettiin uudelleen samanlainen kokous,
jossa valittiin 3 henkinen toimikunta sääntöehdotusta laatimaan.
Maaliskuun 6 p mä jo pidettiin teollisuusneuvoston varsinainen pe
rustava kokous, johon yhtyivät paitsi osastomme kaikki lähiseudun
osastot nimittäin os. n:o 24, 49, 62, 101, 161 ja meidän osastomme
n:o 74.
Heti kun teollisuusneuvoston syntysanat oli lausuttu, niin sa
massa sille myöskin löytyi tehtävää, sillä jo tämän teollisuusneuvos/ 43 /

Osaston jäsenverojen kantajat v. 1928.

ton tuominen voimakkaimpana kannustimena oli yhteinen Kotkan ja
ympäristön sahalaitoksia käsittävä palkkaliikkeen järjestely. Heti
synnyttyäänkin ryhtyi teollisuusneuvosto kiireellisesti yhteiseen
palkkaliikkeen valmisteluun. Tämän työn tuloksena oli, että 20 p :nä
toukokuuta jätettiin kaikille teollisuusneuvosten toiminta-alueella,
toimiville puuteollisuudenharjoittajille työehto- ja palkkaussopimusehdotukset, joiden alaisina, jos ne hyväksyttäisiin työskentelisi noin
4.500 saha- ja lautatarhatyöläistä. Vastausta näihin esityksiin vaa
dittiin kesäkuun 1 p :ään mennessä. Määräajan kuluessa saatiinkin
vastaukset melkein kaikilta työnantajilta lukuunottamatta Metsä
hallitus Oy:tä, mutta vastaukset olivat kaikki kielteisiä ja aivan sa
man kaavan mukaan laadittuja, luonnollisesti työnantajaliiton mää
räysten mukaan tehtyjä. Osastomme samoin kuin kaikki muutkin
teollisuusneuvosten alaiset osastot yhtä lukuunottamatta, päättivät
lähteä lakon avulla ajamaan läpi esitettyjä ehdotuksia. Näin ollen
näytti varmalta, että puhkeaa 4,500 työläistä käsittävä lakko. Mutta
liittopa ei antanutkaan teollisuusneuvostolle lakkolupaa, johtuen tämä
kielto maassamme parhaillaan käynnissä olleesta jättiläistaistelusta,
nimittäin metallisulusta, jonka tukemiseksi S. Ammattijärjestö oli
päättänyt keskittää kaikki voimat ja niin ollen kieltänyt muita
teollisuusalojen työläisiä lakkoon lähtemästä. Tämä huolellisesti val
misteltu ja suuria toiveita herättänyt palkkaliike raukesi siis aivan
tuloksettomiin.
Tällä välin oli kuitenkin paikkakunnalla pari pienempää lakkoa.
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Osaston lippu ,ja airueet v. 1028.

Gutzeit Oy:n omistamalla n.s. Collinin lautatarhalla Keisarin sata
man luona, työläiset — kuultuaan, että työnantaja oli vastannut
kielteisesti teollisuusneuvoston esityksiin — päättivät heti yksimie
lisesti lopettaa työnsä. Lakko alkoi 2 p:nä kesäkuuta. Tämä oli kui
tenkin sikäli harkitsematon teko, että se saattoi osastomme sekä
teollisuusneuvoston tukalaan tilanteeseen, siitä sjTystä, koska oli ky
seessä yhteistä ja eheätä esiintymistä vaativa laaja palkkaliike. Tä/ 45 /

P. Heiskanen
Osaston vanhoja jäseniä.
Vapaa jäsen.

Axel Gustafsson
Osaston rahastonhoitaja
v. 1925—27.

män lisäksi kieltäytyi liitto hyväksymästä lakkoa ja eväsi niin ollen
lakkoavustuksen lakossa olevilta. Osasto samoin kuin koko teollisuusneuvostokin päättivät sitävastoin kaikella tarmolla avustaa ja tukea
lakkolaisia, johon myöhemmin liittokin yhtyi. Tämä lakko päättyi
työläisten täydelliseen tappioon heinäkuun 20 p :nä. Käyty taistelu
osoitti kuitenkin, että taisteluhalua olisi joukoissa ollut kun vaan
olisi avautunut tilaisuus sitä käyttämään.
Kuten edellä mainittiin ei Metsähallitus Oy. antanut teollisuusneuvoston esityksiin minkäänlaista vastausta, ei se edes vaivautunut
jäljentämään ja lähettämään työnantajaliiton ”konseptia” kuten
toiset paikalliset työnantajat tekivät. Tästä suuttuneina, mainitun
tarhan työläiset päättivät pakolla taivuttaa työnantajan edes vastaa
maan. Liittokin huomioonottaen työnantajan menettelyn antoi suos
tumuksensa tähän toimenpiteeseen ehdolla ettei sitä laajenneta, jo
ten tämä lakko oli alusta alkaen virallista laatua. Se alkoi kesäkuun
4 p :nä. Tämä lakko päättyi päinvastoin kuin edellinen työläisten
täydelliseen voittoon.
Näiden palkkaliikkeiden aikana ilmeni teollisuusneuvosten ja lii
ton välillä erimielisyyttä, johon käsityksemme mukaan oli osaltaan
syypää liittokin. Sillä liiton taholta monista pyynnöistä huolimatta
ei annettu minkäänlaisia ohjeita, eikä edes annettu mitään lausun
toa siitäkään miten liitto yleensä koko palkkaliikkeeseemme suhtau
tuu. Kaikki liiton antamat vastaukset olivat aivan pyöreitä ja varot
tiin niissä tarkkaan ilmaisemasta mikä on liittotoimikunnan todelli
nen kanta palkkaliikkeeseemme nähden. Kaikkiin näihin seikkoihin
vedoten esitettiinkin teollisuusneuvoston puolesta paheksumislausunto liitolle.
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Osa jäsenistöä osaston täyttäessä 30 vuotta.

Osaston uimajaosto, joka kykenee kilpailemaan voittoisasti,
suurissakin kilpailuissa.
Seisomassa oik. lukien: Y. Nurminen, H. Vitikainen, K. Nieminen, E. Laine ja
E. Leppänen. Istumassa: H. Könönen, O. Laitinen, ja T. Nykänen.

Tämän vuoden aikana pidettiin S. Puuteollisuustyöväen liiton
ensimmäinen varsinainen edustajakokous. Tähän kokoukseen oli
osastollamme sääntöjen perusteella oikeus lähettää 2 edustajaa, joiksi
osasto valitsi Aug. Kunnarin ja T. Kujalan. Osasto laati edustaja
kokoukselle kolme alustusta koskien: 1 :nen Etelä-Karjalan piirin
muodostamista, 2 :nen jäseneksi hyväksymistapaa ja 3:s edustajain
valintaperustetta liittoedustajakokoukseen. Ehdotukset eivät kui
tenkaan saaneet liittokokouksen hyväksymistä.
Tämä vuosi oli osaston toimintarikkain vuosi. Jäsenmääräkin ko
hosi jo huomattavasti yli 1917 poikkeusvuoden jäsenmäärää, ollen
vuoden lopulla 663. Poliittiset suuntariidat tahtoivat vielä silloin
tällöin pulpahtaa esille, joskaan ei niin suuressa määrässä kuin vuo
tena 1924.
Vuodelle 1928 voitiin siis lähteä reippain ja varmoin mielin.
Sillä osasto on jo kokolailla vankka, kun vaan yhteisymmärrys saa
taisiin pysymään hyvänä. Osastomme ei kylläkään vielä ole niin
suuri jäsenmäärältään, kuin mitä se työläismäärä edellyttää, joka
sen toiminta-alueella työskentelee, mutta se on jo kuitenkin jär/ 48 /

jestö johon työläiset voivat luottamuksella yhtyä, ja jonka työläiset
voivat pitää sinä järjestönä joka todella taistelee työväestön talou
dellisen elintason kohottamiseksi.
Tämäkään vuosi ei säilynyt suuntariitaisuuksitta, syystä että
eräiden kiihkoilijain taholta (epäonnistuttuaan vuotena 1924) uudel
leen ruvettiin puuhaamaan uutta ammattiyhdistystä jonka väitet
tiin kuitenkin tarkoittavan ainoastaan ”aatteellista ammattiyhdis
tystä” johon voivat liittyä ainoastaan sos.dem. ajattelevat työläiset.
Tätä eivät kuitenkaan järjestyneet työläiset ottaneet oikein uskoak
seen, vaan väittivät tämän ”aatteellisen ammattiyhdistyksen” täh
täävän yleiseen Ammattijärjestömme hajoittamiseen, perustellen väi
tettään sillä että Ammatillinen liike ei kaipaa mitään ”aatteellisia”
sivukasvannaisia, vaan voidaan taloudellisten kysymysten yhtähyvin
periaatteelliset kuin käytännöllisetkin puolet päätellä ilman
eri yhdistystä ammattiosastoissa. Osastommekin käsitteli tätä kysy
mystä ja totesi että tämän aatteellisen ammattiyhdistyksen ilmeinen
tarkoitus on reväistä ammatillisesti järjestynyt työväki kahteen
osaan, senvuoksi päätti osastomme pysyä siitä visusti erossa.
Tämän jälkeen on taas toiminta ollut melkein kokonaan vapaata
poliittisista suunta-riidoista ja toivokaamme että se sitä olisi edel
leenkin.
Sillä me jokainen järjestynyt työläinen tiedämme että
meitä vastassa on ainoastaan yksi vihollinen ja se on pääoma. Koh
distakaamme siis taistelumme tätä yhteistä vihollista vastaan yhtenä
eheänä joukkona, sillä silloin on voittomme varma.
Loppukatsaus.
Ryhdyttäessä luomaan jonkunlaista yhteenvetoa edellä olevasta
osastomme 30-vuotisesta toiminnasta, voimme sanoa, että se työ jonka
alussa mainitut kunnioittavat toverit, 30 vuotta sitten panivat alulle
ei suinkaan ole mennyt hukkaan, vaan on tämä eletty 30-vuotis tai
pale jo osoittanut että se siemen jonka he kylvivät tulee kantamaan
runsaan hedelmän.
Tuskin ne toverit jotka osastomme perustivat osasivat ajatella
kaan, kuinka suuria vastuksia, kuinka suuria kärsimyksiä ja kuinka
kohtalokkaita hetkiä osastomme joutuu matkan varrella elämään.
Mutta ne kärsimykset ja ne monet kovat kokemukset ovat olleet vaan
omiansa kasvattamaan ja karkaisemaan osastomme jäsenistöä. Ja
ne monet käydyt taistelut ovat kouraan tuntuvasti osoittaneet, että
ilman kärsimyksiä, ilman vankkaa yksimielistä karaistunutta joukko
voimaa ei työväestö saavuta mitään. Ne monet tappiot joita osas
tomme on saanut kärsiä ovat olleet katkeria palasia, mutta ne ovat
myöskin olleet omansa osoittamaan että riistäjämme työnantajakapitalistit eivät anna pyytäen mitään, vaan heiltä on kaikki
otettava.
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Tuskinpa osastoamme perustettaessa osattiin aavistaa niistäkään
vähäisistä saavutuksista, mitä maamme työväenluokka — josta osas
tomme on välttämätön ketju renkaassa — tulee saavuttamaan, 8 tun
nin työpäivä 30 vuotta sitten oli utukuva, josta puhuttiin työläisten
kesken leikkiä laskien, ja nyt se on osittain saavutettu työväen oma
kohtaisella ja tarmokkaalla toiminnalla. Tapaturmavakuutus, työ
ehtosopimuslait y.m. työväestön suojelusta koskevat asetukset ovat
myös saavutuksia joiden edestä työväen niin ammatilliset kuin po
liittisetkin järjestöt ovat saaneet uhrata paljon työtä ja toimintaa.
Tähän yhteiseen työskentelyyn on osastommekin koettanut parhaan
vointinsa mukaan ottaa osaa. Samalla kun nämä ovat osoituksena
siitä että työväestö ainoastaan yhteenliittymällä, joukkovoimalla ky
kenee saavuttamaan näitä tuloksia — samalla velvoittaa se meitä toi
mimaan edelleenkin niiden työväestölle tärkeiden kysymysten hy
väksi, joita nykyinen työväenluokka vaatimuksekseen asettaa taistel
lessaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Koonnut: K. Hirvonen ja P. Heinonen.
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Havaintoja vapaista harrastuksista
osastossa.
Tieto on valtaa! Tämä paikkansa pitävä lause kiihoittaa monen
yksilön, ryhmän ja joukon työskentelemään tiedon saavuttamiseksi
s.o. opiskelemaan. Työväenluokan perimmäisenä tarkoituksena, pää
määränä, on vallan saavuttaminen. Sen tarkoituksena on kaataa
tämä riistoon, sortoon ja väkivaltaan perustuva yhteiskunta ja luoda
sen tilalle uusi, veljeyteen, vapauteen ja tasa-arvoisuuteen perustuva
yhteiskunta. Mutta ennenkuin työväestö tämän, itselleen asetta
mansa tehtävän kykenee suorittamaan, on sen oltava tietoisen tämän
yhteiskunnan rakenteesta. Sen on opittava käsittämään, että tämä
yhteiskunta ei anna työlle, eikä sen tekijälle sitä arvoa joka niille
kuuluisi.
Työväestön on opittava ymmärtämään, että riisto, sorto ja väki
valta eivät ole välttämättömiä ilmiöitä yhteiskunnassa, vaan että niitä
ylläpidetään ainoastaan sentähden, että muutamat harvat saavat
elää ja hekumoida toisten työn kustannuksella.
Mutta ennenkuin työväenluokka kaikki nämä itsellensä saa sel
väksi on sen opiskeltava.
Suomenkin työväenluokka on luokkatietoisuudessa vielä verrat
tain alhaisella asteella, muutamia harvoja yksilöitä lukuunottamatta.
Sentähden onkin kaikkien työväenjärjestöjen, — olivatpa ne poliit
tisia tahi ammatillisia, — velvollisuus kiinnittää huomiota jäsenis
tönsä harrasteluihin. Järjestöjen velvollisuus on ohjata jäsenistöään
viettämään työstä vapaan aikansa siten, että siitä koituu hyötyä, ei
ainoastaan kullekin itselleen, vaan koko työväenluokalle. On siis
järjestettävä kaikenlaisia opiskelu- y.m. tilaisuuksia.
Opiskelutyössä ei riitä se, että saamme jonkun ostamaan tahi
muuten lukemaan, jonkun hyvän kirjan. On järjestettävä sellaisia
tilaisuuksia, joissa useammat koolla ollen pohtivat noiden, lukemiensa kirjojen sisältöä. Näin menetellen päästään paremmin ja
tarkemmin luetun kirjan sisälle, s.o. käsitetään luettu.
Useat työväenjärjestöt Suomessakin ovat jo pienemmässä mää
rässä ottaneet tällaiseen työskentelyyn osaa. Niinpä on osastomme/ 55 /

kin voimistuttuaan ja kasvatettuaan toi
mintakykyiseksi, kiinnittänyt jonkun
verran huomiota jäsenistönsä opis
keluun.
Vuoden 1926 kevättalvella perustet
tiin osaston yhteyteen opintokerho, eräi
den asiaan innostuneiden jäsenien toi
mesta. Kerhon toiminta aloitettiin aika
reippaasti. Toimittiin S. Työväen Si
vistysliiton alaisena ja sen antamien oh
jeiden mukaan. Mutta tätä reippautta
ja innostusta ei kestänyt kauan. Jo
seuraavan opiskelukauden, siis syksyllä
samaa vuotta, alkaessa huomasi, että
Kalle Hirvonen,
halu opiskella ei ollutkaan enään niin
Osaston sihteeri v. 1925—26,
tulista ja reipasta kuin keväällä. Tähän
nykyinen rahastonhoitaja.
kyllä osaltaan vaikutti sekin, kun ei tah
dottu saada huoneistoja, missä olisi
opintotunteja pidetty. Työväentalon huoneet olivat aina ylösotettuja
järjestön kokouksia varten. Täytyi siis turvautua yksityisten tove
reiden asuntoihin. Mutta tietenkään työväestön ahtaat asunnot eivät
ole sopivia tällaisille tilaisuuksille. Näissä kuitenkin käytiin useat
kerrat, välillä, kun onnistuttiin saamaan huone, oltiin työväentalolla.
Näiden opiskelutuntien työskentelyä ei kohdistettu yksinomaan
teoreettiseen opiskeluun, vaan sen ohella on myös kiinnitetty huo
miota käytännölliseen järjestötoimintaan perehtymiseen, siten että
jokaiselle eri opintotunnille on asetettu uusi puheenjohtaja ja sih
teeri, ja sitten seuraavalla kerralla on arvosteltu molempien tekemiä
virheitä. Täten on saatu opintotunnit myös vaihtelevimmiksi ja siis
puoleensa vetävimmiksi, samalla kun niihin osanottajat vähitellen
perehtyvät käytännöllisiin järjestötehtäviin. Tämä onkin verrattain
hyvä siitäkin syystä, koska yleensä kaikissa työväenjärjestöissä val
litsee toimintakykyisten virkailijain puute.
Opintotunteja on opintokaudella pidetty melkein joka viikko.
Opinnon johtajana on toiminut osastomme nykyinen sihteeri P. Hei
nonen, joka onkin itseopiskelulla kehittänyt itsensä kokolailla kyke
neväksi tällaisen vapaan opiskelun ohjaamiseen. Sitä paitsi on hä
nellä erittäin laaja kirjasto jota hän on auliisti antanut opintoker
hon käyttää, lisäksi on opintokerho ostanut osastolta saamillaan va
roilla itselleen kirjoja ja haki viime vuonna valtioavustuksen, Sivis
tysliiton kautta, saaden tälläkin tavalla muutamia tärkeitä teoksia.
Niinkuin edellä mainitsimme on opintokerhon työskentelyä suu
ressa määrässä vaikeuttanut huoneiston puute. Mutta toivokaamme,
että ensi opintokaudella tämäkään ei ole esteenä kerhon toiminnalle.
Sillä, nyt kun osaston on onnistunut saada omaan haltuunsa vuok
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rata työväentalolta toimistohuone, että tässä riittäisi tilaa myös opin
tokerhon toiminnalle.
Saari- y.m. retkeilyjä — jotka ovat raskaan työn lomassa virkis
täviä ja hyvää toverihenkeä kasvattavia — on osastomme huvitoimikunta myös silloin tällöin järjestänyt, vaan ei ne tahdo oikein saada
jäsenistön laajaa kannatusta. Mutta toivokaamme tässäkin suhteessa
käännettä parempaan päin.
Urheiluun — joka on työväestölle myös tärkeä harrastelu, ruu
miillisen kuntoisuuden ylläpitämiseksi — on osastossamme kiinni
tetty huomiota viime vuosina. Osastossa toimii erikoinen urheilujaosto, jonka huolena on järjestää ja huolehtia osanotosta erilaisiin
ammatillisten järjestöjen välisiin urheilukilpailuihin. Jaosto onkin
tässä suhteessa täyttänyt tehtävänsä hyvin. Osasto on ottanut osaa
kaikkiin paikkakunnalla järjestettyihin ammattiosastojen välisiin
kilpailuihin, vieläpä antanut haasteita toisillekin. Osastossa onkin
hyvä ja laaja urheilujoukko, esim. viime talvena järjestetyissä am
mattiosastojen välisissä hiihtokilpailuissa oli osastomme edustajia
mukana lähes 80 hiihtäjää. Köydenvedossa ja uinnissa on osastolla
tällä kertaa sellaiset joukkueet joita ei helpolla voiteta.
Urheilujaoston ”päänä” on innolla ja uutteruudella toiminut L.
Ihonen.
Nämä kaikenlaiset hyvät vapaat harrastukset ovat omiansa kas
vattamaan jäsenistössä toverihenkeä ja ne ovat myös suurena teki
jänä nuorison mukaan saamisessa työväenjärjestöihin, sitä paitsi ne
lisäävät tavallaan aktiivisuutta järjestöissä. Sentähden on näitä
harrastuksia entisestään tehostettava ja kasvatettava. Erikoisesti on
opiskelutoiminta saatava kaikissa työväenjärjestöissä voimakkaaksi
ja kehittäväksi.
K. Hirvonen.
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Hajamietteitä naistyöläisten järjestäytymi
sestä Kotkan sahalaitoksilla.
Tarkastellessamme osastomme alaisilta työpaikoilta tänä kesänä
koottuja tilastoja, työläisten järjestäytymisestä sekä työpalkoista ha
vaitsemme, että naistyöläisten järjestäytyminen on surkuteltavan
heikkoa. Palkkatilastot taas puhuvat ankaraa kieltään huonosta
tunti- ja urakkapalkoista, joilla naistyöläiset joutuvat päivät pääksytyksin työskentelemään. Joskaan miesten järjestäytyminen samoin
kuin palkatkaan eivät ole kehuttavia, päinvastoin työskentelemme me
vielä nälkäpalkoilla, mutta naistyöläiset ovat vielä meistäkin huomat
tavasti jäljessä.
Osastomme toimialueella olevissa työpaikoissa työskentelee, val
lankin kesäisin huomattavasti naistyöläisiä nousten heidän joukkonsa
useihin satoihin, mutta näistä on ammatillisesti järjestyneitä ainoas
taan 15 %. Heikosta järjestäytymisestä johtuu luonnollisesti, että
kapitalisti kykenee monia muotoja hyväkseen käyttäen riistämään
naistyöläisiä paremmin kuin miestyöläisiä. Sillä naistyöläiset jär
jestymättöminä ollen eivät kykene kapitalistien riistolle esteitä aset
tamaan edes siinä mittakaavassa kuin miestyöläiset paremmin yh
teenliittyneinä. Jos vaivaudumme vertailemaan keskenään miehille
ja naisille maksettuja tuntipalkkoja sahalaitoksilla ja lautarhoilla
sellaisissa ammateissa, joissa työskentelee sekä miehiä että naisia.
Sellaisia ammatteja on esimerkiksi kuormaaminen sahoilla, siinä käy
tetään Kotkan sahoilla hyvin paljon naistyövoimaa köykäis^mmällä
ja pienemmällä tavaralla. Palkkaa maksetaan työstä noin 2:75—4:50 tunnilta, mutta jos samalle työpaikalle samaan työhön asete
taan miestyöläinen on samasta, samanlaisesta ja yhtä suuresta työn
suorituksesta maksettava miehille 5: 50—7: — tunnilta. Nyt käsi
tämme hyvin miksi työnantajat ovat entistä enemmän koettaneet
Kotkassakin sijoittaa naistyöläisiä eri tehtäviin sahoissa sekä lautatarhoissa. Tämä työnantajain toimenpide tapahtuu juuri siitä syystä,
että he saavat voittoina pistää omaan ”pussiinsa” sen erotuksen joka
jää jäljelle kun miesten ansaitsemasta tuntipalkoista vähennetään
naisten ansaitsema tuntipalkka.
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Toinen samanlainen ammatti on lauta
tarhoilla, tekijän hermoja kysyvä, sa
malla vastuunalainen puutavaran ylös
ottaminen. Tässäkin ovat työnantajat
vuosi vuodelta yhä enemmän ja enem
män turvautuneet naistyövoimaan sa
moista syistä kuin edellä kerrotussakin
tapauksessa.
Kun te naistyöläiset siis näette, että
teille työnantajien taholta tehdään räikeätä vääryyttä, niin ryhtykää puolus
tamaan itseänne, toimikaa niin että
olonne muodostuvat edes siedettäväksi,
ja sen te saavutatte ainoastaan järjes
P. Heinonen
täytymällä s.o. liittymällä alanne am
mattiosastoon.
Osaston nykyinen sihteeri.
Naistoverit liittykää mukaan tais
telemaan miesten rinnalla.
Heit
täkää pois ennakkoluulot että järjestäytymällä ei mitään saavuteta,
silloin
kun kerran on nähtävissänne esimerkkejä jotka puhuvat
järjestäytymisen puolesta. Heittäkää pois ajatukset, että ammatil
linen taistelu on miesten tehtäviä eikä naisten. Me näemme mielel
lämme rinnallamme naistyöläisten vaatimassa itselleen ja koko työ
väenluokalle ihmisarvoa vastaavia oikeuksia. Siis toteuttakaamme
nykypäivien työväenluokan asettama tunnus, yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta taisteluun vaatimustemme puolesta. Tämä onkin
ainoa mahdollinen keino suojata itseänsä työnantajain mielivaltai
selta ja raa’alta riistolta.
Käsitämme vallan hyvin että niistä palkoista, joita naistyöläiset
ansaitsevat, on suorastaan mahdoton osaston maksuja suorittaa, sillä
ne ansiot tarvitaan kipeästi ruokaan, vaatetukseen y.m., mutta on
kyettävä voittamaan alkuvastukset ja vaikeudet tässä tapauksessa.
On muistettava se tosiasia, että kun saamme naistyöläisetkin tiiviim
min järjestäytymään, niin palkatkin kohoavat. Siis työnantajat
joutuvat ”viulut” maksamaan. Tästäkin on lukemattomia esimerk
kejä käytettävissä. Vertailkaapa vain sahoilla ja lautatarhoilla työs
kentelevät naistyöläiset rakennuksilla työskentelevien ja itsenne an
saitsemia palkkoja, niin huomaatte niissä suuren eron rakennuksilla
työskentelevien hyväksi ja joka lankeaa melkein yksinomaan kor
keamman järjestäytymisen tilille. Siis ottakaa esimerkkiä kun ker
ran hyöty lankeaa teille itsellenne, mutta samalla avustatte koko työ
väestön taistelua.
P. Heinonen.
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PUUTTÖLÄISTEN MARSSI
(Kansainvälisen työväen marssin sävel)

Työmiehet sekä myöskin naiset,
on aika meidän nousta jo.
Jo aamu-säteet loistavaiset
luopi idän aurinko.
Velttous ja unteluus nyt jääköön,
taiston tielle rientäkää,
sortajaimme ikeen alle nääntyy,
joukosta ken jälkeen jää.
„Pelvotonna käy taistoon,
vapaus jo lähestyy:
Kaut’ internationaalen
kun kansat veljestyy.”
Niinkauan orjuus-ikeen alla,
sai työläisluokka huokailla.
Myös meillä, niinkuin kaikkialla,
parhaimpansa uhrata:
Herrasluokan hyvin voinnin eteen.
Itse nälkään nääntyen.
Vailla ihmisoikeuksiakin
paariaksi painuen.
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„Pelvotonna käy taistoon,
v apatis jo lähestyy:
Kant’ internationaalen
kun kansat veljestyy.”
Nyt vapauden aika koittaa,
työnorjat katkoo kahleitaan.
Ne päättää kaatua tai voittaa,
käyden työhön toimintaan.
Meitä pelotta ei sortajamme
emme horju, väisty ei!
Vapauden kaipuu rinnoissamme
huutaa: Eespäin veljet. Hei!
,,Pelvotonna käy taistoon,
vapaus jo lähestyy:
Kaut’ internationaalen
kun kansat veljestyy.”
N. ARONEN
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Ammattiyhdistysliike Suomessa ennen
ja nyt.
Ammattikuntalaitoksen, aikana, oli jo Suomessa puusepänsälleillä
yhdistyksensä.
Samoihin yhdistyksiin alussa kuuluivat myöskin
maalarit ja lasinleikkaajat (sällit). Kunnes riitaantuivat ja erosivat
sekä perustivat omat ammattikuntansa. (V. 1685). Tynnyrintekijöillä ja rakennuskirvesmiehillä olivat myöskin omat yhdistyksensä.
Puun sorvaajat perustivat myöskin oman yhdistyksensä 1738, Lasimestarit 1782.
Helsingin kaupungissa oli rakennuskirvesmiehillä oma yhdistyk
sensä 1673. Näitä ammattilaisia oli silloin 12.
Maistraatti laati
niille säännöt ja palkkataksat. Viipurissa jo 1730 harjoitettiin lank
kujen tekoa ja ulosvientiä. Kirvesmiehillä oli oma yhdistyksensä.
Tampereella salvumiehet sekä muut rakennustyöläiset 1814 perus
tivat ammattikunnan, jolle maistraatti vahvisti säännöt ja palkkataksat. Työaika oli kello 4 aam. kello 7 illalla kesällä ja talvella hä
märästä hämärään. Tämä yhdistys sai oman kassakistun, (apukassan) 1823. Yhdistyksen kokouksia pidettiin 1/5—1/11 kuuta ja
niissä juotiin, tansittiin ja tapeltiin. Rakennuskirvesmiesten y.m.
ammattikuntien lakkauttamisen jälkeen kassan varat siirrettiin
Tampereen työväen sairaus- ja hautausapukassalle, joita varoja sil
loin oli yli 9,000 markkaa.
Ammattikuntalaitos maassamme lakkautettiin v. 1868 annetulla
asetuksella Kaupasta- ja elinkeinoista ja viimeiset jätteet siitä lai
toksesta poistettiin v. 1879 annetulla elinkeinoasetuksella. Ammattikuntapakko poistettiin, ja lainsäädännössä tunnustettiin elinkeino
vapaus. Tämä siirtyminen elinkeinovapauteen ei käsityöläismestareita eikä sällejä ole koskaan miellyttänyt. Ja ovat he aina halun
neet jossain muodossa palauttaa entiset olot, oppilasjärjestelmineen
y.m. rajoituksineen.
Uudenaikaiset ammattiyhdistykset syntyivät meillä jotenkin sa
maan aikaan kuin yleiset työväenyhdistyksetkin. Ensimmäiset työ
väenyhdistykset maassamme perustettiin vv. 1883—84. Nämä olivat
Helsingin ja Vaasan työväenyhdistykset. Mainitut yhdistykset syn/ 59 /

tyivät porvarien aloitteesta ja porvarilli
sella ohjelmalla. Saman henkisiä yhdistyk
siä perustettiin sitten myöhemmin melkein
kaikkiin kaupunkeihin, jopa suurempiin
asutuskeskuksiinkin. Nämä yhdistykset pi
tivät ensimmäisen edustajakokouksensa
Helsingissä syksyllä 1893; toisen Tampe
reella 1896 ja kolmannen Turussa kesällä
1899. Suomen työväen yhdistysten ensim
mäinen keskusjärjestö S. Työväen valtuus
kunta (5 vakinaista ja 3 varajäsentä) ase
tettiin ensiksi mainitussa kokouksessa ja
sen laitoksen toiminta loppui viimeksimainitussa kokouksessa, jossa perustettiin Suo
men työväenpuolue, eli sosialidemokraatti
nen puolue ja asetettiin sen hallinto Turkuun.
Kuten jo mainitsin, ammattiyhdistysliike syntyi yleisen työväen
yhdistysuhkan kanssa samaan aikaan. Helsingin kirjaltajain yhdis
tys perustettiin 1885, jolla oli edelläkävijänä kirjaltajain apuyhdistys, perustettu 1866 ja lukuyhdistys, 1869. Helsingin puuseppäinsorvaajain- ja kuvanveistäjäin yhdistys perustettiin v. 1888. Sa
mana vuonna perustettiin suutarien ja maalarien ammattiyhdistyk
set. Leipurien, mekanikkojen ja uunintekijäin ammattiosastot.
Ammattiyhdistykset toimivat joko senaatin- tai lääninkuvernöörin
vahvistamilla säännöillä, kuin ammattiosastot toimivat paikkakun
tansa työväenyhdistyksen vahvistamilla säännöillä. Työväenyhdis
tyksillä jälkeen v. 1887 oli tällainen oikeus. Mutta kokoonpanonsa,
jäsenistönsä ja toimintaohjelmansa puolesta sekä ammattiyhdistykset
että osastot olivat samanlaisia. Niihin kuului työntekijöitä ja työn
antajia. Niiden ohjelma kuin oli sovinnollinen yhteistyö eri kansaluokkien kesken. (Samaan aikaan perustettin ammattiyhdistyksiä
Turussa, Tampereella, Vaasassa ja Viipurissa kirvesmiesten yhdis
tys I v. 1888. Kirvesmiesten osasto II v. 1898).
Ensimmäisen murroskauden Suomen työväenliikkeen historiassa
muodostavat vuodet 1895—1899. Työtaistelut entistä suuremmassa
määrässä tulivat tänä ajan jaksona käytäntöön. Taisteltiin työajan
12—16 tunnista lyhentämiseksi 10 tuntiseksi, työpalkkojen koroittamisesta ja työehtosopimusten käytäntöön ottamisen puolesta. Tästä
oli seurauksena, että työnantajat erosivat ammattiyhdistyksistä
(osastoista) ja niihin jäivät yksin palkkatyöläiset. Kurjat äänioikeusolot kärjistivät työläisten ja porvarillisten välejä työväen
yhdistyksissä, jonka seurauksena oli, että Helsingin työväestö jo
syksyllä 1898 julistautui itsenäiseksi paikalliseksi työväen puo
lueeksi, jollainen paikkakunnalle perustettiin ja koko maatakäsittävä
puolue perustettiin Turussa kesällä 1899.
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Ammatillisia järjestöjä kehitettiin. Ensin perustettiin paikalli
set ammattiyhdistysten keskuskomiteat Helsinkiin 1889, jossa jo sil
loin oli 10 ammattiyhdistystä tai osastoa. Muille paikkakunnille
keskuskomiteat perustettiin vv. 1893—1898. Nämä keskuskomiteat
olivat ainoastaan agitatsionijärjestöjä. Näiden keskuskomiteani si
jaan vv. 1900—1905 perustettiin paikallisjärjestöjä, jotka olivat
myöskin työtaistelujärjestöjä. Nämä järjestöt (tällä nimellä), lak
kasivat toiminnasta keväällä 1910, josta lähemmin tuonnempana.
Liittojen- ja keskushallitusten synty.
Tällä alalla ovat taaskin maamme kirjaltajat olleet edelläkävi
jöinä. Helsingin kirjaltajain yhdistyksessä jo 1891 nostettiin kysy
mys, koko maatakäsittävän kirjaltajainliiton perustamisesta, vaikka
erinäisten seikkain vuoksi liiton perustaminen siirtyi v. 1896. Kirjaltajia seurasivat räätälit 1894, suutarit, ja puusepät 1897, muura
rit 1898, rauta- ja metallityöntekijät, kirvesmiehet, kivityöntekijät,
kaakeli- ja fajanssi työntekijät sekä maalarit 1899. Suutarit jo 1898
perustivat suutarien valtuuskunta-nimisen järjestön, kun heidän jal
kinetyöntekijäin liittonsa oli heti kuollut, ja räätälintyöntekijät ero
sivat mestariensa ”päätoimikunnasta ” kesällä 1899. Käsityöläisten
ammattiliitot olivat jokseenkin kaikki työntekijäin ja mestarien
(työnantajain) yhteisiä yhdistyksiä. Näin oli asianlaita: räätälien,
suutarien, puuseppien. Mutta ei enää muurarien, metallityöntekijäin, kirvesmiesten, kivityömiesten y.m., jotka vasta myöhemmin
ryhtyivät liittojansa perustamaan. Sosialismi- ja luokkataistelun
opit olivat jo ehtinyt järjestyneen työväen keskuudessa tehdä teh
tävänsä.
Nämä ammattiliitot ja niiden keskushallinnot eivät työtaistelujärjestöinä aina vastanneet tarkoitustaan syystä, että niille makset
tiin niin kovin pieniä jäsenmaksuja, noin 10—25 penniä kuukau
dessa, harvoin enempää. Näitä liittoja perustivat vielä työläisnai
set ja nahkurit 1900, kirjansitojat, leipurit ja palvelijattaret 1905.
Kirjaltajain liitto oli ainoa, joka oli perustettu taloudellisestikin van
kalle perustalle.
Mutta parempiakin liittoja alettiin perustaa ja entisistä muodos
taa jo v.v. 1904—1905. Maalarien liiton neuvottelukokous pidettiin
jo syksyllä 1904, jossa liiton hallinto päätettiin siirtää Turusta Hel
sinkiin. Muurarien liitto päätettiin uudestaan muodostaa syksyllä
1905. Suutarit ja jalkinetyöläiset perustivat uudestaan liittonsa
samana vuonna. Kirvesmiesten ja puuseppäin liitoista muodostet
tiin S. Puutyöntekijäin liitto Tampereella heinäkuun 16—19 päi
vinä pidetyssä edustajain kokouksessa 1905.
Tästä liitosta tulikin hyvin elinvoimainen liitto. Sen menestyk/ 61 /

sellincn toiminta jatkui aina v. 1926 saakka, kunnes Rakennustyöväen- ja Puuteollisuustyöväen uudet liitot perustettiin.
Vuodet 1900—1904 muodostivat n.s. Suomessa ”routavuodet”,
jolloin maassamme vallitsi n.s. Boprikoffin diktatuuri. Ei ollut ko
koontumis-, yhdistymis-, lausumis- eikä painovapautta. Sanoma
lehdet olivat ankaran ennakkosensuurin alaisia. Ei ollut mahdolli
suuksia pitää työväen yleisiä eikä järjestöjen edustajakokouksia il
man poliisiviranomaisten antamaa lupaa. Ei perustaa uusia työväen
järjestöjä. Sekä poliittinen että ammattiyhdistysliike kärsivät tästä.
Se sortoaika ei voinut kokonaan estää eteenpäin menoa, mutta se
ehkäisi sitä. Kaikki uudet työväenyhdistykset, jotka vv. 1900—1905
perustettiin, ne perustettiin Suomen Ruotsalaisen työväeriliiton haa
raosastoiksi, jossa oli ruotsinkieli virallisena kielenä. Tämä oli luon
notonta suomalaisilla paikkakunnilla. Mutta muutakaan keinoa ei
ollut saada säännöt vahvistetuksi, kun senaatti eikä läänien kuver
nöörit vahvistaneet työväenysdistysten tai ammattiyhdistysten sään
töjä. Tähän tuli muutos vasta 1906, jolloin saatiin vahvistus Suo
men työläisliiion säännöille.
Suomenkieliset sen jälkeen liittyivät
siihen. Nyt ei sitä enää tarvita.
Suurlakon vaikutus Suomen työväenliikkeeseen ja samalla
ammattiyhdistysliikkeeseen.
Sortoaika päättyi marraskuun alussa, tai oikeammin 30 p :nä
lokakuuta 1905 alkaneeseen kansallislakkoon, jota lakkoa myöskin
sanotaan ”suurlakoksi”. Se ei ollut tavallinen työlakko. Se oli
valtiollinen lakko, jossa aluksi oli melkein koko Suomen kansa mu
kana. Työnantajat monessa paikassa ajoivat työläiset lakkoon ja
maksoivat lakon ensipäiviltä täyden palkan. Lakon kärki oli täh
dätty Venäjän sortovaltijoita vastaan. Boprikoffi kyllä tuli hen
giltä pois jo 17 p. kesäkuuta 1904, mutta itse sortojärjestelmä jatkui
Äbolenskinkin aikana, tosin entisestään melko paljon lievennettynä.
Kansallislakko oli suurin piirtein katsoen alussa isänmaallinen.
Mutta kun porvariston laillisuusvaatimukset tulivat täydellisesti to
teutettua keisarin antamalla julistuskirjalla 4/11 1905, niin työläiset
edelleen jatkoivat lakkoa ja vaativat kansalliskokouksen kokoonkut
sumista, yleistä- ja yhtäläistä välitöntä äänioikeutta sekä yksikamarista eduskuntaa, vanhan 4-säätyisen eduskunnan sijaan. Porvaris
tolta tällä lakolla kiristettiin lisää sitovia lupauksia työväen vaati
musten valtiopäivillä toteuttamista. Tämä lakko oli osa Venäjällä
silloin puhjenneesta valtavasta vallankumousliikkeestä. Ilman sitä
ei se yksin Suomessa olisi onnistunutkaan. Tässä lakossa asiallisesti
ratkaistiin Suomen työväenluokan valtiollinen äänioikeus ja Suo
men eduskuntauudistus, vaikka muodollisesti nämä kysymykset rat
kaistiin viimeisillä säätyvaltiopäivillä, keväällä 1906.
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Kun tästä lakkohommasta oli näin erinomaiset tulokset, niin se
herätti ja innosti entistä enemmän vähävaraista Suomen kansaa liit
tymään työväenyhdistyksiin ja ammattiyhdistyksiin. Työlakot enti
sestään lisääntyivät 200—300 % :11a.
Uusia sekä poliittisia että ammatillisia yhdistyksiä vv. 1906—
1907 perustettiin useita satoja.
Uusia työväentaloja rakennettiin useita satoja; työväen omia
sanomalehtiä ja kirjapainoja perustettiin. Uusia ammatti- ja teolli
suusliittoja myöskin perustettiin ja ennen perustetut järjestettiin
uudelle, paremmalle kannalle.
Keväällä 1906 pidettiin Tampereella tehdastyöväen edustajako
kous, jossa oli toistasataa edustajaa. Tämän kokouksen yhteydessä
pidetyissä eri teollisuusryhmäin kokouksissa lausuttiin monien teolli
suusliittojen syntysanat, kuten sahateollisuusliiton, lasiteollisuusliiton, kutomateollisuusliiton sekä monien muiden liittojen. (Paperiteollisuustyöväenliitto oli vähän ennen tätä kokousta tamperelaisten
toimesta perustettu). Pohjolan metsä- ja uittotyöläisten rengas pe
rustettiin Rovaniemellä ja Kymin lauttausyhdistyksen tukkimiesten
liitto Kuusankoskella kesällä v. 1906.
Sahateollisuustyöväenliitto
lopullisesti perustettiin samana vuonna syksyllä.
Sahatyöläisten
ammatillinen järjestäytyminen sai vauhtia liiton perustamisesta.
Sahatyöläiset sitä ennen olivat tavallisesti ajaneet asioitaan yleisten
työväenyhdistysten välityksellä. Monta työtaistelua oli tällaisella
kin järjestäytymisellä käyty. Niistä tässä mainittakoon. Hallansahan lakko Kotkassa kesällä 1898. Mikäli saha- ja lautatarhatyöläiset olivat järjestyneitä, niin ne kuuluivat Hallan työväenyhdistyk
seen, joka silloin oli hiljattain perustettu. Lautatarha- ja lastaajain lakko Sörnäisissä kesällä 1899. Näistä lakkolaisista ainakin osa
kuului Sörnäisten työväenyhdistykseen. Tämänlaatuisia tapauksia
voisi luetella kymmeniä, mutta se lienee tarpeetonta.
Sahateollisuustyöväenliitosta kehittyi suuri liitto, jonka jäsenluku v. 1917 nousi toiselle kymmenelle tuhannelle. Sen palveluk
sessa oli useita henkilöitä. Sillä oli, paitsi työtaistelurahastoa, työttömyysapukassa y.m. kassoja, oma lehti j.n.e.
Pohjolan tukkityöläisten rengas työtaisteluissa 1906 sai niin pa
hoja kolauksia, että sen tuhansiin nouseva jäsenmäärä hupeni muu
tamiin kymmeniin. Kymin lauttausyhdistyksen tukkimiesten liitto
tappeli myöskin kesällä 1908 itsensä kuoliaaksi. Sen liiton luotta
musmies, toveri Ylönen kuoli sen työlakon aikana. Lakosta tuli sit
keä ja pitkäaikainen. Kun sahatyöläisille uhkasi Kotkassa tulla tal
veksi työttömyyttä, niin S. Ammattijärjestö Sahateollisuustyöväen
liiton hallinnon pyynnöstä julisti mainitun lakon syksyllä 1908 päät
tyneeksi, huolimatta siitä, ettei sanottu tukkimiesten liitto kuulunut
kaan S. Ammattijärjestöön.
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Ammattijärjestön perustaminen.
Suomen Ammattijärjestöä yritettiin perustaa Helsingissä jo syk
syllä 1899 ja Tampereella tammikuussa 1900. Mutta näistä hom
mista seurasi työväen keskuudessa niin paljon riitaa, ettei niistä jär
jestöistä tullut mitään. Siinä oli vastakkain turkulais-tamperelaiset
ja puoluehallinto sekä toisella puolen Helsingissä olevat liittohallinnot ja näiden kannattajat. Kun koko maatakäsittävästä ammatti
järjestöstä ei tullut mitään, niin ammattijärjestöä korvaamaan pe
rustettiin paikallisjärjestöjä.
Siitä ajatuksesta ei kuitenkaan luovuttu, etteikö ajan tullessa am
mattijärjestö olisi perustettava, joko se sitten muodostetaan paikal
lisjärjestöistä taikka liitoista, mutta perustettava se on.
Työväenliikkeen nopea kehitys vv. 1905—1907 loi edellytykset
ammattijärjestön syntymiselle. Kesällä 1906 sos-dem. puolueen myö
tävaikutuksella (Puoluehallinto syksyllä 1905 siirrettiin Turusta
Helsinkiin) ja rahallisella kannatuksella perustettiin Helsinkiin
ammatillinen keskustoimikunta ja sen keskuudesta valittiin pienempi
toimeenpaneva elin n.s. ”liittovaliokunta”. Puoluetoimikunta antoi
ammatillisen liikkeen johdon näille toimikunnille.
Kustannukset
kuitenkin suoritti yksin puoluetoimikunta. Keväällä 15—17/4 1907
pidettiin Tampereella ammattiyhdistysten edustajakokous, jossa
päätettiin perustaa ammattijärjestö, hyväksyttiin säännöt ja valit
tiin hallinto, joka asetettiin Helsinkiin. Puheenjohtajaksi valittiin
ylioppilas Eero Haapalainen ja rahastonhoitajaksi valaja K. Var
tiainen. Ammattijärjestön edustajakokouksia on sitten ollut (ennen
v. 1918 tapauksia) Helsingissä vuosina 1909—1912 ja marraskuussa
1917. Puheenjohtajat ja toimihenkilöt ovat vaihtuneet. Mutta itse
ammattijärjestön rakenteeseen on vähän koskettu. Ammattijärjes
tön valtuusto (liittojen edustuslaitos) on viime vuosina muutettu
suureksi toimikunnaksi ja entinen toimikunta on saanut uuden ni
men, nimittäin ”toimeenpaneva valiokunta”.
Ammattijärjestön
johdon vaikutusta työriitojen johtoon on paljon entisestä vähennetty
ja samoin järjestön avustusvelvollisuutta on pienennetty. Hyökkäyslakkojen avustamiseen ei ole nyt velvollisuutta, ellei ammatti
järjestön johto niin harkitse, että avustusta on annettava. Mutta ei
myöskään työriitain sovittelemisessa ole entistä valtaa. Se on nyt
liittojen johdoilla.
Jos sitten vielä tarkastellaan puutyöläisten järjestömuotojen ke
hittymistä. Ammattijärjestön edustajakokous 1909 määritteli liitto
jen muodot. Silloin m.m. määrättiin, että Pohjolan tukkityöläisten
rengas- ja metsä- sekä muut uittotyöläisten järjestöjen oli liityttävä
S. Sahateollisuustyöväenliittoon. Tämä sitten tapahtuikin v. 1910
kuluessa. Samalla päätettiin, ettei mikään osasto saa enää suoraan
tai paikallisjärjestöjen välityksellä kuulua ammattijärjestöön. Tämä
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päätös yhdellä iskulla tappoi paikallisjärjestöt. Sahateollisuustyöväenliitosta kehittyi varakas, suuri liitto, kuten jo edellä on mainittu.
V. 1918 tapausten seuraukset. Siinä järjestöt lyötiin pirsta
leiksi. Uudelleen rakentaminen aloitettiin jo syksyllä 1918. Mutta
järjestömuodoissa ja menettelytavoissa vaadittiin nyt suuria muu
toksia. Tehdasteollisuusliittomuodot, työpaikkajärjestöt, teollisuusja paikalliset keskusneuvostot oli nyt otettava käytäntöön. Keväällä
1920 pidetyssä ammattijärjestön edustajakokouksessa uusi radikaa
linen suunta pääsikin ammattijärjestössä valtaan. Mutta se ei ole
vieläkään voinut suunnitelmiaan toteuttaa. Ja työtaisteluissa on
suuressa määrin palattu entisten menettelytapojen kannalle. Työ
ehtosopimukset, työttömyysapukassat y.m.s. julistettiin ensi innos
tuksessa kelvottomiksi j.n.e.
Mutta nyt niitä vaaditaan ja kassoja perustetaan.
Liittojen yhdistämisessä on tehty radikaalisia kokeita. Sahateollisuusliitto, tehdas- ja sekatyöväenliitto ja kuljetustyöväenliitto yh
distettiin. Syntyi n.s. ”kolmiliitto” vaikka se itse asiassa olikin yksi
liitto. (Englannissa oli n.s. ”kolmiliitto”, jossa jokainen siihen
kuuluva liitto säilytti itsehallinto-oikeutensa).
Mutta tämä yhtymä ei kauan ollutkaan tyydyttävä. Jo v. 1926
alusta on ollut toiminnassa uusi Puuteollisuustyöväenliitto. Siinä
pääjoukon muodostavat nyt entisen Sahateollisuustyöväenliiton jäse
net ja osastot. Entisestä puutyöntekijäinliitosta ovat siihen kelvan
neet kaikki muut, paitsi rakennuskirvesmiehet, jotka ovat liitetyt
uuteen Rakennustyöväenliittoon. Ja entisestä S. tehdas- ja sekatyöväenliitosta on otettu: Tulitikkutehtaiden työläiset, joilla jo ker
ran oli oma liittonsa, nimittäin vv. 1906—1909, Faneeri-, rulla- ja
nappulatehtaitten työläiset sekä kaikki muut puutyöntekijät. Tämä
yhdistelmä perustuu siihen teoriaan, että ken puutyössä tavalla tai
toisella leipänsä ansaitsee, hänen on kuuluttava samaan liittoon.
Mutta tätä teoriaa lyö pahasti korvalle se seikka, että rakennus
kirvesmiehet ovat ajettu toiseen yhtymään.
Kirvesmiehen ja puusepän ammatit ovat läheistä sukua toisilleen.
Kaikki paremmanpuoleiset kirvesmiehet pystyvät karkeimpaan puu
sepän työhön. Ne ovat sukulaisammatteja. Mutta käveleehän se
järjestäytyminen näinkin.
Numerot ammattiliikkeestä.
Ennen v. 1907 ei ammatillisesti järjestyneistä ole yhtenäistä ti
lastoa. Puoluehallinnon laatimista tilastoista selviää ainoastaan nii
den työväenyhdistysten osastot ja jäsenet, jotka kuuluivat puo
lueeseen.
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Suomen Ammattijärjestöön kuului
Vuosina
1907 ..........
1910 ..........
1916 ..........
1917 ..........

osastoja liittoja
25
470
26
599
22
770
1,656
31

Jäseniä
25,197
15.346
41,804
160,695

(Vuodelta 1918 ei ole mitään numeroita esitettävänä).
Vuosina
Jäseniä
osastoja liittoja
812
1919 ............
40,677
21
971
59,470
1920 ....____
24
1924 ............
885
47,312
22
1925 ....____
840
50,472
18
1926 ............
900
62,058
18
978
1927 ............
75,846
17
17
79,622
1928 .... . 1 nel. 1,009
Ja tällä hetkellä on jäsenluku yli 80,000, ehkä noin 85,000.
Suomen Sahateollisuustyöväenliiton jäsenluku oli v. 1917 yli
10,000. Ja puuteollisuustyöväenliiton jäsenluku 31 p. maaliskuuta
tänä vuonna oli 14,209.
Ammatillisten järjestöjen voima on viimeisten kolmen vuoden
kuluessa kasvanut, jäsenluku lisääntynyt enemmän kuin puolella.
Järjestöjen jäsenluku ja varallisuus kun kasvaa, niin ne siten
tulevat pysyvämmiksi valvomaan jäsentensä etuja.
M. Pri.
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Sahatyöläisten suhtautuminen ammatilli
seen työväenliikkeeseen.
Kun sahateollisuus maassamme 1600-luvulla alkoi saavuttaa var
sinaisen merkityksensä, loi se myös vähitellen edellytykset sahateolli
suudessa työskentelevien työläisten ammatilliselle järjestäytymiselle.
Sahateollisuutta oli tosin ollut maassamme varhaisempanakin ai
kana, mutta sen merkitys niin kansantaloudellisesti, kuin työnteki
jäinkin kannalta oli varsin vähäinen.
Ensiksikin puutavaran jalostaminen tapahtui enimmäkseen n.s.
käsiteollisuutena. Ja esim. hallituksen taholta ei alkuaan suosittu
puutavaran jalostamista ja ulosvientiä, sen vuoksi, että pelättiin tä
män toiminnan seurauksena olevan Suomen metsien ennenaikaisen
loppumisen.
Tosin vietiin lautoja ja karkeampaa puutavaraa maastamme Suo
menlahden taakse tai Ruotsiin, mutta jo v. 1539 kielsi Kustaa Vaasa
lautojen viennin ulkomaille, saadakseen näiden viennin suuntautu
maan runsaammin Tukholmaan ja muihin Ruotsin puoleisiin kau
punkeihin. Etäisimpiin maihin, kuten Seelantiin, Braboutiin, Hol
lantiin, Englantiin, Ranskaan ja Portugaliin vientiä sen sijaan alet
tiin suosia, kun se tapahtui ohi Itämeren satamien. Kaikenlaisilla
asetuksilla ja kuninkaallisilla kirjeillä koetettiin kuitenkin rajoit
taa puutavaran jalostamista, ulosvientiä varten, ja kaikki tämä met
sien suojelemistarkoit uksessa. Veisi liian pitkälle ryhtyä luettele
maan edes pääpiirteissään kaikkia niitä rajoittavia määräyksiä,
joita tässä suhteessa annettiin.
Varsinaisen sahateollisuuden aikakauden voimme sanoa alka
neeksi vasta 1860 luvulta alkaen, jolloin hallituksen taholta julistet
tiin höyrysahojen perustaminen lailliseksi (asetuksella 1857). Sen
sijaan, että aikaisemmin oli niiden perustamiselle ase+ettu monen
laisia, usein voittamattomia vaikeuksia. V. 1861 kumottiin ne asetuk
set, joilla oli kahlittu sahateollisuuden vapaata kehitystä. Sahateol
lisuus julistettiin vapaaksi, sahoja sai perustaa mielinmäärin, saivat
olla käynnissä kautta vuoden ja sahata puita mielin määrin. Kai
ken tämän seurauksena oli, että sahateollisuus alkoi elpyä, tapah/ 67 /

tuen tämäkin aluksi tosin hitaam
min, mutta alkaa huomattavam
min nousta vasta 1870 luvulta al
kaen. Riittänee tästä mainita vaan
muutamia numeroita. Kun puuta
varan vienti maastamme v. 1856
oli noin 5,5 milj. markkaa, oli se
v. 1911 jo 167 milj. markkaa.
Myöhemmin on kehitys kulkenut
huimaavaa vauhtia samaan suun
taan.
Sahateollisuuden kehittyminen
näin huomattavaksi kansantalou
delliseksi tekijäksi aiheutti luon
nollisesti myös työväestön yhä suu
remmassa määrässä siirtymistä sa
hateollisuuden palvelukseen. Esim.
N. Aronen.
v. 1903 oli sahateollisuuden palve
luksessa 18,903 miestä ja 2,060
naista, siis yhteensä 20,963 työntekijää ja v. 1906 oli työntekijäin
lukumäärä jo 22,429. Varhaisemmalta ajalta ei täysin tarkkaa tilas
toa ole saatavissa.
Suurimmat sahalaitokset ovat Kotkan, Porin ja Rauman sekä
Kemin ja Oulun seuduilla.
Kotkassa olevan Norjan sahan perusti Oy. Gutzeit & C:o n.s.
Kotkan saarelle v. 1872, järjestyksessä toinen sahalaitos Kotkassa
silloin.
V. 1881 laajennettiin Karhulan 2 raaminen saha 5 raamiseksi ja
1890 rakennettiin m.m. 5 raaminen Sunilan saha Kymijoen suuhun,
mainitaksemme vaan muutamia varhaisempia sahalaitoksia Kotkassa.
Sahateollisuudessa työskentelevien työläisten ammatillinen jär
jestäytyminen luonnollisesti sai alkunsa Kotkassa, jossa suuremmat
sahalaitokset olivat.
Jo v. 1897 olivat työläiset Hallan sahalla perustaneet työväen
yhdistyksen, joka huolehti työntekijäin työ- ja palkkasuhteista.
Mutta varsinainen sahalaisten ammattiosasto perustettiin 1898 Kot
kassa, ollen se siis tänä vuonna 30-vuotias.
Ammatillinen järjestäytyminen sai alkunsa samoista syistä kuin
muillakin teollisuus- ja tuotannon aloilla.
Puutavarakapitalistit
koettivat saada itsellensä mahdollisimman suuria voittoja, harjoitta
mansa liikkeen avulla. Vaikka metsien arvo niinä aikoina olikin
alhainen ja siis raaka-aine saatiin verrattain halvalla ja jalostetun
puutavaran arvo oli suhteellisesti korkea, verrattuna myöhempien
aikojen raaka-aineen ja valmiin tavaran hintasuhteisiin, ei se riittä
nyt sahakapitalistien voitonhimon tyydyttämiseksi. Voitto-osinkoja
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oli siis koetettava lisätä työntekijäin kustannuksella. Tämän seu
rauksena olivat riittämättömät palkat yleensä ja yhä enempi saha
teollisuudessa lisääntyneen naistyövoiman hinnan polkeminen tuskin
puoleen miesten työvoiman hinnasta, 12 tuntiset työpäivät, runsas
ylityönteko, pomojen mielivalta, yhä suureneva tapaturmavaara,
puutteellisten, tarkoitustaan vastaamattomien suojeluslaitteiden ta
kia y.m.m. epäkohdat, jotka ovat kapitalistisen riistojärjestelmän
oleellisia ilmiöitä.
Nämä seikat pakottivat työntekijäin ryhtymään korjaamaan olo
jansa yhteenliittymisen avulla. Näin oli alku otettu, ja järjestäy
tyminen sahateollisuustyöväen keskuudessa jatkui ripeästi niin, että
sahateollisuustyöväen ensimmäinen edustajakokous pidettiin kesä
kuun 6 p :nä 1906 Tampereella, tehdastyöväen edustajakokouksen
yhteydessä. Sahateollisuustyöväen liitto päätettiin perustaa. Tässä
edustajakokouksessa oli edustajia 38, edustaen 6,568 ammatillisesti
järjestynyttä sahatyöläistä. Valittiin väliaikainen toimikunta eli
hallinto, jonka tehtäväksi annettiin sääntöehdotuksen laatiminen.
Sääntöehdotus lähetettiin osastojen tarkastettavaksi ja näiden lau
suntojen perusteella hallinto lopullisesti vahvisti säännöt, jotka sit
ten lopullisesti hyväksyttiin edustajakokouksessa Kotkassa joulu
kuun 3—5 p :nä samana vuonna. Liiton virallinen toiminta oli aloi
tettu jo elokuun 1 p :nä 1906. Kotkassa joulukuussa 1906 pidetyssä
edustajakokouksessa päätettiin hallinnon kotipaikaksi Kotka. Väli
aikaisen hallinnon kotipaikkana oli ollut Helsinki. S. Ammattijär
jestöön päätti liitto yhtyä heinäkuun 1 p :nä 1907. Liiton äänenkan
nattaja ”Sahatyöläinen” alkoi ilmestyä v. 1907.
Lehti ilmestyi
itsenäisenä v. 1912 loppuun ja sen jälkeen v. 1916 asti Eteenpäinlehden yhteydessä.
Liitto sai miltei heti synnyttyään suorittaa verrattain ankaran
työtaistelun. V. 1907 saivat Kotkan sahalaiset kamppailla ankaran
kamppailun sikäläisiä työnantajiaan vastaan. Taistelu aiheutui pää
asiallisesti lastaustyöläisten puolustamistarkoituksessa. Lastausyhtiö
The Federation Stevedoring kun uhkasi riistää suomalaisilta satamatyömiehiltä työnsaantimahdollisuuden tuottamalla lastaustöihin viro
laista työväkeä.
Nämä kamppailut osaltaan aiheuttivat sen, että sahateollisuustyöväen liiton jäsenluku aleni v. 1908—10 aikajaksolla huomatta
vasti. Jäsenluku joka v. 1907 päättyessä oli 4,421 oli v. 1910 päät
tyessä ainoastaan 1,286. Tästä se kuitenkin taas alkoi nousta niin,
että se jo v. 1913 päättyessä oli 5,008. V. 1919 oli liiton jäsenluku
ainoastaan 2,740, kohoten taas niin, että se jo v. 1920 lopussa oli
7,027. V. 1921 lopussa, jolloin liitto lopetti toimintansa, yhtyen
Saha-, Kuljetus ja Sekatyöv. liitoksi, oli liiton jäsenluku 5,426.
Kun. S. Puuteollisuustyöväenliitto v. 1925 alussa aloitti toimintansa,
liittyivät sahalaiset siihen ja oli liittoon liittyneitten sahatyöläisten
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lukumäärä noin 6,000. Siitä lähtien se on lisääntynyt huomatta
vasti, ollen nykyisin noin 8,500 henkeä. Ja yhtä ripeästi tuntuu
sahatyöväen järjestäytyminen jatkuvan edelleenkin.
Tässä ei ole tilaisuus yksityiskohtaisempaan selostukseen sahatyöväen suorittamista työtaisteluista, enempää kuin eri aikoina saa
vutetuista tuloksistaan, mutta sen voimme todeta, että sahatyöläiset
ovat yleensä täyttäneet kunnialla paikkansa ammatillisesti järjesty
neen työväen yhteisessä taistelurintamassa, niin käymiensä työtaiste
lujen kuin järjestäytymisenkin suhteen. Tämä ei silti tiedä sitä,
etteikö esim. järjestäytymiseen nähden olisi vielä paljon tehtävää
ennenkuin sahatyöväestön keskuudessa on järjestyneisyys esim. 80—
90 %. Nykyisin se on vasta noin 25 %, joten työalaa on vielä sangen
paljon. Yhä suuremmaksi paisuva etujen ristiriitaisuus työn ja pää
oman välillä tulee kannustamaan sahatyöläisiäkin yhä voimakkaam
paan toimintaan järjestövoimansa kasvattamiseksi sellaiseksi, että
sen avulla voidaan taata sahatyöläisillekin riittävät ja välttämättö
mät toimeentulomahdollisuudet. Sen eteen on jokaisen sahateolli
suudessa työskentelevän työläisen väsymättä toimittava.
N. Aronen.
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TYÖN SÄVEL
Mit’ ompi työ? Ylväin mahti mainen,
min voimaa julistaapi taivas, maa.
Työn vallan otti yli hengen, aineen,
työn ansiosta —, tämän yksin naineen —,
palatsit, linnat maasta kohoaa.
Ja ihihongat, jotka latvojansa
ylväänä nostaa ylös pilvihin.
Vuossatain myrskyt kesti voimallansa.
Kuin sadun jätti, seisoin paikallansa.
Ne ryskyin kaatuu kirveen iskuihin.
Ja kosket vaahtopäiset, jotka soipi
mahtia jylhää, luonnonvoimien.
Ja esteet voimakkaatkin murtaa voipi.
Työ yksin, voiman tuonkin kammitsoipi,
sen alistaen orjaks ihmisen.
Tuo, ennen vapaa, kutsumustaan täyttää
nyt nöyränä, kuin orja konsanaan.
Työnritaria, — voimaansa mi näyttää
ja ikihongat ratsuinansa käyttää —.
Se voitettuna kantaa harteillaan.
Työ, ikihongat murskaa, jaldstaapi
tehtaissa, hyödykkeiks’ se muuttaen:
Kotimme kaunistukseksi ne saapi,
tai merten takaa kultavirtaa tuopi.
Ja työ luo mahtava saa aikaan sen.
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Työ, maan ja meren, ilman valloittaja,
loi tehtaat, kaupungit ja poisti yön.
Palatsit ruhtinaan, myös köyhän maja
on tulosta työn. Miss’ oiskaan raja,
mi piiristään pois sulkea vois työn?
Myös tieteet, taiteet, keksinnöt on työtä,
tulosta hengenviljelyksen valtavan.
Ja kaikk’ mi kehityksen kulkee myötä.
Myös suurta ylevää on hengen työtä,
mit’ tehdään temppeleissä Thdlian.
*
Näin suurta, mahtavaa
työ aikaan saa,
luo aarteet, maailman
se valloittaa.
Työmies, työn luoja,
uljas hän:
saa palkakseen osan —,
pienimmän.

Hän rikkaudet luo,
ain ahertain.
Vaikka hyödyksi nuo
jää sdrtajain.
Työmiehen luoma
rikkaus,
on usein hälle
orjuutus.

Elämän riemuja
hän vaille jää.
Elonsa synkkä on
kuin syksy-sää.
Niin, usein kurjuus,
puute, vaan
on palkkana, työn
ruhtinaan.

Sai aika, jolloin orjat
havahtui unestaan,
ja orjan ikeen aikoi
pois heittää harteiltaan.
Nousivat yhteisvoimin,
he vastaan sortajaa,
mi riisti, ruoski, herjas
työn raskaan raatajaa.
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Näet vapauden kaipuu
veressä orjan on.
Pakosta vaan hän taipuu
tuon, onnesta osaton.
Kun ruoskan iskut sattuu
sen selkään, viiltäen
ei yksin selkään haavan,
vaan myöskin sydämeen.

Niin, nämä haavat konsaan
ei kasva umpehen.
Niissä koston siemen itää,
ja kukkaan puhjeten,
ne kerran kylväjälleen
voi tuottaa turmion.
Näet koston kukan tuoksu,
niin vaarallista on.

Tuhannet hautakummut,
sai koristeeksi maan:
kun lyijy, nälkä, taudit
tekivät tuhojaan.
Ja piikkilankahäkit,
suot, korvet, vankilat,
soi asunnoiksi meille,
nuo ”jalot” voittajat.

Niin, orjat nousi, mutta
kuin usein ennenkin:
Sai voiton herrat, orjain
sortuissa verihin.
Ja vapauden soihtu,
mi valon hehkuvan
viel’ äsken Idi, nyt näytti
kokonaan sammuvan.

Ja kyynelvirrat, hiskat,
ja kärsimysten vuo ■—,
mi peitti työläiisluokan,
on mittaamatta nuo.
Luokkamme lesket, orvot,
ne silloin täytti maan:
”Sivistys länsimainen”
kun vietti voittojaan.
*

Vaan työläisluokka ei sortunut, ei.
Yhä rivissä paikallansa
se jatkaa työtä mi kesken jäi,
muistellen sankarejansa.
Ja s e t y ö on jaloa, ihanaa,
sen puolesta taistella kannattaa.
Se on työtä, mi kerran määrähän vie
ja maailmasta sorron poistaa.
Jo työläisluokalle siintää tie,
jossa aamumme aurinko loistaa.
Rivit kuntoon! Eespäin matkamme käy!
Se mies ken ensiksi ennättäy.
Kukin työtä voi tehdä kohdaltaan,
kukaan ei ole liian heikko.
Kukaan väistyä ei saa paikaltaan,
se muista sisko ja veikko!
Tulit herraksi luonnonvoimien.
Vapaudu myös vallasta riistäjien!
Kirj. Nestor Aronen.
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Muistoja Kotkan työväestön ,,sielun
elämästä.
Kotkalaisten työläisten, niinkuin kaikkien työläisten riennot ja
toiminnat jakaantuvat sen perusteella, minkälaisen sivistys- ja tieto
määrän kukin omistaa.
Täällä esim. järjestymättömien työläisten, niin nuorien kuin van
hojenkin pääharrastuksena on, kieltolaista huolimatta juopotella,
kortinpeluu- y.m. sentapaiset ”jalot” nautinnot. Tuskinpa nämä
työläiset ovat milloinkaan tulleet ajatelleeksi sitä, että kuinka paljon
järjestynyt työväestö on saanut uhrata työtä ja toimintaa heidänkin
edestään saavuttaakseen esim. 8 tuntisen työpäivän, jonka ansiosta
näille ”jaloille” nautinnoille riittää niin äärettömästi aikaa.
Ei siis suotta tunne järjestynyt työläinen, syvää tuskaa ja katke
ruutta, nähdessään tällaisia ”jalojen” nautintojen harrastelijoita.
Mutta nehän ovat tämän yhteiskunnan välttämättömiä ilmiöitä ja
kapitalistit pitävät kyllä huolen siitä ettei näiltä ”vapaa-ajatteli
joilta” lopu nautinnot.
Olemme panneet merkille, että Kotkassa, — ja tietenkin koko
maassa — suhtautuu virkavalta ihmeteltävän leväperäisesti kielto
lain valvontaan. Tästä ei kylläkään sovi mennä lausumaan aja
tuksiaan, sillä silloin joutuu syytteeseen viranomaisten herjaami
sesta.
Mutta tästä huonosta puolesta huolimatta löytyy paikkakunnal
lamme valoisiakin pilkkuja työväestön keskuudessa. Esim. tältä
teollisuusalalta, jolle tämä julkaisu on omistettu, voisimme ”loihtia”
esiin paljonkin esimerkiksi kelpaavaa. Työläiset tälläkin paikkakun
nalla ovat käsittäneet, ettei sovellu hampaat irvessä ja karsain kat
sein katsella toisen työläisen raskasta ja tukalaa elämää, vaan täytyy
lyödä veljen kättä ja toveruuden korkealta jalustalta julistaa, että
liittykäämme yhteen ja torjukaamme meitä vastaan tähdätyt hyök/ 74 /

käykset yhteisvoimin. Tältä toveruuden ja yhteenkuuluvaisuuden
jalustalta on tämänkin merkkipäivää viettävän järjestön syntysanat
julistettu.
Voimmepa todella lyödä rintoihimme ja sanoa, että me voimme
olla yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta jos haluamme.
Vuotena 1914 jouduimme osoitta
maan, että yhtenä miehenäkin voimme
seistä ja kaatua. Silloin osoitti Kotkan
työläiset varsin selvästi, että minkä se
päättää, niin se myös päätöksessään py
syy, niinpä se hammasta purren ja kos
toa uhmaten silloinkin otti vastaan tie
don, että Keskusjärjestön taholta on
taistelu lopetettu, vaikka rintama oli
työläisillä niin ehyt ettei pienintäkään
repeämää siinä näkynyt. Kiittäköön se
Ammattijärjestön edustaja, joka sopi
muksen allekirjoitti onneaan, että onnis
tui pääsemään täältä huomaamatta pois,
sillä niin katkeroituneita olivat työläiset,
A. Kunnari.
että he olisivat saattaneet tehdä ikävyyk
Osaston tarmokkaimpia ja
siä kohdatessaan Oskari Tokoin silloin.
uhrautuvaisempia jäseniä.
Nykyinen toimik. jäsen.
Vuotena 1918, — joka oli toinen suuri
kärsimysten vuosi paikkakuntamme työ
väestön historiassa, — osoitti taas raatajajoukkomme, ettei se pelkää
astua kuolemaakaan kohti, silloin kuin on kysymyksessä taistelu riis
toa ja väkivaltaa vastaan. Silloin jouduimme menettämään täältä
kin paikkakunnalta monta hyvää ja taistelutarmoista toveria, joiden
sydämessä sykki ajatus yhteisen asian puolesta. Mutta kaikki oli
kärsittävä, kaikki kestettävä. Tämä kirottu yhteiskunta ei tarjoa
työnraatajalle koskaan hyvää, se vain tarjoaa kärsimyksiä ja tuskaa.
Tämän kansalaissodan jälkeisinä vuosina sai Kotkankin työväestö
oikein perinpohjaisesti tuntea, miten kapitalistit, työnantajat, kohtelevat työväestöä, silloin kuin se on täydellisesti lyötynä ja siis sen
täydellisen määräysvallan alaisena. Esim. täällä Kotkassa, kun
päästiin vankiloista pois, työnantajat olivat valmiit ottamaan kyllä
työvoimamme ja puristamaan viimeisenkin hikipisaran jänteistämme,
mutta korvausta tästä työvoimasta he eivät antaneet kuin nimeksi.
”Hyväntahtoisuudessaan” syöttivät meille lanttua ja silakkaa, joista
ottivat runsaat korvaukset tilipusseista. Se rajaton riistäntä jota
työnantajat erikoisesti sinä aikana harjoittivat, oli kaikkea muuta
mutta ei inhimillistä. Kun katseli työläisiä heidän palatessaan työstä
iltasella kotiin, niin he horjuivat ankaran työn ja kalvavan nälän
uuvuttamina, mutta tämä näky ei vähimmässäkään määrässä vaikut
tanut raa’an pedon luonnolla varustettuun kapitalistiin.
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Nyt kun olemme päässeet tähän asti, että voimme sydämessämme
yhtyä tämän paikkakunnan yhden huomatun järjestön merkkipäi
vän viettoon, niin olkaamme iloisia, että olemme kestäneet ankarat
kin vainot ja vaarat. Meistä, työläistoverit, riippuu tulevaisuutemmekin, jos me kaikella tarmolla antaudumme työskentelemään yhtei
sen päämäärämme saavuttamiseksi, niin se ei olekaan kaukana.
A. Kunnari.
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Rikkuri
Häpeällisin ammatti mitä saattaa olla, on rikkurin ammatti. Ken
on nähnyt rikkurin, tietää, että useimmiten tuon olion koko olemuk
sesta, katseesta, käytöksestä henkii rikkurin tunnusmerkki. Ja muu
ten ei voisi ollakaan. Olento, joka on siveellisesti niin rappiolla, että
hän ryhtyy polkemaan luokkansa toisten jäsenien oikeutettua pon
nistusta työ- ja palkkaolojensa saamiseksi sivistysihmisen toimeen
tulolle välttämättömälle asteelle on, jos hän tekee sen täysin tietoi
sena, kurja moraaliton olio. Kun työntekijät ovat pakoitetut lakkotaistelun avulla vaatimaan itselleen riittävään toimeentuloon tar
vittavaa palkkaa, työnantajat kuin verrattain harvoin ilman pakkoa
suostuvat työntekijänsä oikeutettuihin vaatimuksiin, niin on lakonrikkuriksi alentunut olento, tuon työntekijän irvikuva, valmis myy
mään kurjan olemuksensa, työnantajan käytettäväksi, tarkoituksella
saada kunnon työntekijän lakkotaistelu nujerrettua. Ja mikä kurjinta, ryhtyy tuollainen olio lakon murtajaksi useimmiten asianhar
rastuksesta, eikä suinkaan puutteen pakoittamana, joskin myös sel
laisiakin raukkoja on, jotka ryhtyvät rikkureiksi työttömyyden ja
puutteen ajamina.
Mutta kaikissa tapauksissa on näiden joukko toisarvoinen niihin
verraten, jotka ovat tehneet rikkurina olon ammatiksensa^ rientäen
aina sinne, mi sä työlakkoja on olemassa. Usein on rikkurin ammat
tiin houkuttelemassa myös suuri ansaitsemismahdollisuus. Työnan
tajat kun maksavat noiden ”pelastajiensa” työstä, niin ala-arvoista
kuin se yleensä onkin, verrattuna kunnon työntekijän työhön, pal
jon parempia palkkoja kuin kunnon työntekijöille. Useinpa paljon
korkeampia palkkoja kuin mitä työläiset ovat vaatineetkaan lakkoon
lähtiessään.
Työnantajat eivät kylläkään varsin korkeaksi arvioitse noiden
pelastajiensa ”työhalua” eikä ”työkykyä”, vaikkakin ne moisiin
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olioihin työselkkauksen aikana turvautuvat. Lakon päätyttyä, saa
useimmin todeta, ettei työnantaja halua noita pelastajiaan pitää
työssään siitäkään huolimatta, että esim. lakkoa sovittaessa, ei olisi
syystä tai toisesta saatu sopimukseen määräystä rikkurien poistami
sesta.
Vähitellen, monasti jo hyvinkin lyhyen ajan kuluttua on
noista kurjista olioista vapauduttu. Ja toisin ei voisi ollakaan. Ei
hän moiset raukat pysty kunnon työläisten kanssa työntekoon, heillehän on rehellinen työnteko vierasta ja todellisuudessa halutonta
kin. Allekirjoittanut esim. kuuli kerran eräällä sahalaitoksella val
linneen lakon aikana käytäessä neuvotteluja työriidan lopettamisesta
ja lakon päättymisestä tiedon tultua tienpuolessa lojuvien rikkurien
tietoon, erään rikkurin tuumivan, että ”kyllä meidän on pian läh
dettävä tältä paikkakunnalta”, johon toiset tuumivat: että ”mitäpä
tuosta, emmehän ole tulleetkaan tänne töitä tekemään, vaan lakkoa
murtamaan!” Se oli oikein sanottu, siitäkin huolimatta, että sanotut
rikkurit olivat nyt kyseessäolevassa lakossa kokonaan epäonnistu
neet tuossa itse mielessään ”jalossa tarkoituksessaan. Suurimpana
syynä nim. suurien joukkojen antautumiseen rikkurin häpeälliseen
tehtävään on kuitenkin tietämättömyys, lukuunottamatta niitä var
sinaiseen porvaristoon lukeutuvia henkilöitä, jotka katsovat rikku
rin häpeällisen ammatin kuuluvan isänmaallisiin velvollisuuksiinsa,
sillä tällaisiakin raukkoja on olemassa.
Lakon synnyttyä käyvät
työnantajien palkkaamat rikkurivärvääjät, tietämättömien työläis
ten keskuudessa houkuttelemassa heitä lakonrikkureiksi. Etenkin
maaseudun kurjissa taloudellisissa oloissa olevan pieneläjäluokan kes
kuudessa on rikkurivärvääjien luvattu maa. Sen vuoksi onkin jo
kaisen järjestömme toimihenkilön ja yksityisen jäsenen tehtävä voi
tavansa niiden työläisten valistamiseksi, jotka tietämättömyydes
sään ovat alttiita rikkurivärvääjien houkutuksille. Tietämättömille
ja näistä asioista syrjässä pysyneille luokkamme jäsenille on saa
tava selväksi kuinka häpeällinen ja ihmisarvoa alentava rikkurin
ammatti todellisuudessa on, ei ainoastaan työläisten mielestä, vaan
varmasti porvaristonkin järkevimpien ainesten mielestä.
Rehelli
selle työläiselle ei rikkurin ammatti sovi. Rikkurius on suorastaan
kansallinen häpeäpilkku, mätäpaise, josta on päästävä. Velvollisuu
temme onkin ryhtyä erikoisen voimakkaaseen valistustyöhön rik
kunutta vastaan.
N. A.
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Työn raskaan
raatajat!
Keskittämällä vakuutuk
senne työtätekevän kans an o san vakuutuslaitoksiin kartutatte työväestön
taloudellista valtaa, samaila kun saatte vakuutukset edullisimmin.

K. T. Y:n
RAVINTOLAN
ravitsevaa
ravintoa tarjoillaan
klo 8 aamulla
10 illalla
*

Siis: henki- ja tapaturmavakuutus

HENKI-KANSASTA
ja palovakuutus

PALO-KANSASTA

Lautatarhatyöläiset!

Työväenjärjestöt!

Tarvitessanne
työrukkasia, lapikkaita, kantotyynyjä y. m. ostatte ne
edullisimmin

Tehkää
tarvittavat
kuvaukset

KOTKAN
NAHKA- JA VALJAS KAUPASTA

VALOKUVAAMO KOTKASSA

Kotka, Kirkkokatu 7.

Puhelin 3 81.

KOTKAN
UUDESTA PAPERIKAUPASTA
Kirkkokatu 12.

Puhelin 1 75

Aleksanterinkatu 21
OMISTAJA F. ERIKSSON

Arvoisat työläistoverit!
Vanhana osastonne
jäsenenä on minulla tilaisuus
suositella

ostatte edullisimmin
Koulu-, konttori- ja kirjoitustarpeenne, valokuva- y.m. albumit, kipsi- ja
koruesineet, seinätaulut (6 mksta
lähtien), nukkeja ja
leikkikaluja

Postikatu 9 (Oy. Kotkan Pankkitalo)

Hinnat paikkakunnan halvimmat!

E. HÄMÄLÄINEN

PARTURILIIKETTÄNI

KYMINLAAKSON
TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKI
Kotka, Postikatu 9.

Puhelin 5 58

Hyvittää korkoa:
Säästötilillä 6 kk. irtisanomisajalla 7 ’/j °/o

Säästötilillä ilman irtisanomista.... 7 °/o
Juoksevallatilillä................................. 5 */« 0/°
Suorittaa kaikenlaisia pankkitehtäviä.

Työläiset!

Käyttäkää yksinomaan omaa pankkilaitostanne!

KYMINLAAKSON OSUUSLIIKE R.L.
vähäväkisen kansan
oma liike.
*

Tämän liikkeen olemassa
olo on merkinnyt sitä että

yleinen

hintataso

— kuten tilastolliset tiedot
osoittavat — on näillä seu
duilla vuosi vuodelta alen
tunut, ja kuluttajain ostokyky siis tullut entistä
paremmaksi.

>---—/•
Kannata omaa yritystäsi!
Auta itseäsi ja tovereitasi ehompaan elämään!

Hinta 10 mk.

