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Suomen Konemestari-

Till Finska Maskinmästar

liiton jäsenille.

förbundets medlemmar.
Emedan det Finska Maskinmästarförbundet

Kun S.K.L. nyt valmistautuu viettämään
25-vuotis-juhlaansa ja liitto niin sanoakseni

nu förbereder sig att begå sitt 25-års jubi

on kuluttanut lapsenkenkänsä astuakseen tä

leum och förbundet, så att säga, trampat ut

män jälkeen nuoruusikään, niin haluan, yh

barnskorna för att härefter inträda i sin ynglingsålder, så känner jag, en av förbundets

tenä liiton vanhimmista palvelijoista ja 25vuotisen liittomme perustamisaikuisena jäse
nenä, tässä juhlajulkaisussa esittää, mihin mi
nun mielestäni tämä merkkivuosi ennen kaik

äldsta tjänare och medlem alltsedan uppgö
randet av stadgar för det numera 25-åriga
förbundet, mig manad att i denna festpubli

kea velvoittaa liittomme jäseniä. Me emme

kation uttala vad som detta märkesår enligt

voi jättäytyä rauhassa nauttimaan niistä tu

min åsikt främst förpliktar förbundets med

loksista, joita yhteinen työmme ja pyrkimyk
semme on tähän saakka voinut aikaansaada,
vaan on meidän päinvastoin käytettävä kaik

lemmar till. Vi kunna icke nu lägga oss i
lugn och ro för att enbart sola oss i de resul

kia tämän juhlan merkeissä järjestettäviä ko
kouksia entistä enemmän'tehostaaksemme ammattitovereittemme tietoisuuteen yhä tarmok
kaamman työn välttämättömyyttä liittomme
hyväksi. Vaikkakin liitto on voinut kulunei
den 25 vuoden kuluessa merkitä tililleen liit
toomme kuuluvien ammattitoverien hyödyksi
koituvia saavutuksia, niin on vielä kuitenkin
jälellä useita tärkeitä tehtäviä, jotka odottavat
ratkaisuaan. Niiden toteuttaminen vaatii ym
märtämistä ja uhrautuvaisuutta kultakin yk
sityiseltä liiton jäseneltä. Liiton voima ja te
ho on sen jäsenten liiton käytettäväksi aset

tat vårt gemensamma arbete och våra strävan
den hittills förmått frambringa, utan tvärtom
måste vi utnyttja alla i jubileets tecken för
anstaltade sammankomster och möten för att
ytterligare inskärpa i våra kollegers medve
tande nödvändigheten av ännu intensivare ar
bete till fromma för vårt förbund. Om också
förbundet under de gångna 25 åren kunnat
bokföra vinningar, som lända samtliga yrkeskolleger inom förbundet till gagn, så återstår
dock ännu många viktiga uppgifter, som

taman voiman ja tehon summa.

vänta på sin lösning. Deras realisering krä
ver förståelse och uppoffring från varje en
skild förbundsmedlems sida. Förbundets
styrka och effektivitet ligger i summan av

Yhteiseksi hyödyksi tehdyn työn palkkiona
saamme joskus itse nauttia saavutetuista tu-

dess medlemmars till förbundets disposition
ställda styrka och effektivitet.
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loksista, mutta useimmin hyödyttävät uhrauk

semme vasta jälkeentuleviamme, mikä seikka
ei kuitenkaan saa säikäyttää meitä luopumaan
suunnitelmistamme ja pyrkimyksistämme
vaikka ne tuottaisivatkin hedelmiä vasta mei
dän jälkeemme, sillä samalla tavalla olemme

Som belöning

for

det tili det gemensant-

ma bästa nedlagda arbetet få vi stun
dom själva njuta av de nådda resultaten,
men oftast är det först våra efterkommande,
som draga nytta av våra uppoffringar, vilket

me nykyisistä saavutuksista hyvin suuressa

sakförhållande dock icke får avskrämma oss
från planer och strävanden, som bliva frukt

määrin

edeltäjiemme

bringande först efter oss, ty likaledes hava vi

kaikkensauhraavalle harrastukselle ja uutte

för en stor del av det vunna att tacka våra

ruudelle jo ennen liiton syntyä. Tähän peri
aatteeseenhan nojautuu koko inhimillinen

företrädares uppoffrande intresse och energi
före förbundets uppkomst. På denna princip
ligger ju det hela mänskliga framåtskridan

kiitollisuudenvelassa

edistys ja kehitys. Se, minkä me olemme saa
neet edeltäjiltämme, tulee meidän moninker
taisena jättää perintönä jälkeentuleville.

det och all utveckling. Det som vi bekommit

Tässä yhteydessä haluan myös liittomme
monivuotisena puheenjohtajana lausua liitto-

lämna våra efterkommande i arv.
1 detta sammanhang önskar jag även i

hallinnon jäsenille syvän kiitokseni hyvästä
yhteistyöstä ja minulle osotetusta ymmärtä

egenskap av förbundets mångåriga ordförande
uttala för medlemmarna i förbundsstyrelsen
mitt djuptkända tack för gott samarbete och
mig visad förståelsefull välvilja, som.underlät

väisestä ystävyydestä, mikä on helpoittanut
tehtäviäni liittohallinnossa ja mikä on ollut

av våra företrädare måste vi mångdubbelt

omiaan saamaan minut yrittämään voittaa mo
nasti kykyni ylittävät tehtävät ja mikä on

tat mitt arbete i handhavande av min post inom

kannustanut minua koettamaan parastani. Sa

försöka övervinna de ofta min förmåga över
stigande uppgifterna och som sporrat mig till
att göra mitt bästa. Ävenså vill jag uttala
min tacksamhet för det förtroende, som visats

moin esitän kiitollisuuteni siitä luottamuk
sesta, jota minulle on osotettu valitsemalla
minut vuosittain uudelleen tähän vaativaan
tehtävään, sekä toivotan S.K.L:lle hyvää jat
koa toiselle kaksikymmentäviisivuotiskaudelle
sekä onnellista ja valoisaa tulevaisuutta.
Helsingissä, maaliskuun 3 päivänä 1931.
E. Häggblom.
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förbundsstyrelsen och som förmått mig att

mig i och med de årliga återvalen till denna
krävande post, samt önska F. M. F. en god
fortsättning till det andra kvartseklet och
en lycklig och ljus framtid.
Helsingfors, den 3 mars 1931.
E. Häggblom.

Liiton synty.

Förbundets uppkomst.

Ainakin jo noin 60 vuotta takaperin näyt
tää Suomessa olleen koneenkäyttäjien kes
ken yhteisharrastuksia siinä määrin, että he
paikkakunnillaan alkoivat liittyä erinäisiksi
yhdistyksiksi. Vuodesta 1869 lähtien on ollut
olemassa Helsingissä etupäässä insinöörien E.
Bergrothin ja G. R. Lindbergin alotteesta pe
rustettu ”Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys vuo
delta 1869”, jonka nimi tosin myöhemmin on
jonkun verran muutettu ja jonka jäsenistä
aloitteentekijöitä lukuunottamatta mainitta
koon J. Ulfsson, E. Broman, A. Kokkonen, E.
J. Sommar, E. F. Gallen, G. A. Sjöblom, F.
V . Nyman, T. R. Wickberg, J. E. Lindström,
K. F. Forssén, Johan Sjöblom, J. Lindfors ja
K. Leonard Lindeberg: Myöskin perustettiin
jo 31 p:nä maaliskuuta 1874 Turun Koneen
käyttäjäyhdistys, ja myöhemmin on niitä syn
tynyt useampiakin. Vanhimpia näistä viime
mainituista on Porin Koneenkäyttäjäyhdistys,
joka on perustettu jo 1895.
Minkä verran näillä yhdistyksillä taas kes
kenään oli yhteyttä toistensa kanssa, sen sel
vittämiseen ei liene tarpeellista tässä ryhtyä.
Ajatus yhteistoiminnasta ammattikunnan hy
väksi on tietysti voinut kyteä monenkin mie
lessä jo verrattain aikaisin, mutta sen toteut
taminen lykkäytyi aina tuonnemmaksi.
Vuonna 1898 pidettiin kuitenkin jo ensim
mäinen yleinen koneenkäyttäjien kokous ja
siellä otettiin myös esille kysymys eri yhdis
tysten yhtymisestä yhteiseen liittoon. Kaikki
kokouksen osanottajat olivat tästä samaa
mieltä. Niin päätettiinkin, että oli asetettava
erityinen keskustoimikunta eli -komitea, jo
hon silloin olemassa olleet yhdistykset saisi
vat valita edustajia, nimittäin yhden edusta
jan aina kutakin yhdistyksen 25 jäsentä kohti;
ellei niin monta jäsentä yhdistyksessä ollut,
saisi se kumminkin valita yhden edustajan
puolestaan. Tälle toimikunnalle olisi lähe
tettävä harkittaviksi sellaisia asioita, jotka
koskivat koneenkäyttäjäkunnan yhteisiä pyr
kimyksiä. Sellaisia pyrkimyksiä ovat ammat-

Åtminstone redan för c:a 60 år sedan
kunde man bland Finlands maskinister skönja
intresse för gemensamma mål i den mån att de
å resp. orter begynte sammansluta sig till
särskilda föreningar. Ända från år 1869 har
sålunda den i Helsingfors på initiativ av ingeniörerna E. Bergroth och G. R. Lindberg bil
dade ”Maskinistföreningen i Finland av år
1869”, av vars medlemmar förutom initiativ
tagarna må nämnas J. Ulfsson, E. Btroman,
A. Kokkonen, E. J. Sjöman. E. F. Gallén,
G. A. Sjöblom, F. W. Nyman, T. R. W;ickberg, J. F. Lindström, K. F. Forssén, Johan
Sjöblom, J. Lindfors och K. Leonard Linde
berg, ägt bestånd, om också namnet senare
i någon mån förändrats. Likaså bildades re
dan den 31 mars 1874 Äbo Maskinistföre
ning och senare hava flere dylika konstitue
rats. Bland de äldsta av de sistnämnda är
Björneborgs Maskinistförening, som bildades
redan år 1895.
En redogörelse för dessa föreningars in
bördes relationer torde icke vara av behov.
Tanken på ett allmänt samarbete i yrkeskå
rens intresse har mycket väl kunnat leka
mången i hågen redan jämförelsevis tidigt,
men realiserandet av denna tanke blev stän
digt uppskjuten.
Redan år 1898 hölls dock det första all
männa maskinistmötet och vid detsamma
upptogs jämväl frågan om de skilda förenin
garnas sammanslutning till ett enda förbund.
Samtliga deltagare i mötet enades också
därom. Sålunda beslöts att man skulle till
sätta en särskild centralstyrelse eller -kom
mitté, till vilken de då existerande förenin
garna finge utse representanter, nämligen en
representant för varje 25 tal medlemmar som
inskrivit i förening; hade någon förening icke
så många medlemmar, fick den dock för sin
del utse en representant. Till denna styrelses
prövning skulle sådana ärenden hänskjutas,
som rörde maskinistkårens gemensamma in17

tikunnilla aina olleet varsinkin n.s. taloudel
liset edut, siis pyrkimykset ammattikunnan
taloudellisen aseman parantamiseen ja sa
malla sen vaikutuksen kohottamiseen. Ko
mitean eli toimikunnan oli sitten näitä sille
lähetettyjä eri kysymyksiä pohdittava ja an
nettava niistä lausuntonsa sekä lähetettävä
nämä lausunnot eri yhdistyksille. Komitean
toimipaikkana oli oleva Helsinki. Edustajien
valitsemiseen ei tässä kokouksessa vielä kui
tenkaan ryhdytty, vaan lykättiin tuonnem
maksi. Erinäisistä syistä, osittain poliitti
sista, osittain muista syistä jäi asian edelleen
kehittäminen sikseen eikä tuosta ajatellusta
yhteistoiminnasta vielä ollut mitään tulosta.
Alussa vuotta 1905 otettiin kysymys uudes
taan esille Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksessä Helsingissä ja asetettiin valiokunta
asiaa valmistamaan. Tähän valiokuntaan eli
komiteaan valittiin herrat M. K. Blomqvist,
A. Alexandrow, O. Åkerberg, G. Helén ja V.
Sivén (myöhemmin: Siipi). Tämän uuden
•toimikunnan oli valmistettava myös ehdotus
perustettavan yleisyhdistyksen, Suomen Koneenkäyttäjäliiton (Finska Maskinistförbun
det) säännöiksi.
Seuraavan vuoden tammikuussa lähetti
Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistys kutsun
toisille maan yhdistyksille osanottamisesta
IIreen yleiseen koneenkäyttäjäin kokoukseen,
joka tuli pidettäväksi Tampereella saman
vuoden helmikuun 19—21 päivinä. Tässä
kokouksessa tuli koko maata käsittävän koneenkäyttäjäliiton perustamista koskeva asia
jälleen esille. Suomen Koneenkäyttäjäyhdis
tys valitsi jäsenistään edustajikseen tähän
yleiskokoukseen herrat F. Strömbergin, A.
Lavin, R. Nymanin ja V. Sivénin. Kokouk
sessa esitettiin neljäkin samaan suuntaan laa
dittua ehdotusta, mutta kun Suomen Koneenkäyttäjäyhdislyksen jäsenet olivat myös val
mistaneet sääntöehdotuksen, otettiin tämä pe
rustaksi ja tarkastettiin se kohta kohdalta
sekä, kun muutamia pieniä muutoksia oli
tehty, hyväksyttiin perustettavan liiton sään
nöiksi. Kokous päätti myös jättää Suomen
Koneenkäyttäjäyhdistyksen huoleksi väliai18

tressen. Av dessa måste varje yrkeskår ställa,
de ekonomiska intressena främst och sträva
att förbättra yrkeskårens ekonomiska ställ
ning och på samma gång höja dess infly
tande. Denna kommitté eller styrelse ålåg se
dan att dryfta de till densamma hänskjutna
olika frågorna, avgiva utlåtanden över dem
samt överstyra dessa utlåtanden till respföreningar. Orten för kommitténs verksamhet
skulle vara Helsingfors. Val av representan
ter förrättades dock icke vid nyssnämnda
möte, utan uppskjöts tillsvidare. Av vissa
skäl, dels politiska, dels andra lämnades sa
ken tillsvidare därhän och något resultat av
det påtänkta samarbetet blev sålunda icke
ännu synligt.
I början av år 1905 upptogs frågan ånyo
till behandling inom Maskinistföreningen i
Finland och ett utskott tillsattes för frågans
beredning. Till detta utskott eller kommitté
utsågs hrr M. K. Blomqvist, A. Alexandrow,
O. Åkerberg, G. Helén och V. Sivén (senare:
Siipi). Kommittén ålåg jämväl att uppgöra
förslag till stadgar för det allmänna förbun
det, som borde konstitueras, nämligen Finska
Maskinistförbundet (Suomen Koneenkäyttä
jäliitto).
I januari följande år sammankallade Tam
merfors Maskinitsförening de övriga förenin
garna i landet att deltaga i det II all
männa maskinistmötet, som skulle försiggå i
Tammerfors den 19—21 februari 1906.
Vid detta möte upptogs ånyo till behandling
frågan om grundandet av ett hela landet om
fattande maskinistförbund. Maskinistförenin
gen i Finland representerades vid detta till
fälle av hrr F. Strömberg, A. Lavi, R. Ny
man och V. Sivén. Vid mötet föredrogs fem
olika förslag till stadgar varvid det av Maski
nistföreningen i Finland uppgjorda för
slaget lades till grund för behandlingen
och granskades punkt för punkt samt, sedan
några smärre ändringar vidtagits i detsam
ma, godkändes delta förslag att gälla som
stadgar för det blivande förbundet. Mötet
beslöt jämväl uppdraga åt Maskinistförenin-

/
kaisen hallinnon valitsemisen tulevaa koneenkäyttäjäliittoa varten.
Maaliskuun 3 p:nä 1906 pidetyssä yhdis
tyksen kokouksessa Helsingissä valittiin välikaikaiseen hallintoon varsinaisiksi jäseniksi
herrat V. Sivén, A. Lavi, A. Grönqvist, E.
Lydman, C. Snell, E. Häggblom ja A. Söder
man sekä varajäseniksi F. Strömberg, H.
Bäckman, A. Michelson, O. Åkerberg ja K. A.
Lindberg. Puheenjohtajaksi tuli C. Snell ja
pöytäkirjuriksi V. Sivén. Väliaikainen hal
linto sai tehtäväkseen jättää hyväksytyt sään
nöt asianomaiseen paikkaan virallisesti vah
vistettaviksi. Ne annettiinkin senaattiin sitä
varten saman vuoden elokuun 29 p :nä, mutta
viipyi kauan ennenkuin säännöt saivat vah
vistuksen, sillä samaan aikaan odotettiin juu
ri uuden yhdistyslain voimaan astumista eikä
mitään sääntöjä sitä ennen hyväksytty. Vasta
kesäkuun 14 p:nä 1907 saatiin säännöille
vahvistus ja siitä päivästä lukien saattoi Suo
men Koneenkäyttäjien Liitto alottaa toimin
tansa.
Vuoden 1907 lopussa ja seuraavan vuoden
alussa valittiin, sääntöjen mukaisesti, liiton
hallintoon vakinaiset ja varajäsenet. Helmi
kuun 24 p:nä 1908 kokoontui liittohallinto
ensimmäisen kerran. Kokouksen avasi väli
aikaisen hallinnon puheenjohtaja C. Snell, il
moittaen vaalien tuloksen olevan seuraavan.
Varsinaisiksi jäseniksi liittohallintoon oli va
littu: R. Nyman, H. Bäckman, Frans Ström
berg, A. Lavi, C. Snell, V. Sivén ja O.
Ågren; varajäseniksi tulivat J. Drake, G. Mal
minen, O. Lindfors, K. P. Karlsson ja A. Su
tinen. Sairauden vuoksi pyysi herra Lavi eron
hallinnon jäsenyydestä ja valittiin hänen ti
lalleen varsinaiseksi jäseneksi herra A. Suti
nen.
Liittohallinto valitsi sitten puheenjohtajak
seen herra A. Sutisen ja varapuheenjohtajaksi
herra C. Snellin. Pöytäkirjureiksi tulivat
herrat F. Strömberg ja H. Lindfors, kassan
hoitajaksi herra A. Lavi.
Liiton ensimmäisenä varsinaisena toiminta
vuotena ilmoittautui liiton jäsenyyteen haluk
kaiksi 5 yhdistystä, nimittäin Porin, Turun,

gen i Finland att utse interimsstyrelsen för det
blivande maskinistförbundet.
Vid ett föreningsmöte den 3 mars 1906 i
Helsingfors utsågs till ordinarie medlem
mar i denna interimsstyrelse hrr V. Sivén,
A. Lavi, A. Grönqvist, E. Lydman, C. Snell,
E. Häggblom, A. Söderman och till supplean
ter F. Strömberg, H. Bäckman, A. Michelsson, O. Åkerberg och K. A. Lindberg. Ord
förande blev hr C. Snell och protokollist hr
V. Sivén. Interimsstyrelsen fick i uppdrag att
till vederbörlig ort i och för officiell stad
fästelse inlämna de godkända stadgarna.
Dessa inlämnades också till senaten i denna
avsikt den 29 augusti samma år, men det
dröjde länge, innan de blevo stadfästa,emedan
man vid denna tidpunkt väntade, att den nya
föreningslagen skulle träda i kraft, och några
nya stadgar stadfästes ej därförinnan. Först
den 14 juni 1907 erhölls denna stadfästelse
och från sagda dag kunde Finska Maskinist
förbundet vidtaga med sin verksamhet.
I slutet av år 1907 och början av följande
år utsågs i överensstämmelse med stadgarna
de ordinarie medlemmarna och suppleanterna
i förbundsstyrelsen. Den 24 februari 1908
sammanträdde förbundsstyrelsen första gån
gen. Mötet öppnades av ordförande i in
terimsstyrelsen C. Snell, som meddelade,
att resultatet av valen var följande: till ordi
narie medlemmar i förbundsstyrelsen hade
utsetts hrr R. Nyman, H. Bäckman, Frans
Strömberg, A. Lavi, C. Snell, V. Sivén och
O. Ågren; suppleanter blevo hrr J. Drake,
G. Malminen, O. Lindfors, K. P. Karlsson och
A, Sutinen. Till följd av sjukdom anhöll hr
Lavi om befrielse från medlemsskap i sty
relsen och utsågs i hans ställe till ordinarie
medlem hr A. Sutinen.
Förbundsstyrelsen valde sedan till sin ord
förande hr A. Sutinen och till viceordförande
hr C. Snell. Sekreterare blevo hrr F.
Strömberg och O. Lindfors, kassör hr A.
Lavi.
Under förbundets första egentliga verk
samhetsår anmälde 5 föreningar, att de
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Karjalan (Viipurissa) ja Pohjois-Pohjan
maan (Oulussa) KoneenkäyttäjäyEdistykset
sekä liiton varsinainen perustaja Suomen Ko
neenkäyttäjäyhdistys (Helsingissä I.
Liittohallinnon kokouksessa maaliskuun 12
p:nä päätettiin painattaa kaavakkeita, joihin
osastoiksi liittyvien yhdistysten jäsenten nimet
merkittäisiin. Keväämmällä ne painettuina lä
hetettiin eri yhdistyksille, jotka halusivat kuu
lua liittoon. Nimenomaan ilmoitetaan niitä
lähetetyn Turkuun, Ouluun, Viipuriin ja Po
riin.
Kokouksessa huhtikuun 4 p:nä käsiteltiin
ja hyväksyttiin Turun osaston säännöt. Ehdo
tettiin kuitenkin, että annettaisiin asian olla
väliaikaisella kannalla, kunnes Helsingin osas
tonkin säännöt ehtisivät valmistua. Vertaa
malla sääntöjä toisiinsa voitaisiin eri osasto
jen säännöt saada enemmän yhdenmukaisiksi.
Saman huhtikuun 25 p :nä pidetyssä liittohal
linnon kokouksessa hyväksyttiin Porin osaston
säännöt ja otettiin se liiton yhteyteen. Samas
sa kokouksessa hyväksyttiin liittoon myös
Pohjois-Pohjanmaan (Oulun) Koneenkäyttäjäyhdistys. Kuukautta myöhemmin eli touko
kuun 23 p:nä otettiin käsiteltäviksi Suomen
Koneenkäyttäjäyhdistyksen
säännöt.
Ne
luettiin pykälä pykälältä ja, kun muutamia
pienempiä muutoksia oli tehty, hyväksyttiin.
Kuitenkin ehdotettiin, mitä nimeen tuli, että
osasto ottaisi nimekseen ”Suomen Koneen
käyttäj äliiton Helsingin osasto.” Säännöt
hyväksyttiin siltä varalta, että osasto suos
tuu nimen muutokseen. Kokouksessaan 22
p:nä heinäkuuta yhdistys hyväksyikin liittohallinnon ehdotuksen nimen muutokseksi.
Jäsenluetteloaan ei se kuitenkaan lähettänyt,
ennenkun vasta seuraavana vuonna, jolloin
se siis lopullisesti tuli liiton osastoksi. Sa
moin tuli vasta vuonna 1909 myös lopulli
sesti liiton osastoksi Oulun yhdistys. Karja
lan Koneenkäyttäjäyhdistys sitävastoin hy
väksyttiin liiton osastoksi jo 25 p:nä mar
raskuuta 1903.
Näiden yhdistysten eli osastojen jäsen
määrä oli:
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önskade ansluta sig till förbundet, nämli
gen: Björneborgs, Åbo, Karelska (i Wi
borg) och Nordösterbottens maskinistföre
ning (i Uleåborg) ävensom förbundets egent
liga grundläggare Maskinistföreningen i Fin
land (Helsingfors).
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den
12 mars beslöts att låta trycka formulär, i
vilka de föreningar som önskade ansluta sig
till förbundet skulle uppteckna sina medlem
mars namn. Senare på våren distribuerades
också sådana tryckta blanketter till de före
ningar, som önskade tillhöra förbundet. Så
lunda nämnes uttryckligen, att dylika avsänts
till Åbo, Uleåborg, Viborg och Björneborg.
Vid sammanträdet den 4 april behandlades
och godkändes Åbo avdelnings stadgar.
Förslag framställdes dock om att frågan
skulle ordnas provisoriskt tills Helsingfors
avdelnings stadgar hunnit bliva färdiga.
Genom att jämföra dessa stadgar med var
andra kunde de skilda avdelningarnas stad
gar fås mera enhetliga. Vid förbundsstyrel
sens sammanträde den 25 april godkändes
Björneborgs förenings stadgar och denna
inskrevs som avdelning i förbundet. Vid sam
ma möte godkändes jämväl Nordösterbottens
(Uleåborgs) Maskinistförening som avdel
ning. Ungefär en månad senare eller närmare
angivet den 23 maj upptogs till behandling
stadgarna för Maskinistföreningen i Fin
land. De genomlästes paragraf för paragraf
samt godkändes sedan några smärre än
dringar
beträffande
desamma
utförts.
Dock föreslogs beträffande benämningen, att
avdelningens namn skulle ändras till ”Finska
Maskinistförbundets Helsingfors avdelning”.
Stadgarna godkändes under förbehåll att av
delningen ifråga ginge in på nämnda namn
förändring. Vid mötet den 22 juli an
tog föreningen förbundsstyrelsens förslag
till namnförändring. Någon medlemsförteckning insände föreningen dock icke nu, utan
först följande år, från vilken tidpunkt den
samma definitivt betraktades såsom en
avdelning i förbundet. Likaså blev Uleåborgs

Liittohallinnon tehtävät ja yhteis
työ liiton osastojen kanssa.
Niinkuin jo edellisestä voi huomata, on
siis Suomen Konemestariliitto oikeastaan
joukko eri tahoilla maata olevia osastoja
(eri yhdistyksiä), jotka kukin paikkakunnal
laan toimivat itsenäisesti omien sääntöjensä
mukaan, mutta joiden yhteispyrintöjä ulos
päin edustaa ja valvoo erityinen osastojen jä
senten keskuudesta valittu hallinto n. s. liit
tohallinto. Liittoon osastoksi ei voi päästä
muuten kuin liittohallinnon hyväksymisellä,
koska tämä liittohallinto tarkastaa osastoksi
otettavan yhdistyksen säännöt, jotka se joko
hyväksyy tai hylkää. Liittoon kerran hyväk
syttyä osastoa ei liittohallinto kuitenkaan voi
eroittaa liitosta, vaan sellainen valta kuuluu
yleiselle liittokokoukselle.
Liittohallinnon tärkeimpiin tehtäviin tuli
alunpitäen kuulumaan yleisten liittokokous
ten kokoonkutsuminen ja näiden kokousten
ohjelman järjestäminen, siten että liittohal
linto tiedustaa osastoilta, mitä kysymyksiä
yleiselle liittokokoukselle halutaan esittää, ja
sittenkun asiat on yleisessä kokouksessa käsiPorin .................................... . . . 16 jäsentä
Karjalan (Viipurin) .......... n. 30
Turun ................................. n. 120
Pohj.-Pohjanmaan (Oulun) . . 21
Helsingin .............................. n. 200
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99
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Pian liittyi perustavien yhdistysten jouk
koon myös jäsenmäärältään vähäinen Vaa
san Koneenkäyttäjäyhdistys, joka vuonna
1912 otettiin liiton osastoksi.
Näiden yhdistysten voimilla läksi siis
Suomen Koneenkäyttäjäliitto eli myöhem
mällä nimellään Suomen Konemestariliitto
alkamaan toimintaansa. Sen liittohallinto oli
tietysti yhteistyössä pääasiallisesti näiden
omien osastojensa kanssa sisäisesti, mutta
ulospäin se toimi niitä edustavana, hallit
sevana keskuselimenä.

Förbundsstyrelsens åligganden
och samarbetet med förbundets
olika avdelningar.
Såsom redan av föregående framgår, består
således Finska Maskinmästarförbundet av fle
re avdelningar i olika delar av landet, vilka
var på sin ort arbeta fullt självständigt i enlig
het med sina egna stadgar, men vilkas intres
sen utåt representeras och bevakas av en
särskild, av de olika avdelningarnas med
lemmar vald styrelse, en s. k. förbunds
styrelse. Anslutning såsom avdelning till
förbundet kan ernås endast genom godkän
nande av förbundsstyrelsen, emedan denna
granskar den blivande avdelningens stad
gar, vilka den antingen godkänner eller för

förening först år 1909 definitivt mottagen så
som avdelning. Karelska Maskinistföreningen
däremot inskrevs redan den 25 november
1908.
Antalet medlemmar i dessa föreningar eller
avdelningar utgjorde:
Bj örneborgs ...................... 16 medlemmar
Karelska (Wiborgs) . . c:a 30
Åbo .......................... . c:a 120
Nordösterbottens (U:borgs) 21
200
Helsingfors..............
Snart anslöt sig också Wasa Maskinistföre
ning med sitt fåtal medlemmar och inskrevs
sagda förening år 1922 såsom avdelning av
förbundet.
Med denna förenade styrka vidtog sålunda
Finska Maskinistförbundet eller såsom nam
net numera lyder Finska Maskinmästarförbun
det med sin verksamhet. Förbundets styrelse
har naturligtvis i sin inre verksamhet huvud
sakligen samarbetat med sina avdelningar,
men utåt har densamma framträtt såsom ett
dessa föreningar representerande och ledande
centralorgan.
21

telty ja ratkaistu, liittohallinto pitää liuolta
niiden toimeenpanemisesta. Tällaisia yleisiä
kokouksia, joissa osastoja edustavat erityises
ti valitut henkilöt, on pidettävä joka kolmas
vuosi, ja on liittohallinnon itsensä myös ol
tava siellä edustettuna.
Lisäksi liittohallinnon tulee osastojensa joh
tokuntien kanssa yhteistyössä ollen ja osas
tojen toivomuksia ja päätöksiä varteenottaen
edustaa liittoa ulospäin kaikissa esilletulevissa asioissa. Yhteistyö liittohallinnon ja osas
tojen kesken tapahtuu pääasiallisesti osas
toilta tulevien kirjallisten tiedonantojen ja
ehdotusten tai kyselyjen ja liittohallinnon
niihin samoin kirjallisesti antamien vastaus
ten kautta. Kaikkia osastoja yhteisesti koske
vissa asioissa lähettää liittohallinto tiedonantojaan tai kyselyjään osastoille kiertokirjeissä.
Liittohallinnon tulee myös pitää luetteloa
eli matrikkelia kaikista liiton jäsenistä, ollen
tiedot jäsenistä osastojen toimitettava liittohallinnolle.
Liittohallinnon tulee vastuullisesti hoitaa
liiton yhteisiä rahavaroja ja pitää niistä tiliä,
ja samassa, vuosittain pidettävässä kokoukses
sa joulukuun lopulla, jossa liittohallinnon jä
senetkin on valittava, valitaan myös tilintar
kastajat, jotka antavat lausuntonsa liittohal
linnon huollettavina olevien varojen hoidosta.
Liitto on kaksikielinen, sillä kuuluuhan sii
hen osastoja sekä ruotsalaisilta että suomalai
silla seuduilta. Liittohallinnon pöytäkirjoista
päättäen näyttää kuitenkin siltä, että ruotsin
kieli pitkät ajat, aina tammikuuhun
1921 on ollut liittohallinnossa pääkielenä,
sillä kaikki säilyneet pöytäkirjat sanotun vuo
den tammikuun ,25 p:vään asti ovat ainoas
taan ruotsinkielellä kirjoitetut. Tämä seikka
saanee selityksensä siitä, että hallintoon kuu
lui eräitä ruotsinkielisiä jäseniä, joiden suo
menkielen taito lienee ollut pienempi kuin
hallinnon suomenkielisten jäsenten ruotsinkie
len taito, jotapaitsi sihteerinä monet vuodet
toimi henkilö, joka nähtävästi halusi käyttää
pöytäkirjakielenä sitä kieltä, jota hän parem
min hallitsi.
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kastar. Avdelning, som redan vunnit an
slutning till förbundet, kan förbundsstyrel
sen emellertid icke avskilja från förbundet,
utan erfordras därtill beslut av allmänt för
bundsmöte.
Som ett av förbundsstyrelsens viktigaste
uppdrag framstod redan från början sam
mankallandet av allmänna förbundsmöten och
ordnandet av program för dessa sålunda, att
styrelsen medels förfrågningar till de olika av
delningar, införskaffar uppgifter därom, vilka
frågor de önska framlägga för det allmänna
förbundsmötet, samt sedermera, då ärendena
behandlats vid det allmänna mötet, övervaka
verkställandet av besluten. Sådana allmänna
möten, vid vilka avdelningarna representeras
av därtill enkom utsedda personer, skall äga
rum vart tredje år och skall vid dessa möten
även förbundsstyrelsen vara representerad.
Tillika äger förbundsstyrelsen i samarbetet
med styrelserna för de olika avdelningarna
och med iakttagande av deras önskemål och
beslut representera förbundet utåt i alla före
kommande angelägenheter. Samarbetet mel
lan förbundsstyrelsen och avdelningarna
skall i huvudsak ske genom skriftliga med
delanden och förslag eller förfrågningar från
avdelningarna och förbundsstyrelsens likaså
skriftliga svar på desamma. I angelägenheter,
som beröra samtliga avdelningar gemen
samt, förfrågar sig förbundsstyrelsen medels
cirkulär om avdelningarnas åsikt.
Förbundsstyrelsen äger dessutom föra en
matrikel över samtliga medlemmar i avdelnin
garna, för vilken matrikel behövliga uppgifter
skall av de olika avdelningarna tillställas
förbundsstyrelsen.
Tillika äger förbundsstyrelsen med ansvar
förvalta förbundets gemensamma medel samt
föra bok över desamma, och skall vid
det årligen i december skeende förbunds
mötet, vid vilket förbundsstyrelsens medlem
mar utses, även väljas revisorer, vilkas upp
gift är att giva utlåtande om de åt för
bundsstyrelsen anförtrodda medlens förvalt
ning.

Liittohallinnon ensimäiset
10 toimintavuotta.

De första 10 åren av förbunds
styrelsens verksamhet.

Liittohallinnon ensimäinen varsinainen
toimintavuosi, s.o. vuosi 1908, kului pää
asiassa siihen, että se tarkasti, korjaili ja lo
pulta hyväksyi niiden yhdistysten säännöt,
jotka yhtyivät Suonten Koneenkäyttäjäliit
toon perustajajäseninä. Oikeastaanhan ei
liittohallinnolla toimintaa vielä olisi voinut
sanottavasti ollakaan, ennenkuin tämä puo
li asiasta oli järjestetty.
Muutamia seikkoja voidaan vuodelta
1908 kuitenkin jo mainita, joissa liittohal
linnon oli sanottava sanansa taikka ryhdyt
tävä alotteisiin. Mutta samalla jo näistä huo
maa, että liittohallinnon tehtävä ei ollut aina
helpoimpia ja että sen oli otettava yleensä
vakava ja varovainen kanta asioissa. Ajat
olivat sellaiset, että mielipiteet pyrkivät
liian voimakkaasti törmäilemään vastakkain,
yhteiskunta oli kuohuntaa täynnä. Tällaista
taustaa vastaan katsellen on myös liittohal
linnon tekoja ja päätöksiä niiden kielteisyy
teen tai myönteisyyteen nähden arvosteltava.
Jo tältä vuodelta voidaan huomata pari
■esimerkkiä siitä, kuinka varovaisesti liittohal
linto yleensä asioihin suhtautui.
Liittohallinnon kokouksessa maaliskuun 12
p:nä luettiin Kuopion Koneenkäy ttäj äyhdistykseltä tullut kirjelmä, jossa vaadittiin, että
liiton sääntöihin oli tehtävä eräitä muutoksia
siihen suuntaan, että kävisi mahdolliseksi
myöskin n.s. kaltilanhoitajien päästä liiton
jäseniksi. (Tällaisia jäseniä oli kyllä, niin
kuin jo Tampereen kokouksessa 1906 kävi il
mi, sosialistisen työväen ammattijärjestöihin
koneenkäyttäj äyhdistyksissä. I
lukeutuvissa
Kuopiosta käsin huomautettiin samalla lisäk
si, että-ellei tällaisia muutoksia sääntöihin
tehdä, niin koneenkäyttäjäliittoon ei jäseniä
tule. Liittohallinto katsoi, ettei sillä ollut oi
keutta muuttaa sääntöjä, tämän voi tehdä
ainoastaan yleinen liittokokous. Asia oli siis
jätettävä sillensä, ainakin toistaiseksi, kunnes
liittokokouksen voi kutsua kokoon.

Förbundsstyrelsens första egentliga verk
samhetsår, d.v.s. år 1908, förflöt i huvudsak
under granskning, rättelser samt slutligt god
kännande av de föreningars stadgar, vilka
anslöto sig till Finska Maskinistförbundet
som grundaremedlemmar. Rätteligen hade
ju även ingen egentlig verksamhet kunnat
ifrågakomma innan denna sida av saken var
ordnad.
Några frågor kunna dock nämnas redan
från år 1908, i vilka förbundsstyrelsen måste
framkomma med sin åsikt eller i vilka den
måste taga initiativ. Härvid kan man redan
märka, att förbundsstyrelsens uppdrag icke
alltid var bland de lättaste, utan att den
samma måste intaga en samtidigt allvarlig
och försiktig position i olika frågor. Tiderna
voro sådana, att motsatta åsikter ofta häftigt
drabbade samman, samhället befann sig i
jäsningslillstånd. Emot denna bakgrund måste
även förbundsstyrelsens åtgärder och beslut
granskas samt deras negativa eller positiva
resultat bedömas.
Från ifrågavarande år kunna ett par exem
pel nämnas, ur vilka det tydligt framgår huru
Förbundet är tvåspråkigt, ty till det
samma hör ju avdelningar från både
svensk- och finskspråkiga ofter. Av för
bundsstyrelseprotokollen framgår dock, att
det svenska språket ända till januari 1921
var förbundsstyrelsens huvudspråk, ty alla
förvarade protokoll äro ända till 25 januari
ovansagda år förda på svenska. Detta torde
få förklaras så att till styrelsen hörde även
sådana medlemmar, vilkas kunskap i finska
var sämre än de finsktalandes kunskap i sven
ska, vartill kommer ännu den omständighe
ten, att sekreterareposten sköttes i många år
av en person, som av allt att döma ville som
protokollspråk använda det språk han bättre
behärskade.
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Toinen asia näytti tavallaan olevan arka
luontoisempi.
Liittohallinnon kokouksessa 29 p:nä elo
kuuta nostettiin kysymys siitä, miksi ei yleistä
koneenkäyttäjien kokousta oltu vuonna 1907
kutsuttu koolle Turkuun, niinkuin Tampereen
kokouksessa helmikuussa 1906 oli annettu teh
täväksi. Kun tämän johdosta huomautettiin
asiasta Turun osastolle ja kysyttiin tahtoisiko
se kutsua koolle tällaisen kokouksen Tur
kuun, saatiin sieltä syksymmällä vastaus, jos
sa kehoitettiin Helsingin osastoa kutsumaan
kokous talven kuluessa Helsinkiin. Liittohallinnossa huomautettiin m.m., ettei liiton kan
nalta katsoen sellaisen yleisen kokouksen pi
tämiseen olisi kiirettä, ja oltiin sitä mieltä,
että yleisen kokouksen pitäminen olisi jätet
tävä toistaiseksi. Eräillä tahoilla ei tähän
liittohallinnon käsitykseen oltu tyytyväisiä,
ja kun liittohallinnon toiminnasta tähän saak
ka ei näyttänyt olevan tarpeeksi paljon odo
tettuja tuloksia, julkaisi Helsingin osaston
omistamassa lehdessä ”Aikakauslehti Ko
neenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa”
vuoden lopulla eräs ”Koneenkäyttäjä”, joka
sanoi paljon odottaneensa liitosta, kirjoituk
sen, jossa hän nuhteli liittohallintoa saamat
tomuudesta. Tähän vastasi liittohallinnon pu
heenjohtaja A. Sutinen, joka samalla oli ai
kakauslehden vastaava toimittaja, että ”Ei
Roomaakaan päivässä rakennettu”, huomaut
taen kirjoittajalle, joka kuului olleen Suomen
Koneenkäyttäjäyhdistyksen jäsen, ettei hänen
oma yhdistyksensäkään, vaikka se oli lausu
nut liiton syntysanat, vielä kuulunut liittoon,
ja kysäsi myös mikä on ollut syynä siihen,
että Turun Koneenkäyttäjäyhdistys, joka oli
suurimpia yhdistyksiä maassa, ei ollut ennät
tänyt yhtyä liittoon, ja kun jo aikoja sitten
on päätetty, että kaikkien yhdistysten tuli
joukolla yhtyä liittoon, ja nyt nämä suuret
ja voimakkaat yhdistykset uinailevat, niin on
ko ihmeellistä, että liittohallintokin on saanut
unitaudin puuskan.” Itse asiassa, mitä Hel
singin ja Turun osastoihin tulee, lienee liit
tohallinnon puheenjohtajalla ollut syytä huo
mauttaa ”liittymättömyydestä” sen verran, et24

försiktigt förbundsstyrelsen ansåg sig vara
tvungen att överväga de olika frågorna.
Ä förbundsstyrelsens möte den 12 mars 1908
föredrogs en skrivelse från Maskinistförenin
gen i Kuopio, i vilken sådan ändring i förbun
dets stadgar påyrkades, att även s.k. pannskö
tare blevo i tillfälle att ansluta sig till förbun
det. (Sådana medlemmar funnos, såsom redan
vid mötet i Tammerfors 1906 framgått, i de
maskinistföreningar, som räknade sig till de
socialistiska yrkessammanslutningarna.) Från
Kuopio påpekades tillika den omständigheten,
alt därest en sådan ändring i stadgarna icke
kommer till stånd, det blir svårt att erhålla
medlemmar till avdelningarna. Förbundssty
relsen ansåg sig icke hava rättighet att före
taga ändringar i stadgarna, emedan endast ett
allmänt förbundsmöte hade rättighet därtill,
Ärendet måste förty lämnas beroende åt
minstone tillsvidare, tills förbundsmöte kundesammankallas.
En annan angelägenhet föreföll att vara
ännu mera ömtålig .
På förbundsstyrelsens möte den 29 augusti
väcktes frågan, varför allmänt maskinist
möte icke sammankallats i Åbo år 1907.
ehuru beslut därom fattats på det i februari
1906 avhållna mötet i Tammerfors. Då man
med anledning härav vände sig med en för
frågan till avdelningen i Åbo, huruvida
densamma ville anordna ett sådant möte,
besvarades frågan senare på hösten med
en uppmaning till Helsingfors avdelning
att anordna mötet under instundande vin
ter i Helsingfors. Förbundsstyrelsen på
pekade då, att ett dylikt möte icke var bråd
skande för förbundets vidkommande, och så
lunda vann den åsikten undestöd att det pla
nerade allmänna mötet tillsvidare skulle
uppskjutas. Härvid uppstod på en del håli
missnöje med förbundsstyrelsens uppfatt
ning, och då dittills icke något tillräckligt
synligt resultat av förbundsstyrelsens arbete
förmärkts, publicerade en ”Maskinist” i den
av Helsingfors avdelning utgivna tidskrif
ten ”Tidskrift för Maskinister och Lokomo
tivmän i Finland” en artikel, däri han sade

tä nämä osastot eivät olleet vielä liittohallin
nolle antaneet jäsenluettelokaan, Helsingin
osasto sitäpaitsi ei ollut vielä liittohallinnolle
ilmoittanut nimenmuutoksensa hyväksymises
tä.
Liittohallinto kokoontui kyllä vuonna 1908
14 kertaa, mutta sen toiminta oli vielä aloittelevaista. Marraskuun 23 päivänä päätettiin,
että seuraavan vuoden alussa oli kutsuttava
kokoon yleinen koneenkäyttäjien kokous Hel
sinkiin, kolmas järjestyksessä.
Tammikuun 6 p:nä kokouksessa 1909
päätti liittohallinto, koska se kerran oli ru
vennut tätäkin yleistä, oikeastaan sen toimin
tapiirin ulkopuolelle kuuluvaa kokousta hom
maamaan, että kokous on pidettävä helmi
kuun 11—13 p:nä Helsingissä, Hotelli Ka
levassa, missä liittohallinto omia kokouksiaankin tähän aikaan piti..
Tämä yleinen kokous, johon siis Suomen
Koneenkäyttäjäliittokin otti osaa, oli jos
sakin määrin myrskyisä, sillä siellä pääsi
vät kieliriidat valloilleen. Tämä seikka ai
heutti lopulta sellaisenkin seurauksen, että
Helsingin ruotsalaiset koneenkäyttäjät erosi
vat Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen jäse
nyydestä ja perustivat oman yhdistyksen, ni
mellä ”Svenska Maskinistföreningen i Hel
singfors”.
Mitä muuten liittohallinnon toimintaan
vuonna 1909 tulee, oli se vuoden alkupuolella
verrattain vilkasta. Kuitenkin toimi liittohal
linto vielä tähän aikaan verrattain heikossa
taloudellisessa asemassa. Tästä seikasta voi
taneen ohimennen mainita, että nyt kysymyksessäolevana vuonna ei edes tilintarkastajia
valittu siitä syystä, niinkuin pöytäkirjassa
maaliskuun 1 p:ltä sanotaan, että ”liitolla ei
ole vielä nykyisin mitään varallisuutta ■— ai
noastaan velkaa Helsingin osastolle”. Asian
laita oli nimittäin niin, että vanha Suonien
Koneenkäyttäjäyhdistys, joka juuri edellisen
helmikuun 27 p:nä oli lopullisesti liittynyt
Suomen Koneenkäyttäjäliittoon, muuttaen ni
mensäkin ”Suomen Koneenkäyttäjäliiton Hel
singin Osastoksi”, päätti luovuttaa am
mattilehtensä ”Aikakauslehti Koneenkäyt-

sig hava väntat bättre resultat av förbundets
verksamhet och klandrade nu förbundsstyrel
sen för oföretagsamhet. Denna artikel be
möttes av ordföranden i förbundsstyrelsen
A. Sutinen vilken tillika var ansvarig redaktör
för tidskriften, med att framhålla att
”Rom icke byggdes på en dag”, saipt påmin
de artikelförfattaren, vilken var medlem i
Maskinistföreningen i Finland, att icke ens
hans egen förening, ehuru den varit med om
att starta förbundet, ännu anslutit sig till det
samma, och anhöll tillika om att få veta or
saken till att Äbo Maskinistförening, vilken
var en av de största i landet, ännu icke hun
nit ansluta sig till förbundet, då redan tidi
gare beslut fattats om att alla föreningar
skulle ansluta sig till förbundet, och om det
nu visade sig att dessa stora och kraftiga
föreningar slumrade, så var det väl icke att
undra över om även förbundsstyrelsen behäf
tats med en släng av sömnsjuka.
I själva verket hade ordförandens anmärk
ning om ”bristande anslutning”, åtminstone
vad Åbo och Helsingfors avdelningar vidkom
mer, såtillvida fog för sig, att dessa ännu icke
tillställt förbundsstyrelsen sina medlemsförteckningar samt att Helsingfors avdelning
ännu icke meddelat förbundsstyrelsen om den
godkännt namnförändringen.
Förbundsstyrelsen
sammanträdde
un
der år 1908 14 gånger, men dess verksamhet
var ännu av elementär beskaffenhet. Den 23
november beslöts, att ett allmänt maskinist
möte, det tredje i ordningen, skulle samman
kallas i början av följande år till Helsing
fors.
Vid sitt möte den 6 januari 1909 beslöt för
bundsstyrelsen, som upptagit jämväl denna,
utom dess egentliga verksamhet stående ange
lägenhet på sitt program, vidtaga åtgärder
beträffande det allmänna maskinistmötet, vil
ket skulle försiggå i Helsingfors å Hotell
Kaleva den 11—13 februari i samma lokal,
där även förbundsstyrelsens möten under den
dåvarande tidsperioden ägde rum.
Detta allmänna möte, vari sålunda även
Finska Maskinistförbundet deltog, synes hava
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läjille ja Veturimiehille Suomessa”, yleisek
si liiton lehdeksi, ja kun liitolla ei ollut
varoja, joutui se ottamaan lehden huostaansa
velaksi. Olkoon tässä yhteydessä mainittu,
että lehden lopullinen luovutus ei vielä ollut
tapahtunutkaan, mitä todistaa m. m. se, että
liittohallinnon silloinen puheenjohtaja F.
Strömberg hallinnon kokouksessa 8 :pnä maa
liskuuta teki kysymyksen: ”Onko ja millä eh
doilla Helsingin osasto lopullisesti luovutta
nut aikakauslehden Suomen Koneenkäyttäjäliitolle?” Liittohallinto näyttää kuitenkin it
se olleen jotenkin vakuutettu siitä, että leh
ti jo kuului liitolle, koskapa se otti lehden
vastaavan ja päätoimittajan herra A. Sutisen
palvelukseensa ja määräsi hänelle maksetta
vaksi palkkaa 300 mk. kuukaudessa eli saman
palkan, mikä hänelle oli maksettu jo aikai
semmin, yhdistyksen ollessa lehden julkaisija
na. Heikoista raha-asioista huolimatta elettiin
liitossa hyvissä toiveissa, ja olihan tällaisen
jo kuusi vuotia ilmestyneen aikakauslehden
omistaminen luonnollisesti kunnioitusta he
rättävä asia. Lehti tosin oli pääasiallisesti
ammattilehti, mutta saattoihan jotakuta osas
toa siinä käyttää tarpeelliseen agitationiinkin
liiton hyväksi sopivalla tavalla. Joka tapauk
sessa liitolla oli nyt oma äänenkannattajansa.
Liittohallinto koetti muutenkin toimia ri
peästi, ja olihan sillä paljon valmistavaa
työtä tehtävänäänkin. Niinpä pantiin matrikkelikirja alulle, puheenjohtajalle hankittiin
puhelin ja kokouksia pidettiin ahkeraan, vuo
den kuluessa kokonaista 21. Liittohallinnon
jäsenille maksettiin myös tähän aikaan palk
kiota kokouksissa käymisestä, 5 markkaa (sil
loista rahaa) jokaisesta vakinaisesta kokouk
sesta jäsentä kohti ja 2 markkaa ylimää
räisestä kokouksesta.
Ehdotusta ' uusiksi säännöiksi kehiteltiin
edelleen ja palkkauskysymys oli myös päi
väjärjestyksessä. Varsinkin nämä kaksi kysy
mystä sekä aikakauslehteä koskeva asia oli
vat sellaisia, jotka piti esittää yleisen liitto
kokouksen ratkaistaviksi. Uusi sääntöehdotus
oli vielä ennen liittokokouksen pitämistä lä
hetettävä osastoihin tarkastettavaksi. Liitto26

fätt ett något stormigt förlopp på grund av
de där uppflammade språktvisterna. Dessa
ledde hl.a. till den påföljd, att Helsingfors
svenska maskinister utträdde ur Finska Ma
skinistförbundet samt startade en egen före
ning ”Svenska Maskinistföreningen i Hel
singfors”.
För övrigt var förbundsstyrelsens verksam
het under början av år 1909 rätt livlig. Dess
ekonomi var emellertid rätt svag, och kunna
vi härom i förbigående nämna, att man ej ens
valde revisorer för detta år emeden, såsom i
protokollet för den 1 mars antecknats, ”för
bundet icke äger några som helst tillgångar
— endast skulder till Helsingfors avdelning”.
Sakförhållandet var nämligen det, att den ur
sprungliga Maskinistföreningen i Finland,
vilken den 27 februari samma år anslutit sig
till Finska Maskinistförbundet oeh i samband
därmed antagit det nya namnet ”Finska
Maskinistförbundets Helsingfors avdelning”,
hade fattat beslut om att överlåta sin tidskrift
”Tidskrift för Maskinister och Lokomotiv
män i Finland” åt det nystartade förbun
det att av förbundet utgivas som allmänt
organ, och då förbundet tillsvidare sak
nade medel för att inlösa tidskriften,
måste övertagandet ske på skuld. I detta
sammanhang må även nämnas, att tidskriftens
slutliga överlåtelse således ännu ej skett, vil
ket bevisas bl.a. därav, att förbundsstyrelsens
dåvarande ordförande F. Strömberg på för
bundsstyrelsens möte den 8 mars förfrågade
sig om ”huruvida Helsingfors avdelning slut
ligen överlåtit sin tidskrift åt Finska Maski
nistförbundet och på hurudana villkor?” För
bundsstyrelsen synes ha haft den bestämda
uppfattningen, att tidskriften redan tillhörde
förbundet, enär den anställde tidskriftens ti
digare ansvarige-och huvudredaktör'herr A.
Sutinen mot en månadslön av Fmk 300: —
eller samma lön, vilken herr Sutinen erhållit
under den tid Maskinistföreningen i Finland
utgivit tidskriften. Trots den svaga ekonomin
förefanns inom förbundet en förhoppnings
full tillförsikt beträffande förbundets fram
tida verksamhet, vilken tillförsikt i anmärk-

hallinnon kirjanpäätös oli niinikään laitet
tava kuntoon siihen mennessä, ja määrättiin kin, että sen tuli olla valmiina ennen 1 päivää
helmikuuta 1910. Osastoilta oli sitäpaitsi tie
dustettava, mitä asioita ne tahtoivat esittää
liittokokouksessa käsiteltäviksi. Joulukuun
20 p :n kokouksessa päätettiin • yleinen liit
tokokous pidettäväksi Turussa 21 p:nä helmi
kuuta 1910.
Ennen yleistä liittokokousta ennätti liittohallinto v:n 1910 alussa käsitellä vielä kysy
mystä vakinaisen paikanvälitystoimiston pe
rustamisesta liittoon kuuluvia koneenkäyttä
jiä varten, sekä etsiä Suomen Koneenkäyttä
jäyhdistyksen kirjastosta palkkatariffeja kos
kevat paperit ja neuvotella lähemmin palkkatariffiasiasta. Mitä muuten tähän tärkeään
tariffikysymykseen tuli, niin katsoi liittohal
linto, että liitto oli vielä liian heikko antau
tumaan palkkatariffitaisteluun jäsentensä puo
lesta.
Helmikuun 14 p:n kokouksessa ilmoitti
sihteeri, että keskustelukysymyksiä liittoko
kousta varten oli saapunut Porin, Turun, Ou
lun ja Viipurin yhdistyksiltä, mutta ei Hel
singin osastolta. Oulun osaston kirjelmässä
m.m. pyydettiin, että liittohallinto kehoittaisi
Helsingin ruotsalaista koneenkäyttäjäyhdistystä lähettämään edustajan liittokokoukseen
Turkuun selittämään tälle kokoukselle syyn
eroamiseensa Suomen Koneenkäyttäjäliitosta.
Asia oli nimittäin herättänyt kummastusta
usealla taholla.
Yleinen liittokokous pidettiin sitten Turus
sa helmikuun 21—22 p:nä. Siellä edustivat
liittohallintoa herrat F. Strömberg, A. Suti
nen ja R. Magnusson. Yhdistyksistä eli osas
toista oli kokouksessa edustettuina ainoastaan
4; Helsingin osastoa edustivat herrat F. V.
Heinilä ja E. E. Häggblom, Turun osastoa
herrat K. E. Henning, S. Sipilä, E. Granström,
A. Wahlstedt ja E. Sutelainen, Porin osastoa
herra E. Berlin ja Oulun osastoa herra A.
Kervinen. Kun liittohallinnon puheenjohtaja
herra A. Strömberg oli avannut kokouksen ja
hallinnon sihteeri herra A. Sutinen oli luke
nut kertomuksen liiton toiminnasta vuosina

ningsvärd grad stöddes av medvetandet om
att förbundet ägde en tidskrift, som existerat
sex år -— ett redan i och för sig anmärknings
värt faktum. Tidskriften var i själva verket
en yrkestidskrift, men någon avdelning av
densamma kunde dock användas för nödig
agitation till fromma för förbundet. I varje
fall hade förbundet nu ett eget organ.
Förbundsstyrelsen bemödade sig även i
andra hänseenden om att arbeta raskt, vil
ket var desto viktigare då densamma hade att
utföra en mängd förberedande arbeten.
Sålunda påbörjades förbundets matrikel, åt
ordföranden anskaffades telefon och det
ena mötet avlöste det andra —- under året
höllos 21 styrelsesammanträden. Styrelse
medlemmarna erhöllo under denna tid
såsom ersättning för varje ordinarie möte
Fmk 5:-— per man (i dåvarande mynt) samt
2 mark per man för varje extra samman
träde.
Förslaget till nya stadgar utarbetades
och avlöningsfrågan var även på tape
ten. I synnerhet just de båda sistnämnda voro
frågor, vilka skulle överlämnas till det all
männa mötets avgörande. Det nya förslaget
till stadgar måste ännu före mötet tillställas
de olika avdelningarna för utlåtande. Också
förbundsstyrelsens bokslut måste föreligga
färdigt före mötet, och bestämdes förty att
detsamma måste vara färdigt före den 1
februari 1910. Dessutom måste förbundssty
relsen hos avdelningarna förfråga sig om,
vilka frågor de ville upptaga till diskussion
på förbundsmötet. På styrelsesammanträdet
den 20 december beslöts att det allmänna
mötet skulle försiggå i Åbo den 21 februari
1910.
Före det allmänna mötet hann förbunds
styrelsen ännu behandla frågan om startandet
av en platsförmedlingsbyrå för till förbundet
hörande maskinister samt dessutom från Ma
skinistföreningens i Finland arkiv framleta alla
handlingar rörande lönetarifferna samt kom
ferera närmare om frågor rörande desamma.
I allmänhet ansågs, beträffande denna syn
nerligen viktiga fråga, att förbuncfet ännu var
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1908—1909,, alettiin käsitellä kokouksen oh
jelmaan kuuluvia asioita herra E, Henningii)
toimiessa kokouksen valittuna puheenjohta
jana ja herra W. Lindqvistin toimiessa sihtee
rinä.
Esityslistalla oli kokonaista 13 asiaa. Ensimäinen koski ehdotusta uusiksi säännöiksi,
mutta se lykättiin seuraavaan liittokokouk
seen. Sensijaan toinen kysymys, joka koski
liitolle tarjottua ammattilehteä ”Aikakausleh
ti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suo
messa” ynnä sen ruotsinkielistä painosta
”Tidskrift för Maskinister och Lokomotivmän
i Finland”, vei positiiviseen tulokseen. Liit
tokokous päätti, että lehti otetaan liiton
omaksi, ja sitouduttiin lehden veloista mak
samaan Suomen Koneenkäyttäjäyhdistykselle
1,540 markkaa, sekä loput, 1,747 markkaa
siinä tapauksessa, että lehdelle saadaan valtioapu. Tämä oli tärkeä päätös, sillä näin sai
liitto hyvän yhdistävän siteen osastojensa ja
koko ammattikunnan yhteistoiminnan poh
jaksi.
Paikanvälitystoimiston perustamiseen näh
den oli hiukan erimielisyyttä, sillä toiset piti
vät sellaista toimistoa kannattamattomana.
Herra Sutinen puolusti, tapansa mukaan, in
nokkaasti asiaa, vetoamalla m. m. siihen, että
kun Suomessa oli n. 2,200 tutkinnonsuorittanutta koneenkäyttäjää, niin ei voida olla niin
epäilevällä kannalla sen tarpeellisuudesta.
Liittokokouksen päätökseksi tuli, että toimisto
perustetaan vain koetteeksi ja seuraava liitto
kokous saa lopullisesti ratkaista asian.
Tämän jälkeen luettiin Helsingin ruotsa
laiselta koneenkäyttäjäyhdistykseltä tullut
kirjelmä, jossa se ilmoitti ettei se katsonut
mahdolliseksi vielä ottaa osaa liittokokouk
seen. Oulun osaston lähettämään kysymyk
seen, joka täten jäi asianomaisten puolelta
vastaamatta, antoi herra Strömberg sellaisen
selityksen, että ”mitään riitaa ei oikeastaan ol
lut vaan ainoastaan sarja epätyydyttäviä per
soonallisia välejä muutamien yksityisten jä
senten kesken. Muutamat suomea puhuvat-jä
senet olivat käyttäneet sopimattomia voima
sanoja ruotsia puhuvien toverien kielikan28

för svagt för att kasta sig i en strid beträf
fande lönetariffen, fastän en sådan tariff va
rit till fromma för dess medlemmar.
På mötet den 14 februari meddelade sekre
teraren, att diskussionsfrågor för det all
männa mötet anmälts från avdelningarna i
Björneborg, Åbo, Uleåborg och Wiborg, men
icke från Helsingfors avdelning. I skrivelsen
från Uleåborg anhölls bl.a. att förbundssty
relsen skulle uppmana Helsingfors Svenska
Maskinistförening att sända en representant
till förbundsmötet i Åbo för att för mötet
förklara orsakerna till att föreningen ej an
slutit sig till förbundet. Denna angelägenhet
hade nämligen väckt undran på många olika
håll.
Det allmänna förbundsmötet gick seder
mera av stapeln i Åbo den 21—22 februari.
Förbundsstyrelsen representerades därstädes
av herrar F. Strömberg, A. Sutinen och R.
Magnusson. Endast 4 avdelningar voro re
presenterade. Helsingfors avdelningen repre
senterades av herrar F. V. Heinilä och E. E.
Häggblom, Åbo avdelningen av herrar K. E.
Henning, S. Sipilä, E. Granström, A. Wahlstedt och E. Sutelainen, Björneborgs avdel
ningen av herr E. Berlin samt Uleåborgs av
delning av herr A. Kervinen.
Efter det förbundsstyrelsens ordförande
herr A. Strömberg öppnat mötet samt förbundssekreteraren herr A. Sutinen föredragit
förbundsstyrelsens årsberättelse för år 1908
—1909, påbörjades förhandlingarna i frågor
hörande till mötesprogrammet under ordfö
randeskap av den därtill utsedde herr E.
Henning. Som sekreterare tjänstgjorde herr
W. Lindqvist.
Föredragningslistan upptog 13 olika frå
gor. Den första berörde de nya stadgarna,
densamma uppskjöts emellertid till följande
förbundsmöte. Den andra däremot, vilken
omfattade frågan om den förbundet till inlö
sen hembjudna ”Tidskriften för Maskinister
och Lokomotivmän i Finland” samt dess
finskspråkiga upplägg ”Aikakauslehti Koneen
käyttäjille ja Veturimiehille Suomessa” ledde
till positivt resultat. Förbundsmötet beslöt

nasta. Vikaa on epäilemättä kummallakin
puolella.” Osaksi piti hän syynä eroamiseen
heikon ammatillisen yhteenkuuluvaisuudentunteen.
Ohjelman 10:nä kohtana oli Turun osaston
esittämä kysymys: ”Eiköhän olisi paikallaan,
että joka vuosi tehtäisiin tilasto Suomessa ole
vista mekaanisista laitoksista ja höyry lai
vayhtiöistä sekä niissä toimivista koneenkäyt
täjistä ja kattilanhoitajista, ja jossa olisi mui
takin asiaan kuuluvia tietoja?” Ja oli osasto
lisäksi alustuksessa ehdottanut, että liit
tohallinto lähettäisi listoja osastoille, joihin
ne kukin piirissään keräisivät ja merkitsisivät
tarvittavat tiedot, palauttaen listat sen jälkeen
liittohallinnolle, joka niistä sitten laatisi lo
pullisen tilaston. Liittokokous hyväksyi ehdo
tetun toimenpiteen.
Viimeisenä kysymyksenä oli palkkatariffiasia, josta jo oli eräissä osastoissa ollut keskus
telua. Arveltiin kuitenkin, että liitto oli vielä
nuori ja liian heikko, niin ettei olisi mitään
takeita siitä, että tariffi voitaisiin saada hy
väksytyksi.
Heti liittokokouksen jälkeen kävi hallin
non puheenjohtaja F. Strömberg Helsingin
ruotsalaisen Koneenkäyttäjäyhdistyksen pu
heilla esittäen yhdistyksen ehdotuksen liit
toon yhtymisestä. Mutta myöntävää vastausta
ei annettu.
Yleisen liittokokouksen tekemän päätöksen
johdosta ryhtyi liittohallinto toimeenpane
maan sille annettuja tehtäviä.
Paikanvälitystoimisto järjestettiin jo ke
väällä ja päätettiin sen toiminnasta ilmoittaa
pääkaupungin kolmessa suurimmassa päivä
lehdessä. Toimiston hoitamisesta pitivät huol
ta herrat A. Lavi ja 0. Åkerberg.
Liittohallinto hankki myös selvityksen ai
kakauslehden taloudellisesta asemasta, ottaen
lehden täydellisesti haltuunsa ja valitsi sen
vastaavaksi toimittajaksi herra R. Magnusso
nin, antaen samalla varsinaiset julkaisuasiat
herroille F. V. Heinilä ja A. A. Eklund. Kun
lehti virallisesti vielä oli Suomen Koneenkäyt
täjäyhdistyksen nimissä, kehoitti liittohallin
to tätä yhdistystä tekemään anomuksen valtio-

för förbundets räkning inlösa tidskriften. En
ligt överenskommelse skulle förbundet åtaga
sig att betala tidskriftens skulder Fmk
1,540:— samt dessutom till Maskinistföre
ningen i Finland erlägga Fmk 7,747: — un
der förutsättning att statsanslag för tidskrif
ten kunde erhållas. Detta beslut var av synner
ligen stor härvidd, emedan förbundet sålunda
erhöll ett starkt band att sammanhålla och
förena de olika avdelningarna samt en stark
grund för allt vidare arbete för den nya
yrkessammanslutningen.
Beträffande startandet av platsförmedlingshyrån föreföllo åsikterna att vara delade, eme
dan en del medlemmar betvivlade att den
samma skulle vara lönande. Herr Sutinen
försvarade sin vana trogen livligt förslaget,
påpekande att man, emedan det i Finland
fanns 2,200 examinerade maskinister, ej bor
de ställa sig tveksam inför ett sådant förslag.
Förbundsmötet beslöt på försök starta en
hyrå för det föreslagna ändamålet; följande
förbundsmöte må slutligen avgöra frågan.
Härefter föredrogs en från Helsingfors
Svenska Maskinistförening anländ skrivelse,
vari denna meddelade att föreningen ej ännu
är i tillfälle att deltaga i förbundsmötet. Den
av Uleåborgs avdelning framställda frågan
blev sålunda obesvarad från vederbörandes
sida, och herr Strömberg förklarade ”att nå
gon tvist egentligen ej förelegat utan gällde
det några enskilda medlemmars otillfredsstäl
lande personliga mellanhavande. Några finsk
talande medlemmar hade använt en del opas
sande kraftuttryck om de svensktalande kam
raternas ståndpunkt i språkfrågan. Skuld till
oenigheten fanns otvivelaktigt å ömse sidor.”
Han ansåg att den svaga samhörighetskänslan
inom yrket var den närmaste orsaken till att
Svenska Maskinistföreningen ej anslutit sig
till förbundet.
Som diskussionsfråga N:o 10 förelåg
Åbo avdelnings referat: ”Vore det icke
skäl att varje år upprätta en statistik beträf
fande tekniska inrättningar och skeppsrederier i landet samt i dem anställda maskinister
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avun saamisesta. Elokuun 20 p:nä saatiinkin
tieto, että vuonna 1909 myönnetyn kolmentu
hannen markan valtioavun lisäksi oli vuo
deksi 1910 myönnetty kaksituhatta markkaa.
Lokakuun 21 p:n kokouksessa ehdotettiin,
että varsinaiseksi toimittajaksi otettaisiin in
sinööri V. Markkula vuodeksi 1911, vuotuispalkkana 1,440 markkaa, ja olisi hänet sa
malla otettava liittohallinnon sihteeriksi lisä
paikkana 160 markkaa vuodessa. Lopulliset
sopimukset tästä tehtiin joulukuun 7 p:nä. Ai
kakauslehden jakaminen uskottiin herra A.
Laville, maksuna 20 markkaa numeroa kohti.
Liittokokouksessa puheenaolleen tilaston
keräämistä varten laadittiin painetuita kaa
vakkeita ja lähetettiin niitä höyrylaivayhtiöille ja mekaanisille laitoksille, pyytäen niiden
suosiollista myötävaikutusta asiassa.
Huhtikuun 4 p:nä pidetyssä kokouksessa
luettiin senaatilta saapunut kirjelmä, jossa
liittohallinnolta pyydettiin lausuntoa merilakikomitean ehdotuksesta uudeksi merilaiksi ja
merimiessäännöksi. Kun oli ensin tiedusteltu
osastojen mielipidettä, laati erityinen valio
kunta lausunnon, mikä hyväksyttiin ja toimi
tettiin senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimiluskunnalle 22 p. elokuuta. Liittohallinto oli
uuteen merilakiehdotukseen sekä merimiessääntöön nähden vastustavalla kannalla, var
sinkin merilakiin nähden, jota oli kaikin voi
min vastustettava, koska sen kautta merikoneenkäyttäjien asema olisi tullut hyvin vai
keaksi.
Vuoden kuluessa keskusteltiin myös liittymi
sestä Skandinaavian Koneenkäyttäjäliittoon
”The Interscandinavian Union of Engineers”,
joka vastikään oli perustettu.
Vuoden 1911 tammikuun 30 p:n kokouk
sessa kieltäytyi liittohallinnon arvossapidetty
puheenjohtaja F. Strömberg terveydellisistä
syistä puheenjohtajaehdokkuudesta ja valit
tiin hänen sijaansa puheenjohtajaksi herra
J. E. Anderson. (Muut toimihenkilöt voidaan
huomata eri luettelosta.)
Samassa kokouksessa asetettiin erityinen
toimikunta valvomaan aikakauslehden toimit
tamista ja taloutta. Tähän toimikuntaan tuli30

och pannskötare? I denna statistik skulle
även ingå andra uppgifter egnade att belysa
dessa frågor.” Avdelningen hade i sitt referat
även framställt förslaget att förbundsstyrelsen
skulle till samtliga avdelningar utsända lis
tor, å vilka dessa skulle anteckna av dem
uppsamlade uppgifter, varefter listorna skulle
återsändas till förbundsstyrelsen i och för
upprättande av slutlig statistik. Förbunds
mötet godkände förslaget.
Som sista diskussionsfråga upptogs löne
tariffen. Därom hade redan diskuterats i de
olika avdelningarna och man ansåg, att
förbundet ännu var för ungt och för svagt
för att med säkerhet kunna genomdriva ta
riff-frågan.
Omedelbart efter förbundsmötet besökte
ordföranden i förbundsstyrelsen, herr F.
Strömberg Helsingfors Svenska Maskinistföre
ning samt föreslog på föreningens möte
den 1 mars, att densamma skulle ansluta sig
till förbundet. Jakande svar på detta förslag
erhölls emellertid icke.
Enligt allmänna förbundsmötets beslut vid
tog förbundsstyrelsen åtgärder uti åt densam
ma anförtrodda uppdrag. Platsförmedlingsbyrån startades redan på våren och beslöt
förbundsstyrelsen att annonsera om dess verk
samhet i de tre största dagliga tidningarna i
huvudstaden. För byråns skötsel svarade her
rar A. Lavi och O. Åkerberg.
Förbundsstyrelsen anskaffade även upplys
ningar om tidskriftens ekonomiska ställning,
övertog tidskriften fullständigt samt anställde
herr R. Magnusson som dess ansvarige redak
tör och gav i uppdrag åt herrar F. V. Heinilä
och A. A. Eklund att omhänderhava samtliga
angelägenheter rörande tidskriftens ekonomi.
Då tidskriften fortfarande officiellt befann
sig i Maskinistföreningens i Finland ägo, upp
manade förbundsstyrelsen denna förening
att anhålla om statsunderstöd för publikatio
nen. Den 20 augusti ingick också medde
lande om, att utom det år 1909 beviljade un
derstödet om 3,000 mark numera beviljades
ytterligare för år 1910 ett bidrag av 2.000

vat herrat A. Lavi ja nimellinen vastaava toi
mittaja R. Magnusson.
Hallinnon sihteeri V. Markkula pyysi jo
kevättalvella vapautusta sihteerin toimestaan,
mikä hänelle myönnettiinkin kokouksessa 30
p:nä huhtikuuta, ja valittiin tilalle herra K.
Karlsson.
Samassa kokouksessa mainitaan "Kymen
laakson Koneenkäyttäjäyhdistyksen — Kym
mene Älvdals Maskinistföreningin” ilmoitta
neen haluavansa päästä liiton osastoksi.
Vielä oli samassa kokouksessa käsiteltävä
nä turkulaisten ehdotus sellaisesta muutok
sesta liiton sääntöihin, että joka 20 vuotta on
suorittanut maksut osastoonsa, vapautettaisiin
enemmistä vuosimaksuista, mutta asia lyk
kääntyi.
Elokuun 25 p :nä pidetyssä kokouksessa
luettiin Suomen Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistykseltä saapunut kirjelmä, jossa mai
nittu yhdistys anoi, että liitto muuttaisi
aikakauslehtensä nimeä, jättämällä sanan
"Veturimiehille” siitä pois. Koska tällaisen
asian katsottiin kuuluvan liittokokouksen rat
kaistavaksi, ei siihen vielä voitu suostua.
Vuoden 1912 alussa kieltäytyi herra J. E.
Anderson puheenjohtajaehdokkuudesta, ja
valittiin hänen sijaansa puheenjohtajaksi
herra C. W. Snell.
Jo helmikuun ensimäisessä kokouksessa
päätettiin, että seuraava liittokokous tulee pi
dettäväksi Porissa v. 1913, jolloin kokous lii
ton sääntöjen mukaan on pidettävä. Maalis
kuun 5 p:n kokouksessa luettiin senaatin kir
jelmä, jossa liittoa kehoitettiin antamaan lau
sunto ehdotuksesta "uudeksi asetukseksi merimieshuoneille Suomessa”. Asetettiin 4-miehinen valiokunta, joka laati lausuntonsa ja mi
kä hyväksyttiin ja annettiin senaatille.
Kun matrikkelin täydentäminen tuotti vai
keuksia, annettiin rahastonhoitajan, herra E.
E. Hägghlomin toimeksi kirjeellisesti tiedus
tella osastoilta kaikkien niiden jäsenten, jotka
olivat suorittaneet maksunsa liitolle, täydelli
set ristimä- ja sukunimet sekä tieto iästä.
Hallinnon vasta äskettäin valitun sihteerin
O. Karlssonin poismuuton vuoksi paikkakun-

rnark. Å förbundsstyrelsens möte den 21 ok
tober föreslogs att ingeniören V. Markkula
skulle anställas som ansvarig redaktör för
tidskriften under år 1911 mot en årslön av
Fmk 1,440, samt att han även skulle anställas
som sekreterare för förbundsstyrelsen mot en
årsavlöning av 160 mark. De slutliga avta
len i denna angelägenhet gjordes den 7 de
cember. Distributionen av tidskriften anför
troddes herr A. Lavi för ett arvode av 20
mark per nummer.
För uppsamlande av uppgifter för den v id
förbundsmötet beslutna statistiken ombesörj
des tryckning av blanketter samt utsändes
dessa till skeppsrederier och mekaniska in
rättningar med anhållan om deras benägna
medverkan.
Vid mötet den 4 april föredrogs en skri
velse från senaten, däri förbundsstyrelsen
anmodades att avgiva utlåtande beträffande
sjölagskommitténs förslag till ny sjölag och
sjömansstadga. Efter att styrelsen förfrågat
sig om avdelningarnas åsikt uppsattes av ett
specialutskott utlåtande, vilket godkändes och
tillställes sedermera Handels- och Industri
expeditionen den 22 augusti. Förbundsstyrel
sen motsatte sig förslagen och beslöt att med
alla till buds stående lagliga medel söka för
hindra förslagens antagande till lag isynner
het sjölagsförslaget emedan, om det bleve an
taget, sjömaskinisternas ställning skulle bliva
synnerligen svår.
Under årets lopp framkastades även för
slag om förbundets anslutning till det nystar
tade Skandinaviska Maskinistförbundet ”The
Interscandinavian Union of Engineers”.
Vid mötet den 30 januari 1911 avsade sig
förbundsstyrelsens mångårige, allmänt upp
skattade ordförande F. Strömberg återval pä
grund av hälsoskäl, och utsågs i hans ställe
herr J. E. Anderson till ordförande i för
bundsstyrelsen. (De övriga funktionärerna
äro uppräknade i en skild förteckning.)
Vid samma möte tillsattes en särskild kom
mitté för att övervaka tidskriftens redigering
och ekonomi. Till denna kommitté invaldes
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naita valittiin huhtikuun 30 p:n kokouksessa
sihteeriksi herra M. R. Johansson.
Helsingin ruotsalainen Koneenkäyttäjäyh
distys oli tänä vuonna halukas yhtymään
liittoon. Asiasta käytiin pitkiäkin sovintoneuvotteluja, mutta ei siitä mitään valmista tul
lut.
Vuoden lopulla tarkastettiin taas ehdotusta
uusiksi säännöiksi, mutta kun tätä pidettiin
liian laajaperäisenä, annettiin se erityisen va
liokunnan supistettavaksi ja selvennettäväk
si. Senjälkeen katsottiin sääntöehdotus voita
van jättää uudelleen liittokokouksen tarkas
tettavaksi.
Lokakuun 15 p :n kokouksessa keskustel
tiin m. m. eräistä väärinkäytöksiltä tuntuvis
ta tapauksista. Oli nimittäin hyväksytty II :n
luokan koneenkäyttäjiksi henkilöitä, joilla ei
ollut tarpeellista pätevyyttä. Päätettiin tehdä
siitä huomautus viranomaisille.
Niinkuin jo aikaisemmin on kerrottu, hy
väksyttiin Vaasan Koneenkäyttäjäyhdistys tä
nä vuonna liiton osastoksi.
Vuonna 1913 ehdotti liiton aikakauslehtien
toimittaja, insinööri V. Markkula, että aika
kauslehtien nimet muutettaisiin nimiksi ”Voi
ma ja Käyttö”, ’Kraft och Drift”. Tämä ehdo
tus päätettiin jättää yleisen liittokokouksen
ratkaistavaksi.
Yleinen liittokokous, 2:nen järjestykses
sään, olikin nyt juuri ovella. Se pidettiin Po
rissa 10—11 pv:ä helmik. 1913. Liittohallin
toa edusti tällä kertaa säästäväisyyssyistä vain
herrat F. Strömberg ja J. E. Anderson. H:gin
osastoa edustivat herrat J. R. Magnusson ja
F. V. Heinilä; Turun osastoa herrat S. Sutelainen ja A. Rantala, Viipurin osastoa herra
A. Björklund, Oulun osastoa herra A. Su
vanto ja Porin osastoa herra G. Stenfors. Ko
kouksen puheenjohtajaksi valittiin herra G.
Stenfors ja sihteeriksi hra A. Lamminen. Liit
tokokouksen ohjelmassa tuli käsittelyyn neljä
toista eri kysymystä. Niiden joukossa tuli
taas käsittelyyn m. m. uusi liiton sääntöehdo
tus. Näissä säännöissä oli liiton nimenä:
”Suomen Koneenkäyttäjäliitto — Finlands
Maskinistförbund”. Sääntöehdotus hyväksyt32

herrar A. Lavi och ansvarige redaktören
R. Magnusson.
Förbundssekreteraren V. Markkula anhöll
redan under vårvintern om befrielse från
sin sekreterarebefattning, vilken anhållan
även beviljades å mötet den 30 april, varvid
herr K. Karlsson utsågs till hans efterträ
dare.
Vid samma möte omnänmes, att ”Kymin
laakson Koneenkäyttäjäyhdistys ■— Kymmene
Älvdals Maskinistförening” anmält sin önskan
att ansluta sig till förbundet. Något beslut i
ärendet fattades dock icke.
Vidare behandlades på samma möte ett
förslag från Åbo avdelning angående sådan
ändring av förbundets stadgar att förbundsmedlem, som under 20 år erlagt medlems
avgift till förbundet, skulle befrias från vi
dare medlemsavgifter. Ärendet uppskjöts tills
vidare.
\id mötet den 25 augusti föredrogs en skri
velse från Finska Förare- och Eldareföreningen, däri föreningen anhöll att förbundet
skulle ändra namnet på sin tidskrift sålunda
att ordet ”för lokomotivmän” skulle bortlämnas. Emedan förbundsstyrelsen ansåg att
denna fråga måste behandlas av förbundsmö
tet, kunde föreningens anhållan icke ännu bi
fallas.
Från början av år 1912 anhöll herr J. E.
Anderson om befrielse från ordförandeska
pet och utsågs i hans ställe till ordförande
herr C. W. Snell.
Redan vid styrelsens första möte i februari
beslöts att nästa förbundsmöte skulle äga rum
i Björneborg år 1913 då mötet enligt stad
garna bör avhållas. Vid mötet den 5 mars
föredrogs en från senaten anländ skrivelse,
vari förbundet uppmanades att avgiva utlå
tande beträffande ett förslag till ”ny förord
ning beträffande sjömanshusen i Finland”.
En 4-mannakommitté tillsattes att utarbeta
förslag till utlåtande, vilket sedermera god
kändes och tillställdes senaten som svar på
uppmaningen.
Då kompletteringen av matrikeln beredde
svårigheter uppdrogs åt kassören, herr E. E.

tiin sellaisenaan ja liittohallinnon puheenjoh
taja ja herra J. E. Anderson saivat tehtäväk
seen toimittaa säännöt vahvistettaviksi. Sään
nöt jätettiin senaattiin 13 p:nä elokuuta
1913.
Aikakauslehti päätettiin jakaa kahteen
■osaan: teknilliseen, nimenä ”Voima ja Käyt
tö” — ”Kraft och Drift”, sekä siihen liitty
vään jäsenlehteen, jolle jäi lehden vanha ni•mi. Teknillisen osan tilaushinnaksi määrät
tiin Smk. 3:50, liitteineen Smk. 4:50. Esi
tettiin myöskin, että lehden tilaaminen tulisi
jäsenille pakolliseksi, mutta säännöt estivät
tällaisen tilauspakon.
Ohjelman 10:ntenä kohtana oli konetarkastajantoimen perustaminen sisävesi- ja rannikkolaivoja varten. Merenkulun turvallisuu
den kannalta pidettiin toivottavana, että me
renkulun tarkastukseen saadaan myös laivateknillisesti (laivanrakennuksessa ja merikonerakennuksessa) pätevä henkilö. Liittohal
linnon tehtäväksi jätettiin anomuksen toimit
taminen senaattiin joka jätettiin sinne 17 päi
vänä toukokuuta samana vuonna.
Palkkojen parantamista koskevassa kysy
myksessä tultiin siihen päätökseen että liittohallinto lähettää — sitten kun se on osastoilta
saanut tiedot palkkaussuhteista — sopivaan
muotoon laadittuja kirjelmiä isännistöille.
Paikanvälitystoimisto vakiinnutettiin ja toi
vottiin sen pääsevän vilkkaaseen vuorovaiku
tukseen liiton osastojen paikanvälitystoimislojen kanssa. Rajoituksena oli kuitenkin, ettei
liittoon kuulumattomille hankita paikkoja.
Huhtikuun 9 p:nä pidetyssä kokouksessa
liittokokouksen päätöksen mukaisesti jäljen
nettiin liittohallinnon vuosikertomus 6 kap
paletta suomeksi ja 6 kappaletta ruotsiksi, ja
lähetettiin kullekin liiton osastolle tällainen
kertomus molemminkielisenä.
Heinäkuun 29 p:nä päätettiin, että osasto
jen oli annettava tietoja jäsenistään matrik
kelin tarkempaa täydentämistä varten.
Kahta kuukautta myöhemmin pidetyssä liit
tohallinnon kokouksessa, 29 p:nä syyskuuta,
ilmoitettiin, että senaatti oli päättänyt asettaa
komitean tarkastamaan ehdotusta ”Uudeksi

Häggblom, att per brev införskaffa upplys
ningar från avdelningarna om samtliga med
lemmars namn och ålder, vilka erlagt med
lemsavgift till förbundet.
På grund av den nyvalde förbundssekreteraren herr K. Karlssons bortflyttning från
orten valdes herr M. R. Johansson vid mötet
den 30 april till hans efterträdare.
Helsingfors Svenska Maskinistförening syn
tes detta år vara intresserad för att ansluta sig
till förbundet. Efter ingående konferenser
och underhandlingar i frågan förföll den
samma dock tillsvidare.
Vid årsslutet granskades åter det nya för
slaget till stadgar, men då det ansågs alltför
vidlyftigt, uppdrogs åt ett särskilt utskott att
koncentrera och förtydliga detsamma. Där
efter ansågs förslaget färdigt att föredragas
vid förbundsmötet.
Den 15 oktober diskuterades vid styrelsemö
tet bl.a. endel fall, vilka närmast föreföllo
att vara missbruk. Några personer, vilka icke
innehade nödig kompetens, hade nämligen
antagits till II klassens maskinister. Det be
slöts att till myndigheterna göra anmälan
härom.
Såsom redan tidigare omnämnts, upptogs
Wasa Maskinistförening detta år, 1912, som
avdelning till förbundet.
Är 1913 föreslog redaktören av förbundets
tidskrifter ingeniör V. Markkula, att tidskrif
ten måtte ändras till ”Kraft och Drift”, på
finska ”Voima ja Käyttö”. Beslöts, att frå
gan skulle hänskjutas till förbundsmötets av
görande.
Det följande allmänna förbundsmötet, det
2:dra i ordningen, försiggick i Björneborg
den 10—11 februari 1913. Förbundsstyrelsen
representerades denna gång av sparsamhetsskäl av endast två medlemmar, nämligen her
rar F. Strömberg och J. E. Anderson. Hel
singfors avdelning representerades av her
rar J. R. Magnusson och F. V. Heinilä, Åbo
avdelningen av herrar S. Sutelainen och A.
Rantala, Wiborgs avdelning av herr A.
Björklund, Uleåborgs avdelning av herr
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asetukseksi suomalaisista kauppalaivoista.’’
Päätettiin anoa, että liitto saisi komiteaan
myös oman edustajan. Tämä toivomus vähän
tuonnempana täyttyikin, sillä komiteaan kut
suttiin jäseneksi herra F. Strömberg.
Vuonna 1914 toukokuun 23 p:n kokouk
sessa käsiteltiin minimitariffin valmistamis
ta, jossa määrättäisiin alin palkka työhön
ryhdyttäessä. Sihteeriä pyydettiin valmista
maan alustuksen kysymyksestä.
Samassa kokouksessa esitti puheenjohtaja,
että liittohallinnon tulisi ryhtyä toimenpitei
siin, jotta lainsäännökset v:lta 1877 koneen
käyttäjien ammattipätevyydestä tarkastettai
siin ja uudistettaisiin, koska voimassa olevia
oli pidettävä vanhentuneina.
Kesäkuun 6 p:n kokouksen pöytäkirjassa
mainitaan, että toimittaja V. Markkulan erot
tua toimestaan, valittiin hänen tilalleen herra
.1. E. Anderson.
Vuonna 1914 käsiteltiin myös Teollisuuskoulujen ohjelmaa, mikäli se koski koneen
käyttäj ätutkintojen suorittamista. — Mainit
takoon vielä, että tähän aikaan otettiin pu
heeksi liittohallinnon keskuudessa yhteisen
näkyvän merkin hankkiminen liiton jäsenille.
Vuonna 1915, huhtikuun 27 p:nä, yhtyi
Helsingin ruotsalainen Koneenkäyttäj äyhdislys Suomen Koneenkäyttäjäliittoon. Tähän
aikaan muuten keskusteltiin voimakkaamman
agitation toimeenpanemisesta liiton hyväk
si. Yleisen liittokokouksen aika olisi taas pitä
nyt olla tulossa ja valmisteihinkin sitä varten
jo siellä täällä vähin keskustelukysymyksiä
kin, mutta sen pitäminen lykkäytyi.
Vuosina 1915—1916 korostetiin erikoisesti
sitä, että koneenkäyttäjiltä, jotka aikoivat
suorittaa ammattitutkintonsa, oli vaadittava
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Vuonna 1916 kohosi liiton jäsenlukumäärä
huomattavasti. Kun se edellisenä vuonna vie
lä oli 226, oli se nyt 434.
Yleistä 3:tta liittokokousta ei pidettykään
vuonna 1916, vaan siirrettiin se seuraavaan
vuoteen 1917, jolloin se pidettiin helmikuus
sa 22—24 päivinä. Edustettuina olivat paitsi
liittohallintoa, Helsingin osasto, 5 edustajaa,
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A. Suvanto och Björneborgs avdelning av
herr G. Stenfors. Till ordförande utsågs herr
Stenfors samt till sekreterare herr A. Lammi
nen. Pä mötesprogrammet stodo 14 diskussionsfrågor, bl.a. frågan om nya stadgar för,
förbundet. I förslaget lydde förbundets namn
”Suomen Koneenkäyttäj äliitto — Finlands
Maskinistförbund”. Förslaget godkändes utan
ändringar och erhöll ordföranden i förbunds
styrelsen samt herr J. E. Anderson i uppdrag
att ombesörja stadgarnas stadfästande. Dessa
inlämnades till senaten den 13 augusti 1913.
Beslöts, att tidskriften skulle delas i två
delar: den tekniska, med namnet ”Kraft och
Drift” — ”Voima ja Käyttö” samt medlems
bladet, vilket skulle behålla tidskriftens tidi
gare namn. Prenumerationspriset för den
tekniska delen bestämdes till Fmk 3: 50 samt
för båda delarna sammanlagt Fmk 4: 50.
Även väcktes fråga om att prenumerationen
av tidskriften skulle göras obligatorisk, men
de nya stadgarna innehöllo en bestämmelse,
som omöjliggjorde detta.
Som punkt 10 å programmet förelåg frå
gan om inrättandet av en maskininspektörsbefattning, speciellt för insjö- och kustfar
tygs vidkommande. Förbundsmötet godkände
idén och ansåg det önskvärt att en sådan post
besattes med en i skeppsbyggnadsteknik
(skeppsbvggnarl samt maskinkonstruktion I
fullt inkommen person. Förbundsstyrelsen
skulle till vederbörande ort inlämna en peti
tion i ärendet, vilket även skedde den 17 maj
samma år.
1 frågan angående förbättring >av lönerna
beslöts atl förbundsstyrelsen hör, efter att
från avdelningarna ha erhållit uppgifter om
löneförhållandena, vända sig till rederierna
med en skriftlig framställning i nämnda
syfte.
Platsförmedlingsbyrån ställdes på ordina
rie stat, och uttalades förhoppningen, att
den måtte stå i livlig samverkan med de olika
avdelningarnas platsförmedling. Som be
gränsning för platssökande fastslogs, att
endast förbundsmedlemmar skulle erhålla.
arbete genom byråns förmedling.

avgått. I hans ställe antogs herr J. E. An
derson.
Ar 1914 behandlades även frågan om in
dustriskolornas program, såvitt detta berörde
maskinistexamens avläggande. Ytterligare
må nänmas, att vid denna tidpunkt väcktes
inom förbundsstyrelsen frågan om anskaffan
det av ett synligt märke för förbundets med
lemmar.
I protokollet för förbundsstyrelsens möte
År 1915, den 27 april, anslöt sig slutligen
den 9 april konstateras, att jämlikt förbunds Helsingfors Svenska Maskinistförening till
mötets beslut varje avdelning fått sig tillsänt förbundet genom en särskild av vardera par
ett svensk- och finskspråkigt exemplar av för terna undertecknad överenskommelse. För
bundsstyrelsens årsberättelse.
bundets medlemsantal ökades härigenom
Den 29 juli beslöts införskaffa nödiga upp kännbart. Nu väcktes även frågan om bedri
gifter av avdelningarna i och för komplette vandet av en kraftigare agitation till förmän
ring av matrikeln.
för förbundet. Tiden för nästa allmänna för
Vid förbundsstyrelsemötet två månader se bundsmöte närmade sig, och man förberedde
nare, den 29 september, meddelades, att se med anledning därav diskussionsfrägor att
naten beslutit tillsätta en kommitté för att upptagas å mötesprogrammet. Mötet blev dock
justera förslaget till ”Ny förordning an sedermera uppskjutet tillsvidare.
gående finska handelsfartyg”. Förbundssty
Under åren 1915—1918 lades särskild
relsen beslöt anhålla om, att även förbundet
vikt vid att av personer, vilka avlägga
skulle erhålla rätt att tillsätta en medlem i
kommittén, en anhållan, vilken sedermera sin yrkesexamen, ovillkorligen skulle fordras
beviljades genom att herr F. Strömberg inkal läkareintyg, som utvisade deras hälsotill
stånd.
lades i kommittén.
År 1916 steg förbundets medlemsantal be
År 1914 antecknades i protokollet för den
23 maj, att frågan om fastställande av en mi- tydligt. Frän 226 under föregående är steg
nimitariff, d.v.s. de lägsta löner, för vilka det numera till 434.
Det 3:dje allmänna förbundsmötet, vilket
förbundsmedlemmarna kunde åtaga sig be
fattningar, upptogs till behandling. Mötet enligt stadgarna skulle avhållas år 1916, uppanhöll att sekreteraren skulle utarbeta för skjöts till den 22—24 februari 1917. Utom
förbundsstyrelsens representanter närvoro 5
slag därtill.
Vid samma möte föreslog ordföranden, att representanter för Helsingfors avdelning,
förbundsstyrelsen borde vidtaga åtgärder där 5 för Helsingfors svenska avdelning, 3 för
hän, att lagbestämmelserna av år 1877 be Äbo avdelning, 1 för Björneborgs avdel
träffande maskinisters yrkeskompetens skulle ning samt 1 representant för Karelska Ma
granskas och förnyas, emedan dessa måste skinistföreningen i Wiborg. Mötesprogram
met upptog 13 olika diskussionsfrägor, av
anses vara föråldrade.
I protokollet för den 6 juni antecknades, vilka frågan om lönetariffen var den vikti
att redaktören för tidskriften, V. Markkula gaste och mest intressanta.
Helsingin ruotsalainen osasto, 4 edustajaa. Tu
run osasto, 3 edustajaa, Porin osasto, 1 edus
taja, ja Karjalan Koneenkäyttäjäyhdistys Vii
purissa, 1 edustaja. Kokouksen ohjelmassa oli
13 eri keskustelukysymystä. Niistä oli palkkatariffikysymys kaikkein tärkein ja eniten
mielenkiintoa herättävä.
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10-vuotispäivä 14. 6. 1917.
Liittohallitus kokoontui ylempänä mainit
tuna päivänä, ja olivat tällöin pöytäkirjan
mukaan saapuvilla kunniajäsen herra F.
Strömberg, puheenjohtaja herra G. A. Lemström, hallituksen jäsenet herrat A. A. Ek
lund, E. E. Häggblom, M. R. Johansson, A.
E. Rindell, J. Eriksson ja 0. Westerholm,
hallituksen varajäsenet herrat J. E. Ander
son, W. Tuominen ja F. E. Heinilä, liiton
jäsenet herrat K. Höök, O. Åkerberg, O.
Lindfors. J. Ojala, A. E. Finneman, R. Mag
nusson, E. Lydman, J. Järvinen, B. Sand
berg ja S. Westerholm nuorempi sekä teollisuuskoulun lehtori, insinööri R. E. Mick
witz.
Puheenjohtaja avasi kokouksen toteamalla
että Suomen Koneenkäyttäjäliitto täyttäessään
kymmenen vuotta on sivuuttanut aikaisim
man lapsuutensa sekä huomauttaen että liitto
muitten lapsukaisten tavoin on ollut avuton
sekä tarvinnut pystyvien hoitajien opastusta.
Puhuja lausui toivomuksen että liitto, vanhe
tessaan ja kun valoisampi aika nyt näytti koit
tavan, sekä kun maan koneenkäyttäjät olivat
alkaneet ymmärtää liiton tuottaman hyödyn,
edelleen kehittyisi kyllin voimakkaaksi, kye
täkseen lausumaan painavan sanan jäsen
tensä etujen puolesta niin että liitto täyt
täessään kaksikymmentä vuotta näkisi jäse
ninään useimmat Suomen tutkinnonsuorittaneet konemestarit, jotka yksimielisesti ja yh
teisvoimin voisivat ryhtyä työhön liiton yh
teisten pyrkimysten hyväksi.
Kunniajäsen F. Strömberg esitti kirjoitta
mansa selostuksen liiton toiminnan alkuvai
heista sekä ensimäisestä kymmenvuotiskau
desta, josta kävi ilmi että nuoren liiton aluk
si oli ollut taisteltava m.m. välinpitämättö
myyttä ja taloudellista ahdinkotilaa vastaan,
minkä oli aiheuttanut liiton haltuunsa ot
tama aikakauslehti, mutta ennen kaikkea
muuta niitä vaikeita olosuhteita vastaan, jot
ka aiheutuivat viime vuosien poliittisista vir
tauksista ja jotka saivat aikaan m.m. sen,
ettei täysin puolueeton Suomen Koneenkäyt36

10-årsdagen den 14. 6. 1917.
Närvarande voro hedersledamoten herr F.
Strömberg, ordföranden herr G. A. Lemström,
styrelsens medlemmar herrar A. A. Eklund,
E. E. Häggblom, M. R. Johansson, A. E. Rin
dell, J. Eriksson och 0. Westerholm, styrelse
suppleanterna herrar J. E. Anderson, W.
Tuominen och F. V. Heinilä, förbundsmedlemmarna herrar K. Höök, 0. Åkerberg, 0.
Lindfors, J. Ojala, A. E. Finneman, R. Mag
nusson, E. Lydman, J. Järvinen, B. Sandberg
och S. Westerholm junior samt industriskolelektorn, ingeniör R. E. Mickwitz.
Ordföranden öppnade mötet samt erinrade
om att Finska Maskinistförbundet fyllt tio år
och sålunda nu upplevat sin första barndoms
tid, och atl förbundet i likhet med andra små
barn varit hjälplöst, samt fordrat handledning
av dugliga skötare. Talaren hoppades, att, se
dan förbundet blivit äldre, sedan ljusare tider
nu randats och maskinistkåren börjat inse
fördelen av en sammanslutning, förbundet
skulle tillväxa i kraft och visdom, samt bliva
starkt nog att försvara sina medlemmars in
tressen så att detsamma vid fyllda tjugo år
skulle inom sina led räkna de flesta av Fin
lands examinerade maskinmästare, vilka
med enighet och samfälld styrka kunde upp
taga den sociala kampen för kårens fromma.
Hedersledamoten F. Strömberg uppläste en
av honom avfattad berättelse över förbundets
lörsta tioårsperiod, varav framgick att det
unga förbundet under sina första är haft att
kämpa emot hland annat likgiltighet och
svåra ekonomiska bekymmer, förorsakat av
den av förbundet övertagna tidskriften, men
mest emot de svåra förhållanden, som varit
en följd av de senare årens politiska vindar,
varför Finska Maskinistförbundet icke kunnat
få några nyttiga reformer och lagstadganden
genomförda och godkända.
Herr Strömberg uppläste vidare en av en
förbundsmedlem författad hälsningsdikt tillegnad det nu tio år gamla förbundet. Vi
dare upplästes ett hälsningstelegram som på
tioårsdagen anlänt från en av förbundets för-

Liittohallinnon toimihenkilöinä
ovat olleet:
Puheenjohtajina:
Som ordförande:

Såsom förbundsstyrelsens funktionärer ha följande personer verkat:

C.
A.
F.
J.
C.
E.

Snell 1906—1907
Sutinen 1908.
Strömberg 1909—1910, 1914.
E. Anderson 1911.
Snell 1912—1913.
Häggblom 1915—1916, 1918 (osak
si—delvis), 1919 (osaksi—del
vis), 1920—.
G. A. Lemström 1917 ja 1918 (osak
si—delvis).
M. R. Johansson 1919.
I:nä varapuheenjohtajina: G. Snell 1908—1911.
Som I vieeordförande:
F. Strömberg 1912, 1915—1916.
F. Heinilä 1913—1914.
E. Häggblom 1917—1919 .
j. Eriksson 1920—1924.
F. Lönnblad 1925—1928.
G. A. Lemström 1929—.
II:na varapuheenjohtajina: J. Eriksson 1919.
Som II vieeordförande:
J. E. Anderson 1920—1926.
K. Salin 1927—1928.
F. Lönnblad 1929 —.
Rahastonhoitajana:
A. Lavi 1908_1909.
Som kassör:
tsjäliitto voinut saada hyväksytyiksi erinäi
siä hyödyllisiä uudistuksia ja säädöksiä.
Herra Strömberg esitti vielä erään liiton
jäsenen kirjoittaman runotervehdyksen, joka
oli omistettu nyt kymmenen vuotta täyttä
neelle liitolle.
Niinikään esitettiin tervehdyssähkösanoma.
joka oli saapunut kymmenvuotispäiväksi
eräältä liiton ensimmäisistä johtohenkilöistä,
herra Anton Lavilta Kotkasta.
Edelleen esitettiin Kotkasta saapunut ter
vehdys, jonka oli lähettänyt liiton alkuajoil
tunnettu jäsen herra A. Sutinen.
Kokouksen käsiteltyä tämän jälkeen juok
sevia asioita piti teollisuuskoulun lehtori, in
sinööri R. Mickwitz mielenkiintoisen esitel
män teollisuuskoulujen uudelleen järjestelys
tä, erikoisesti huomioonottaen konemestarien
opiskeluohjelman laajentamisen.

sta ledare herr Anton Lavi, frän Kotka, även
som en från Kotka anländ skrivelse med
hälsning, avsänd av en från förbundets första
år välkänd medlem, herr A. Sutinen.
Härefter övergicks till behandling av å mötesprogrammet upptagna löpande ärenden.
Vid slutet av mötet höll industriskolelektorn, ingeniör R. Mickwitz ett intressant före
drag om omorganisationen av industrisko
lorna, särskilt med beaktande av utvidgandet
av studieprogrammet angående utbildning av
maskinmästare.

la
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0.
E.
E.
A.

Åkerberg 1910—1911.
E. Häggblom 1912—1914.
V. Heinilä 1915—1916.
A. Eklund 1917, 1918 (osaksi delvis), 1920.
E. W. Heinilä 1918, 1921—,

Sihteereinä:
Som sekreterare:

E. Strömberg 1908.
O. Lindfors 1908 (toinen sihteeri —
andra sekreterare).
A. Sutinen 1909, 1910 (osaksi — del
vis) .
R. Magnusson 1910.
W. Markkula 1911 (.osaksi — delvis).
O. Karlsson 1911 (osaksi — delvis),
1912 (osaksi — delvis).
M. R. Johansson 1912 (osaksi — edelvis), 1913—1917, 1918 ( osaksi —
delvis), 1920—1921 (osaksi —
delvis).
Hj. Pihi 1918 (osaksi — delvis I.
K. Dikert 1919 (samalla asiamies y.
m. — tillika ombudsman m. mji
A. Eklund 1919 (osaksi — delvis),
1920. (samalla asiamies y. m. —
tillika ombudsman m. m.).
.1. E. Anderson 1921 Isuomal. sihtee
ri — finsk sekreterare).
V. Siipi 1922—1929 (samalla asia
mies koko ajan — tillika ombuds
man hela tiden).

Liitohallinuon varsin.
R. Nyman 1908.
1914—
jäseninä:
f- Strömberg 1908—1911,
1916.
Som ordinarie medlemmar
i förbundsstyrelsen: H. D. Bäckman 1908.
C. Snell 1908—1911, 1913—1914.
A. Sutinen 1908—1910.
A. Lavi 1909—1911.
V. Sivén 1908—1910.
O. Ågren 1908.
R. Magnusson 1909—1910, 1912—
1913, 1915—1916.
J. Ojala 1909—1914.
J. E. Anderson 1911—1913, 1915—
1916, 1919—1926.
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E. E. Häggblom 1911-1912, 1914—
1917, 1919—1929.
F. V. Heinilä 1911—1918, 1919 (osak
si — delvis), 1920 (osaksi — del
vis ).
K. 0. Karlsson 1912.
M. R. Johansson 1912—1918.
F. 0. Åkerberg 1913—1914.
V. Tuominen 1914—1915.
A. A. Eklund 1916—1917.
G. A. Lemström 1917—1918.
A. E. Rindell 1917—1918.
J. Eriksson 1917—1924.
O. Westerholm 1917-—1918, 1920—
1923.
K. A. Lindberg 1919-—1920.
A. Eklund 1919.
Hj. Pihi 1919—1924.
K. Oksanen 1921—1922.
K. Salin 1923—1928.
A. Pettersson 1924—1927.
O. Åkerberg 1925—1929.
H. Leppänen 1928—1929.
A. Karila 1929.
Liittohallinnon
varajäseninä:
Som suppleanter i för
bundsstyrelsen :

J. Drake 1908, 1919.
G. Malminen 1908—1909.
O. Lindfors 1908—1913.
H. P. Karlsson 1908.
E. E. Häggblom 1909, 1913, 1918.
O. .Åkerberg 1909—1912, 1915—1916,
1923.
O. Lindfors 1909—1913, 1915.
J. E. Anderson 1910, 1914, 1917.
O. Karlsson 1910—1911.
H. Bäckman 1911—1912.
O. Lindfors 1911—1913, 1915.
R. Magnusson 1911.
C. Snell 1912, 1915.
F. Strömberg 1912.
A. A. Eklund 1913—1914.
V. Tuominen 1913, 1916—1917.
A. Lvdman 1913.
K. Oksanen 1914—1915, 1919—1920.
1923.
A. F. Viiru 1914.
J. Ojala 1915.
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Tilintarkastajina:
Som revisorer:
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G. A. Lemström 1916, 1929.
A. E. Rindell 1916.
V. Tuominen 1916—1917,
1928—
1929.
J. K. Järvinen 1916.
F. Heinilä 1917.
E. Kulvik 1917.
A. Lindholm 1918—1919.
E. Söderholm 1918.
F. Lönnblad 1918, 1920, 1922—1924,
Hj. Pihi 1918, 1926—1928.
A. Virtanen 1919.
O. Westerholm 1919, 1924.
A. Johansson 1920—1921.
A. Sarén 1920.
V. Virtanen 1920.
K. Lindberg 1921—1922, 1924L 1929.
H. Leppänen 1921—1927.
A. Pettersson 1921—1923, 1928.
K. Haavisto 1921.
F. Lönnblad 1922—1924.
A. Karlsson 1922.
K. Lönnblad 1923.
V. Forsström 1924, 1926.
J. Eriksson 1925, 1927, 1929.
K. Söderström 1925.
K. Vainio 1925.
A. Karila 1926—1929.
I. Koskenranta 1929.
K. M. Lindström 1910—1911.
V. Lönnroos 1910.
A. J. Kajander 1910—1912.
A. A. Eklund 1911.
M. Hvitsjö 1912.
H. Leppänen 1912—1914, 1916.
V. A. Stenman 1913—1914.
Th. Condu 1913—1915, 1926—1927.
J. E. Dikert 1913—1916.
F. E. Grönfors 1913.
O. Lindfors 1915, 1920.
A. Kajander 1915.
V. Oikkonen 1915.
K. Haavisto 1916.
A. L. Johansson 1916, 1918—1920.
A. E. Finneman 1916.
K. A. Höök 1918—1920.
K. Lindberg 1918—1919.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kokouksia.
Möten.
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22
19
16
18
25
20
22
22
18
19
.

Vuosi.
Är.
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vuosi.
Kokouksia.
Är.
Möten.
1908
14
1909
21
1910
17
1911
12
1912
20
1913
17
1914
13
1915
17
1916
16
1917
23
1918
28
1919
28
Suomen Koneenkäyttäj äyhdistyksen aika
kauslehden helmikuun numerossa v. 1907 mai
nitaan, että liiton väliaikainen hallitus oli
siihen saakka pitänyt 6 kokousta, joissa
pääasiallisesti oli käsitelty sääntöjen valmis
tamista liitolle niiden eri ehdotusten pohjalla,
joita väliaikaisen hallituksen lähettämien ke
hotuksien johdosta oli eri yhdistyksiltä saa
punut. Lisäksi mainitaan samassa yhteydessä,
että säännöt jätettiin vahvistuksen saamista
varten senaattiin jo syyskesällä 1906, mutta
eivät vielä ole tulleet hyväksytyiksi.

Antalet förbundsstyrelsemöten
under olika år.

.

Liittohallinnon kokousten luku
määrä eri vuosina.

Ur februarinumret av Maskinistföreningens
i Finland tidskrift för år 1907 framgår, att
förbundsstyrelsen redan då hade sammanträtt
6 gånger, varvid överläggningen i huvudsak
gått ut på att bringa stadgeförslaget till
överensstämmelse med de olika förslag, som
efter uppmaning av försbundsstyrelsen inkom
mit från särskilda föreningar. Tillika omnämnes, att stadgarna inlämnades för stadfästelse till senaten på sensommaren 1906,
men att de ej ännu voro fastställda.

O.
A.
E.
B.
G.
J.

Åkerberg 1918—1919, 1921.
Holmberg 1918—1919, 1922.
Söderholm 1920—1921.
Sandberg 1921—1922, 1925—1926.
A. Lemström 1922.
Bryggman 1922, 1924—1925, 1928
—1929.
V. Tirkkonen 1923—1924.
V. Rosander 1923—1924.
K. Oksanen 1924—1925.
A. Ljungdell 1925—1926.
H. Haavisto 1926—1927.
K. Lönnqvist 1927—1928.
K. V. Virtanen 1927—1928.
A. Virtanen 1928—1929.
A. Laakso 1929.
P. Salo 1929.
41

Liittohallinnon
kokouspaikat.

Förbundsstyrelsens sam
lingslokaler.

Aivan ensimäisinä toimintavuosinaan pi
ti liittohallinto kokouksiaan Hotelli Kale
vassa. Heikinkatu 14:ssä, eli samassa pai
kassa missä Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyskin. Puoliväliin vuotta 1918 saakka pidettiin
melkein kaikki kokoukset Hotelli Astoriassa,
eli oikeastaan samassa paikassa, missä Hotelli
Kaleva oli ollut. Elokuun lopusta 1918 tam
mikuun loppuun 1919 oli kokoontumispaik
kana kahvila Opera-Halli. Senjälkeen pidet
tiin kokoukset vuosina 1919—1923 sekä vielä
elokuun puoliväliin 1924 Teollisuus-Kahvi
lassa, Saunakadun 14:ssä, muutamia tapauk
sia lukuunottamatta, jolloin kokonnuttiiu pu
heenjohtaja Hägghlomin tai jonkun muun
hallintoon kuuluvan jäsenen luona. Kun Teol
lisuus-Kahvila syksyllä 1921 muutti Antin
kadun varrelle, pidettiin kokouksia siellä.
Viime vuosina on liittohallinto pitänyt ko
kouksiaan etupäässä Helsingin ruotsalaisen
osaston omistamassa huoneustossa Katarinankatu 3.

Under sina första verksamhetsår samman
trädde förbundsstyrelsen å Hotel Kaleva,
Henriksgatan 14, eller på samma ställe där
Maskinistföreningen i Finland hade sina sam
manträden.
I protokollen framgår att mötena t.o.m. till
medio av år 1918 försiggingo å Hotel Astoria. eller m.a.o. å samma ställe där Hotel
Kaleva förut varit beläget. Från slutet av
augusti till slutet av januari 1919 utgjorde
Café Opera-Hallen samlingslokal för styrel
sen. Sedermera sammanträdde styrelsen under
åren 1919—1923 t.o.m. till medlet av augusti
1924 å Industri-Caféet, Badhusg. 14 förutom
vid några enstaka möten, vilka skedde hemma
hos ordföranden Häggblom eller någon an
nan styrelsemedlem. Då Industri-Caféet hösten
1924 flyttade till Andrégatan. sammanträdde
förbundsstyrelsen därsammastädes. Under de
senaste åren har förbundsstyrelsen hållit sina
möten i Helsingfors svenska avdelnings lokal
Katarinegatan 3.

AIKAKAUSLEHTI

Voimankäyttö
JULKAISU
KONEEN KÄYTTÖÄ
JA

KÄYTTÖTALOUTTA
VARTEN
SUOMEN KONEMESTARILIITON JULKAISEMA

saadaan tilata kaikista
maan postitoimistoista,
rautatie- sekä muista suu
remmista kirjakaupoista,
sekä suoraan toimistosta
Helsingissä.
Tilaushinta N vuosikerralta Smk. 40: —
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Liiton säännöt ja niiden
kehittäminen.

Förbundets stadgar samt
deras utveckling.

Jo siinä, vuonna 1906 Tampereella pide
tyssä, yleisessä kokouksessa, jossa ”Suomen
Koneenkäyttäjäliitto” perustettiin, esittivät
Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen” edus
tajat perustettavaa liittoa varten luonnoksen
säännöiksi ja tämän luonnoksen pohjalla liit
to sitten alkoikin kehittää toimintaansa. Itse
kokouksessa jo tähän sääntöehdotelmaan
tehtiin joitakuita muutoksia ja väliaikainen
hallinto jatkoi yhä samaa työtä. Väliaikai
sen hallinnon kokouksista tiedetään nimen
omaan, että se niissä kuudessa kokoukses
sa, jotka se piti vuonna 1906, käsitteli pää
asiallisesti sääntöehdotusta. Väliaikaista hal
lintoa voitaisiin tähän työskentelyynsä näh
den melkein verrata johonkin valtion komi
teaan, joka valmistelee uutta lakiehdotusta.

Redan på det allmänna mötet i Tammer
fors år 1905, då Finska Maskinistförbundet”
startades, företedde ”Maskinistföreningen
i Finland” ett förslag till stadgar för
förbundet, och med detta förslag som grund
begynte det nystartade förbundet sedermera
utveckla sin verksamhet. Redan på detta
möte gjordes några ändringar i förslaget och
den förberedande kommitténs verksamhet
fortsattes i samma tecken. Om den förbere
dande kommitténs verksamhet föreligga näm
ligen uppgifter, vilka utvisa att under de sex
möten, som under år 1906 höllos, huvudsakli
gen frågor berörande förslaget till stadgar
behandlades. Den interimistiska kommittén
kunde sålunda i avseende till sin verksamhet
i det närmaste liknas vid en statskommitté
för beredande av ett nytt lagförslag.
Utarbetandet av stadgar är även det i
sitt slag ett ”lagstiftnings”-arbete. Situa
tionen förstås väl av alla dem som t.o.m.
blott i någon mån deltagit i dylikt arbete.
Utarbetandet av stadgar kunde liknas vid upp
sättandet av en gärdesgård, i vilken man icke
bör lämna någon som helst bakport; och å
andra lämna någon som helst bakport — i av
seende till ärendets beskaffenhet — synnerli
gen viktig för att lämna en möjlighet till ret
rätt. Huru och var en dylik bör göras för att
motsvara sitt ändamål är blott hopplöst svårt
att avgöra. Denna erfarenhet hava otvivelak
tigt de herrar medlemmar av förbundsstyrelsen
vunnit, vilka hava suttit i styrelsens olika
utskott för utarbetande av stadgar. De olika
föreningar, vilka sammanslöto sig till Finska
Maskinistförbundet, hade ju var sina egna
stadgar, och dessutom funnos ju då, likasom
även nu, en hel del gamla stadgar att använ
das som förebilder, men endast den praktiska
erfarenheten är en fullgod läromästare beträf
fande stadgarnas beskaffenhet, huruvida de
äro tillräckligt tydliga och lämpliga eller i
vilka avseenden brister föreligga, m.a.o. i vil-

Sääntöjen laatiminenkin on eräänlaista
lainsäädäntöä”. Asian ymmärtävät kyllä
kaikki, jotka vähänkään tällaisessa työssä
ovat mukana olleet. Sääntöjen laatiminen on
jonkunlaista aidanpanoa. jossa ei ole hyvä
jättää mitään takaveräjiä; taikka taas päinvastoinkin — asian laatuun nähden — kun
välltämättömästi sellaisia tarvitaan, on niitä
ehkä tehtäväkin; mutta on välistä vaikeata
ratkaista, mihin paikkaan ne olisi tehtävä,
jotta hätätilassa löytäisi poispääsyn. Tähän
kokemukseen ovat epäilemättä tulleet ne tä
mänkin liiton keskushallinnon miehet, jotka
ovat sääntövaliokunnissa istuneet. Onhan nii
tä kyllä sääntöjen malleja - vanhoja sään
töjä — aina olemassa. Olihan niilläkin eri
yhdistyksillä sääntönsä, jotka Suomen Koneenkäyttäjäliitoksi yhtyivät, mutta sittenkin.
Käytäntö vasta opettaa, missä suhteessa mil
loinkin säännöt on saatu tarpeeksi selvät ja
sopivat, taikka missä suhteessa niissä on
puutteellisuuksia, s. o. missä suhteessa niissä
siinä tai tässä kohdassa ”pitäisi olla vähän
toisin sanottu”. Kun tällaisia kohtia huoma
taan, on sääntöjä kohennettava.
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Tällaista sääntöjen paikkaamista eli kohentelemista on Suomen Konemestariliiton
hallintokin alusta alkaen aina silloin tällöin
saanut suoritella. Jo liiton ensimäisen kym
menvuotiskauden aikana oli sääntöjä koetet
tava uusia. Sellaista työtä tehtiin esim. vuo
sina 1909 — 1910, 1912 — 1913, niin,
melkeinmpä joka vuosi. Vastuksia oli mo
nenlaisia. Kerrotaanpa pöytäkirjoissa, että kun
vuonna 1913 sekä yleisen liittokokouksen että
liittohallinnon lopullisesti hyväksymät sään
nöt jätettiin elokuussa samana vuonna se
naatin vahvistettaviksi, ne olivat joutuneet
silloiselle kenraalikuvernöörille ja siellä ne
saivat odotella vahvistamista. Pöytäkirjassa
18 p:Itä lokakuuta 1914 mainitaan asiasta
seuraavaan tapaan: Herra M. Johansson il
moitti, että senaatti jo 13 päivänä lokakuu
ta 1913 oli jättänyt Suomen Koneenkäyttäjäliiton sääntöehdotuksen kenraalikuvernööril
le, missä se otaksuttavasti viipyy toistaisek
si.
Pian oltiin jälleen pakoitetut käymään
sääntöihin käsiksi.
Erityisen lukunsa ansainnee se sääntöjenmuutostyö, jota tehtiin vuosina 1918—1920.
Pöytäkirjassa 23 p:ltä toukokuuta 1918 sa
notaan, että laatimaan uusia sääntöjä Suo
men Konemestariliitolle valittiin valiokunta
— siihen kuuluivat herrat J. E. Anderson,
J. Eriksson ja K. Höök — jonka tuli liittohallinnossa hyväksyttyjen ja senaattiin jä
tettyjen, mutta siellä hävinneiden (huom.
vuosi 1918) sääntöjen pohjalla luonnostella
uusi ja ajanmukainen ehdotus säännöiksi.
Elokuun 8 p :n kokouksessa samana vuonna
käytiin ehdotelma läpi. Se hyväksyttiin mil
tei sellaisenaan ja lähetettiin pian senjälkeen
kahdella kielellä laadittuna eri osastoille
lausunnon saamista varten. Vastaukset vii
deltä osastolta esitettiin marraskuun 1 p:n
kokouksessa. Turun osasto ja Helsingin osas
to olivat tehneet ehdotuksia muutoksiksi eri
näisiin kohtiin, kun sensijaan Porin, Vaa
san ja Viipurin osastot olivat hyväksyneet
ehdotelman muutoksitta. Asetettiin taas va
liokunta tarkastamaan saapuneita huomau44

ket avseende någon angelägenhet borde vara
”en hårsmån” annorlunda utlagd än den i
själva verket är. Då dylika fall uppdagas,
måste stadgarna omarbetas.
Ett dylikt omarbetande av Finska Maskinist
förbundets stadgar har ofta förekommit. Redan
under de första tio åren av förbundets verksamsamhet måste stadgarna omarbetas, ja nästan
varje år. Motigheter förefunnos av allehande
slag. Bl.a. framgår ur protokollen, att dä de
av både förbundsstyrelsen och av det allmän
na förbundsmötet godkända stadgarna år 1913
i augusti inlämnades till senaten i och för
fastställelse, omhändertog den dåvarande ge
neralguvernören stadgarna och blevo de lig
gande därstädes under förväntan på stadfästelsen. I protokollet för den 18 oktober
1914 har antecknats följande angående stad
garnas öde: Herr M. Johansson meddelade,
att senaten den 13 oktober 1913 lämnat stad
garna till generalguvernören, och komma de
troligen att förbliva där tillsvidare.
Snart var man emellertid tvungen att ånyo
upptaga frågan oni stadgarna till diskussion.
Härvid förtjänar den omarbetning av stad
garna, vilken utfördes under åren 1918—1920
sitt särskilda kapitel.
I protokollet av den 23 maj 1918 konstate
ras, att ett utskott bestående av herrar J. E.
Anderson, J. Eriksson och K. Höök valts
att utarbeta nya och tidsenliga stadgar för
Maskinmästarförbundet i stället för de re
dan godkända och till senaten inlämnade
stadgarna, vilka därstädes förkonunit (obs.
år 1918). Vid mötet den 8 augusti samma år
granskades förslaget samt godkändes i del
närmaste oförändrat och översändes seder
mera, uppsatt på två språk, till de olika av
delningarna i och för utlåtande. Svaren frän
fem avdelningar föredrogos å mötet den 1 no
vember. Äbo och Helsingfors avdelningarna
föreslogo en del förändringar, då däremot
avdelningarna i Björneborg, Wasa och Wi
borg godkänt förslaget utan ändringar. Äter
tillsattes ett utskott för att granska de an
lända förslagen och för att på grund av de
samma upprätta nytt förslag. Även avdel-

luksia ja niiden nojalla laatimaan uutta eh
dotusta. Myös Oulun osastolta saapui tällä
välin hyväksyvä lausunto ja joulukuun 4
p:n kokouksessa voitiin ilmoittaa, että uu
det säännöt Suomen Konemestariliittoa varten
nyt olivat valmiina. Ne oli lähetettävä pai
nettaviksi ja oli painatettava tarpeellinen
määrä kappaleita. Oltiinpa jo niin varmoja
uusista säännöistä, että kokouksessa helmi
kuun 21 p:nä 1919 ilmoitettiin niitä sovel
lutetun käytäntöönkin saman vuoden alusta
lähtien.
Kokouksessa kesäkuun 26 p:nä 1919 sai
liittohallinto kuitenkin kuulla, että liiton
sääntöjä, jotka oli jätetty maistraattiin, sitä
varten että liitto rekisteröitäisiin, ei sosiaali
hallitus ollutkaan hyväksynyt, siitä syystä
että ne eivät täyttäneet saman vuoden tammi
kuun 1 päivänä yhdistykisistä annetun lain
vaatimuksia.
Saman kesäkuun 30 p:nä olivat vaaditut
korjaukset jo tehdyt ja säännöt lähetettiin uu
delleen asianomaiseen paikkaan. Syyskuun
24 p:nä voitiin ilmoittaa, että ne saman
kuun 15 p:nä olivat hyväksytyt ja rekisteröi
dyt.
Mutta vieläkään nämä säännöt eivät jättä
neet liittohallintoa rauhaan. Marraskuun 6
p:n kokouksessa valtuutettiin asiamies A. Ek
lund niitä tilaamaan 300 kpl. ruotsinkielisiä
ja 500 kpl. suomenkielisinä ja piti niiden olla
painettuna tammikuussa 1920. Saman mar
raskuun 18 p:nä pidetyssä kokouksessa saa
tiin tietää, että tarjouksia liiton sääntöjen pai
namisesta ei ollut kirjapainoilta tullut. Kuu
kautta myöhemmin tultiin siihen surulliseen
tulokseen, että sääntöjen painattaminen oli
huonojen raha-asioiden johdosta lykättävä tu
levaan vuoteen. Loppujen lopuksi päästiin
siihen, että helmikuun 2 päivänä 1920 voitiin
tehdä päätös sääntöjen painattamisesta Vaa
sassa, missä se tuli halvimmaksi.
Mutta liittohallinnolla ei ollut huolta ai
noastaan omista säännöistään, s. o. yleisistä
liiton säännöistä, sen täytyi valvoa myös,
että liiton osastojen säännöt olivat asian-

ningen i Uleåborg insände häremellan sitt
godkännande utlåtande, och vid mötet den 1
december kunde det meddelande göras, att
Finska Maskinmästarförbundets stadgar nu
mera voro färdiga. De skulle nu tryckas i
tillräckligt antal exemplar, och var man då
så säker på stadgarnas godkännande, att man
å möte den 21 februari meddelade, att stad
garna redan från början av året skulle tilläm
pas i praktiken.
Ä mötet den 26 juni 1919 meddelades
emellertid förbundsstyrelsen att förbundets
stadgar, vilka redan inlämnats till Magistra
ten i och för förbundets inregistrering,
icke blivit godkända av Socialstryrelsen, eme
dan de icke voro överensstämmande med
fordringarna i den nyss givna föreningsla
gen.
Den 30 juni voro de påyrkade förändrin
garna redan utförda och stadgarna inlämna
des ånyo till vederbörande ort, och den 24
september kunde förbundsstyrelsen meddela,
att stadgarna den 15 september blivit god
kända och inregistrerade.
Men ännu lämnade icke stadgarna för
bundsstyrelsen i fred. Vid mötet den 6 nov.
befullmäktigades ombudsmannen A. Eklund
att beställa 300 ex. svenskspråkiga och 500
ex. finskspråkiga stadgar, och skulle dessa
ligga färdiga i tryck i januari 1920. Vid mö
tet den 18 november erfors emellertid, att
inga offerter beträffande tryckningen av för
bundets stadgar inkommit. En månad senare
gjordes den bedrövliga upptäckten, att tryck
ningen på grund av förbundets tryckta eko
nomi måste uppskjutas till följande år. Slut
ligen kunde dock den 2 februari 1920 fattas
beslut om stadgarnas tryckning i Wasa, där
det blev ekonomiskt fördelaktigast.
Förutom de egna stadgarna hade förbunds
styrelsen att övervaka att de olika avdelningar
nas stadgar befunno sig i vederbörlig ordning
samt att de voro överensstämmande med för
bundets stadgar. Redan innan en avdelning
godkändes såsom medlem i förbundet, grans
kades dess stadgar noggrannt. Efter att hava
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mukaisessa järjestyksessä ja että ne kävivät
yhteen liiton sääntöjen kanssa. Jo alusta al
kaen, ennenkuin mikään yhdistys pääsi liiton
yhteyteen, sen osastoksi, tarkastettiin sen
säännöt tarkkaan. Tätä saatiin tehdä jo vuo
desta 1908 alkaen, jolloin yhdistyksiä alet
tiin hyväksyä liiton osastoiksi. Mutta sitten
jälkeenpäinkin tahtoi aina milloin mikin
osasto saada sääntöihinsä muutoksia ja nä
mä oli liittohallinnon ensiksi tarkastettava
ja tarpeellisin kohdin oikaistava, ennenkuin
ne voitiin hyväksyä.
Koska yhdistysten eli osastojen säännöt
sittenkin pyrkivät olemaan liian kirjavia, jul
kaisi liittohallinto vuonna 1920 erityiset mal
lisäännöt, ja tästä oli seurauksena, että sekä
liittohallinnon että osastojen työ suuresti ke
ventyi.
Sääntöjen muutoksia on toisinaan aiheu
tunut siitäkin, että liitto kokonaisuudessaan
tai joku sen osasto on halunnut muuttaa ni
mensä. hiinpä esim. itse liiton aikaisemmassa
nimessä ollut sana 'koneenkäyttäjä” muu
tettiin vastaavammaksi ja oikeammaksi sa
naksi ”konemestari”, joten liiton nimeksi saa
tiin ”Suomen Konemestariliitto”. Tämä ’ ko
nemestari-nimitys oli nimittäin vähitellen
saatu vakiintumaan siinä määrin, että se
v:sta 1917 lähtien oli otettu myös lakeihin
ja asetuksiin. Sitä suuremmalla syyllä kat
sottiin, että liiton oma nimi oli senmukaisesti korjattava. Mutta se aiheutti sääntöjen
muutoksen ei ainoastaan itse liittoon nähden,
vaan myöskin sen osastoihin nähden, koska
näiden nimessä myös tuli esiintyä sama ”konemestari”-nimitys.
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påbörjat detta granskningsarbete år 1908, dä
olika avdelningar begynte ansluta sig till för
bundet, fick förbundsstyrelsen allt som of
tast befatta sig med enahanda uppdrag, eme
dan än den ena, än den andra avdelningen
ville få sina stadgar ändrade i något av
seende. Samtliga dessa måste av förbundssty
relsen godkännas innan de slutligen fastställ
des.
Då de olika avdelningarnas stadgar föreföllo vara synnerligen brokiga, utgav för
bundsstyrelsen år 1920 särskilda modellstad
gar, vilken åtgärd medförde en väsentlig lätt
nad i förbundsstyrelsens åligganden.
Stundom hava ändringar i stadgarna på
kallats av att förbundet såsom helhet eller
har någon avdelning av detsamma önskat
ändra sitt namn. Så utbyttes t.ex. det i för
bundets namn tidigare befintliga ordet ”ma
skinist” till det begreppet mera motsvarande
och sakligare ordet ”maskinmästare”, vadan
förbundets namn kom att lyda ”Finska Ma
skinmästarförbundet . Denna ’ maskinmästare”-benämning hade nämligen småningom sä
ingått i det allmänna medvetandet, att den
efter år 1917 användes även i författningar
och lagar. Med desto större skäl ansågs, alt
förbundets namn måste ändras i överensstäm
melse därmed. Men denna ändring påkallade
ändring även vad avdelningarnas namn vid
kommer, emedan ”maskinmästare”-benämningen måste förekomma även i deras namn.

Jäsenmaksut ja
lisäverotus.

Medlemsavgifter och
tillskottstaxering.

Jäsenmaksuille on liiton säännöissä pantu
eräs raja, jonka ylitse nimenomaista jäsen
maksua ei saa korottaa. Liiton alkuvuosina,
jolloin varsinkin koetettiin olla säästäväisiä,
tultiinkin toimeen pääasiallisesti vain keräy
tyvillä vuosimaksuilla. Silloin tällöin näyttä
vät kuitenkin jotkut yksityiset liiton jäsenet
tehneen pienempiä lahjoituksia liittohallinnon
kassaan.
Erään kysymyksen johdosta selitettiin jo
vuonna 1916 ja annettiin päätös, että ne jäse
net kaikissa liiton osastoissa, jotka sääntöjen
mukaisesti ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja
niin ollen ovat vapautetut enemmistä mak
suista osastoilleen, ovat myös vapautetut vuo
simaksuista liitolle, ollen kuitenkin yhtä oi
keutetut käyttämään puhevaltaansa kuin sen
maksavatkin jäsenet. Liiton säännöistä näkyy,
että liittohallinnon harkinnan mukaan voidaan
jäsen, joka sairauden tai muun pätevän syyn
takia ei kykene suorittamaan jäsenmaksuaan,
vapauttaa suorittamasta vuosimaksua, ei kui
tenkaan vuotta pitemmäksi ajaksi. Liiton jä
senmaksut ovat kai aikaisempina vuosina
yleensä olleet verrattain pienet menoihin ver
raten, koska toisin ajoin on valitettu liittohal
linnossa varojen vähyyttä. Erilaisia toimenpi
teitä onkin tästä syystä toisinaan käytetty va
rojen kartuttamiseksi, pääasiallisesti vetoa
malla ensin jäsenten uhrautuvaisuuteen. Niin
pä liittohallinnon esimies eräässä kokouksessa
vuonna 1917 sekä eräässä kirjoituksessa sa
mana vuonna kehoitti liiton jäseniä, jotka sai
vat korotetun palkan uusien tariffien johdos
ta, luovuttamaan jonkun prosentin, esim. 25
%, siitä korotuksesta, jonka asianomainen oli
saanut ensimäisen kuukauden palkkaansa. Tä
tä perusteli esimies sillä, että tariffikoroitukset on saatu aikaan niillä ponnistuksilla ja
kustannuksia vaativilla toimenpiteillä, joita
liittohallinto osastojen johtokuntien kanssa
yhteistoiminnassa ollen on saanut suorittaa.

För medlemsavgifterna har i förbundets
stadgar utstakats en gräns, varöver medlems
avgiften icke får höjas. 1 synnerhet i början
av förbundets verksamhet, då sparsamhet var
av nöden, redde sig förbundsstyrelsen i
huvudsak med de uppburna medlemsavgif
terna. Stundom har dock även enskilda förbundsmedlemmar ihågkommit förbundsstyrel
sens kassa med mindre gåvor.
Med anledning av en förfrågan beslöts re
dan år 1916, att de medlemmar i för
bundets samtliga avdelningar, som erlagt sina
årsavgifter under sä lång tid alt de enligt av
delningens stadgar äro befriade frän avgifter
till avdelningen, även skola frilagas ifrån av
gifter till förbundet, utan att de därigenom
förlora sin talan i förbundets angelägenheter
och skola fortsättningsvis åtnjuta samma rät
tigheter som de betalande medlemmarna.
Förbundets medlemsavgifter hava uppenbar
ligen i regel varit små jämförda med utgif
terna, varför flera olika åtgärder ha vid
tagits för att öka tillgångarna, närmast har
dock medlemmarnas offervillighet blivit an
litad. Så t.ex. uppmanade år 1917 sty relsens
ordförande å ptt möte samt i en särskild artikel
i tidskriften de förbundsmedlemmar, vilka pä
grund av den nya tariffens godkännande er
hållit förhöjd lön, att till förbundsstyrelsens
kassa inleverera 25 % av den första mänadsförhöjningen. Detta motiverade ordfö
randen därmed, att tariffen fåtts genomdri
ven endast medels ett energiskt samarbete
mellan styrelsen och de olika avdelningarna.
Ordförandens förslag gick, som naturligt är,
ut på att inbetalandet av denna extra beskatt
ning var frivillig.
Är 1918, då frågan om anställandet av en
ordinarie ombudsman blev aktuell — en or
dinarie ombudsman, som kunde använda all
sin tid för förbundets angelägenheter — och
vilken ombudsman förty måste erhålla en
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Esimiehen ehdotus tarkoitti luonnollisesti va
paaehtoisesti suoritettavia maksuja, jonkun
moisia lisäveroja.
Vuonna 1918 kun otettiin kysymyksenalaiseksi ja ehdotettiin sellaisen vakinaisen sihtee
rin ja toimitsijan eli n.s. asiamiehen ottamista
liittohallinnon palvelukseen, joka koko aikan
sa käyttäisi liiton tehtäviin, ja jolle siitä syys
tä olisi maksettava tavallista runsaampi palk
ka, heräsi uudelleen kysymys vuosimaksujen
lisäämisestä. Tehtiin useampiakin ehdotuksia
tulojen kartuttamiseksi edellämainitulla taval
la. Tässä yhteydessä huomautettakoon, että
rahan arvon aleneminen myöskin vaikutti ra
hamäärän umeroihin, sillä näinä vuosina oli esi
merkiksi kustannukset aikakauslehdenkin toi
mittamisesta ja painattamisesta sekä jakelusta
laskettava jo toisenlaisia rahamääriä osoit
tavilla numeroilla kuin ennen. Näin ollen ei
ole ihmeteltävä, että liitto korotti vuosimak
sun jäsenilleen 4 markasta 24 markkaan. Mut
ta tämä vielä ei olisi riittänyt ja jotkut tah
toivatkin itse jäsenmaksun korotusta siihen
määrään, että se pyrki menemään yli liiton
säännöissä määrätyn rajan. Täytyi näin ollen
löytää muita muotoja. Kun kaikilta jäseniltä
ei voitu enempää vuosiveroa kantaa, määrät
tiin esim. sellainen verotusmenetelmä, että
niiltä jäseniltä, jotka uusien laiva- taikka
maatariffien perusteella olivat saaneet korote
tun palkan, tuli kannettavaksi 15 % ensimäisen kuukauden palkankorotuksesta. Näitä ko
rotuksia karttuikin alussa varsin runsaasti.
Tämä 15 % :n verotuskin oli kuitenkin vapaa
ehtoinen.
Syksyllä 1920 tultiin siihen päätökseen, et
tä liitolle suoritettava jäsenmaksu on korotet
tava 50 markkaan jokaista jäsentä kohti, jol
loin kukin myös saa aikakauslehden samaan
maksuun. Herra J. E. Andersonin oli ilmoi
tettava asiasta osastoille ja pyydettävä niiltä
vastaukset viimeistään marraskuun 1 päivään
menness. Marraskuun 9 p:nä 1920 oli tul
lut vastaukset sekä Helsingin osastoilta että
myös Turusta. Porista, Vaasasta ja Oulusta.
Viimeksimainitut neljä osastoa hyväksyivät
liittohallinnon ehdotuksen, että kukin liiton
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jämförelsevis hög lön, uppstod ånyo frågan
om medlemsavgifternas höjande. I detta sam
manhang må påpekas, att nedgången av penningevärdet i väsentlig grad inverkade på för
bundets ekonomi, ty dessa år måste kostna
derna för tidskriftens redigering, tryckning
och distribution räknas i helt andra summor
än förut. Under sådana förhållanden ligger
det intet förvånande däri, att förbundet höjde
förbundsavgiften från 4 mark till 24 mark.
Men detta var ej ännu tillräcklig, och en del
medlemmar önskade själva att medlemsav
giften skulle höjas så högt att den översteg
den i stadgarna nämnda gränsen. Något annat
sätt kunde icke uppfinnas. Då samtliga med
lemmar icke kunde belastas med så höga års
avgifter som förbundets ekonomi fordrar be
slöts att de medlemmar, som på grund av den
nya tariffen (sjö- eller land-1 erhållit löne
förhöjning, skulle till förbundets kassa inle
verera 15 % av den första månadsförhöjningen. Dessa förhöjningar stego också i början
till avsevärda belopp. Även denna 15 % be
skattning var frivillig.
Under hösten 1920 beslöts, att medlems
avgiften till förbundet skulle höjas till 50
mark per medlem, varvid prenumerationsav
giften för tidskriften skulle ingå i medlems
avgiften.
Herr J. E. Anderson skulle delgiva av
delningarna detta beslut och anhålla om
deras utlåtande senast före den 1 novem
ber.
Svar å förfrågningen erhöllos från samma
avdelningen som gången förut. De flesta sam
tyckte.
Dessa betydande förändringar synas å en
del håll vållat medlemmarna en hel del hu
vudbry. Björneborgs avdelningen förfrågade
sig i en skrivelse av den 27 januari 1921
om tolkningen av stadgarnas 4 § moment a),
jämförda med förbundsstyrelsens senaste för
slag till medlemsavgifter såvitt storleken av
medlemsavgiften vidkom. Med anledning av
denna förfrågan beslöt förbundsstyrelsen
meddela, att den efter att hava emottagit av
delningarnas utlåtanden i ärendet funnit det

jäsen oli velvollinen tilaamaan aikakausleh
den sekä suorittamaan jäsenmaksuna 50 mark
kaa vuodessa. Lehteä ilmestyisi siinä tapauk
sessa seuraavana vuonna vain 4 numeroa.
Mutta Helsingin osastot vaativat, että aika
kauslehti oli julkaistava 12-numeroisena niin
kuin ennenkin, ja vuosijäsenmaksu korotet
tava tarpeeksi suureksi, niin että varoja riit
täisi myös vakinaisen asiamiehen palkkaami
seen. Tämän johdosta päätettiin osastoille eh
dottaa, että jäsenmaksujen korotus tapahtuisi
sillä tavalla, että jäsenet maksaisivat vuosi
maksun liitolle erinäisten vaihtelevien pro
senttien perusteella: se, jolla oli 9,000 mar
kan tulot, maksaisi 60 markkaa ja jokaiselta
3,000 markalta tätä korkeammista tuloista
maksettaisiin 20 markkaa lisää, niin että esim.
18,000 markan vuositulojen mukaan oli mak
settava 120 markkaa ja 36,000 markan tulo
jen mukaan 240 markkaa. Vastaukset kyse
lyyn saatiin samoilta osastoilta kuin edelli
selläkin kerralla. Melkein kaikki olivat myön
teisiä.
Nämä huomattavat ehdotukset muutoksista
jäsenmaksujen suoritukseen näyttävät muuta
milla tahoilla panneen miehet asioita vähän
aprikoimaan ja Porin osastolta tuli kirje 2t
p:nä tammikuuta 192], jossa kosketeltiin
liiton sääntöjen 4 §:n ai kohdan ja liittohal
linnon nyt kyseessäolevia jäsenmaksuehdotuksia koskevan kiertokirjeen eroavaisuutta jä
senmaksujen suuruuteen nähden. Tämän joh
dosta liittohallinto päätti vastaukseksi ilmoit
taa, että se on, osastojen mielipidettä kuul
tuaan, katsonut sopivimmaksi tavaksi liiton
raha-asioitten tasapainossa pitämiseksi käyt
tää kiertokirjeessään määriteltyä rahastamistapaa. Liiton jäsenmaksua lasketaan laillinen
sääntöjen myöntämä määrä ja loppu aikakaus
lehden ”Voima ja Käyttö” tilausmaksuksi. Ai
kakauslehden tilaus on pakollinen.
Tästä jyrkästä määräykestään täytyi liittohallinnon kuitenkin tinkiä, sillä kun Porista
tuli uusi kirje 6 p:nä helmikuuta 1921, niin
liittohallinnon kokouksessa saman kuun 13
päivänä tultiin sellaiseen päätökseen, että jos
jollakin osastolla on jäseniä, jotka eivät tah4

ändamålsenligast, alt medelst den föreslagna
inkasseringen hålla förbundsstyrelsens eko
nomi flytande. Såsom direkt medlemsavgift
anses sålunda det av stadgarna tillåtna be
loppet samt resten såsom prenumerationsavgift för tidskriften ”Kraft och Drift”. Prenu
merationen var obligatorisk.
Denna kategoriska bestämmelse måste doek
förbundsstyrelsen i en del fall frångå, i det
att densamma med anledning av en från
Björneborgs avdelning gjord förfrågan
beslöt, att de medlemmar i de olika avdel
ningarna, vilka eventuellt icke insågo vikten
av dylika uppoffringar, kunde kvarstå såsom
medlemmar i förbundet med erläggande av
den av stadgarna förutsatta medlemsavgiften
på det splittring i leden måtte undvikas.
Även på andra håll hade man svårt att
fatta detta förbundsstyrelsens beslut att så
kännbart höja medlemsavgifterna. Sålunda
ville t.ex. Joensuu Maskinmästarförening,
vilken i början av år 1921 ämnade ansluta
sig till förbundet, icke erlägga de höga med
lemsavgifterna, vadan dess anslutning till
förbundet blev beroende.
Nämnas bör även, att Helsingfors Svenska
Maskinmästarförening i en skrivelse, vilken
föredrogs å styrelsesammanträdet den 29 de
cember 1921, framställde ett förslag om att
förbundsstyrelsen skulle ”återbära en del av
de uppburna medlemsavgifterna på ett eller
annat sätt”. Ärendet bordlädes tillsvidare - synbarligen på en längre tid.
Tillskottstaxering enligt en varierande pro
cent av medlemmarnas årslöner har sedan
år 1928 tillämpats sålunda, att för en årslön
om 9,000 mark betalas 60 mark, för en års
lön om 12,000 mark erlägges 70 mark samt
för 15,000 marks årsinkomst 80 mark o.s.v.
Lättnader i erläggandet av medlemsavgif
terna har i någon mån kunnat beredas. Så
lunda beslöts t.ex. å mötet den 22 februari
1921, jämlikt förslag av Helsingfors Svenska
Maskinmästarförening, befria sådana ingeniör-medlemmar, vilka icke innehade maskinmästarbefattning, oeh vilka arbetade för sina
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do ymmärtää uhrausten tarpeellisuutta, on
heidän annettava kuulua osastoon hajaannuk
sen välttämiseksi sillä jäsenmaksulla, jonka
säännöt määräävät.
Liittohallinnon tekemää päätöstä jäsenmak
sujen näin huomattavasta koroittamisesta ei oi
kein muillakaan tahoilla tahdottu ymmärtää.
Niinpä esimerkiksi Joensuun Konemestariyhdistys, joka vuoden 1921 alussa aikoi liittyä
osastoksi liittoon, ei halunnut maksaa näin
korkeita maksuja, joten sen yhtyminen liit
toon raukesi.
Myöskin voitaneen mainita, että liittohallin
non kokouksessa 29 päivänä joulukuuta 1921
esiteltiin Helsingin ruotsalaiselta konemestariyhdistykseltä saapunut pöytäkirjanote sen
kokouksesta saman joulukuun 16 p:nä, jossa
yhdistys ehdotti ”että osa liittohallinnon kan
tamista jäsenmaksuista suoritettaisiin takaisin
tavalla tai toisella”. Asia pantiin pöydälle —
mutta luultavasti pitemmäksi aikaa.
Vaihtelevien prosenttien mukaista avustus
ta on myöhemmin, vuodesta 1928, käytetty sil
lä tavalla, että vähintäin 9,000 markan vuosi
tuloista maksetaan 60 markkaa, 12,000 mar
kan vuosituloista 70 markkaa, 15,000 markan
vuosituloista 80 markkaa j.n.e.
Helpotusta jäsenmaksuissa on jonkun ver
ran myönnetty erinäisissä tapauksissa. Niinpä
esim. päätettiin helmikuun 22 p:n kokouk
sessa 1921, Helsingin ruotsalaisen konemestariyhdistyksen ehdotuksesta, vapauttaa sellai
set insinöörijäsenet, joilla ei ole konemestaritointa ja jotka hyödyttävät asianomaisia osastojaan pitämällä luentoja tai muulla tavalla,
maksamasta liitolle jäsenmaksuja vuositulojensa perusteella ja sallia heidän kuulua osas
toihin sääntöjenmukaisen osastomaksun suo
ritettuaan.
Sitävastoin voidaan mainita, että Turun
osaston kirjeen johdosta 4 p:ltä tammikuuta
1920 liittohallinto saman tammikuun 13 p:n
kokouksessaan päätti, että uusi jäsen, joka 55
vuotta täyttäneenä liittyy jäseneksi johonkin
osastoon, on velvollinen suorittamaan paitsi
sisäänkirjoitusmaksua lisäksi vähintäin yhden
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avdelningar t.ex. genom att hålla föreläsnin
gar o.s.v. från att erlägga avgifter till för
bundet enligt deras årsinkomster samt att
tillåta dem vara medlemmar i de olika avdel
ningarna emot erlagd medlemsavgift i av
delningen.
Däremot må nämnas, att förbundsstyrelsen
med anledning av en skrivelse av den 4 ja
nuari 1920 från Äbo avdelning å sitt möte
den 13 januari beslöt meddela varje avdel
ning om, att ”ny medlem som efter fyllda 55
år ansluter sig någon avdelning av förbun
det, bör förutom inskrivningsavgiften erlägga
minst ett års medlemsavgift”.
Förbundets medlemsavgifter inbetalades år
1923 enligt samma procentgrund, som under
de närmast föregående åren och voro de så
ledes ganska moderata, om de jämföras med
andra fackorganisationers medlemsheskattningar.
För att göra inträdet till förbundet lättare
för sådana maskinmästare, vilka icke arbe
tade kontinuerligt utan på timlön på något
annat område, beslöt det allmänna förbunds
mötet att sådana maskinmästares medlemsav
gift till förbundet skulle vara endast Fmk
40:— årligen, för vilken avgift de därtill
ännu fingo förbundets tidskrift. Förbunds
styrelsen meddelade beslutet åt avdelningarna
medelst cirkulär.
Den befrielse från förbundets medlemsav
gifter, som § 4 i förbundets stadgar medger,
ha några förbundsmedlemmar begagnat sig
av, men andra ha, trots sin rätt till befrielse,
erlagt sina förbundsavgifter för att därige
nom draga sitt strå till den gemensamma
slacken.
Ehuru Finska Maskinmästarförbundets
medlemsavgifter ingalunda äro så stora som
många grovarbetares medlemsavgifter till
sina organisationer, hava dock ett par av för
bundets avdelningar föreslagit en minskning
av desamma. Efter att i slutet på året 1924)
ha gjort budget för år 1925, i vilken budget
man antog sig kunna ordna förbundets och
förbundsstyrelsens verksamhet i samma for
mer som under det gångna året, beslöt för-

Jäsenluku.

Medlemsantalet.

Alussa kun yhdistyksiä liiton osastoiksi
otettiin, vaadittiin tietysti selvä luettelo siitä
jäsenmäärästä, mikä yhdistyksessä oli, sillä
liittohallinnon täytyi antaa tieto ja selvitys
liittoon kirjoittautumismaksuista. Jotenkin
luonnollista olisi pitänyt olla, että myös joka
vuosi olisi liittohallinnolle lähetetty henkilö
luettelo niistä jäsenistä, joilta liitolle tuleva
vuosimaksu kannettiin. Näin ei kuitenkan näy
tä aina käyneen, vaan on nähtävästi oltu tyy
tyväisiä kun on saatu itse maksut. Kun muita
kaan tietoja jäsenistä ei liittohallinnolle lähe
tetty, syntyi vähitellen sellainen epäselvyys, että
hallinto ei tiennyt, kutka liiton jäseniä olivat,
Jo muutaman vuoden kuluttua siitä, kun liitto
perustettiin, havaittiin tällaista, ja oltiinpa pa
hemmassa kuin pulassa, ennenkuin saatiin niil-

Då de första föreningarna anslöto sig så
som medlemmar till förbundet, fordrades,
såsom naturligt är, uppgift om deras med
lemsantal, emedan förbundsstyrelsen måste
redogöra för de till förbundet influtna in
skrivningsavgifterna.
Likaledes förefaller det naturligt att en
medlemsförteckning varje år bort tillställas
förbundsstyrelsen i samband med redovisning
över medlemsavgifterna. Detta har emeller
tid tillsynes icke skett, utan har man varit
nöjd med att erhålla endast avgifterna. Då
inga som helst vidare uppgifter om medlem
marna tillställdes förbundsstyrelsen, var si
tuationen snart den att styrelsen icke hade
sig bekant, vilka personer hörde till förbundet.
Detta sakförhållande observerades redan ett

vuoden jäsenmaksun. Tästä ilmoitettiin kai
kille osastoille.
Liiton jäsenmaksut v. 1923 suoritettiin sa
man prosenttiperustan mukaan kuin edellisi
näkin vuosina ja on niitä pidettävä erittäin
kohtuullisina, jos niitä verrataan muiden am
mattikuntien järjestöverotuksiin.
Helpottaakseen sellaisten konemestareiden,
jotka toimivat tuntipalkkalaisina jollakin
muulla alalla, yhtymistä liittoon päätti ylei
nen liittokokous 1923, että sellaisten konemes
tareiden vuosimaksu liitolle on ainoastaan
Smk. 40: —, josta maksusta heille vielä anne
taan liiton aikakauslehtikin. Liittohallinto il
moitti asiasta kiertokirjeellä osastoille.
Sitä vapautusta liiton vuosimaksuista, jon
ka liiton sääntöjen 4 § myöntää, ovat useat
liiton jäsenet käyttäneet hyväkseen, mutta toi
set ovat vapautusoikeudestaan huolimatta suo
rittaneet liittoveronsa, kantaakseen siten kor
tensa yhteiseen kekoon.
Vaikka Suomen Konemestariliiton jäsen
maksut eivät suinkaan ole niin suuret kuin
useiden muitten, esim. uiko- ja tilapäistyöläisten jäsenmaksut asianomaisille järjestöilleen,

bundsstyrelsen nedsätta förbundsavgifterna
med 25 % av de under det gångna året upp
burna.
De under året 1926 inbetalda medlemsav
gifterna till förbundet ha bibehållits medels
t.o.m. tvänne olika beslut, men förbundssty
relsen har låtit trycka nya avgiftstabeller på
de belopp, som varit gällande från början av
1925, d.ä. 25 % lägre än de ursprungliga.
on pari liiton osastoa kuitenkin ehdottanut nii
tä alennettaviksi. Tehtyään vuoden 1924 lo
pulla tulo- ja menoarvion vuodeksi 1925, jos
sa arviossa otaksuttiin voitavan järjestää lii
ton ja liittohallinnon toiminta samoissa puit
teissa kuin vuonna 1924, päätti liittohallinto
alentaa liiton jäsenmaksut 25 % :11a vuonna
1924 voimassaolleista.
Liiton jäsenmaksut vuodesta 1926 päätettiin
pitää entisellään kahdellakin eri päätöksellä,
mutta jäsenmaksutaulukko päätettiin painat
taa niille määrille, jotka ovat olleet voimassa
vuodesta 1925 eli siis alennettuna 25 %:lla
alkuperäisistä määristä.
51

Jäsenkirjat.

Medlemsböckerna.

Alussa ei erityisiä liittohallinnon valmis
tamia jäsenkirjoja jäsenille annettu. Liiton
vanhimmissa säännöissä puhutaan kyllä 7
§:ssä jäsenkirjoista, mutta esimerkiksi ko
kouksessa 15 päivänä huhtikuuta 1909, kun
eli keskustelunalaisena tällaisten jäsenkirjojen hankkiminen, päätettiin toistaiseksi tyy
tyä osastojen jäsenkirjoihin.
Pöytäkirjassa 22 p:ltä elokuuta v. 1919
mainitaan Oulun osaston pyytäneen liittohallinnon toimenpidettä uusien jäsenkirjojen
hankkimiseksi, joihin myös painettaisiin lii
ton säännöt. Liittohallinto päätti uusia sään
töjä julkaistessaan ottaa tämän osaston pyyn
nön huomioon, ja saisivat jäsenet sittem
min lunastaa uudet jäsenkirjat.

I början av förbundets verksamhet utde
lades inga särskilda medlemsböcker till med
lemmarna på förbundsstyrelsens åtgärd. 1
förbundets första stadgar, S: 7, omnämnas
väl medlemsböckerna, men t.ex. å mötet den
15 april 1909 beslöts efter diskussion i frå
gan att medlemsböckernas anskaffande skulle
lämnas beroende och att de olika avdelnin
garnas medlemsböcker skulle gälla tillsvi
dare.
I protokollet av den 22 augusti 1919 nämnes en skrivelse från avdelningen i Uleåborg,
däri denna anhåller att förbundsstyrelsen
måtte skrida till åtgärd för anskaffande av
nya medlemsböcker, i vilka förbundets stad

tä ensimäisiltä vuosilta nimikirjaan tarpeelli
set tiedot silloisista jäsenistä. Niinpä tunne
taankin, että liiton kokonaisjäsenluku 1915 oli
.226, mutta v. 1916 434 nähtävästi Helsingin
ruotsalaisen osaston liittymisen johdosta. Pari
kertaa oli jo täytynyt tehdä asiasta erityinen
huomautus osastoille. Kun kului sitten taas
muutamia vuosia, niin oli asia yhtäläinen.
Voidaan olettaa että nämä tiedot, osas
tojen rahastonhoitajien antamina, ovat luo
tettavat ja osoittanevat oikean jäsenmää
rän Suomen Konemestariliiton jäsenistä
vuoden 1919 päättyessä tai vuoden 1920
alussa, sillä siinä luettelossa mainitut jäsenet
olivat suorittaneet liiton jäsenmaksun vuodel
la 1919 ja siten on liiton eri osastojen jäsenluku mainittuun aikaan ollut seuraava:
Helsingin suomalainen osasto 117 jäsentä
Helsingin ruotsalainen
,,
190
Turun
,,
211
Porin
,,
28
V aasan
,,
6
Oulun
16
Viipurin
,,
22
-Savonlinnan
,,
10
ja koko liitossa siis niinollen
600 jäsentä
55
55
55

55
55

55

55

par år efter det förbundet begynt sin verksam
het och förorsakade anskaffandet av komplet
terande uppgifter till medlemsförteckningen
styrelsen ett svårt huvudbry. Sålunda är det
känt, att det totala medlemsantalet i förbun
det år 1915 var 226, men året 1916 redan 431,
synbarligen en följd av Helsingfors svenska
avdelnings införlivande med förbundet. Ett
par gånger måste avdelningarna påminnas om
uppgifternas anskaffande. Efter några år var
situationen åter densamma.
Antagas bör att uppgifterna i medlemsför
teckningen av år 1919 äro riktiga, emedan
desamma erhållits av avdelningarnas kassö
rer i samband med inbetalningen av medlems
avgifterna för år 1919, och utgjorde sålunda
medlemsantalet i Finska Maskinmästarförhundet, fördelat på de olika avdelningarna:
Helsingfors svenska avdeln. 190 medlemma r
Helsingfors finska
117
211
Äbo
28
Björneborgs
Wasa
6
Uleåborgs
16
22
Wiborgs
10
Nyslott
55

55

55

55

-

5?

55

55

55

eller inalles

5«

55

55

600 medlemmar

Matrikkeli.

Matrikeln.

Jo vuonna 1909 pantiin alulle liittohallin
non toimesta nimikirjan eli matrikkelin
laatiminen liittoon kuuluvista jäsenistä. Sitä
mukaan kuin uusia jäseniä tuli, saapui kyllä
aina tietoja, mutta ei tarpeellisen täydellisiä.
Kun matrikkelin täydentäminen näin ollen
tuotti vaikeuksia, ryhtyi rahastonhoitaja, jolle
jäsen- ja sisäänkirjoitusmaksut osastoista saa
puivat, liittohallinnon suostumuksella vuonna
1912 vaatimaan tarkempia tietoja niistä jäse-

Redan år 1909 påbörjade förbundsstyrel
sen arbetet med en matrikel över förbundets
medlemmar. Efterhand som nya medlemmar
anslöto sig, erhöllos visst uppgifter, men
icke tillräckligt utförliga. Då kompletteran
det av matrikeln vållade svårigheter, begynte
kassören, till vilken medlems- och inskriv
ningsavgifterna från avdelningarna insändes,
med förbundsstyrelsens samtycke år 1912 in
fordra närmare uppgifter angående de med-

Jäsenkirjoista puhutaan myös m. m. pöy
täkirjassa 27. 7. 1921, jossa sanotaan: Asia
mies luki Etelä-Saimaan osaston kirjeen 5.
7. 21, koskeva ehdotusta yhdenmukaisten jäsenkirjojen hankkimisesta kaikille osastoil
le. Vaikka myönnettiinkin, että samanlaiset
jäsenkirjat liiton kaikilla osastoilla olisivat
tarkoituksenmukaisia, päätettiin kuitenkin,
koska useilla osastoilla oli varastossa enti
siä jäsenkirjoja tai kortteja, jättää asia tois
taiseksi ja kehoittaa Etelä-Saimaan osastoa
kin aluksi käyttämään halpoja kortteja kuit
tinaan.
Liiton jäsenkirjat ovat itsessään sangen
pieni tekijä liiton toiminnassa, mutta sen
tään ovat ne antaneet aihetta moneen käsit
telyyn liittohallituksen kokouksissa ja ylei
sessä kokouksessa.
Syynä lienee se, että on vaikeaa sovittaa
yhteen eri maksusuuntia ja -hintakysymystä.
Marraskuussa 1923 saatiin osastoille sentään
mallikappale lähetetyksi ja ovat osastot nii
tä lukuisasti tilanneet. Liittohallituksen jä
senten keskuudessa oli yleensä vallalla se
mielipide, että jäsenkirjat olisivat liiton jä
senille ilmaiseksi jaettavat, mutta päätök
seksi tuli kuitenkin että, yleisessä kokouk
sessa annettujen lausuntojen mukaisesti,
niistä kannetaan 5 markan maksu.

anhållan i beaktande, och skulle medlem
marna sedermera få inlösa de nya medlemsböckerna.
Medlemsböckerna omtalas även i protokol
let av den 27. 7. 1921, vari läses: ”Ombuds
mannen uppläste en skrivelse från SödraSaimen avdelningen av den 5. 7. 21 angående
anskaffandet av enhetliga medlemsböcker ät
alla avdelningar. Ehuru förbundssty relsen
ansåg att enhetliga medlemsböcker för de
olika avdelningarna skulle vara ändamålsen
liga, beslöts dock, i anseende till att en del
avdelningar ännu hade kvar medlemsböcker
eller kort av den gamla typen, lämna ärendet
beroende tillsvidare samt uppmana SödraSaimen avdelning att nöja sig, äveu den,
till en början med billiga medlemskort.
Förbundets medlemsböcker äro i sig själv
en ganska liten faktor i förbundets verksam
het, men dock ha de varit anledning till
många diskussioner på förbundsstyrelsens
möten och på det allmänna mötet. Som skäl
härtill måste man väl antaga att det är svårt
att tillämpa de olika smakriktningarna och
prisfrågan. I november 1923 kunde man dock
sända provexemplaret till avdelningarna
och efter det hava avdelningarna rekvirerat
dem i mängd. Inom förbundsstyrelsen var
den åsikten allmänt rådande, att medlems
böckerna borde kunna utdelas gratis, men
slutligen beslöts dock tillföljd av uttalanden
på det allmänna mötet, att för dem uppbäres
en lösen av Fmk 5: —.

gar skulle ingå. Förbundsstyrelsen beslöt vid
utgivandet av de nya stadgarna taga denna
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nistä, joita maksut koskivat. Osastojen oli
ainakin lähetettävä mainituista henkilöistä
täydelliset ristimä- ja sukunimet sekä tieto
iästä. Matrikkeli kirjoitettiin puhtaaksi, ja ko
kouksessa 20 p:nä huhtikuuta 1914 ilmoitet
tiin että matrikkeli vuoden 1913 vaihteessa
liittoon kuuluvista jäsenistä oli valmis.
Lähinnä seuraavina vuosina näyttää asia
edelleenkin taas jääneen venymään. Liittohal
linnon vuosikertomuksessa v. 1917 mainitaan,
että oli tarkoitus saada selville liiton jäsenet
vuoden 1917 loppuun saakka ja laatia mat
rikkeli kaikista jäsenistä, mutta, niinkuin vuo
sikertomuksen tekijä herra M. R. Johansson
valittaa, ei niiltä toimihenkilöiltä, joille asia
olisi kuulunut, saatu tarpeellista selvitystä.
Myöskään ei v:lta 1918 ollut kyseessäolevia
tietoja hankittu eikä mitään luetteloa jäsenistä
tehty. Syyskuun 24 päivänä 1919 pöytäkirjan
7 §:ssä sanotaan: ”Jotta liiton jäsenluettelo
saataisiin vastaamaan tarkoitustaan, päätettiin
osastoille lähettää taulukoita kaavoineen täy
tettäviksi ja sitten palautettaviksi”. Tämä toi
menpide näyttää jossakin määrin auttaneen,
koska sitten saman vuoden vuosikertomuksen
lopussa onkin jäsenluettelo, tosin sisältäen ai
noastaan henkilöiden nimet, eikä ristimänimetkään aina täydellisinä. Syystä sanoo sa
man vuoden vuosikertomuksen kirjoittaja,
että ”mitään luotettavaa matrikkelia vuosilta
1918, 1919 ja 1920 liiton jäsenistä ei ole ol
lut olemassa.”
]äsenmatrikkelin painattamisesta teki liitto
hallitus v. 1926 päätöksen. Sen toimeenpano
kohtasi kuitenkin vaikeuksia siinä muodossa,
että kaikki osastot eivät lähettäneet matrikke
liin tarpeellisia tietoja. Vielä maaliskuussa
1927 puuttuivat tiedot eräistä osastoista.
Liiton matrikkelia varten tarpeellinen ai
neisto saatiin vuoden 1928 aikana osastoilta
ja ennätettiin jäsenmatrikkeli saada vielä sa
man vuoden kuluessa painatetuksikin.
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lemmar, vilkas medlemsavgifter insändes, och
hade avdelningarna att insända noggranna
uppgifter om sagda medlemmars fullständiga
namn och ålder. Matrikeln renskrevs och å
möte den 20 april meddelades, att matrikeln
över de år 1913 till föreningen hörande med
lemmarna förelåg färdig.
Under de närmast följande åren synes frå
gan återigen ha blivit liggande på långbän
ken. I Förbundsstyrelsens årsberättelse för
år 1917 nämnes, att avsikten varit att inför
skaffa uppgifter om samtliga förbunds med
lemmar till och med slutet av år 1917 samt
att utarbeta en matrikel över desamma, men
då, såsom herr M. R. Johansson, författaren
av årsberättelsen, konstaterar, de personer,
vilka det ålåg att utföra arbetet, icke lämnat
nödiga uppgifter, blev detta omöjligt. Ännu
år 1918 hade ingen matrikel utarbe
tats. I protokollet för den 24 september
1919, §: 7, läses: ”För att förbundets matri
kel skulle fås att motsvara sitt ändamål,
beslöts att tabeller med formulär skulle sän
das till avdelningarna för att ifyllda återsän
das.” Denna åtgärd synes i någon mån hava
verkat, emedan i slutet av årsberättelsen för
samma år ingår en medlemsförteckning, vil
ken dock innehåller endast medlemmarnas
namn, men dopnamnen voro icke alltid full
ständiga.
Med skäl förklarar också författaren av
årsberättelsen, att ”ingen tillförlitlig matri
kel för åren 1918, 1919 och 1920 över för
bundets medlemmar någonsin förelegat”.
År 1926 fattade förbundsstyrelsen beslut
om tryckning av en medlemsmatrikel. Verk
ställandet av detta beslut stötte emellertid på
stora svårigheter därutinnan, att alla avdel
ningar icke hade tillställt förbundsstyrel
sen nödvändiga uppgifter för matrikeln.
Ännu i mars 1927 saknades uppgifter om
några avdelningar.
Det för matrikeln behövliga materialet
erhölls under loppet av år 1928 av de olika
avdelningarna oeh medhanns tryckningen av
densamma redan under samma år.

Uusia osastoja yhtyy

Nya avdelningar ansluta

liittoon.

sig till förbundet.

Niinkuin aikaisemmin jo on mainittu, yh
tyi Helsingin ruotsalainen koneenkäyttäjäyhdistys vuonna 1915 Suomen Konemestariliittoon. Liittymisessä oli kuitenkin havait
tavissa jonkunlaista viivyttelyä. Samanlai
sia yrityksiä ovat muutamat muutkin konemestariyhdistykset tehneet, ennenkuin niis
sä lopulta on päästy asiassa selvyyteen. On
jo aikaisemmin mainittu, kuinka m. m. ”Kyminlaakson Koneenkäyttäjäyhdistys”, Kotkas
ta, pyrki vuonna 1911 liiton osastoksi, mutta
asia jäi keskeneräiseksi. Yhteen aikaan Kot
kan yhdistys, jo ennen vuotta 1921, kulki
melkein virallisena liiton osastona liiton pöy
täkirjoissa ja oli uutterassa kirjeenvaihdossa
liittohallinnon kanssa, mutta lopullista yhty
mistä vaan ei tullut. Kuopiosta ilmoitettiin al
kupuolella vuotta 1917, että siellä aiotaan pe
rustaa koneenkäyttäjäyhdistys, josta tulisi
Suomen Konemestariliiton jäsen, mutta sitten
ei kuulunut asiasta sen enempää. Savonlinnan
Koneenkäyttäjäyhdistys sensijaan, joka myös
vakavasti yritteli jäsenyyttä liittoon, tunnus
tettiin liiton osastoksi 1 päivänä heinäkuuta
1917. Yhtyessään liittoon oli siinä 9 jä
sentä.
Joensuun ja Etelä-Saimaan konemestariyhdistysten suhteen tapahtui myös viipymisiä.
Elelä-Saimaan yhdistys tuli kuitenkin jo 27
p:nä helmikuuta 1921 liiton osastoksi, ollen
sen jäsenmäärä tällöin 16. Samaan aikaan oli
si Joensuun yhdistys myös päässyt liittoon,
mutta kun se kirjelmällään 19. 2. 1921 ilmoit
ti, että se kieltäytyi maksamasta korotettuja
jäsenmaksuja, jäi se siitä syystä edelleen lii
ton ulkopuolelle.

Såsom tidigare nämnts, anslöt sig Helsing
fors Svenska Maskinistförening år 1915 till
Finska Maskinmästarförbundet efter att hava
något dröjt med anslutningen till det
samma. Liknande åtgärder ha företagits
av en del andra maskinmästarföreningar innan slutlig åtgärd i frågan vidtagits.
Redan tidigare har omtalats, hurusom bl.a.
”Kymmene Älvdals Maskinistförening”, Kot
ka, år 1911 uttalade en önskan att bliva med
lem i förbundet, ehuru frågan sedermera icke
blev slutbehandlad. Någon tid, redan före år
1920, gällde Kotka avdelningen som en i det
närmaste officiell avdelning av förbundet i
protokollen samt var invecklad i en livlig
skriftväxling med förbundsstyrelsen, men de
slutliga åtgärderna för anslutningen till för
bundet uteblevo även här. Från Kuopio med
delades i början av år 1917, att man på or
ten ville starta en maskinistförening, vilken
skulle ansluta sig såsom medlem till Finska
Maskinmästarförbundet. Något vidare med
delande i saken avhördes emellertid ej. Ma
skinistföreningen i Nyslott däremot, vilken
även uttalat en önskan att få ansluta sig till
förbundet, godkändes såsom en avdelning i
detsamma den 1 juli 1917. Vid detta tillfälle
hörde till avdelningen 9 medlemmar.
Joensuu och Etelä-Saimaa maskinmästarföreningar dröjde även med anslutningen
till förbundet. Den sistnämnda anslöt sig dock
den 27 februari 1921 som avdelning till för
bundet, och var dess medlemsantal 16. Sam
tidigt hade även Joensuu föreningen godkänts
till avdelning i förbundet, men meddelade
densamma i en skrivelse av den 19. 2. 1921,
att den vägrade betala de förhöjda medlems
avgifterna, och förblev sålunda utanför för
bundet.
Maskinmästarnas organisationsarbete tyck
tes icke under en tid motsvara förväntan. Av-

Konemestarien järjestäytymistyö ei näyttä
nyt pitkään aikaan vastaavan odotuksia.
Osastojen jäsenhankinta ja nuorempien kone
mestarien liittyminen järjestöön oli jokseen
kin heikkoa.
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Huomattavana saavutuksena voidaan pitää
osaston perustamista Kotkaan v. 1923, jonne
sellaista sitä ennen jo monta kertaa oli tur
haan yritetty perustaa. Pitempiaikaisen kir
jeenvaihdon ja neuvottelujen jälkeen homma
sivat eräät kotkalaiset konemestarit koko
uksen 13 p:ksi toukokuuta 1923, johon liiton
asiamieskin saapui. Kokous muodostui perus
tavaksi kokoukseksi ja valittiin siinä osastolle
johtokunta sekä hyväksyttiin sille liiton osas
tojen mallisäännöt.
Tässä yhteydessä voitaneen mainita, että Suo
men Konemestariliiton vanhin osasto, joka tä
hän asti oli toiminut vanhojen sääntöjensä
mukaan ja ”Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys”-nimisenä, ilmoitti liittohallituksen koko
uksessa 14. 4. 1923 hakeneensa asianomaisen
vahvistuksen uusille, liiton mallisääntöjen mu
kaisille säännöilleen ja samalla ottaneensa vi
ralliseksi nimekseen ”Suomen Konemestarilii
ton Helsingin osasto”.
Vuoden 1925 kuluessa perustettiin yksi
uusi osasto, nimittäin Paraisten pitäjään Tu
run läänissä.
Uusia osastoja yhtyi liittoon vuoden ku
luessa 2, Raumalle ja Kuopioon. Viimeksimainitussa kaupungissa oli jo kauan ol
lut konemestariyhdistys ja oli yhdistyksellä
edustajansa Tampereella pidetyssä yleisessä
koneenkäyttäjien kokouksessakin, jossa Suo
men Konemestariliitto perustettiin, multa oli
vat kuopiolaiset syystä tai toisesta kuitenkin
jääneet liiton ulkopuolelle, kunnes vihdoin
kin nämä lähettivät edustajansa yleiseen ko
koukseen Viipuriin ja päättivät sen jälkeen
yhtyä liittoon. — Paraisten osasto, joka pe
rustettiin jo edellisenä vuonna, sai v. 1926
sääntönsä vahvistetuksi. — Kemiin koetettiin
liiton osastoa v. 1926 perustaa, mutta jäi asia
toistaiseksi avonaiseksi.
Vuonna 1929 saatiin Pitkäänrantaan pe
rustetuksi uusi osasto, nimeltä PohjoisLaatokan osasto. Osaston perustamista var
ten oli niinkuin jo huomautettiin, asiamie
hellä ollut laaja kirjeenvaihto eri konemesta
rien kanssa sekä Sortavalassa että Pitkä
rannassa. Lopuksi oli tuloksena se, että asia56

delningarnas anskaffande av nya medlemmar
och de yngre maskinmästarnas anslutning till
organisationen var ganska svag.
Som ett gott resultat kan dock nämnas ers
förbundsavdelnings grundande i Kotka 1923,
där en sådan redan förut många gånger för
gäves försökts bildas. Efter en längre korres
pondens och överläggningar arrangerade
några Kotka-bor igen ett maskinmästarmöte
till den 13 maj 1923, varvid även förbundets
ombudsman var närvarande. Mötet blev ett
konstituerande möte och valdes där en sty
relse för den nya avdelningen samt godkän
des för den förbundets mönsterstadgar.
I sammanhang härmed må nämnas att den
äldsta av förbundets avdelningar, ”Maskinist
föreningen i Finland”, meddelade på för
bundsstyrelsens möte den 14. 4. 1923, att den
hade sökt stadfästelse åt sina nya. enligt för
bundets mönsterstadgar gjorda stadgar och
att den samtidigt förändrat sitt officiella
namn till ”Suomen Konemestariliiton Helsin
gin osasto”.
Under år 1925 har en ny avdelning star
tats i Pargas, Åbo län.
Under år 1926 åter anslöto sig två nya
avdelningar, nämligen de i Raunio och Kuo
pio till förbundet. I den sistnämnda staden
hade redan länge funnits en maskinistförening
och dess representant var t.o.m. med då Fin
ska Maskinmästarförbundet grundades i Tam
merfors, men föreningen har dock av en eller
annan orsak blivit utom förbundet tills slut
ligen nu dessa, lydande upprepade uppmanin
gar, sände sin representant till det allmänna
mötet i Wiborg och beslöto därefter ansluta
sig till förbundet. — Pargas avdelning, som
grundats redan 1926, fick i likhet med Kuo
pio och Raumo avdelningar, sina stadgar
stadfästa år 1926. — I Kemi hade man år
1926 försökt grunda en avdelning av för
bundet, men saken stod ännu tills vidare
öppen.
År 1929 har endast en ny avdelningstartats, nämligen Norra Lario ga avdel-

Aikakauslehdet
Insinööri Markkulan eroamisen jälkeen ai
kakauslehtien toimittajan tehtävistä keväällä
1914, niinkuin jo aikaisemmin on mainittu,
hoiti tätä tointa hra J. E. Anderson, ollen hän
samalla kertaa sekä lehden toimittaja että sen
jakaja ja taloudenhoitaja. Hänen työskente
lyynsä oltiin erittäin tyytyväisiä, niin että hä
nelle vuonna 1917 annettiin tunnustukseksi
tehtäviensä tunnollisesta hoitamisesta erityi
nen pienempi palkkio.
Lehtien taloudellinen asema ja oikeastaan
koko liiton rahallinen asema oli tähän aikaan
heikonlainen. Varsinkin aikakauslehtien kus
tannukset, erikoisesti painatuskustannukset,
huomattavasti kasvoivat. Olipa jo kysymyk
sessä lehtien mahdollinen lakkauttaminenkin
vuoden 1918 alusta. Liittohallinnon kokouk
sessa 15 9 1917 esitti herra Anderson eron
pyynnön toimittajantehtävästään, koska hänen
aikansa ei oikein tahtonut riittää muun työn
ohessa tällaiseen rasittavaan lisätehtävään.
Liitohallinnon hartaasta pyynnöstä suostui
hän kuitenkin jäämään toimittajaksi vielä
edelleenkin vuodeksi 1918 samalla tavalla
kuin siihenkin asti.
Aikakauslehtien taloudellisen aseman pa
rantamiseksi korotettiin postitilaushinta 11
markaksi vuosikerralta. Hallitukselta anottiin
myös korotettua valtioapua vuodeksi 1918,
mikä apu sitten lehtien julkaisemiseksi mvönnettiinkin, nimittäin 3,500 markkaa vuodessa,
sensijaan että edellisinä vuosina oli saatu ai
noastaan 2,000 markkaa vuosittain.
mies saattoi liittohallitukselle sen kokoukses
sa huhtikuun 15 p:nä ilmoittaa, että edellisen
maaliskuun 27 p:nä oli Pitkärannassa pidetty
yleinen konemestareitten kokous, jossa lopul
lisesti oli päätetty perustaa konemestariyhdistys, joka osastona liittyi Suomen Konemestariliittoon. Osaston säännöiksi hyväksyt
tiin liiton osastojen mallisäännöt ja liittohal
litus hyväksyi osaston liiton jäsenyyteen heti.

Tidskrifterna.
Efter det ingeniör Markkula lämnat redaktörsposten för tidskrifterna våren 1914, skötte,
såsom tidigare nämts, herr J. E. Anderson
denna befattning samt omhänderhade samti
digt tidskriftens både redigering, distribution
samt ekonomi. Hans verksamhet till förbun
dets fromma uppskattades till fullo och be
slöt förbundsstyrelsen år 1917 tilldela ho
nom en mindre gratifikation såsom ett syn
ligt bevis på erkännande.
Tidskrifternas ekonomiska ställning, lika
som även hela förbundets i övrigt, var vid
denna lid rätt svag. I synnerhet kostnaderna
för tidskriften, i vilka tryckningskostnaderna
uppenbarligen utgjorde huvudbeståndsdelen,
hade kännbart ökats. Man var redan betänkt
på att tillsvidare indraga tidskrifterna frän
början av år 1918. A förbundsstyrelsens
möte den 15. 9. 1917 anhöll herr Anderson
om avsked från sin befattning emedan hans
lid icke mera tillät ett dylikt ansträngande
tillskottsuppdrag. På förbundsstyrelsens en
trägna anmodan gick han dock in på att
ning, vars hemort är Pitkäranta. An
gående startandet av denna avdelning hade
ombudsmannen såsom nämnts redan föregåen
de år varit invecklad i en vidlyftig korrespon
dens med maskinmästare både i Sordavala
och Pitkäranta, och var slutresultatet det, att
ombudsmannen kunde meddela förbundssty
relsen på densammas möte den 15 april 1929
om ett allmänt maskinmästarmöte i Pitkä
ranta den 27 mars, å vilket möte beslut fat
tats om grundandet av en ny maskinmästareförening, vilken som avdelning skulle ansluta
sig till Finska Maskinmästarförbundet och
vars namn skulle bliva Norra Ladoga avdel
ning av Finska Maskinmästarförbundet.
Som avdelningens stadgar godkändes förbundsavdelningarnas mönsterstadgar och god
kände förbundsstyrelsen utan dröjsmål den
nya avdelningen.
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Näihin aikoihin oli liiton keskuudessa
alettu ajatella jonkun sellaisen henkilön
ottamista liittohallinnon palvelukseen, joka
hoitaisi muitakin tehtäviä kuin ainoastaan sih
teerin toimen taikka aikakauslehden toimitta
misen. Ajateltiin yhdistää enemmän tehtäviä
samalle henkilölle ja maksaa hänelle myös
suurempi palkka. Kun seuraavan vuoden hei
näkuun 2 päivän kokouksessa liittohallinnon
monivuotinen sihteeri M. R. Johansson ilmoit
ti eroavansa sihteerin tehtävästään, tuli täl
lainen yhdistettyjen tehtävien toimi eli n. s.
asiamiestoimi päiväjärjestykseen.
Toimi julistettiin haettavaksi joulukuussa
1918 ja hakijoista valittiin asiamiehiksi konenemestari K. Dikert Vaasasta. Asiamies Dikertillä oli oikeastaan viisi tehtävää huollettavanaan: hän oli sihteeri ja rahastonhoitaja
sekä aikakauslehtien toimittaja, taloudenhoi
taja ja jakaja.
Hänen ehdotuksestaan siirrettiin aikakaus
lehtien painattaminen Vaasaan, missä sen pai
natus tuli huokeammaksi. Tulopuolen li
säämiseksi nostettiin aikakauslehtien tilaus
hinta postin kautta tilattuna 25 markaksi ko
ko vuodelta ja 14 markaksi puolelta vuodelta.
Syyskuun 24 p:n kokouksessa 1919 valtuu
tettiin hänet anomaan aikakauslehdille 6,000
markan suuruista valtioapua vuodeksi 1920.
Kuitenkaan ei näin suurta avustusta lehdille
myönnetty, vaan ainoastaan 4.000 markkaa.
Nämä moninaiset tehtävät eivät nähtävästi
olleet helpot yhden miehen hoitaa. Jo yhdek
sän kuukauden kuluttua toimittaja-sihteeri K.
Dikert liittohallinnon kokouksessa 2 p:nä lo
kakuuta 1919 ilmoitti, ettei hän taloudellisista
syistä enää voinut jatkaa asiamiestointa ja
pyysi eroa.
Tointa enempää haettavaksi julistamalta
liittohallinto kääntyi niiden toisten henkilöi
den puoleen, jotka samalla kertaa kuin herra
Dikert olivat tointa hakeneet. Ja tilalle otet
tiin sähköteknikko A. A. Eklund. Hän joutui
hoitamaan yhtä useata tehtävää kuin edel
täjänsäkin. Palkka oli 900 markkaa kuukau
delta. Mutta syyskuussa 1920 ilmoitti hänkin
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kvarstå vid sin befattning under år 1918 på
samma sätt som tidigare.
För att upphjälpa tidskrifternas ekono
miska ställning höjdes prenumerationspriset
till 11 mark för hel årgång. Av regeringen
anhölls om ökat statsunderstöd för år 1918,
vilket understöd även beviljades samt utgick
med Fmk 3,500 för året 1918, då anslaget
däremot under de tidigare åren utgjort en
dast Fmk. 2,000:— per år.
Vid denna tidpunkt hade förslag inom för
bundsstyrelsen gjorts angående en särskild
persons anställande i och för omhänderhavande av även andra förbundsstyrelsens ange
lägenheter än endast sekreterarens eller re
daktörens arbete. Man avsåg att förena flera
olika uppdrag på en hand samt ville åt denne
funktionär utbetala en något större ersätt
ning för hans arbete. Då förbundsstyrelsens
mångårige sekreterare M. R. Johansson å
möte den 2 juli anhöll om befrielse från sin
förtroendepost på grtind av bortflyttning från
orten, blev frågan åter aktuell.
Refattningen anslogs ledig att ansökas i
december 1918 och utsågs bland sökanden
övermaskinmästaren K. Dikert från Wasa.
Ombudsmannen Dikert hade fem olika
uppdrag inom förbundsstyrelsen: han var
samtidigt sekreterare, kassör, samt redaktör,
ekonom och distributör för tidskrifterna.
Jämlikt hans förslag överflyttades tryck
ningen av tidskriften till Wasa, varest den
enligt beräkning skulle bliva ekonomiskt
fördelaktigare. För att öka inkomsterna höj
des tidskriftens prenumerationspris vid pre
numeration genom posten till 25 mark för
hel samt 14 mark för halv årgång. Vid mö
tet den 24 september 1919 berättigades om
budsmannen att för tidskrifterna anhålla om
elt statsanslag av 6,000 mark för året 1920.
Ett så stort anslag erhölls dock icke, utan
endast 4,000 mark.
Dessa många uppdrag hava synbarligen
icke varit lätta att sköta, då de befunnit sig al
la ”på en hand”. Redan nio månader efter det

eroavansa syystä, että hän lähtee ulkomaille
opintojaan jatkamaan.
Kun asiamies Eklund oli pyytänyt eron toi
mestaan, kysyttiin, olisiko herra Anderson ha
lukas rupeamaan jälleen toimittamaan lehteä,
niinkuin ennenkin, ainakin siksi kunnes liittohallinto ennättäisi järjestää asiamiestoimen
uudelleen. Herra Anderson pyysi pari päi
vää miettimisaikaa.
Asema näytti todellakin vaikealta. Herra
Anderson laski, että vuonna 1921 olisi leh
destä menoja n. 60,000 mk., mutta tuloja vain
n. 39,000 mk., joten tappiota tulisi n. 21,000
mk., jos lehti ilmestyisi edelleen 12-numeroisena vuodessa. Liittohallinto ehdotti, että jul
kaistaisiin ainoastaan 4 numeroa vuodessa. Li
säksi liittohallinto teki ehdotuksen, osastoille
lähetettäväksi, että aikakauslehden tilaaminen
olisi pakollinen jokaiselle liiton jäsenelle, si
ten että lehteä lähetettäisiin kullekin osastolle
niin monta kappaletta kuin osastossa vuoden
vaihteessa oli jäseniä, ja että liitolle tuleva
jäsenmaksu siinä tapauksessa korotettaisiin
Smk:aan 50: — jokaista jäsentä kohti. Herra
Andersonin oli ilmoitettava tästä osastoille
ja vaadittava niiltä vastaukset viimeistään
1/11. 1920.
Loppuvuotena päätettiin julkaista enää ai
noastaan 2 numeroa kustannusten vähentämi
seksi. Herra Andersonille myönnettiin palk
kiota 500: — numeroa kohti.
Marraskuun 9 p:n kokouksessa esitettiin
vastaukset molemmilta Helsingin ja lisäksi
Turun, Porin, Vaasan ja Oulun osastoilta.
Viimeksimainitut hyväksyivät liittohallinnon
ehdotuksen, että lehteä ilmestyisi vuonna
1921 ainoastaan 4 numeroa, sekä samalla
myös, että kukin liiton jäsen oli velvollinen
tilaamaan lehden, jäsenmaksun ollessa 50 mk.
vuodessa, jolloin lehti tuli samaan mak
suun, Helsingin osastot eivät kuitenkaan kat
soneet voivansa mitenkään sellaiseen lehden
supistamiseen suostua; ennen oli jäsenmaksut
vaikka vieläkin enemmän korotettava. Lehti
oli saatava 12-numeroiseksi, niinkuin ennen
kin. Rahavaroja täytyi saada kokoon tähän
ja vielä myös muihin liittohallinnon tar-

herr Dikert tillträtt sin befattning meddelade
han å förbundsstyrelsens möte den 2 oktober
1919, att han av ekonomiska skäl icke mer
kunde åtaga sig ombudsmannaskapet samt
anhöll om avsked.
Utan att mera anslå tjänsten ledig vände
sig förbundsstyrelsen till de personer, vilka
tidigare samtidigt med herr Dikert ansökt
befattningen, och anställdes sedermera elektioteknikern A. A. Eklund såsom herr Dikerts efterträdare. Han kom sålunda att omhänderha lika många uppdrag som herr Di
kert för en månadslön av 900 mark. Men
i september 1920 anhöll även han om be
frielse från sin befattning, vilken anhållan
delvis hade sin grund i att han ville utom
lands fortsätta sina studier.
Efter det ombudsmannen Eklund anhållit
om befrielse från sitt uppdrag, tillfrågades
herr Anderson, huruvida man vore villig att
åtaga sig redigeringen av tidskriften såsom
tidigare — åtminstone tills förbundsstyrelsen
varit i tillfälle att ordna ombudsmannabefatlningen ånyo. Herr Anderson anhöll om ett
par dagars betänketid.
Tidskriftens ställning syntes verkligen syn
nerligen svår. Herr Anderson beräknade att
utgifterna för densammas utgivande under år
1921 skulle stiga till ungefär 60,000 mark
medan inkomsterna utgjorde endast c:a 39,000
mark, vadan förlusten bleve c:a 21,000 mark
om tidskriften utkomme med 12 nummer om
året. Förbundsstyrelsen föreslog, att tidskrif
ten skulle utgivas endast 4 gånger under ifrå
gavarande år samt föreslog åt avdelningarna,
att prenumerationen å tidskriften skulle göras
obligatorisk för envar förbundsmedlem så
lunda, att varje avdelning skulle tillställas
så många exemplar av tidskriften som anta
let medlemmar vid årsslutet utgjorde, samt
att medlemsavgiften till förbundet skulle hö
jas till Fmk 50:— per medlem. Herr An
derson skulle meddela avdelningarna detta
förslag samt infordra utlåtande om detsamma
före den 1. 11. 1920.
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peisiin. Liittohallinto omaksui tämän eh
dotuksen ja annettiin toimittaja J. E. Ander
sonin tehtäväksi hankkia osastoilta vastaukset,
suostuttaisiinko liiton jäsenmaksujen korotta
miseen tavalla, että ne maksettaisiin pro
senttina jäsenten vuosituloista erityisen astei
kon mukaan Ikts. esitystä jäsenmaksuista).
Elleivät osastot tähän suostuisi, pyysi liittohallinto, että sille jätettäisiin oikeus vapaan
harkintansa mukaan tuonnempana järjestää
sekä aikakauslehtien julkaisemista että myös
muut nyt kyseessä olleet liittohallinnon ta
loutta koskevat asiat.
Vielä samassa marraskuussa, sen viimeisenä
päivänä pidettiin toinen liittohallinnon kokous
ja tähän kokoukseen olivat vastaukset saapu
neet samoilta osastoilta kuin viime kerralla
kin. Useimmissa oltiin myöntyväisiä varojen
hankkimiseenkin nähden. Ei missään pyritty
enää aikakauslehden supistamiseen ja näin
oli lehden tulevaisuus taattu.
Vuosina 1922—25 ovat julkaisut ”Voima
ja Käyttö” — ”Kraft och Drift” ilmestyneet
kerran kuukaudessa, sisältäen 8 sivua tekstiä
kuten edellisinäkin vuosina, ja on niissä, paitsi
liiton tiedonantoja, ollut ammattialaa koske
via kirjoituksia, lyhyitä katsauksia konemestareita koskeviin päivän tapahtumiin j.n.e. —
ja on se jäsenmaksusta jaettu kaikille liiton
jäsenille. Tämänlaista etua, niin vaatimatto
mista jäsenmaksuista, ei mikään muu järjestö
maassamme liene jäsenilleen antanut. Herra
J. E. Anderson oli lehden vastaavana toimit
tajana kuolemaansa saakka, eli elok. 18
p:ään 1926. Hänessä menetti Suomen Konemestariliitto vhden toimeliaimmista jäsenis
tään.
Herra Andersonin kuoleman jälkeen us
kottiin aikakauslehtien toimittaminen liiton
asiamiehelle V. Siivelle ja päätettiin lehtien
vastaavaksi toimittajaksi merkitä liiton kun
niapuheenjohtaja herra E. E. Häggblom. Ai
kakauslehtien tekstisivumäärä lisättiin 8:sta
12 teen, mutta tilaushinta päätettiin siitä huo
limatta pitää entisellään. Kun lehtien toimit
tajan asuinpaikkana oli Hämeenlinna, muu60

Det beslöts att under slutet av året utgiva
endast 2 nummer av tidskriften i och för utgif
ternas minskande.
Till den 9 november hade utlåtanden in
kommit från Åbo, Björneborgs, Wasa och
Uleåborgs avdelningar. De sistnämnda god
kände förbundsstyrelsens förslag att tid
skriften under år 1920 skulle utkomma med
endast 4 nummer ävensom att prenumeratio
nen å densamma vore obligatorisk för samt
liga förbundsmedlemmar emot att medlems
avgiften skulle utgöra Fmk 50:— samt om
fatta även prenumerationsavgiften. Men Hel
singfors avdelningar ansågo sig icke i nå
got fall kunna vara med om ett sådant par
tiellt indragande av tidskriften; medlemsav
gifterna fingo istället ytterligare höjas, tid
skriften måste utkomma med 12 nummer per
år såsom hittills. Penningmedel måste kun
na anskaffas för detta ändamål liksom för
förbundsstyrelsens utgifter i övrigt. För
bundsstyrelsen omfattade även detta förslag
och erhöll redaktören J. E. Anderson i upp
drag att hos avdelningarna höra sig för, hu
ruvida de voro ense om ett sådant höjande
av medlemsavgifterna, att de skulle erläggas
med en bestämd procent av medlemmarnas
årsinkomster efter en speciell tabell. I Se re
ferat om medlemsavgifter). För den händelse
avdelningarna icke skulle vara med om sa
kens ordnande på detta sätt, skulle förbunds
styrelsen senare avgöra såväl frågan om tid
skriftens utkommande som andra nu ifrågakomna, förbundsstyrelsens ekonomi rörande
frågor.
Redan den sista november 1920 hölls
ett nytt styrelsemöte, varvid meddelades
att svar från avdelningarna numera in
kommit, från samma avdelningar som senast.
De flesta voro ense om att höja medlemsav
giften. Ingen ville vidare inskränka tidskrif
tens nummerantal och var densammas fram
tid räddad.
Under åren 1922—1925 ha tidskriferna
”Kraft och Drift” och ”Voima ja Käyttö "
liksom tidigare utkommit en gång i månaden

lettiin painatuspaikkakin Hämeenlinnaan
vuoden lopussa.
Aikakauslehtien 25-vuotisen olemassaolon
johdosta julkaistiin v. 1927 joulukuun nu
mero erikoisena 48-sivuisena juhlanumero
na. Tämän toimituskomiteana oli nimelli
sesti koko liittohallitus, vastaavana toimitta
jana ja taloudenhoitajana herra E. Hägg
blom sekä toimitussihteerinä herra V. Siipi.
Liiton aikakauslehdet ”Voima ja Kävttö'’
ja ”Kraft och Drift” ovat vuosina 1928—29
ilmestyneet samaan tapaan kuin aikaisemmin
kin. Liittohallinnon puheenjohtaja ylikone
mestari E. E. Häggblom on ollut niiden vastaa
vana toimittajana ja liittohallinnon sihteeri,
ylikonemestari V. Siipi on edelleen toiminut
niiden toimitussihteerinä. Julkaisuilla on näi
nä vuosina ollut 5,000 markan suuruinen valtioapu ja ne ovat painetut Hämeenlinnassa
Hämeen Sanomain kirjapainossa. Kun toimi
tussihteeri vuoden 1929 lopussa erosi toimes
taan päätettiin siirtää julkaisujen painatus
Helsinkiin, ja tehtiin silloin helsinkiläisen
kirjapaino Oy. Surdus Ab:n kanssa painatussopimus ja julkaisujen koko muutettiin yh
denmukaiseksi muiden samanlaatuisten jul
kaisujen kanssa, jotta se vastaisi nykyisiä
standardimittoja.
Vuoden 1930 alusta tuli lehtien toimitus
sihteeriksi liiton asiamies, insinööri J. Saraoja.
med 8 sidor text i varje nummer, och inneliöllo desamma, förutom förbundets medde
landen, facket omfattande artiklar, kort över
blick över dagens händelser, vilka särskilt
beröra maskinmästare o.s.v.
Tidskriften utdelades åt alla förbundets
medlemmar mot förbundsavgiften. En sådan
fördel torde ingen annan organisation i vårt
land vid denna tidpunkt ha givit sina med
lemmar.
Redigeringen av tidskrifterna omhänderhade herr J. E. Anderson ända till sin död
den 18 augusti 1926. Med honom mistade
Finska Maskinmästarförbundet en skicklig
och samvetsgrann arbetare.

Redaktionen a\ förbundets organ anför
troddes efter herr Anderson frånfälle tills
vidare åt förbundets ombudsman V. Siipi
och till ordinarie ansvarig redaktör utnämn
des förbundets hedersordförande herr E. E.
Häggblom, som i samråd med förbundets
kassör herr F. V. Heinilä åtog sig anskaf
fandet av annonser och omhänderhavandet
av ekonomin. Antalet av tidskrifternas
textsidor ökades från 8 till 12, men prenu
merationspriset beslöt man trots detta hålla
oförändrat. Då redaktionssekreterarens hem
ort var Tavastehus, överflyttades vid årsskif
tet även tidskrifternas tryckning till samma
ort.
I anledning av tidskrifternas 25-åriga till
varo utkom år 1927 tidskrifternas december
nummer såsom en särskild 48-sidig jubi
leumsnummer. Dennas redaktionskommitté
utgjordes formellt av hela förbundsstyrelsen.
Såsom ansvarig utgivare och tidskrifternas
ekonom fungerade herr E. E. Häggblom och
såsom redaktionssekreterare herr V. Siipi.
Förbundets tidskrifter ”Kraft och Drift”
samt ”Voima ja Käyttö” ha utkommit såsom
tidigare även under åren 1928—29. För
bundsstyrelsens ordförande, övermaskin
mästaren E. E. Häggblom har varit ansvarig
utgivare för desamma och har förbundsstyrel
sens sekreterare, övermaskinmästaren Viktor
Siipi fortfarande arbetat såsom redaktions
sekreterare för desamma. Tidskrifterna hava
under åren 1928—1929 åtnjutit ett statsan
slag om 5,000 mark och hava de tryckts i
Tavastehus å Hämeen Sanomats tryckeri.
Enär redaktionssekreteraren avgick från sin
befattning vid årsskiftet 1929—1930, beslöts
att tryckningen av tidskrifterna skulle över
flyttas till Helsingfors. I enlighet med detta
beslut ingicks avtal med A/B Surdus O Y om
tidskriftens tryckning. Beslut fattades även
om att ändra tidskrifternas format sålunda
alt det skulle motsvara de moderna standard
måtten för likadana tidskrifter.
Från början av året 1930 antogs förbun
dets ombundsman, ingeniör J. Saraoja till
tidskrifternas redaktionssekreterare.
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Liiton rahastot.

Förbundets fonder.

Varoventtiilirahasto.

Säkerhetsventilfonden.

Liiton alkuaikana perustettiin lahjavaroista
rahasto, jonka niinenä oli ”Varoventtiilira
hasto”. Vuonna 1910 merkittiin tilille ensimäinen erä. Rahasto ei kuitenkaan ottanut
karttuakseen pitkään aikaan syystä, että lii
tolla ei ollut sellaisia ylimääräisiä varoja,
joita mainittuun rahastoon olisi voinut siirtää
eikä liitolla myöskään ollut onnea saada vas
taanottaa suurempia lahjoituksia sen kartut
tamiseksi. Tämän johdosta rahasto kitui noin
10 vuotta näyttämättä minkäänlaisia elon
merkkejä.

I början av förbundets verksamhet grunda
des en fond under namnet. ”Säkerhetsventil
fonden” av donerade medel. Ar 1910 fördes
på kontot det första beloppet. Fonden tycktes
dock icke tillväxa under en längre tid
grund av att förbundet ej ägde sådana överloppsmedel, vilka kunde transporteras å sag
da fond och hade förbundet ej heller nöjet att
emottaga doneringar. Till följd av detta var
fondens existens helt obetydlig under 10 år
och utan några livstecken.
Det första stötet i och för fondens till
växt gavs av Svenska Maskinbefälsförbun
det i Sverige år 1921, då vid utbruten strejk
detsanuna meddelade, att det önskade under
stöd från vårt förbund, ifall strejken blev
långvarig. Med anledning av detta medde
lade förbundet sina avdelningar, att varje
medlem för detta ändamål måste avlägga
minst Fmk 40:—. Strejken slutade dock i
Sverige tidigare än man förmodat och kolle
gerna på andra sidan viken meddelade tack
samt att något pekuniärt understöd för dem
icke behövde reserveras.
Medel voro dock redan samlade och med för
bundsstyrelsens och avdelningarnas godkän
nande överfördes dessa medel till ”Säkerhets
ventilfonden.” Detta tillägg var av stor bety
delse för fonden och den 28 december 1922
godkändes stadgar för densamma, enligt vilka
varje medlem i förbundet torde avlägga en
avgift, minst 10 % av förbundsavgifter.

Ensimmäisen tuntuvamman sysäyksen ra
haston kartuttamiseen antoi Ruotsissa vuonna
1921 puhjennut lakko, jolloin sikäläinen
Svenska Maskinbefälsförbundet ilmoitti liitol
lemme, että he toivovat saavansa tarpeen vaa
tiessa avustusta liitoltamme, jos lakko tulee
olemaan pitkäaikainen. Tämän johdosta il
moitti liittohallinto osastoille, että jäsenien
täytyi suorittaa tätä mahdollisesti annettavaa
avustusta varten vähintäin 40 markkaa. Lakko
loppui kuitenkin Ruotsissa odotettua nopeam
min ja virkaveljemme lahden toiselta puolelta
ilmoittivat samalla kiittäen, että heitä varten
koottua mahdollista rahallista avustusta ei
tarvitse enää varata heitä varten.
Rahat olivat kuitenkin jo koossa ja liittohallinnon esityksestä ja osastojen hyväksymi
sellä siirrettiin varat ”Varoventtiilirahastoon”
Rahaston täten saatua tuntuvan varallisuuden
laadittiin sille säännöt, jotka hyväksyttiin jou
lukuun 28 p:nä 1922 ja joissa sen kartutta
miseksi sanotaan, ”että jokainen liiton jäsen
suorittaa rahastoon maksun, joka tekee vähin
täin 10 % liittomaksuista”. Rahaston toivot
tiin tulevan suureksi hyödyksi liiton toimin
nalle ja antavan järjestölle sen turvallisuu
den tunteen, jota se koko olemassaolonsa on
kaivannut.
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Denna fond önskades bliva till stor nytta
för förbundets verksamhet och giva förbundet
den trygghetskänsla, som det under hela sin
tillvaro saknat.
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Taulukko, joka osoittaa liiton rahastojen karttumisen.

Tabell utvisande ökning av
förbundets fonder.
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Rakennusrahasto.
Niistä tehtävistä, joita liiton viides yleinen
kokous Viipurissa 26—27 p:nä maalisk. 1926
liittohallinnolle antoi, on se v. 1927 käsitel
lyt loppuun liiton rakennusrahaston perusta
misen. Säännöt valmistettiin alkuvuodesta,
niin että ne voitiin jättää liiton maaliskuun 28
p:nä pidetyn vuosikokouksen vahvistettaviksi.
Eräät liiton jäsenet lahjoittivat rakennusra
haston pohjarahastoksi noin 7,000 markkaa
ja liiton vuosikokous päätti siirtää rakennus
rahastoon yhteensä 8,700 markkaa.
Asiamiesrahasto.
Liiton asiamiesrahaston säännöt valmistet
tiin ja vahvistettiin vuonna 1926 ja siirrettiin
siihen samana vuonna liittokokouksen pää
töksen mukaan liiton yleisestä rahastosta
Smk. 100,000:- .
Rahastoa kartutetaan vuosittain ja on sen
tarkoituksena kartuttuaan tarpeeksi suureksi
saada vuotuinen asiamiespalkkio mainitun ra
haston korkovaroista suoritetuksi.

Tulli- ja Luolsilaitoksen alaisten
konemestareiden palkkauskysymys.
Vuodesta 1919 alkaen on liittohallinto jär
jestellyt Tulli- ja Luotsilaitoksen palveluk
sessa olevien konemestareiden palkkausasiaa,
jonka järjestämisen voidaan sanoa olleen
”kiven takana”.
Liittohallinto on usealla kirjelmällä kään
tynyt osastojensa puoleen, pyytäen heiltä
lausuntoa asiassa. Saamiensa lausuntojen pe
rusteella on liittohallinto sitten lähettänyt
palkkausehdotuksensa Valtioneuvostoon, Me
renkulkuhallitukseen ja Tullilaitokseen hy
väksyttäviksi. Tämä tehtävä ei ole kuiten
kaan ollut kädenkäänteessä ratkaistavissa,
vaan oli liittohallinnon pakko tehdä useita
audienssejä” asianomaisiin virastoihin ja
kerran m.m. silloisen pääministeri Vennolan
luo. joka henkilökohtaisesti lupasi ottaa
asiamme ajamisen, toivoen saavansa sen järjestetvksi suotuisaan suuntaan. Kauan ei sit-

Förbundels Byggnadsfond.
Av uppdrag, som det femte allmänna för
bundsmötet den 26—27 mars 1926 gav till
förbundsstyrelsen, har denna under året 1927
slutbehandlat grundandet av förbundets bygg
nadsfond. Stadgarna utarbetades så att man
kunde lämna dem till årsmötets godkännande
och stadfästande den 28 mars. Några för
bundsmedlemmar donerade till byggnadsfon
dens grundfond omkring Fmk 7,000: — och
årsmötet beslöt till byggnadsfonden överföra
sammanlagt Fmk 8,700: — av 1926 års över
skottsmedel.
O mbudsmannafonden.
Stadgarna för förbundets ombudsmannafond utarbetades och stadfästes år 1926 och
överfördes till densamma från förbundets all
männa fond samma år Fmk 100,000:— en
ligt det allmänna förbundsmötets beslut.

Lönefrågan beträffande maskin
mästare i Tull- och Lotsstyrelsens
tjänst.
Ända från år 1919 har förbundsstyrelsen
försökt ordna lönefrågan för maskinmästare
i Tull- och Lotsstyrelsens tjänst, vilken fråga
hela tiden varit mycket ”knepig”.
Förbundsstyrelsen har med många skrivel
ser vänt sig till sina resp. avdelningar med
anhållan om utlåtande i saken. Efter detta
har förbundsstyrelsen vänt sig till Statsrådet,
Sjöfartsstyrelsen och Tullstyrelsen med an
hållan om denna frågas godkännande. Frå
gan kunde ej avgöras i en handvändning, och
måste bl.a. vissa ”audienser” göras hos ve
derbörande, bl.a. hos dåvarande statsminister
Vennola, vilken godhetsfullt lovade taga
hand om saken. Efter detta dröjde det icke
heller länge förrän maskinmästarnas löner
förhöjdes, dock icke så högt som förbundssty
relsen föreslagit.
ten enää kestänytkään ennenkuin asianomais
ten konemestarien palkkaustasoa nostettiin, ei
kuitenkaan aivan niin korkealle kuin liittohal
linto oli esityksessään ehdottanut.

Liiton jäsenmerkki.

Förbundets medlemsmärke.

Pitemmän ajan kuluessa on ollut kysymvs
jonkunlaisen näkyväisen konemestarimerkin,
sormuksen t.m.s. hankkimisesta liiton jäse
nille.
Kun asiasta oli keskusteltu useassa kokouk
sessa. antoi liittohallinto v. ]917 asettamal
leen toimikunnalle tehtäväksi hankkia luon
noksen tällaista merkkiä varten. Toimikunta
julisti luonnoskilpailun ja sai useita ehdotuk
sia luonnoksiksi. Näitä arvosteltaessa tultiin
siihen, että luonnokset 10’ ja 132 saivat kum
pikin liittokokoukselta II palkinnon sekä luon
nos N:o 9 kiitosmaininnan. Mitään näistä
luonnoksista ei kuitenkaan hyväksytty liiton
merkiksi, vaan julistettiin uusi kilpailu. Tä
män tuloksena oli 6 uutta luonnosta, joihin
kaikkiin sisältyi jo aikaisemmin palkittujen
luonnosten pääkuviot, paitsi lukuisia muita
konemestariammattikunnalle vähemmän sopi
via merkkejä. Lopuksi kuitenkin liittohallin
non asettama valiokunta pääsi yksimielisyy
teen siitä, ettei mitään näistä luonnoksista
käytettäisi liiton merkiksi, vaan että tarkoi
tukseen hyväksyttäisiin hra M. R. Johanssonin
laatima luonnos, jossa oli pääkuviona jonkun
lainen ulkopuolelta kirkas vauhtipyörä, jossa
vauhtipyörän sisäpuolella oleva hammasratas
ja pyörän värttinät olivat valmistetut sinises
tä emalj ista. Vauhtipyörän päällä kolmilehtinen potkuri, kullasta valmistettuna. Liittoko
kouksen päätettyä, että liitton merkki valmis
tetaan kantasormukseksi, ehdotti toimikunta
eri kuvioinen valmistamista seuraavasti:
vauhtipyörä teräksestä ja potkuri kullasta kul
taisen kantasormuksen kannaksi. Toimi
kunta oikeutettiin teettämään nähtäväksi yh
den mallisormuksen yllä kerrotun selostuksen
mukaisesti teräksestä ja kullasta valmistet
tuna. Sittemmin esitettiin mallisormus liitto
kokoukselle, joka sen hyväksyi.
Koska useat pitivät tällaista sormusta liian
kalliina, antoi vuoden 192t> yleinen liittoko
kous liittohallinnolle tehtäväksi jonkun huo
keamman, rintaneulan t.m.s. muotoisen jäseu-

Redan under tidigare år hade frågan om
anskaffandet av ett synligt märke i form ar
en ring e. dyl., utvisande medlemskap i för
bundet, varit på tapeten, utan att dock för
anleda positiva åtgärder.

5

Sedan frågan diskuterats å flere möten år
1917 hade förbundsstyrelsen uppdragit åt en
därför tillsatt kommitté att anskaffa förslag till
ett dylikt synligt märke. Sedermera utlyste
kommittén pristävlan betr. skisser samt er
höll flere förslag därtill. Bedömandet av
dessa resulterade uti, att projekten 10’ och
132 vid förbundsmötet belönades med var sitt
andra pris samt att projektet N:o 9 erhöll
ett hedersomnämnande. Intet av dessa för
slag antogs dock som grund för ett blivande
förbundsmärke, utan utlystes en ny pristäv
lan, vilken som resultat gav 6 nya projekt,
alla dock innehållande de redan prisbelönade
projektens huvudfigurer, förutom en hel hop
andra för maskinistkåren icke passande
emblem. Slutet på det hela blev att den av
styrelsen utsedda kommittén enades om att
ingen av dessa projekt godkändes men atl
såsom förbundsmärke antogs en av herr M. Ii.
Johansson uppggjord eskiss, föreställan
de ett slags blankt svänghjul, vari den inre
kuggkransen jämte hjulets ekrar voro gjorda
i blå emalj. Ovanpå svänghjulet en treblad ig
propeller i guld. Sedan förbundsmärket av
det tredje förbundsmötet beslutits utföras i
form av en klackring har kommittén före
slagit att figurerna utföras: svänghjulet av
stål och propellern av guld såsom klack
en ring av guld. Kommittén berättigades alt
beställa en modellring av stål och guld enligt
ovannämnd beskrivning. Modellen förevisa
des sedermera.
pä

Emedan flere medlemmar ansågo ringen
för dyr, gav det allmänna förbundsmötet år
1926 åt förbundsstyrelsen i uppdrag alt
skaffa åt förbundet ett billigare märke i form
av en bröstnål e. dvl.
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Liittohallinnon ulospäin
suuntautuva toiminta.

Förbundsstyrelsens utåt
riktade verksamhet.

Se taloudellinen ahdinkotila, mikä maail
mansodan maininkeina jo sen kestäessä ja
osaksi sen jälkeen ulottui meidänkin maa
hamme, sekä eräät sosiaaliset kysymykset,
jotka sodanaikaa seuraavina ”kansanvallan
pyrkimyksinä tuntuivat yhteiskunnallisessa
elämässä, aiheuttivat — lukuunottamatta
suoranaisia vallankumouksellisia päähänpisto
ja — verrattain kiihkeitä taloudellisten etu
jen ristiriitoja, joiden tasaannuttamiseksi saa
liin pitää lukemattomia sovitteluja ja neuvot
teluja, ennenkuin elämä taas pääsi kulkemaan
rauhallista rataansa.
Eräs näistä kiihkoisista yhteiskunnallisista
kysymyksistä noin vuosina 1917—1921 ja
osaksi vielä pari vuotta jälkeenpäinkin, oli
palkannauttijain vaatimus palkkausasioitten
tarkistamisesta ja parannusten aikaansaamises
ta niissä. Etenkin Suomessa, missä rahan arvo
oli alkanut pahasti laskea ja lopuksi rahayk
sikkö kokonaan täytyi muuttaa 10-kertaista
pienemmäksi entistään, oli luonnollista, että
palkkausasiat ennen tuohon lopulliseen tulok
seen pääsemistä, olivat hyvin häilyvällä ja
epävarmalla pohjalla.
Kun taloudellinen elämä — sekä maail
mansodan että vielä lopuksi sisällisen sodan
takia — oli pahasti lamaannustilassa, oli ym
märrettävää, etteivät palkannauttijat tätä

Det ekonomiska trångmål, vilket som en
efterföljd av världskriget och delvis redan me
dan detsamma pågick sträckte sig även till
vårt land, samt en del sociala frågor, vilka
som ett utslag av det kriget åtföljande ”folk
väldet” gjorde sig kännbara i samhällslivet,
förorsakade — utom direkt revolutionära in
fall — rätt intensiva konflikter, för vilkas bi
läggande oräkneliga konferenser och kompro
misser erfordrades innan samhällslivet åter
tog sin regelrätta gång.
En av de frågor, vilka livligast sysselsatte
samhället under åren 1917—1921 samt delvis
ännu ett par år efteråt, var löntagarnas yrkan
på avlöningsfrågans justering samt ernåendet
av en förbättring i densamma. Särskilt i Fin
land, där penningevärdet begynt nedgå i be
tänklig grad tills det slutligen utgjorde en
dast en tiondedel av det tidigare, var dennaturliga påföljden den att avlöningsfrågorna
under denna tid av bristande stabilitet i det
finansiella livet befunno sig i ett tillstånd av
allmän osäkerhet.
Då det ekonomiska livet befann si"1 i
ett tillstånd av svår depression såsom en di
rekt följd av världskriget, var det natur
ligt att löntagarnas bemödanden icke genast
kröntes med framgång. De följande kapitlen,
i vilka Finska Maskinmästarförbundets bemö
danden i detta avseende behandlas, delvis i
samarbete med andra, delvis ensamt, samt de
motigheter förbundet haft att kämpa emot,
belysa för sin egen del rätt klart de dåva
rande förhållandena.

merkin hankkimisen liiton jäsenille, joka
sittemmin teetettiinkin ja hyväksyttiin käytän
töön otettavaksi.
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Laiva konemestarien
tariffit.

Tariffen för sjöångmaskinmästare.

Vuoden 1917 vuosikertomuksessa kerro
taan, että meri-koneenkäyttäj ien minimipalkkatariffi, joka oli esitetty III:ssa liittokokouk
sessa 22—24, 2 1917 ja siellä hyväksytty,
jätettiin liittohallinnon täytäntööpantavaksi
silloin kun katsottiin hetken olevan sopivan, ja
oli sen silloin esitettävä asia laivanvarusta
jille ja ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin,
joita asia vaati.
Tästä huolimatta Turun osasto pyysi maa
liskuussa että tämä tariffi olisi ainakin Tu
russa vietävä läpi siten, että se olisi voimassa
jo purjehduskauden alkaessa ja että uudel
leen laadittuun tariffiin pantaisiin vaatimus,
että laivanvarustajat ovat velvolliset vakuut
tamaan 20,000 markan sotavahinkovaaran tai
maksamaan henki-, tapaturma- ja invaliidipalkkion sekä 2,000 markan hyvityksen jo
kaista näiden laivanvarustajien palveluksessa
olevaa koneenkäyttäjää kohti, joka sodan ai
heuttamassa onnettomuustapauksessa menet
tää henkensä tai työkykynsä tai jolta tava
roita joutuu hukkaan.
Hallinnolle aiheutui tästä nyt kiirellinen
työskentely, kun sillä ei ollut enää kuin muu
tamia viikkoja käytettävänään ja nyt jo oli
purjehduskauden pestauksia tehty muutamiin
laivoihin. Hallinto teki tariffiehdotukseen
kaikki III :n liittokokouksen huomauttamat
muutokset sekä lisäsi Turun osaston esittämät
vaatimukset, tehden kuitenkin näihin sellai
sen muutoksen, että sotaonnettomuuden ai
heuttamassa kuolemantapauksessa vaaditaan
Smk. 10,000, eli se summa, jonka Suomen
Höyrylaivaosakeyhtiö jo oli koneenkäyttäjilleen myöntänyt. Sitten tariffi kiireesti paina-

I årsberättelsen för år 191 7 omnämnes, aLt
en minimilönetariff för ångfartygsmaskinister, vilken tariff förelagts III allmänna
förbundsmötet den 22—24 februari 1917 och
av detsamma godkänts, lämnat åt förbunds
styrelsen att av densamma genomdrivas vid
därför lämplig tidpunkt. Förbundsstyrelsen
erhöll av mötet uppmaning att vidtaga alla
saken påkallade åtgärder.
Äbo avdelningen anhöll i mars, sam
ma år att denna tariff åtminstone i Äbo
borde genomföras, sä att densamma skulle
gälla redan vid seglationstidens begyn
nelse och att tariffen skulle inrymmas den
fordringen, alt skeppsredarna äro skyldiga
att upptaga en 20,000 marks krigsskadeförsäkring eller inbetala premien för en liv-,
olycksfalls- och invaliditetsförsäkring samt
dessutom erlägga en gottgörelse om 2,000
mark åt varje i deras tjänst stående maski
nist, som vid någon av kriget förorsakad
olyckshändelse förlorar livet eller sin arbets
förmåga eller också går förluslad sina tillhö
righeter.
Detta var för styrelsen en brådskande upp
gift, då den icke hade mera än några \eckor
till sitt förfogande och redan nu avtal för
den koiinnande seglationstiden gjorts med
manskapet på några båtar. Styrelsen intog i
larifförslaget alla å III förbundsmötet före
slagna ändringar och därtill de av Äbo avdel
ningen framställda fordringarna, men vidtog
dock beträffande dessa sådan ändring, att vid
dödsfall, förorsakat av krigsolycka, skulle
fordras Fmk 10,000:— eller samma summa,
som Finska Ängfartygs Aktiebolaget redan

asiaansa vähällä saaneet eteenpäin viedyksi.
Seuraavat luvut, joissa Suomen Konemes
tariliiton pyrkimyksiä tässä suhteessa, mil
loin yksinään, milloin yhteistoiminnassa

toisten kanssa, kerrotaan sekä toiselta puo
len niitä vastuksia, joita asiassa saatiin kes
tää, selostetaan, kuvastavat osaltaan tilannet
ta jotenkin selvästi.
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lettiin ja lähetettiin maan laivanvarustamoille, seuraten sen mukana vielä painettu kiertokirjelmä, jonka olivat allekirjoittaneet liittohallinnon puheenjohtaja ja sihteeri.
Tämä liiton tariffi ei kuitenkaan tullut sel
laisenaan koskaan asianomaisella taholla voi
maan. Maan suurin laivanvarustamo Suo
men Höyrylaivaosakeyhtiö — joka juuri ensi
sijassa koetettiin saada se hyväksymään —
asettuikin jyrkästi vastarintaan, liittohallin
non sihteerin käsityksen mukaan ei niin pal
jon palkkojen ja vakuutusten vuoksi, kuin
eräitten muitten pykälien sisällön vuoksi, joi
ta vastaan höyrylaivojen päällystökunta liu
kasti asettui. Sopimusten vaatimuksiin kuu
lui m.m. se, että konemestarin tuli olla
oikeutettu aterioimaan salongissa muun pääl
lystön kanssa, koska myöskin konemestari
oli luettava päällvstöön. Vasta sitten kun tämä
(varsinainen I päällystö suljettiin pois neuvot
teluista. päästiin johonkin tulokseen, tosin
vasta monien kokousten, kirjelmien, puhelin
keskustelujen ja suullisten neuvottelujen jäl
keen. Tällävälin oli muodostettu uusi Suo
men Laivanvarustajaliitto, joka oli voima
kas järjestö, ja sen kanssa täytyi nyt siis
päästä yksimielisv y teen. Sopimus hyväksyttiin
molemminpuolisesti 4 p:nä toukokuuta 1917.
Suomen Laivanvarustajaliittoon, jonka esi
mies oli kauppaneuvos Lars Krogius, kuului
vat seuraavat vhtiöt: Suomen Höyry laivaosakevhtiö, Ängfartygsaktiebolaget Finska Lloyd,
Vasa Nordsjö Ångbåts Aktiebolag, Helsing
fors Ångfartygs aktiebolag, Finska Bergningsaktieholaget Neptun, Mäntvluodon Höyrylai
va Osakeyhtiö sekä Rederiaktiebolagel Silvia
ja Rederiaktiebolaget Fylgia. Myöhemmin.
10 7 1917, yhtyi siihen liittoon myös Äng
fartygsaktiebolaget Transit, Turusta.
Alkuperäisen tariffin vuodelta 1917 hy
väksyivät sensijaan laivanvarustajaliittoon
kuulumattomat toiminimet Ängbåts Aktiebo
laget Åland, Turussa, ja Mauritz Holmberg,
Turussa, Aktiebolaget Brändö Villastad. Ju
lius Tallberg. Nyländska Skärgårds Aktie
bolaget, Helsingissä, Hövryvenhe O.-V. Ky68

ullovat åt sina maskinister. Sedan lät inan
skyndsamt trycka tariffen och översände den
till landets rederier bifogande ett ävenledes
tryckt cirkulär, undertecknat av förbundsstyrrelsens ordförande och sekreterare.
Denna av förbundet önskade tariff blev
dock icke i denna form antagen på veder
börligt håll. Landets största rederi, Finska
Ångfartygs Aktiebolaget — som man i främ
sta rummet sökte förmå att godkänna den
samma — ställde sig bestämt avvisande, en
ligt den uppfattning förbundsstyrelsens sek
reterare härom hade, icke så my cket på grund
av löneanspråken och försäkringarna utan i
synnerhet till följd av innehållet i de andra
paragraferna, vilket innehåll ångbåtarnas be
fälhavare bestämt ogillade. Bland fordrin
garna i dessa paragrafer fanns bl.a. den be
stämmelsen, att maskinmästare borde vara
berättigad atL intaga sina måltider i salongen
tillsammans med det övriga chefsskapet, enär
också maskinmäslare borde räknas tillhöra
detta chefsskap. Först sedan detta chefsskap
uteslutits från dessa rådplägningar, kom man
till något resultat, dock endast efter många
sammanträden, skriverier, telefonsamtal och
muntliga överläggningar. Under tiden hade
'Finska Skeppsredarförbundet bildats, en
mäktig organisation, och med detta måste
man således nu komma överens. Den överens
kommelse, som sålunda ernåddes, var icke
liktydig med förbundsstyrelsens tariff, men
kom densamma ganska nära. Överenskommel
sen undertecknades å ömse sidor den 4 maj
1917.
Till Finska Skeppsredarförbundet, vars
ordförande var kommerserådet Lars Krogius,
hörde följande bolag: Finska Ångfartygs
Aktiebolaget, Ängfartygsaktiebolaget Finska
Lloyd, Wasa Nordsjö Ångbåts Aktiebolag,
Helsingfors Ångfartygs Aktiebolag, Finska
Bergningsaktiebolaget Neptun, Mäntyluoto
Ångfartygs Aktiebolag ävensom Rederiaktie
bolaget Silvia samt Rederiaktiebolagel Fyl
gia. Senare, den 10 7 1927, anslöt sig till
detta förbund jämväl Ängfartygsaktiebolaget
Transit i Åbo.

mi, Heinolassa, S S Suomi, Jyväskylässä, ja
Den ursprungliga tariffen av är 1917 god
kändes däremot av följande, till skeppsredar
Luotsihallitus.
Helsingin osastolta liittohallinnolle syksyl förbundet icke hörande firmor: Ångbåts Ak
lä samana vuonna tulleen kirjeen johdosta, tiebolaget Åland i Åbo och Mauritz Holm
joka pääasiallisesti koski maakoneenkäyttä- berg i Åbo, Aktiebolaget Brändö Villastad.
jien tariffia, oli liittohallintoa myös kehoi- Julius Tallberg, Nyländska Skärgårds Aktie
lettu tiedustamaan toisten osastojen mielipi bolaget i Helsingfors, Ångbåts A.B. Kymi i
dettä siitä, eikö liittohallinnon olisi sanot Heinola, S S Suomi i Jyväskylä samt Lotstava irti laivanvarustajaliiton kanssa 4 5 1917 styrelsen.
tehty sopimus. Hallinto kutsui Helsingin
Med anledning av en skrivelse rörande i
molemmat osastot yhteiseen kokoukseen, joka huvudsak utarbetande av tariff för lantmaskipidettiin 10 p:nä lokakuuta 1917, ja oli täs nister, vilken skrivelse tillställts förbundssty
sä kokouksessa myös pidetty erinäisiä sopi relsen av en Helsingfors avdelning på hösten
muksen kohtia epäonnistuneina, joten sopi samma år, hade man uppmanat förbundssty
muksen irtisanomista yhteisesti vaadittiin. relsen att också förfråga sig angående de öv
Liittohallinto oli kuitenkin sitä mieltä, että riga avdelningarnas mening, huruvida ej för
aika sopimuksen irtisanomiseen nyt oli aivan bundsstyrelsen borde uppsäga det med
sopimattomasti valittu, jopa suorastaan arve Skeppsredarförbundet den 4 maj 1917 in
luttava — jolla tarkoitettiin kai myös poliit gångna avtalet, varför styrelsen sammankal
tista tilannetta — josta syystä liittohallituksen
lade Helsingfors bägge avdelningar till ett
mielestä oli varsin epätietoista, voitaisiinko gemensamt möte, som hölls den 10 oktober
sellaista sopimusta enää uudelleen saada ai 1917. Mötet ansåg ock särskilda i överens
kaan. Tämän perusteella kehoitti hallinto se kommelsen upptagna stipulationer misslyc
kä Helsingin että Turun osastoja, jotka ensi kade, varför dess uppsägning av båda avdel
sijassa olivat tällaisen ehdotuksen tehneet, lä ningarna påyrkades. Förbundsstyrelsen var
hettämään liittohallinnolle tiedon tarkkoine dock själv av den åsikt, att tidpunkten för
perusteluineen siitä, mitä muistutuksia tätä so uppsägningen nu var mvcket illa vald, ja rent
pimusta vastaan 4 p:ltä toukokuuta oli ole av kritisk — varmed väl avsägs det politiska
massa sekä tekemään selvät muutosehdotukset läget — varför det enligt förbundsstyrelsens
tariffiin. Vielä Viipurin osastoltakin saapui mening var synnerligen osäkert, huruvida en
kehoitus tariffin irtisanomiseen, ja vuosiko dylik överenskommelse alls mera ånyo kunde
kouksessa 27 12 1917 luettiin Helsingin ruot fås till stånd. På grund härav uppmanade
salaisen osaston sekä eräitten laivanvarustaja- styrelsen såväl Helsingfors som Åbo avdel
liiton palveluksessa olevien konemestarien ningar, vilka i främsta rummet kommit fram
lähettämät kirjeet, joissa lausuttiin olevan med dylikt förslag, att till förbundsstyrelsen
yleisenä toivomuksena, että tämä sopimus en insända uppgift med noggrann motivering pä
si tilassa sanottaisiin irti ja että liittohallinto vilka anmärkningar gjordes mot över
laatisi uuden ehdotuksen sekä palkkoihin että enskommelse av den 4 maj ävensom inkom
muihin sopimuksen kohtiin nähden.
ma med tydligt avfattade ändringsförslag rö
Näiden kirjelmien ja niissä osittain uhkaa- rande ifrågavarande tariff. Också från avdel
vassakin muodossa lausuttujen mielipiteitten ningen i Wiborg anlände ännu en uppma
johdosta päätettiin, että liittohallinto lähettää ning att uppsäga tariffen och vid årsmötet
laivanvarustajainliiton esimiehelle kauppa den 27 december 1917 upplästes från Hel
neuvos Krogiukselle kirjallisen irtisanomisen singfors svenska avdelning och av vissa i
sopimuksesta. Puheenjohtaja toimi niin, että Skeppsredarförbundets tjänst varande maskin
irtisanomisaika oli alkava joulukuun viimei mästare insända skrivelser, i vilka såsom ett
senä päivänä ja päättyen 30 p:nä kesäkuuta allmänt önskningsmål uttalades, att denna
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1918. Lisäksi asetettiin 6-miehinen valiokun
ta laatimaan saapuneiden ainesten ja valitus
ten perusteella uutta tariffiehdotusta.
Jo seuraavassa kokouksessaan tammikuun
] 1 p :nä 1918 sai liittohallinto käsiteltäväk
seen komitean laatiman uuden minimipalkkatariffin ja sopimusluonnoksen esitettäväksi
laivanvarustajain liitolle uutena sopimuk
sena. Asian käsittely jäi tässä kokouksessa
kuitenkin keskeneräiseksi, sillä kokous lope
tettiin esiintyneiden liikennehäiriöitten vuok
si kaupungissa tavallista aikaisemmin. Kah
dessa seuraavassa kokouksessa, 14 ja 17 p:nä
tammikuuta, jatkettiin tariffiehdotuksen tar
kastusta sekä laadittiin selvitykset ja perus
telut, mitkä sitten jo saman kuun 19 p:nä lä
hetettiin Suomen Laivanvarustajaliiton esimie
helle herra L. Krogiukselle.
Aluksi kerrotaan kauppaneuvos Krogiuksen pitäneen tätä kirjallistakin irtisanomista
vain jonkunlaisena kevyenä pilantekona, mut
ta saatuaan näin nopeasti jo uudet ehdotuk
setkin uudeksi sopimukseksi, otti hän asian
huomioonsa. Mitään vastausta ei yhtyneit
ten laivanvarustajien taholta kuitenkaan pit
kään aikaan kuulunut, ja on muistettava, että
tähän aikaan vallitsivat maassa levottomat
olot, jolloin monenlaisissa asioissa jäätiin
”odottavalle” kannalle. Niin oli asianlaita
tässäkin.
Liittohallinto oli pakotettu meriliikkeen
avautuessa esittämään sekä tämän että siihen
kuuluvan sopimuksen rannikko- ja sisävesilaivakulkua varten niiden liitonjäsenten käy
tettäväksi, jotka palvelivat muissa kuin
laivanvarustajaliiton laivoissa. Tässä se
kamelskassa esitettiin vielä ehdotus kolmanneksikin
tariffiksi,
nimittäin
Suo
men valtion höyrylaivoissa palveleville kone
mestareille, minkä tariffin liittohallinto niin
ikään hyväksyi, lähettäen sen näiden toisten
tariffien kanssa Merenkulkuhallitukselle. Osa
laivanisännistöjä, jotka kuuluivat Laivanvarusliiton ulkopuolelle, käytti kuitenkin vielä
vanhaa vuoden 1917 tariffia, koska se Laivan
varustajaliiton kanssa tehdyn sopimuksen mu
kaan lakkasi olemasta voimassa vasta kesä70

överenskommelse vid första tillfälle skulle
uppsägas och att förbundsstyrelsen skulle
uppgöra ett nytt förslag till löneavtal och
övriga kontraktsbestämmelser.
Med anledning av dessa skrivelser och i de
samma delvis till och med i ultimativ form
gjorda opinionsyttringar beslöts, att förbunds
styrelsen skulle överstyra till ordföranden i
Skeppsredarförbundet, kommerserådet L. Krogius en skriftlig uppsägning av avtalet. Ord
föranden arrangerade så, att uppsägningsti
den skulle begynna den sista december och,
skulle utgå den 30 juni 1918. Dessutom till
sattes ett 6-mannautskott för att med ledning
av det inkomna materialet och de insända
klagomål uppgöra förslag till ny tariff.
Redan vid sitt följande sammanträde den
11 januari 1918 kunde förbundsstyrelsen till
behandling upptaga en av kommittén upp
gjord ny minimilönetariff jämte utkast till
avtal, avsett att såsom förslag till ny över
enskommelse föreläggas Skeppsredarförbun
det fFinska Sjöfartsförbundet). Ärendets be
handling blev dock vid detta möte oavslutad,
enär mötet slutade tidigare än vanligt på
grund av i staden uppkomna trafikstöringar.
Vid de tvänne följande sammanträdena den
14 och den 17 januari, fortsattes gransknin
gen av tarifförslaget och avfattades förkla
ringar och motiveringar, vilka samtliga seder
mera den 19 i samma månad översändes till
ordföranden i Finska Sjöfartsförbundet, hr
L. Krogius.
Det berättas, att kommerserådet Krogius
till en början betraktade också denna skrift
liga uppsägning endast såsom något slags
lättsinnigt skämt, men, sedan han så snabbt
mottagit även förslaget till nytt överenskom
melse, funnit för gott att taga desamma i be
aktande. Något svar från de förenade skepps
redarnas håll avhördes dock icke på lång tid.
Man bör nämligen ihågkomma, att vid denna
tid i landet rådde oroligheter, varvid man i
mångt och mycket ställde sig avvaktande. Så
också härutinnan.
Förbundsstyrelsen såg sig tvungen att vid

kuun 30 p:nä 1913. Laivanvarustajaliiton esi
miehellä kauppaneuvos L. Krogiuksella ei —
nähtävästi ajan oloihin katsoen — tuntunut
olevan mitään kiirettä eikä halua liittonsa
puolesta ruveta neuvottelemaan Suomen Ko
nemestariliiton lähettämästä tariffiehdotuksesta. joten saatiin tehdä useampia sekä kirjeellisiä että suullisia huomautuksia, ennen
kuin hän ryhtyi neuvotteluihin. Hän hylkäsi
kokonaan uuden, tammikuussa vastaanotta
mansa tariffiehdotuksen, esittäen, että vanha
edellisen vuoden tariffi jäisi voimaan, siten,
että peruspalkkoihin kuului 80 % :n korotus
sekä lisäksi 125:—, 100:— ja 75:— mar
kan kalliinajanlisäys vastaav. I :n, Il :n ja
111 :n luokan konemestareille. Tämän ehdo
tuksen hyväksyi liittohallinto ja sopimuksen
allekirjoittaminen molemminpuolisesti tapah
tui 23 p:nä syyskuuta 1918, ollen voimas
sa toistaiseksi, irtisanomisaikana 3 kuukautta.
Tämä sopimus tuotti paljon ikävyyksiä liit
tohallinnolle. Tuli valituksia Turusta, Lah
desta, Kuopiosta, Päijänteeltä, Mäntyluodos
ta y. m. siitä, että tariffia ei noudateta. Vih
doin tuli Turusta kirjelmä eräältä liiton jäse
neltä, jossa ”käskettiin” liittohallinnon heti
sanoa irti tämä Suomen laivavarustajien
kanssa tehty sopimus, mutta sitä ei hallinto
kuitenkaan voinut ilman muuta tehdä, vaan
lähetti kyselykiertokirjeen kaikille osastoille
ja pyysi niiden vastausta ennen kesäkuun 10
päivää 1919.
Vastaukset olivat sellaisia, että liittohallin
to niiden perusteella sitten päätti, että voi
massaolevat tariffit oli sanottava irti viimeis
tään joulukuun 1 p:nä 1919.
Pöytäkirjasta saman vuoden elokuun 22
p :ltä näkyy, että liittohallinto asetti valio
kunnan laatimaan uutta palkkatariffia, sa
malla päättäen, että eri konemestariryhmien,
niinkuin kauppalaivojen, sotalaivaston ja Me
renkulkuhallituksen konemestarien sekä myös
Turun ja Viipurin osastojen oli valittava
edustajia, jotka kutsuttaessa tulisivat työsken
telemään y hdessä liittohallinnon asettaman
valiokunnan kanssa. Tämä valiokunta valtuu-

seglationens öppnande ställa såväl denna ta
riff som därtill hörande avtal beträffande
kustfart och sjöfart på inlandsvatten till de
förbundsmedlemmars förfogande, vilka tjänst
gjorde å sådana rederiers fartyg, vilka icke
hörde till Skeppsredarförbundet. I denna vil
lervalla uppdök yttermera förslag till en
tredje tariff, nämligen för maskinmästare i
tjänst å statsverkets ångbåtar, vilken tariff
ävenledes av förbundsstyrelsen godkändes
och insändes jämte övriga tariffer till Sjöfartsstyrelsen. En del rederier, som stodo
utom Sjöfartsförbundet, betjänade sig dock
ännu av den gamla 1917 års tariff, enär den
samma enligt med Sjöfartsförbundet ingånget
avtal upphörde att gälla först den 30 juni
1918. Sjöfartsförbundets ordförande, kom
merserådet L. Krogius tycktes icke — antagli
gen på grund av tidsförhållandena — göra
sig någon brådska eller visa någon lust att
ii sitt förbunds vägnar konferera angående
det av Finska Maskinmästarförbundet insända
tarifförslaget, varför man fick göra flere så
väl skriftliga som muntliga hänvändningar,
innan han begynte underhandlingarna. Han
förkastade totalt det nya i januari mottagna
tarifförslaget och föreslog, att den gamla
tariffen från föregående år skulle gälla på så
sätt. att till grundlönerna skulle höra en för
höjning om 80 % samt dessutom ett dyrtidstilllägg om 125, 100 och 75 mark åt resp. I,
II och III klass maskinmästare. Detta förslag
godkändes av förbundsstyrelsen och överens
kommelsen undertecknades å ömse sidor den
23 september 1918 att gälla tillsvidare med
en uppsägningstid av 3 månader.
Detta avtal förorsakade förbundsstyrelsen
mångahanda obehag. Sålunda inlöpte klago
mål från Åbo, Wiborg, Lahtis. Kuopio, Päi
jänne, Mäntyluoto m.fl. orter om att tariffen
icke följts, att den kringgåtts eller och h.o.h.
ignorerats. Slutligen ankom en skrivelse frän
en förbundsmedlem i Åbo, vari förbundssty
relsen ”befalldes” att omedelbart uppsäga det
med Finska Rederiförbundet uppgjorda avta
let. Detta kunde emellertid styrelsen icke utan
vidare göra, utan utsändes ett frågecirkulär
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lettuine edustajineen valmistikin ehdotuksen
uudeksi meritariffiksi ja liittohallinnon pu
heenjohtaja henkilökohtaisesti vei sen Suo
men Laivanvarustajaliiton puheenjohtajal
le lokakuun 10:nä päivänä 1919, ilmoittaen
samalla voimassaolevan tariffin syyskuun 23
p:ltä 1918 irtisanotuksi.
Kun mitään vastausta ei vuoden vaihteessa
alkanut kuulua liittohallinnolle, katsoi tämä
olevansa velvollinen lähettämään kirjelmän
kauppaneuvos L. Krogiukselle, jossa uudel
leen huomautettiin irtisanomisesta ja lisäksi
ilmoitettiin, että kaikki konemestarit, jotka
palvelivat yhdistyneitten laivanvarustajien
laivoissa, olivat valmiit luopumaan toimes
taan sitä mukaa kun laivat saapuvat suo
malaiseen satamaan ja muutenkin, alkaen
helmikuun 1 p:stä 1920. Tämä kirjelmä vai
kutti, että neuvotteluihin ryhdyttiin ja että,
vaikka erimielisyyksiä kyllä oli, päästiin sii
hen, että uusi, vuoden 1920 meritariffisopimus, allekirjoitettiin 31 p:nä tammikuuta
1920. Allekirjoituksen toimittivat yhdisty
neitten laivanvarustamoiden ja liittohallinnon
edustajat.
Sellaisia laivoja varten, jotka eivät kuulu
neet yhdistyneille laivanvarustajille, laadit
tiin samanlainen tariffi. Se painettiin ja jaet
tiin liiton osastoille, seurattavaksi vuoden
1920 kuluessa.
Tämä tariffi näyttäytyi pian vanhentu
neeksi palkkoihin nähden sellaisissa laivois
sa, joissa konevoima oli alle 100 hv., ja se
aiheutti purjehduskauden aikana monia rettelöitä ja paljon valituksia sekä liiton jäsen
ten että laivan isäntien puolelta, mutta liitto
ei silloin enää pystynyt auttamaan asiaa, kun
päätetyt määräykset olivat sitovia.
Pitkäikäinen ei ollut vuoden 1920 meritariffisopimus. Liiton eri osastojen lähettä
mien pyyntöjen johdosta sanottiin tämä so
pimus niiden 6:den helsinkiläisen laivan isännistön kanssa irti, jotka olivat yhteen liitty
neet, liittohallinnon puolelta 30 p:nä syys
kuuta 1920 ja oli se lakkaava olemasta voi
massa 31 p:nä joulukuuta samana vuonna.
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till samtliga avdelningar med anhållan om
svar före den 10 juni 1919.
Svaren voro av den beskaffenhet att för
bundsstyrelsen med stöd av dem beslöt att de
gällande tarifferna skulle uppsägas senast
den 1 december 1919.
L'r protokollet för den 22 augusti samma
år framgår att förbundsstyrelsen tillsatte en
kommitté för att utarbeta en ny lönetariff,
och beslöt samtidigt att de olika maskinmästaregrupperna vid handels- och örlogsmarinen
samt Sjöfartsstyrelsens fartyg ävensom avdel
ningarna i Wiborg och Åbo skulle utse repre
sentanter, vilka vid kallelse skulle komma att
samarbeta med det av förbundsstyrelsen till
satta utskottet. Detta utskott med sina befullmäktigade representanter utarbetade även ett
förslag till ny sjötariff och förbundsstyrelsens
ordförande förde personligen detsamma till
ordföranden i Finska Rederiförbundet den 10
oktober 1919. Samtidigt meddelade han att
den gällande tariffen av den 23 september
1918 var uppsagd.
Då förbundsstyrelsen vid årsskiftet ännu
icke hade erhållit något som helst svar an
gående förslaget, ansåg den sig skyldig att i
en skrivelse till kommerserådet Lars Krogius
ånyo påpeka om uppsägningen, därvid sam
tidigt framhållande att samtliga å Finska Re
deriförbundets fartyg anställda maskinmästare
voro beredda att lämna sina poster i den man
deras fartyg anlöpte finska hamnar eller även
annars fr. o. m. den 1 februari 1920. Denna
skrivelse gav anledning till att underhandlin
gar igångsattes och alt, trots tvistigheter uppstodo, det nya tariffavtalet för år 1920 under
tecknades den 31 januari 1920. Lndertecknandet verkställdes av representanter för
Finska Rederiförbundet och förbundsstyrel
sen.
För fartyg, vilka icke tillhörde Finska Rederiförbundet, utarbetades en enahanda ta
riff. Den trycktes och fördelades bland för
bundets olika avdelningar för att under år
1920 efterlevas.

Sensijaan liiton n. s. vapaa tariffi jätettiin
irtisanomatta, siitä syystä, että liitto ei ollut
mennytkään siitä mihinkään sopimukseen eli
kontrahtiin asianomaisten laivanisännistöjen
kanssa. Edellämainitun irtisanomisen johdos
ta lähetti liittohallinto kiertokirjeen osastoil
leen, jossa ilmoitettiin, että ne jäsenet, jotka
palvelivat yhtyneitten laivanvarustajaliikkeiden laivoissa, olivat velvolliset jättämään
paikkansa 1 p:nä tammikuuta 1921 taikka
silloin kun laivat sen jälkeen saapuvat suo
malaiseen satamaan — ellei sitä ennen uutta
sopimusta voitu laivojen isännistöjen kanssa
saada aikaan.
Uusi tariffi valmistettiin ja muutettiin yhtä
pitäväksi niiden vaatimusten kanssa, joita eri
osastot olivat esittäneet, jonka jälkeen se lo
pullisesti hyväksyttynä jätettiin yhtyneit
ten lavanvarustajaliikkeiden edustajalle pää
johtaja t:ri Henrik Ramsaylle.
Irtisanomisesta tehtiin ilmoitus myös skandinaavialaiselle yleisliitolle The Interscandinavian Union of Engineers’.
Valittiin valiokunta, johon kuuluivat her
rat F. Heinilä, Hj. Pihi ja O. Westerholm,
päättämään liittohallinnon puolesta mahdol
lisesta Helsingin yhtyneitten laivanvarusta
moiden kanssa tehtävästä sopimuksesta.
Kun joulukuun 21 päivään mennessä vielä
ei mitään kuulunut yhtyneitten laivanvarusta
moiden puolelta, lähetettiin pääjohtaja H.
Ramsaylle kysely, olivatko lainvanvarustamot
hyväksyneet tariffin liittohallinnon jättämäs
sä muodossa, sekä uusi huomautus siitä, että
irtisanomisaika oli päättyvä joulukuun vii
meisenä päivänä.
Liiton osastoille lähetettiin samaan aikaan
kiertokirjeellä huomautus, että yhdistyneitten
laivanvarustajaliikkeiden ulkopuolella ole
viin isännistöihin nähden ei olisi tehtävä irti
sanomisia, vaan esitettävä niille uusi meritariffi, joka ilmestyy niin pian kuin Helsingin
yhdistyneitten laivanvarustamoiden kanssa on
päädytty sopimukseen.
Mitään selvää ei kuitenkaan tullut vielä
ennen vuoden loppua.

Denna tariff visade sig snart fullkomligt
omöjligt å sådana fartyg därest maskinstvrkan var under 100 hkr., vilket åter förorsa
kade en mängd misshälligheter och klagomal
under seglationstiden såväl från förbundsmedlemmarnas som rederiernas sida, men
kunde förbundet ej då mera i^la bot för
angelägenheten, emedan de stadiasta bestäm
melserna voro bindande.
Sjötariffavtalet av år 1920 var icke av var
aktig beskaffenhet. I enlighet med de upp
maningar, vilka från olika avdelningar till
ställts styrelsen, uppsades denna tariff den
30 september 1920 hos de sex rederier, vilka
anslutit sig till densamma och skulle de-s
kraft och verkan upphöra den 31 december
1920. Däremot uppsades icke förbundets s.k.
fria tariff på den grund att förbundet icke
med den såsom grund ingått något som helst
avtal eller kontrakt med rederier. Med anled
ning av ovan relaterade uppsägning tillställde
förbundsstyrelsen samtliga avdelningar ett
cirkulär, vari meddelades att de medlemmar
som voro anställda å de förenade rederiernas
fartyg voro skyldiga att ställa sina platser till
disposition den 1 januari 1921 eller då deras
fartyg därefter anlöpa finsk hamn — därest
dessförinnan icke nytt avtal med rederierna
kunnat fås till stånd.
Den nya tariffen utarbetades och ändrades
sålunda, att den blev överensstämmande med
de krav, vilka av olika avdelningar fram
ställts, varefter de i deras slutligen godkända
form tillställdes de förenade rederierna?
verkställande direktör, dr Henrik Ramsav.
Uppsägningen meddelades även till det
skandinaviska generalförbundets The Interscandinavian Union of Engineers kännedom.
Sedermera valdes ett utskott, som bestod a\
herrar F. Heinilä, Hj. Pihi och O. Wester
holm för att å förbundsstyrelsens vägiyar
träffa avtal med de förenade rederierna om
ett eventuellt nytt avtal.
Då de förenade rederierna ännu den 21 de
cember icke ställt sig i förbindelse med för73

Tammikuun 4 p:vän kokouksessa 1921 liit
tohallinnon valitsemat edustajat, jotka olivat
menneet neuvottelemaan helsinkiläisten lai
vanisännistöjen edustajien, t:ri H. Ramsayn
ja insinööri H. Lindforsin kanssa tariffisopimuksesta, tiedostivat, että laivanvarustajani
edustajat kuonaan hylkäsivät Suomen Kone
mestariliiton hallinnon laatiman ehdotelman
palkkaussopimukseksi ja ilmoittivat, että yh
distyneet laivanvarustamot haluavat hyväksyä
ainoastaan oman tekemänsä ehdotuksen sopi
mukseksi merikoneenkäyttäjien kanssa.
Tätä laivanvarustajaliikkeiden ehdotusta ei
liittohallinnon kokouksessa kuitenkaan ollut
kirjallisesti nähtävissä, vaan selittivät liittohal
linnon edustajat sitä pääkohdiltaan vain suul
lisesti. Heidän selostuksestaan ilmeni, että
laivanisännistöjen sopimussuunnitelma mo
nessa kohden poikkesi liittohallinnon anta
masta ehdotuksesta, m. m. olivat siinä palkat
osittain alennetut, mutta kuitenkin vähän suu
remmat kuin mitä isännistöt olivat luvanneet
maksaa kansipäällystölle. Näiden suurten
muutosten johdosta sukeutui vilkas keskus
telu kokouksessa. Lopulta yhdyttiin kuitenkin
siihen, että koska ei kukaan läsnäolevista,
joita asia lähinnä koski, ole pannut vas
talausettaan tuolla tavalla muutettua sopimusehdotelmaa vastaan, niin valtuutetaan
valitut edustajat sekä liittohallinnon ja ko
kouksessa läsnäolevien liiton jäsenten sekä
myös Helsingin yhdistyneitten laivanvarusta
jien palveluksessa olevien liiton jäsenten puo
lesta suostumaan laivanisännistöjen laati
maan palkkaussopinrukseen niin hyvillä eh
doilla kuin suinkin on mahdollista saavuttaa,
ja sopimuksen allekirjoittamaan.
Jo seuraavassa liittohallinnon kokouksessa,
11 p:nä tammikuuta, ilmoitti esimies, että
palkkaussopimus yhdistyneitten laivanvarus
tajien ja Suonien Konemestariliiton kes
ken oli saatu aikaan ja että se oli allekir
joitettu molemminpuolin hyväksytyillä eh
doilla saman kuun 5 p:nä. Sopimus luettiin,
kirjallisine lisälupauksineen, ja hyväksyttiin.
Näin oli siis saatu aikaan uusi meritaffisopimus 5 zl. 1921.
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hundsstyrelsen riktades en förfrågan till di
rektör H. Ramsay, huruvida de förenade re
derierna godkänt den nya tariffen i dess av
förbundsstyrelsen godkända form samt påpe
kades ytterligare att uppsägningstiden utgår
den sista december.
Till förbundets avdelningar utsändes sam
tidigt ett cirkulär, varuti påpekades att inga
som helst uppsägningar gentemot rederier
utom de förenade rederierna skulle vidtagas,
ulan att den nya sjötariffen skulle företes de
samma omedelbart efter det den kom ut i
tryck, vilket skulle ske strax efter det över
enskommelse träffats med de förenade rede
rierna.
Någon klarhet i saken vanns emellertid icke
före årets utgång.
A möte den 4 januari 1921 utsågos av för
bundsstyrelsen representanter, vilka efter det
de konfererat med representanterna för de
förenade rederierna, dr Henrik Ramsay och
ingeniör H. Lindfors angående tariffavta
let, varvid rederiernas representanter helt
och hållet förkastade det av styrelsen för
Finska Maskinmästarförbundet uppgjorda
förslaget till lönetariff samt att desamma
önska godkänna endast ett av dem själva
upprättat förslag till avtal med marinmaskinmästare.
Detta förslag från rederirepresentanternas
sida hade förbundets representanter dock icke
erhållit skriftligt utan refererades detsamma i
huvudsak muntligt. Lh- referaten framgick,
att rederiernas förslag till avtal i mångt och
mycket väsentligt avvek från det av förbunds
styrelsen upprättade förslaget, bl.a. voro lö
nerna delvis reducerade, men dock något
högre än de löner rederierna förbundit sig
att utbetala till däcksbefälet. Dessa väsent
liga ändringar gåvo anledning till en livlig
diskussion å mötet. Slutligen enades man dock
om att emedan ingen av de närvarande
vilka saken dock närmast angick proteste
rat emot det sålunda ändrade förslaget, befullmäktiga de utsedda representanterna att å
förbundsstyrelsens samt å mölet närvarande

Koska tämä palkkaussopimus koski aino
astaan yhdistyneitä laivanvarustajaliikkeitä
ja niiden palveluksessa olevia liiton jäse
niä, niin katsoi liittohallinto jo edellä
mainitussa tammikuun 4 p:n kokouksessa
välttämättömäksi, että niin pian kuin mahdol
lista oli valmistettava myös uusi palkkausehdotus, joka koskisi muita maan laivanisännislöjä ja niitä liiton jäseniä, jotka näiden lai
va nisännistöjen tai yksityisten laivanomista
jien laivoissa palvelivat. Seuraavassa koko
uksessa ryhdyttiin lähemmin tarkastamaan
tällaista uutta palkkatariffia, ja oltiin sitä
mieltä, että tämän palkkaustariffin tuli olla
likipitäen yhtäpitävä Helsingin laivanvarus
tamoiden nyt hyväksytyn palkkaussopimuksen kanssa. Edelliseen ehdotukseen tehtiin
tämän johdosta muutamia pienempiä muu
toksia ja palkkausasteikoksi otettiin Helsin
gin laivanisännistöjen hyväksymä palkkausasteikko.
Turussa ei oltu vieläkään tyytyväisiä.
Saman tammikuun 25 p:nä luettiin Tu
tun osastolta tullut kirje, josta ilmeni, että
siellä oltiin ”tyytymättömiä” edellämainit
tuun tariffisopimukseen. Asiaa käsiteltiin kah
dessa liittohallinnon kokouksessa, ja lulliin
seuraavaan päätökseen. Liittohallinnon mie
lestä Turun osastossa nähtävästi on syntynyt
väärinkäsityksiä asiasta, ja päätettiin sille siis
huomauttaa, että heidän moittimansa palkkaasteikon palkkaehdot täyttivät kaikki ne vaa
timukset, jotka syksyllä osastoilta saapuvissa
vastauksissa olivat ja sopimus perustui nii
hin, ja että sitäpaitsi läntä sopimus oli mo
lemminpuolisten neuvottelujen tulos, joka
saavutettiin ja allekirjoitettiin molemminpuo
listen myönnytysten jälkeen, katsoen ”koko
konemestarikunnan etuja”, sikäli kuin se oli
mahdollista.
Mutta Turussa löytyi yhä tyytymättömyy
den aiheita. Noin kuukautta myöhemmin saa
pui Turun osastolta paitsi kirjelmää ote sen
pöytäkirjasta 3 2 1921, jossa kosketeltiin
palkkausasteikossa esiintyviä puutteellisuuk
sia ja esitettiin pyyntö, että liittohallinto ryh
tyisi toimenpiteisiin sen johdosta, että tulli-

medlemmars ävensom hos de förenade rede
rierna anställda medlemmars vägnar god
känna det av rederierna uppgjorda förslaget
till lönetariff på så goda villkor som möj
ligt, samt att underteckna avtalet.
Redan vid följande förbundsstyrelsens
möte den 11 januari meddelade ordföranden,
att löneavtal fåtts till stånd mellan de före
nade rederierna och Finska Maskinmästarförbundet samt att avtalet undertecknats på av
vardera kontrahenten godkända villkor den 5
i samma månad. Avtalet upplästes jämte där
till hörande tillskottsavtal samt godkändes.
Sålunda hade ånyo ett nytt avtal fått till
stånd.
Emedan detta löneavtal angick endast de
förenade rederierna i Helsingfors samt hos
desamma anställda medlemmar av förbundet,
ansåg förbundsstyrelsen redan å detta möte
nödigt att snarast möjligt upprätta ett nytt
löneavtal för de förbundsmedlemmar, vilka
voro anställda å de utom Sjöfartsförbundet
stående redares fartyg. Vid därpåföljande möte upptogs frågan till behandling,
och var den åsikten gällande att denna tariff
såvitt möjligt skulle överensstämma med den
mellan de förenade rederierna och förbundet
gällande tariffen. Med anledning härav gjor
des å sistnämnda förslag en del smärre änd
ringar och såsom löneskala godkändes den
av de förenade rederierna godkända skalan.
Men i Abo var man ännu ej tillfreds. Den
25 i samma januari månad lästes ett från
Abo anlänt brev, varur framgick att där
lådde missnöje med den ovannämnda tarif
fen. Ärendet behandlades vid tvänne styrelse
sammanträden, varvid följande resolution
fattades. Förbundsstyrelsen fann det uppen
bart att vid avdelningen i Åbo något miss
förstånd uppstått i saken och beslöts förty
påpeka åt avdelningen att bestämmelserna i
den av dem klandrade löneskalan uppfyllde
alla de fordringar, vilka ingått i avdelnin
garnas under hösten meddelade önskemål
samt att dessutom detta avtal var ett resultat
av ömsesidiga underhandlingar, vilket resul75

hallituksen laivoilla oli kieltäydytty maksa
masta konemestarien päivärahoja tammikuun
1 :n ja maaliskuun 31 p:n väliseltä ajalta.
Turun osastolle sai asiamies toimekseen il
moittaa päätöksestä.
Sensijaan oli asiamiehen kehoitettava
osastoa ryhtymään toimenpiteisiin, että palkkausolot paikkakunnan laivoissa, joiden hevosvoimaluku on alle 100, tulisivat mahdolli
simman yhdenmukaisiksi ja edullisiksi.
Samassa kokouksessa annettiin hra Heini
län toimeksi ottaa selvää Tullihallituksen ko
nemestareiden päivärahoja koskevan asian
tähänastisista vaiheista, niin että liittohallin
to voisi asiaa käsitellä.
Mutta Turussa oli jo jouduttu selkkauksiin.
Saman helmikuun 22 p:nä pidetyssä liittohallinnon kokouksessa keskusteltiin Turussa
sattuneista palkkariitaisuuksista ja päätettiin
osastoille niistä ilmoittaa sekä samalla varoit
taa konemestareita ottamasta tointa sulussa
olevilla laivoilla, ennenkuin erimielisyydet
ovat sovitut.
Seuraavan eli 15 p:nä maaliskuuta pidetyn
kokouksen pöytäkirjassa kerrotaan mihin toi
menpiteisiin liittohallinnon taholta ryhdyttiin.
Päätettiin: 1) että Turun osasto saa käyttää
Ruotsia varten kokoamansa varat Turussa
sattuneesta palkkausselkkauksesta kärsimään
joutuneiden konemestarien avustamiseksi. Si
täpaitsi kootaan tarpeen vaatiessa liiton väli
tyksellä turkulaisille avustusta muilla osas
toilta, 2) määrättiin asiamies matkustamaan
Turkuun henkilökohtaisesti selvittämään liit
tohallinnon mielipidettä asiassa ja ottamaan
selvää mielialasta ja toiveista turkulaisten
konemestarien keskuudessa.
Samankuun 23 p:n kokouksessa päätet
tiin, että Turun osaston oli lujasti pysyttävä
päätöksessään 20 '3 1921.
Päätettiin sitäpaitsi kiertokirjeellä ilmoit
taa kaikille osastoille, ettei kenenkään niiden
jäsenen pidä ottaa paikkaa Turussa sinä ai
kana, jona palkkataistelu jatkuu.
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lat ernåtts elter ömsesidiga eftergifter till
hela maskinmästarkårens bästa.
Men i Åbo fanns ännu orsaker till miss
nöje. En månad senare ankom från Abo
en skrivelse, utdrag ur avdelningens pro
tokoll av den 3 2 1921, varuti i löneska
lan förefintliga bristfälligheter kritiserades
och vari anhölls om förbundsstyrelsens åt
gärd på grund därav att man å Tullstyrelsens
fartyg vägrat utbetala dagtraktamente till maskinmästarena för tiden mellan den 1 januari
och den 31 mars. Den av Åbo avdelning in
sända skrivelsen jämte protokollsutdraget an
såg förbundsstyrelsen förnärvarande icke för
anleda till någon åtgärd. Ombudsman
nen fick i uppdrag att till Åbo avdelningen
meddela styrelsens beslut. Däremot skulle
ombudsmannen uppmana avdelningen att vid
taga åtgärd därhän att löneförhållandena Ä
fartygen med under 100 h.kr. maskinstyrka
skulle bliva möjligast enhetliga och fördel
aktiga.
Men i Åbo hade förvecklingar redan hun
nit uppstå. Vid samma den 22 februari av
hållna styrelsesammanträde diskuterades de i
Åbo inträffade lönetvistigheterna och beslöts
att meddelande därom skulle göras till de
olika avdelningarna, samtidigt som maskinmästarne skulle varnas för att antaga anställ
ning å sådana fartyg, vilka voro underkastade
lockout, tills förlikning kunnat ingås.
I protokollet för följande förbundsstyrelsemöte den 15 mars omtalas, till vilka åtgärder
förbundsstyrelsen skridit i ärendet. Bland an
nat hade förbundsstyrelsen berättigad Åbo av
delning att använda de för Sverige insamlade
medlen till understöd för de maskinmästare,
vilka på grund av lönetvisterna i Åbo blivit
lidande. Dessutom insamlas i mån av behov
genom förbundets medverkan bidrag från de
andra avdelningarna. Till det andra beordades
ombudsmannen att resa till Åbo för att per
sonligen framlägga förbundsstyrelsens åsikt i
saken ävensom på ort och ställe göra sig un
derrättad om stämningen och förhoppnin
garna bland maskinmästarne i Åbo.

Lisäksi päätettiin lähettää päivälehtiin seli
tys konemestariselkkauksesta Turussa, ettei
yleisö saisi väärää käsitystä tämän syistä.
Maaliskuun 29 päivänä 1921 otettiin vielä
keskusteltavaksi Turun palkkaselkkaukset.
Asiamies, joka Liittohallinnon päätöksen 15.
3. 1921 mukaan oli matkustanut Turkuun il
moitti, että hänen käydessään siellä oli mieli
ala konemestareiden keskuudessa ollut toivo
rikas ja Turun osaston kokouksessa oli yksi
mielisesti päätetty pysyä tariffin vaatimuk
sissa. Lakosta kärsimään joutuneille oli pää
tetty antaa avustuslainoja. Asiamies oli asian
omaisille laivanvarustajille kirjeellisesti il
moittanut kokouksen vaatimukset ja pyytä
nyt neuvotteluita. Hra M. R. Johansson luki
laivanvarustajien Turun osastolle lähettämän
kirjeen. Asiasta keskusteltua päätettiin antaa
asiamiehen toimeksi ilmoittaa Turun osastol
le, että Liiton tariffia ori seurattava ja mah
dollisesti tapahtuvissa neuvotteluissa voidaan
korkeintaan myöntää, että uusi tariffi otetaan
käytäntöön vasta irtisanomisajan päätyttyä.
Sitäpaitsi päätettiin Turun osastolle ilmoittaa
että mahdollisesti tehtävä sopimus on Liittohallinnon allekirjoituksella vahvistettava.
Osastoille päätettiin ilmoittaa, että kierto
kirjeissä N:o 6 ja 11 mainitut varat ovat kii
reesti koottava käytettäväksi lakkoselkkauksesta kärsimään joutuneiden avustamiseksi.
Rahastot saisivat jäädä osastojen haltuun,
mutta ilmoitus niiden suuruudesta on tehtävä
liittohallinnolle.
Huhtikuun 19 p:n kokouksessa luettiin Tu
run osaston puheenjohtajan kirjelmät 3 ja
S. 4. 1921. koskeva lakon päättymistä Turus
sa. Pääteltiin pyytää tarkka selitys asian ku
lusta ja Turun osaston osallisuudesta siihen.
Liittohallinnon v. 1920 aikaansaama ja
5. 1. 1921 lopullisesti hyväksytty ja allekir
joitettu palkkaussopimus suurimpien laivanvarustajiemme kanssa pysyi edelleen voimas
sa v:teen 1922, joten liittohallituksella ei
sinä vuonna ollut siitä mitään vaivaa.
Vuonna 1923 oli yleisessä liittokokoukses
sa k\llä puhetta joukkosopimusten ja tarif-

Å mötet den 23 mars beslöts att Åbo avdel
ningen skulle orubbligt stå fast vid sitt beslut
av den 20. 3. 21.
Beslöts att dessutom medels cirkulär med
dela samtliga avdelningar, att ingen av deras
medlemmar bör antaga anställning i Äbo un
der den tid lönetvisten pågår.
Ytterligare beslöts, att referat angående ma
skin mästartvistigheterna i Åbo skulle tillstäl
las de dagliga tidningarna på det att den stora
allmänheten icke skulle erhålla en oriktig syn
på densamma.
Den 29 mars 1921 upptogs till be
handling ännu frågan om lönetvisterna i
Åbo. Ombudsmannen, som på förbunds
styrelsens uppdrag besökt Åbo, medde
lade att vid hans besök stämningen bland
maskinmästarne hade varit förhoppningsfull
samt att hela Åbo avdelningen på möte beslulit att enhälligt stå fast vid tariffens fordrin
gar. Till de på grund av strejken lidande
hade man beslutit bevilja understöd i form av
lån. Ombudsmannen hade skriftligen medde
lat vederbörande rederier mötets beslut samt
anhållit om underhandlingar. Herr M. R. Jo
hansson uppläste redarnes skrivelse till av
delningen i Åbo. Efter diskussion beslöts
uppdraga åt ombudsmannen att meddela Åbo
avdelningen, det tariffen ovillkorligen bör
efterlevas samt att vid eventuella underhand
lingar högst den eftergiften må göras, att den
nya tariffen tages i bruk först efter uppsäg
ningstidens utgång. Dessutom beslöts att
meddela Åbo avdelningen, del en eventuell
uppgörelse bör bekräftas med förbundsstyrel
sens underskrift.
Beslöts att meddela avdelningarna, alt de i
cirkulären N:o 6 och 11 nämnda medlen ome
delbart böra insamlas i och för de genom
strejken nödställdas bispringande. Fonderna
skulle omhänderhavas av de olika avdelnin
garna, men meddelande om deras storlek
skulle göras till förbundsstyrelsen.
Å mötet den 19 april 1921 upplästes skri
velserna av den 3 och 8 april från ordföran77

f ien puutteellisuuksista ja niihin tehtävien
korjausten tarpeellisuudesta, mutta liittohal
linto ei katsonut aikaa sopivaksi palkkatariffien uudistamiselle yleisen palkkataistelun
avulla, vaikka tariffiasia olikin ollut useat
kerrat esillä liittohallinnon kokouksissa, ja oli
tullut uudelleen esille vuoden lopulla sen joh
dosta, että eräät konemestarit pyysivät liittohallinnon välitystä tariffinmukaisten palkkaustensa korjaamisessa enemmän ajan vaati
muksia vastaaviksi. Edelläolevan johdosta sanottiinkin sitten meritariffi irti seuraavana
vuonna maaliskuun 30 p:nä ja loppui sen voi
massaoloaika 3 kuukautta myöhemmin.
Kuitenkin saatiin liittohallituksen puolesta
valitut neuvottelijat allekirjoittamaan sopi
mus, jonka mukaan entisen tariffin voimas
saoloaikaa pidennettiin elokuun 15:een päi
vään asti. Pitkien keskustelujen ja monien uu
sien ehdotusten ja vastaehdotusten jälkeen al
lekirjoitettiin uusi palkkasopimus eräiden
suurempien laivanvarustajien ja Suomen Konemestariliiton välillä heinäkuun 3 p:nä 1924.
Tariffi ei tosin ollut sellainen kuin miksi se
alussa oli aiottu, mutta oli se kuitenkin edis
tysaskel entiseen verraten.
Etenkin on huomattava, että tässä tariffissa
oli ensi kertaa myönnetty Suonien konemesta
reille oikeus, joka heidän ulkomaalaisilla ammattitovereillaan oli jo kauan ollut, oikeus
ensimäiselle konemestarille aterioida salon
gissa. Tämä oikeus, jonka tavoittaminen ensi
katsauksella näyttää tyhjältä turhuudelta, on
tarkemmin asiaa ajatellen erittäin tärkeä te
kijä kääntämään suuren yleisön huomion ko
nemestareiden toimintaan ja toiminnan tär
keyteen nykyaikaisessa merenkulussa.
Sen jälkeen kun tariffi oli jo allekirjoi
tettu, saatiin aikaan sopimus sen noudattami
sesta myös eräiden laivanvarustajien kanssa,
jotka alkujaan eivät olleet sopimusta laati
massa.
Mainittavimmat v:n 1925 aikana tapahtu
neet palkanjärjestelyt olivat uusi koroitettu
palkkasopimus sopimukseen yhtyneiden Suo
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den för Äbo avdelningen angående strejkens
avslutning i Äbo. Beslöts infordra noggrann
redogörelse för situationens utveckling och
den andel Äbo avedlning hade i densamma.
Den lönetariff, som förbundsstyrelsen år
1920 åstadkommit och vilken 5. 1. 1921 slut
ligen godkänts och undertecknats med landets
största rederier förblev gällande under år
1922 varför förbundsstyrelsen icke haft nå
got besvär för- densamma.
På det allmänna förbundsmötet är 1923
hade även frågor diskuterats om de dä gäl
lande kollektiva avtalens och tariffernas
brister och de därtill behövliga korrigerin
garna. Förbundsstyrelsen ansåg dock icke
tiden lämplig för tariffernas förnyande ge
nom en allmän lönestrid, ehuru tariffärendet
diskuterats på flere av förbundsstyrelsens mö
ten. Ärendet togs ånyo till behandling vid
årsslutet på grund av att några maskinmästare
anhöllo om förbundsstyrelsens förmedling
i och för förändrandet av sina tariffenliga
löner så att desamma bättre skulle motsvara
tidens krav. På grund av ovanstående upp
sades sedan sjötariffen den 30 mars samma
år och upphörde densamme 3 månader se
nare.
Dock fick man förbundsstyrelsens repre
sentanter atl underskriva en överenskommelse,
enligt vilken tariffens gällande förlängdes till
den 15 augusti. Efter långa diskussioner, nya
förslag och motförslag undertecknades en ny
överenskommelse av en del redare och Fin
ska Maskinmästarförbundet den 3 juli. Ta
riffen var visserligen icke sådan som den var
ämnad från början, men i alla fall var den
e'.t framsteg i jämförelse med den gamla.
Isynnerhet är det att observera, att i denna
tariff åt Finlands maskinmästare för första
gången medgavs den rätt, som deras ut
ländska kolleger redan länge haft, rätten för
första maskimnästaren att spisa i salongen.
Denna rätt, som vid första betraktande synes
fåfäng, är vid närmare granskning en mycket
viktig faktor i och för tilldragandet av den
stora allmänhetens uppmärksamhet på ma-
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Erään liittohallinnon jäsenen alkuvuo
desta 1917 tekemän esityksen johdosta,
että liittohallinto koettaisi aikaansaada pa
rannusta
sairashuoneitten
konemestarien
kurjiin palkkausoloihin, päätettiin, että täl
laisia ja muita samanlaisia tapauksia varten
laadittaisiin palkkatariffi Helsinkiä ja sen lä
hintä ympäristöä varten, kuitenkin niin, että
sen yleiset säännökset voisivat kelvata yli ko
ko maan. Kokouksessa heinäkuun 12 p:nä
1917 luettiin asiaa varten asetetun toimikun
nan laatima ehdotus tällaiseksi minimitariffiksi ja hyväksyttiinkin se Helsinkiä ja
sen ympäristöä varten. Mutta kun tämä
koski oloja ainoastaan yhdellä paikkakunnal
la, kehoitettiin kiertokirjeellä kaikkia liiton
osastoja tekemään samanlaisia ehdotuksia
omalla paikkakunnallaan, huomioonottaen
elintarpeiden kalleuden y. m. paikkakunnallisia oloja koskevia seikkoja. Nämä ehdotuk
set tuli osastojen lähettää liittohallinnolle,
että tämä voisi niiden tärkeimmistä määräyk
sistä tehdä yhdistelmän koko maan maakonemestarien palkkatariffiksi.
Helsinkiä ympäristöineen koskevaan tarif
fiin nähden nimenomaan päätettiin, että se
on, silloin kun työpaikka halutaan ottaa, esi
tettävä työnantajan hyväksyttäväksi. Lausut
tiin myös, että tariffin käytäntöön saattaminen
oli koetettava saada aikaan kaikkialla, missä
se vaan oli mahdollista, sovinnollisella tavalla.
Seuraavassa liittohallinnon kokouksessa
esitettiin korjailtu ehdotus Helsingin ja sen
ympäristön tariffiksi. Hallinnon jäsen J. E.

Med anledning av att en medlem i för
bundsstyrelsen i början av år 1917 an
hållit att förbundsstyrelsen skulle försöka
åstadkomma en förbättring i sjukhusma
skinisternas eländiga avlöningsförhållanden,
beslöts för dessa och likartade fall upp
göra en lönetariff, avsedd för Helsinfors
med närmaste omnejd, doek sålunda, att dess
allmänna sladganden vore användbara i hela
landet. Vid mötet den 12 juli 1917 uppläste#
förslag till en dylik minimitariff, som en
lör ändamålet utsedd kommitté uppgjort, vil
ken tariff också blev godkänd för Helsing
fors och dess omnejd. Men alldenslund
denna tariff var uppgjord med beaktande a\
förhållandena endast å en enda ort, uppma
nades i cirkulär samtliga förbundsavdelningar att å resp. orter uppgöra likartade för
slag med beaktande av ortens ifråga livsme
delspris, lokala förhållanden m.fl. liknande
omständigheter. Dessa förslag borde avdel
ningarna insända till förbundsstyrelsen, sä
att denna på basen av de erhållna uppgif
terna kunde sammanställa ett förslag till lö-

men Höyrylaiva Osakeyhtiön, Waasa-Pohjanmeri Höyrylaiva Osakeyhtiön, Höyrylaiva
Osakeyhtiö Suomen Lloyd’in ja Osakeyhtiö
Suomen Amerikan linjan kanssa. Samanlai
sen kirjallisen sopimuksen tekivät myöhem
min myös höyrylaivaosakeyhtiöl Bore ja
Transito, jotapaitsi tariffin mukaiset palkat
saatiin voimaan useissa suuremmissa yksityi
sissä laivoissa.

skinmästarnas verksamhet och dess betydelse
i den moderna sjöfarten.
Efter tariffens undertecknande lyckades
förbundsstyrelsen även få i stånd en överens
kommelse av tariffens gällande med vissa
redare, vilka icke voro med vid utarbetandet
av tariffen.
De viktigaste under året genomförda löneregleringsangelägenheterna äro avtalen be
träffande den nya förhöjda tariffen med
Finska Ångfartygs Aktiebolaget, A.B. WasaNordsjö Ångfartygsaktiebolag, Ängfartygsagtiebolaget Finska Lloyd samt A B Finska
Amerikalinjen. Dylika skriftliga avtal har
sedermera upprättats även med ångfartygsaktiebolagen Bore och Transito, och dess
utom hava de flesta större privata redares far
tyg gått in på de i tariffen nämnda villkoren.
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Anderson sai tehtäväkseen toimittaa siitä suo
menkielisen käännöksen ja painattaa sitä 100
kappaletta kummankin kielisenä. Lokakuun 6
päivän kokouksessa sihteeri ilmoitti, että tä
mä tariffi Helsinkiä ja sen ympäristöä var
ten lopulta oli valmis. Sitä oli painettu 300
kappaletta kummallakin kielellä sekä lähetty
molemmille Helsingin osastoille ja yksityisille
jäsenille.
Mutta nyt oli Helsingin osastolta tullutkin
kirjelmä, jossa ilmoitettiin haluttavan, että
tariffi oli liittohallinnon allekirjoittamana ja
ohella kirjallinen motiveeraus, lähetettävä
suoraan työpaikkojen isännille, sivuuttaen
itse koneenkäyttäjät, ja olisi lähettäminen kat
sottava kiirelliseksi. Liittohallinto ei katsonut
a oivansa ilman muuta luopua aikaisemmasta
käsityskannastaan, ainoastaan tuon kirjelmän
nojalla, vaan päätti kutsua molemmat Helsin
gin osastot yhteiseen kokoukseen lokakuun 10
p:ksi asiasta neuvottelemaan. Sellainen ko
kous pidettiinkin ja pöytäkirja tästä kokouk
sesta saapui pian sen jälkeen liittohallinnolle.
Samankuun 16 p:nä esitettiin se liittohallin
non kokouksessa. Pöytäkirjasta ilmeni mo
lempien osastojen olevan sitä mieltä, että
valmistunut tariffi oli hylättävä ja että
liittohallinnon tuli toimittaa koko maata kä
sittävä minimi-palkkatariffi Suomen Konemeslariliittoon
kuuluvaa konemestarikuntaa varten, ja oli yhteinen kokous jo tehnyt
muutosehdotuksenkin valmistuneeseen tarif
fiin. Kun hallinnon kokouksessa ei kukaan
läsnäolevista vastustanut Helsingin tariffin
mitättömäksi tekemistä, päätettiin, että uusi
"minimitariffi Suomen Konemestariliiton
jäseniä varten” oli laadittava, tekemällä nyt
"hyljättyyn tariffiin sellaiset korjaukset, että
tämän uuden tariffin voisivat ottaa käytän
töön kaikki liiton jäsenet, joilla on maakomestarin paikka valtion, kuntien tai yk
sityisten Suomessa olevissa höyrykoneilla
\ alustetuissa laitoksissa, ollen ehdotusta laa
dittaessa tarkoin otettava huomioon Helsin
gin osastojen yhteisen kokouksen päättämät
muutokset.” Liittohallinnossa huomautettiin
kuitenkin, että myös nämä tariffiin tehdyt
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netariff för samtliga maskinister på fasta
landet.
Beträffande den för Helsingfors med om
nejd avsedda tariffen beslöts uttryckligen, att
densamma ovillkorligen, då någon blev an-,
ställd, borde föreläggas arbetsgivaren i och
för godkännande. Därjämte uttalades önskan,
att man skulle försöka få tariffen tagen i
bruk överallt, där sådant vore möjligt, dock
enbart med fredliga medel.
Vid följande förbundsstyrelses möte fram
lades delvis korrigerat förslag till tariff för
Helsinfors med omnejd. J. E. Anderson fick
i uppdrag att åstadkomma därav en finsk
språkig översättning samt att låta trycka ta
riffförslaget i 100 exemplar på båda språken.
Vid mötet den 6 oktober meddelade sekre
teraren, att denna tariff för Helsingfors med
omnejd definitivt var färdig. Densamma
hade tryckts i 300 exemplar på båda språken
och tillsänts Helsingfors bägge avdelningar
samt enskilda medlemmar.
Emellertid hade den ena avdelningen i Hel
singfors insänt en skrivelse, vari uttalades
önskan, att tariffen, undertecknad av för
bundsstyrelsen och med bifogad skriflig
motivering, direkt skulle tillställas resp. ar
betsgivare med förbigående av maskinisterna
själva och att denna expediering borde ske i
skyndsam ordning. Förbundsstyrelsen ansåg
sig dock icke kunna utan vidare frångå sin
tidigare ståndpunkt, enbart på grund av nyss
nämnda skrivelse, utan beslöt sammankalla
Helsingfors båda avdelningar till ett gemen
samt möte den 10 oktober att dryfta saken.
Ett sådant möte hölls verkligen och protokol
let från detsamma insändes kort därpå till
förbundsstyrelsen. Den 16 i samma månad
föredrogs detta protokoll vid förbundsstyrel
sens sammanträde. Ur detsamma framgick
att bägge avdelningarna voro av den mening,
att den nyligen färdigblivna tariffen borde
kasseras och att förbundsstyrelsen borde
åstadkomma en hela landet omfattande mini
milönetariff för den till Finska Maskinmästai förbundet hörande maskinistkåren, och hade

muutokset kaipasivat korjauksia ja unohdel
tujen yksityiskohtien lisäämistä tariffiin.
Mainitun yhteisen kokouksen tekemien eh
dotusten mukaisesti yhtyi liittohallinto myös
siihen päätökseen, että kaikkien osastojen oli
liittohallinnolle lähetettävä valtion, kuntien
ja yksityisten omistamien höyrykoneilla va
rustettujen laitosten johtajien osoitteita, että
heille voidaan lähettää nyt kyseessä oleva uu
si tariffi. Uusi minimitariffi oli kiireimmiten
valmistettava, painettava ja jaettava ja samal
la johtajille huomautettava, että tariffi astuu
voimaan 1 p:nä tammikuuta 1918. Yhteisen
kokouksen päätökseen kuului myös vaatimus,
että liittohallinnon oli otettava keskustelun
alaiseksi ja päätettäväksi millä tavalla se yli
määräinen verotus olisi järjestettävä, joka
nähtävästi käy tarpeelliseksi niiden suurten
kustannusten vuoksi, joita uuden palkkatariffin aikaansaaminen liitolle tuottaa, sekä otet
tava harkittavaksi arvoa nauttivan edustajan
asettaminen, joka esiintyisi välittäjänä niissä
riitaisuuksissa, joita mahdollisesti syntyy ta
riffia käytäntöön saatettaessa.
Liittohallinto ryhtyi nopeasti toimeen, sillä
osastoilta saatiin pian asiaa koskeviin tieduste
luihin vastaukset, paitsi Viipurista, Savonlin
nasta ja Turusta, ja ilmeni näistä vastauksis
ta, että useita muutoksia tariffiehdotukseen
vielä vaadittiin. Asetettiin siitä syystä toimi
kunta, ja tämän oli jo marraskuun 12 p:nä
samana vuonna (1917) pidettävään kokouk
seen saatava valmiiksi ehdotuksensa uudeksi
tariffiksi. Siihen se valmistuikin ja hyväksyt
tiin. Puheenjohtaja laati luonnoksen kiertokir
jeeksi. Toimittaja J. E. Andersonin tuli teh
dä molemmista suomenkielinen käännös, jon
ka jälkeen niitä oli painettava 800 kappalet
ta, kaksikielisinä. Vasta tammikuussa 1918
tariffit lopullisesti valmistuivat, jonka
jälkeen ne lähetettiin postitse osotteiden
mukaan työnantajille eri seuduilla maa
ta. Heidän vastaustaan tariffin hyväksy
misestä pyydettiin tammikuun loppuun men
nessä. Vastaukset olivat kuitenkin enemmän
masentavia kuin tyydyttäviä. Työpaikkojen
johtajista ainoastaan 12 hyväksyi tariffin, kun
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det gemensamma mötet redan gjort förslag
till ändringar i den färdigblivna tariffen. Då
ingen av de vid styrelsesammanträdet närva
rande medlemmarna motsatte sig Helsingfors
tariffs annullering, beslöts, att en ny ”minimitariff för Finska Maskinmästarförbundets medlemmar” borde uppgöras genom att
i den nu förkastade tariffen sådana ändringar
skulle vidtagas, ”att denna nya tariff kunde
tagas i bruk av förbundets samtliga medlem
mar, som å fasta landet innehava maskinist
plats å med ångmaskiner utrustade anlägg
ningar inom Finland, oberoende om dessa
tillhörde statsverket, kommuner eller privata
personer, och borde vid förslagets uppgörande
noga beaktas de av Helsingfors avdelningarna
vid gemensamt möte beslutade ändringarna”.
I förbundsstyrelsen påpekades dock, att också
dessa i tariffen vidtagna ändringar voro i be
hov av korrigering, varjämte bortglömda de
taljer borde tilläggas.
I enlighet med de av det gemensamma
mötet gjorda förslagen förenade sig förbunds
styrelsen jämväl i beslutet därom, att samt
liga avdelningar borde till förbundsstyrelsen
insända adresserna å principalerna för med
ångmaskiner försedda inrättningar, tillhöriga
statsverket, kommunerna och privatpersoner,
så att nu ifrågavarande nya tariff kunde ex
pedieras till dem. Den nya miniinitariffen
borde skyndsamt uppgöras, tryckas och distri
bueras, varjämte för principalerna borde på
pekas, att tariffen skulle träda i kraft den 1
januari 1918. Beslutet vid det gemensamma
mötet omfattade även en sådan fordring, alt
förbundsstyrelsen skulle dryfta och besluta,
huru den extra beskattningen borde anordnas,
som synbarligen bleve av nöden till följd av
de stora kostnader, vilka lönetariffens ge
nomförande skulle åsamka förbundet, även
som upptaga till prövning frågan om anstäl
landet av en ansedd representant till förmed
lare i de tvister, som måhända skulle upp
komma vid tariffens genomförande.
Förbundsstyrelsen tog snabbt itu med
uppgiften. Man mottog också inom kori från
resp. avdelningar svaren på de gjorda för81

sensijaan muut 81 vastasivat kieltävästi tai
eivät vastanneet ollenkaan.
Kun muistamme missä oloissa silloin elet
tiin ja kuinka kärjistyneet esim. työnantajain
ja työntekijäin välit siihen aikaan olivat, ei
ole ihmeteltävä, että tällaisten joukkosopimuspalkkaehtojen esittäminen ei oikein isännistöjä
miellyttänyt.
Ajan oloille kuvaava on myös seuraava
palkkakysymyksen käsittely.
Liittohallinnon kokouksessa maaliskuun 17
p:nä 1918 otettiin käsiteltäväksi kysymys:
Minkätähden eivät Helsingin kaupungin sairashuoneitten konemestarit ole saaneet tarif
fin mukaisia palkkoja, kun m. m. jo kaupun
gin teknilliset laitokset sekä ainakin pari Suo
men valtion sairashuonetta Helsingissä ovat
myöntäneet konemestareilleen tariffinmukaiset palkat?”
Ehdotettiin, että lähetettäisiin uudelleen
palkkatariffi kaupungin ”nykyiselle” (s.o. sil
loiselle punaiselle) talousvaliokunnalle ja
pyydettäisiin tämän epäkohdan korjaamista.
Mutta nyt kävivät mielipiteet ankarasti vas
takkain ja tästä syystä raukesivat enemmät
toimenpiteet asiassa.
Seuraavassa liittohallituksen kokouksessa
21 p:nä huhtikuuta — jolloin vallanku
mousyritys oli jo kukistettu — ilmoitti pu
heenjohtaja, että hän oli jättänyt edellämai
nitun kirjelmän kaupungin raha-asiain valio
kunnalle, mutta että mitään tulosta ei siitä
ole kuulunut. Samassa kokouksessa kertoi pu
heenjohtaja, että kaupungin teknillisten lai
tosten johtajat olivat alkaneet erotella toi
mistaan m. m. konemestareita. Ja olivat täl
laiset toimenpiteet pyrkineet kohdistumaan
myöskin, niinkuin myöhemmin huomattiin,
liittohallinnon silloiseen puheenjohtajaan, jo
ka tästä syystä ilmoitti haluavansa erota liit
tohallinnon puheenjohtajan paikalta. Tähän
eronpyyntöön ei ensi kerralla oltu suostuvai
sia, mutta kun puheenjohtaja myöhemmin uu
disti eronpyyntönsä ja hän tuli muuttamaan
toiselle paikkakunnalle, suostuttiin eroano
mukseen ja valittiin hänen sijaansa puheen
johtajaksi herra E. E. Häggblom.
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frågningarna i saken, förutom från Wiborg,
Nyslott och Åbo, och framgick det ur dessa
svar, att ännu flere andra ändringar påyr
kades i tarifförslaget. För den skull till
sattes en kommitté och denna borde redan till
mötet den 12 november samma år (1917) få
sitt förslag till ny tariff färdigt. Detsamma
blev också färdigt till dess och godkändes.
Ordföranden avfattade ett utkast till cirku
lär. Redaktör J. E. Andersson skulle över
sätta vardera till finska, varpå de borde
tryckas i 800 tvåspråkiga exemplar. Först i
januari 1918 blevo tarifferna definitivt fär
diga, varpå de per post enligt de erhållna
adresserna tillsändes principalerna i landets
olika trakter. Om deras svar rörande godkän
nandet av tariffen anhölls före januari må
nads utgång. Svaren voro dock av mera ned
stämmande än tillfredsställande art. Av de
olika arbetsplatsernas principaler godkände
endast 12 tariffen, medan däremot de övriga
81 gåvo ett nekande svar eller ock uraktläto
att helt och hållet svara.
Då vi ihågkomma under vilka förhållan
den landet då levde samt huru tillspetsad si
tuationen var mellan arbetsgivare och arbe
tare, är det icke förvånadsvärt att arbetsgivarne icke sågo framställandet av dylika kol
lektiva lönevillkor med blida ögon.
Betecknande för förhållandena är även föl
jande löneregleringsfråga.
Å förbundsstyrelsemötet den 17 mars 1918
föredrogs till behandling frågan: ”Var
för hava icke maskinmästarne å Helsingfors
stads sjukhus erhållit tariffenliga löner då
l.ex. stadens tekniska inrättningar samt åtmin
stone ett par av statens sjukhus ha beviljat
sina maskinmästare tariffenliga löner?”
Förslag gjordes om att tariffen skulle
tillställas stadens ”dåvarande” (d.v.s. det då
varande röda) ekonomieutskott med anhållan
om att detta missförhållande skulle rättas.
Härvid framträdde dock skarpt motsatta
åsikter, varför någon dylik åtgärd på grund
av de då rådande tids förhållandena ej blev
företagen utom lämnades saken vilande till
längre fram.

Valtion laivoissa palvelevien ko
nemestarien palkat.

Maskinmästarnas löner å statens
ångfartyg.

Liittohallinnon v. 1919 tekemään anomuk
seen, että valtion laivoissa palvelevat kone
mestarit saisivat tariffien mukaiset palkat ja
muut tariffien suomat edut ■— josta asiasta
jo aikaisemmin on kerrottu ■— vastasi Me
renkulkuhallitus, että Valtioneuvosto oli hy
väksynyt osan palkkavaatimuksia, mutta ko
konaan syrjäyttänyt eräät muut tariffien
määräykset. Tämän johdosta liittohallinto te
ki uuden anomuksen, jonka johdosta käytiin
neuvottelemassa sekä Merenkulku- että Tulli
hallituksessa ja Valtioneuvostossa. Vihdoin
saatiin tieto että Valtioneuvosto oli vahvista
nut seuraavat palkkamäärät: I luokan kone
mestareille 14,500:—, II lk. konemestareil
le 13,500:—, III lk. konemestareille 13,000:—, IV luokan 11,000:— ja V luokan
9,500: — markkaa. Näihin palkkoihin selitti
vät laivojen konepäällystöt tyytyvänsä tois
taiseksi, mutta asettivat kuitenkin samalla ko
mitean laatimaan uutta palkkaehdotelmaa,
joka kuitenkin tuli käsiteltäväksi Valtioneu
vostossa vasta vuonna 1921.
Sotalaivastossa ja valtion hinaajalaivastossa palvelevat liiton jäsenet anoivat myös v.
1920 liittohallinnon toimenpidettä erinäisiin
taloudellisiin ja henkilöllisiin parannuksiin,
mutta kun nämä virkaveljet samalla itse ajoi
vat omaa asiaansa ei liittohallinto katsonut it
sellään olevan syytä puuttua asiaan.
Vuonna 1920 tuli vielä uudelleen Me
renkulku- ja Tullihallituksen konemestarien
palkkasäännöstely liittohallinnossa käsittelyna laiseksi.
Tullihallituksen konemestarien palkkaky
symys katsottiin ratkaistuksi, koska Valtioneu
vosto oli vahvistanut palkat vuodeksi 1920.
Myöskin muitten valtion laivojen konemesta
reilta tuli liittohallinnolle anomus, että uusi
palkka-asteikko vuodeksi 1921 laadittaisiin
noudatettavaksi. Mutta kun liittohallinto kat
soi ettei valtion ja Tullihallituksen laivoilla

På förbundsstyrelsens anhållan, år 1919,
varom tidigare nämnts, om att maskinmästar
na å statens ångfartyg skulle erhålla tariffenliga löner och andra i tariffen omnämnda
förmåner, erhölls svar från Sjöfartsstyrelsen,
varav framgick att en del av de ekonomiska
fordringarna blivit godkända av statsrådet,
under det att en annan del av tariffens stipulationer icke blivit beaktade. Med anledning
härav inlämnades ånyo en skrivelse från för
bundsstyrelsen varjämte såväl Sjöfarts- som
Tullstyrelsen jämte statsrådet besöktes av
förbundets utsända förtroendemän och er
hölls till slut besked om att Statsrådet fast
slagit följande lönesatser: l:sta kl. 14,500:—,
2:dra kl. 13,500:—, 3:dje kl. 13,000:—,
4:de kl. 11,000:— och 5:te kl. 9,500:—.
Med dessa lönesatser förklarade sig maskin
befälet å Sjöfartsstyrelsens fartyg nöjda tills
vidare, men tillsatte de dock en kommitté att
Å därpåföljande styrelsemöte den 21 april,
då revolutionsförsöket redan underkuvats —
meddelade ordföranden att han hade inläm
nat skrivelsen till stadens drätselkammar,
men att intet som helst resultat därav avhörts.
A samma möte meddelade ordföranden, alt
föreståndarne för stadens tekniska verk bör
jat avskeda bl.a. maskinmästare från deras
platser, och hade sådana åtgärder delvis rik
tats även emot förbundets dåvarande ordfö
rande, vilken med anledning härav ansåg sig
”prickad” och icke mera kunna kvarstå som
ordförande samt anhöll om avsked från ord
förandebefattningen. Denna avskedsansökan
beviljades ej ännu utan erhöll ordföranden
en längre tids tjänstledighet för att ordna
sina angelägenheter, men då ordföranden se
nare förnyade sin avskedsansökan samt dä
han kom att bortflytta från orten, beviljades
hans avskedsansökan och utsågs herr E. E.
Häggblom all efterträda honom såsom ord
förande.
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vallitsevien poikkeuksellisten olojen takia
voitu sovelluttaa kauppalaivastoa varten laa
dittua yleistä tariffia, päätettiin hyväksyä val
tion laivoissa palvelevien konemestarien laa
tima palkkatariffi sekä tehdä päätöstä vastaa
va anomus asianomaiselle virastolle. Käyn
neillään näissä virastoissa saivat liittohallin
non jäsenet tietää, että heidän oli jätettävä
anomuksensa eduskunnan raha-asiainvalio
kunnalle liittohallinnon allekirjoittamana se
kä liittämällä siihen kaksi taulukkoa, joista
toinen osoitti voimassaolevat palkat ja toinen
vuodeksi 1921 vaaditut palkat. Tällainen ano
mus sitä seuraavine taulukkoineen jätettiin
eduskunnan raha-asiainvaliokunnalle, joka an
toi toiveita siitä, että palkkasäännöstely ta
pahtuisi toivottuun suuntaan.
Liittohallinnon kokouksessa huhtikuun 19
p:nä 1921 esitettiin eräs hra R. Forsbomin
kirjelmä, jossa hän pyytää, että liittohallinto
ottaisi toimiakseen siihen suuntaan, että val
tion jäänmurtajalaivojen II lk. konemestarien
palkat nostettaisiin Smk:lla 1,000:— vuo
dessa.
Asiasta keskusteltua määrättiin asiamies
tekemään kirjallinen anomus jätettäväksi Me
renkulkuhallitukselle ja Valtioneuvostolle.
Anomus oli kuitenkin sitä ennen jätettävä liit
tohallinnon tarkastettavaksi.
Toukokuun 11 p:nä asiamiehen laatima
anomus luettiin ja hyväksyttiin. Hra F. Hei
nilä lupautui jättämään sen asianomaisiin
paikkoihin.
Kesäkuun 6 p:nä herrat Heinilä ja Eriks
son, jotka olivat jättäneet sanotun anomuk
sen Valtioneuvostolle ja Merenkulkuhallituk
selle, ilmoittivat, että heille oli annettu hy
viä toiveita pyynnön suotuisaan tulokseen joh
tamisesta.
Syksyllä, marraskuun 1 p:n kokouksessa
herra Heinilä ilmoitti, että hän käydessään
valtion sairaaloiden konemestarien palkkauskysymyksen johdosta Valtioneuvostossa oli
myös kysynyt valtion jäänsärkijälaivojen II
lk. konemestarien palkankorotusanomuksen
kohtaloa ja saanut tietää, että se oli hyljätty,
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utarbeta ett nytt löneförslag, som dock be
handlades i Statsrådet först under år 1921.
I örlogsmarinen samt vid statens bogserflotta anställda förbundsmedlemmar även
hade 1920 anhållit om förbundsstyrelsens
medverkan till diverse ekonomiska och personala förbättringar, men då dessa kolleger
samtidigt själva drevo sin sak, så hade för
bundsstyrelsen ingen direkt orsak att blanda
sig i deras ärenden.
År 1920 behandlades ånyo frågan om
maskinmästarnas vid Sjöfarts- och Tullsty
relsen lönereglering vid förbundsstyrelsens
möten maskinmästarnas vid Tullstyrelsen
lönefråga ansågs utagerad på grund av att
Statsrådet fastställt lönesatsen för året 1920.
Från maskinmästare, anställda vid andra
staten tillhörande fartyg, inkom till för
bundsstyrelsen en anhållan om att en ny löneskala för 1921 skulle utarbetas till efter
rättelse. Men då förbundsstyrelsen ansåg att
de säregna förhållandena å statens, samt
även å Tullstyrelsens fartyg gör att den all
männa tariffen för handelsfartyg icke kan
tillämpas å dessa statens fartyg, så beslöts
att godkänna det förslag till lönetariff som
inlämnats av de å statens fartyg tjänstgö
rande maskinmästarna, samt att ingå med
denna anhållan till vederbörande ämbetsverk.
Vid besök i dessa ämbetsverk blevo för
bundsstyrelsens delegerade underrättade om
att de skulle till statens (riksdagens) finans
kommitté inlämna sin av förbundsstyrelsen
undertecknade anhållan, åtföljd av 2 tablåer,
den ena utvisande de gängse lönerna och den
andra de för 1921 fordrade lönerna. Dessa
anhållanden med tablåer inlämnades till
riksdagens finanskommitté, där hopp erhölls
om att löneregleringen skulle försiggå i den
önskade riktningen.
Ä styrelsemötet den 19. 4. 1921 upplästes
en skrivelse vari anhölls att förbundsstyrelsen
måtte vidtaga åtgärd i den riktning, att maskinmästarenas av II klassen å statens isbry
tare lönen skulle höjas med Fmk 1,000: —
per år.

sillä perusteella, että: ”Jos siihen suostutaan,
saattaa samanlaisia pyyntöjä esiintyä miten
paljon tahansa”.
Joulukuun 1 p:nä pidetyssä liittohallinnon
kokouksessa taas käsiteltiin tullilaitoksen lai
vojen konemestarien palkkauksen vakiinnut
tamista. Näiden laivojen konemestarien edus
tajina olivat herrat Stenroos ja Lehtinen läs
nä kokouksessa pyytäen liittohallinnon apua
heikäläisten konemestarien palkkauksen saa
miseksi vakinaiselle kannalle. Valtioneuvosto
oli aikoinaan hyljännyt samanlaisen pyynnön
sillä perusteella, että tullilaitoksen laivoja
mahdollisesti tultaisiin myymällä vähentä
mään. Laivoja ei kuitenkaan oltu myyty, päin
vastoin näytti siltä kuin oltaisiin pakotettuja
mainittua laivastoa lisäämäänkin. Herrat Hei
nilä ja Westerholm lupautuivat käymään pää
ministerin ja muiden asianomaisten hallitusviranomaisten puheilla asiasta.
Tammikuun 12 p:n kokouksessa 1922 hs
tekivät selkoa käynnistään. Kun selostukses
ta ilmeni, että pääministeri halusi saada li
säksi kirjallisen esityksen asiasta, annettiin
hra Vesterholmin tehtäväksi laatia sellainen
ehdotus.
Helmikuun 2 p:nä ilmoitti puheenjohtaja,
että tullilaitoksen konemestarien palkkaus
asiasta oli jätetty anomus valtioneuvostolle
21/1 1922.
Merenkulkuhallituksen alaisten laivojen ko
nemestarit jättivät taas liittohallinnolle ko
koukseen 14/11 1922 kirjelmän, pyytäen liiLtohallinnon toimenpidettä sen johdosta, että
Valtioneuvoston asettama palkkauskomitea oli
ehdotuksessaan asettanut konemestarit samaan
palkkausluokkaan perämiesten kanssa, vaikka
oikeus ja kohtuus olisi, että ensikonemestari
olisi vähintään samassa palkkaluokassa kuin
tarkastuslaivojen kapteenit. Asiassa käännyt
tiin kirjeellisesti Merenkulkuhallituksen puo
leen, mutta sen ilmoitettua, että se ei ole ol
lut osallinen mainitunlaisen päätöksen aikaan
saamisessa, käytiin asiasta suullisesti puhu
massa sekä palkkauskomitean että Valtioneu
voston jäsenille ja jätettiin asiasta myös kir-

Efter diskussion i frågan anmodades om
budsmannen att inlämna en skriftlig ansökan
till Sjöfartsstyrelsen samt Statsrådet. Ansök
ningen skulle dock först underställas för
bundsstyrelsens prövning.
A mötet den 11 därpåföljande maj före
drogs ovannämnda ansökan och godkändes
av förbundsstyrelsen samt inlämnades den
samma till vederbörande myndighet.
I protokollet av den 1 november 1921 an
tecknades att ansökningen förkastats på
grund av att ”om denna ansökan bifalles,
kunna nya dylika uppstå huru mycket som
helst.”

A styrelsemötet den 1 december 1921 åter
närvoro representanter för maskinmästarna å
Tullstyrelsens fartyg samt anhöllo om för
bundsstyrelsens medverkan till att Tullstyrel
sen anställda maskinmästares löner måtte för
bättras. Statsrådet hade tidigare avslagit en
enahanda ansökan på den grund att Tullsty
relsens fartyg eventuellt skulle delvis försäljas
och deras antal därigenom minskas. Fartygen
hade dock icke blivit sålda, tvärtom såg det
ut som om Tullstyrelsens flotta komme att
ökas.
Under en konferens med statsministern ut
talade denna en önskan att erhålla en skrift
lig framställning i saken. En sådan inläm
nades till statsrådet den 21 jan. 1922.
Maskinmästarna på fartyg hörande under
Sjöfartsstyrelsen inlämnade åter den 14. 11.
1922 till förbundsstyrelsen en skrivelse med
anhållan om förbundsstyrelsens åtgärd i an
ledning av att den av Statsrådet tillsatta löneregleringskommittén hade i sitt förslag till
lönereglering stält maskinmästarna i samma
lönekategori med styrmän, ehuru det skulle
vara rätt och billigt att första maskinmästa
ren skulle räknas i minst samma löne
kategori med befälhavare å inspektionsfartyg.
Förbundsstyrelsen vände sig i saken med en
skrivelse till Sjöfartsstyrelsen, men då Sjö
fartsstyrelsen svarade att den icke hade någon
del i åstadkommande av löneregleringskom85

Valtion palveluksessa olevien
maakonemestarien palkkauskysy
myksiä vv. 1921—1923
Vaikka seuraavassakin selostetaan palk
kausasioita, on ne käsiteltävä eri lukuna, ta
riffien ulkopuolella, sillä tavallisia yksityissopimuksen luontoisia tariffeja ei sovelluteta
valtion toimista suoritettaviin palkkoihin. Nä
mä eivät perustu mihinkään joukkosopimuksiin, vaan ne järjestetään virastojen lausun
tojen mukaisesti ja ratkaisu suoritetaan osit
tain hallituksessa, osittain eduskunnassa. Silti
voidaan niidenkin järjestelyyn sopivilla eh
dotuksilla jonkun verran vaikuttaa.
Liittohallinnon kokouksessa 26 p:nä touko
kuuta 1921 luettiin ylikonemestari R. Nyströmillä, Pitkäniemen keskuslaitoksesta, tullut
jallinen esitys asianomaisille. Asian edelleen
kehityttyä jätettiin palkkauskomitealle vielä
uusi kirjelmä, jossa tuotiin esiin, ei ainoas
taan laivakonemestareiden, vaan muidenkin
valtion palveluksessa olevien konemestarei
den toivomukset palkkojen järjestelyssä.
Valtion palveluksessa olevien konemestarei
den palkkaus antoi liittohallinnolle paljon
työtä vielä seuraavanakin vuonna, 1924. Kun
tullilaitoksen palveluksessa olevat konemes
tarit olivat tammikuun 1 p:nä 1924 voimaan
astuneessa valtion virkailijain palkkaussäännössä jääneet alempiin palkkaluokkiin kuin
vastaavansuuruisten
merenkulkuhallituksen
alaisten laivojen konemestarit ja kun he pyy
sivät liittohallituksen välitystä asian korjaa
miseksi, lähetti liittohallitus kirjelmän sekä
Tullihallitukselle että Valtioneuvostolle. Val
tioneuvostolle lähetetyssä kirjelmässä huo
mautettiin myös muiden valtion palveluksessa
olevien konemestarien alipalkkauksesta heidän
vastuunalaiseen toimeensa verraten. Samasta
asiasta oltiin Eduskunnan jäsenten, Valtioneu
voston ja Eduskunnan palkkauskomiteoiden
jäsenten ja Valtioneuvoston muiden jäsenten
kanssa lukuisassa keskusteluissa,
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I statstjänst varande lantmaskinmästares lönefrågor 1921 —1923.
Ehuru i det följande även behandlas löne
frågor, böra de intagas såsom ett skilt kapi
tel, varande utom tariffer, ty tariffer liknande
privata överenskommelser kunna ej tillämpas
på de löner staten betalar. Dessa stöda sig
på några gruppöverenskommelser, utan de
ordnas i enlighet med ämbetsverkens utlåtan
den och det slutliga avgörandet sker dels inom
mittens beslut, uppvaktades både löneregleringskommitténs och Statsrådets medlemmar
av förbundsstyrelsens representanter, vilka
muntligen förklarade saken för dem och li
kaså inlämnades skriftliga petitioner till ve
derbörande. — Då saken utvecklade sig, in
lämnades till löneregleringskommittén ännu
en ny skrivelse, vari framhämtades, icke alle
nast maskinmästarnas å fartyg, utan även
andra statsanställda maskinmästares önskningsmål i löneregleringsfrågan.
De i statens tjänst anställda maskinmästar
nas avlöning har givit förbundsstyrelsen gan
ska mycket sysselsättning även under år 1924.
Då de i Tullstyrelsens tjänst varande maskinmästarna hade, enligt den lönereglering för
statens tjänstemän, som trädde kraft den
1 januari 1924, blivit i lägre lönekategorier än maskinmästarna å de under
Sjöfartsstyrelsen lydande fartyg av motsva
rande storlek och då de anhöllo om förbunds
styrelsens förmedling för sakens avhjälpande,
sände förbundsstyrelsen i anledning därav en
skrivelse både till Tullstyrelsen och Statsrå
det. Uti den till Statsrådet addresserade skri
velsen betonades även maskinmästarnas i de
övriga statens anstalter underlöning i jämfö
relse med deras ansvarsfulla sysselsättning.
Om samma sak har förbundsstyrelsen varit i
talrika diskussioner med riksdagsrepresentanterna, med Riksdagens och Statsrådets lönekommittéers medlemmar och Statsrådets öv
riga medlemmar.

kirjelmä, jossa hän pyysi liittohallinnon myö
tävaikutusta siihen, että valtion sairashuo
neissa palvelevat virkatoverinsa saisivat kor
keamman palkan. Asiamiehen tehtäväksi jä
tettiin laatia luonnos kirjelmäksi asianomai
siin virastoihin.
Kirjelmä hyväksyttiin lokakuun 6 p :nä
pienin lisäyksin. Herrat Eriksson ja Heinilä
lupautuivat jättämään sen asianomaiseen vi
rastoon ja jättivätkin he kirjelmän vielä sa
man kuun aikana Valtioneuvostolle.
Kun tämä valtion sairaaloiden konemesta
reiden palkkauksen järjestelyä koskeva kysy
mys jäi vuonna 1921 ratkaisematta ja asia
näytti viipyvän, käytiin vuonna 1922 Valtio
neuvostossa kysymässä sen vaiheita ja jätet
tiin taas uusi kirjallinen anomus Valtioneu
vostolle. Nämä liittohallinnon toimenpiteet
johtivat osittaisiin tuloksiin siten, että eräät
sairaaloiden konemestarit saivat palkkaetunsa
paremmiksi, toisten jäädessä ainakin toistai
seksi entisilleen. Luonnollista oli, että liittohallinto ei voinut näiden ei-jäsentensä palk
kajärjestelyn vaiheita seurata, ja toimenpi
teistä, joihin ryhdyttiin, olivat tulokset epä
tyydyttäviä.
Vankiloiden palveluksessa olevien konemes
tareiden palkkajärjestelyn tähden käänyttiin
samana vuonna 1922, kirjelmällä oikeusmi
nisteriön ja Vankeinhoitohallituksen puoleen.
Nämä valtion palveluksessa olevien konemes
tarien palkkausasiat, joiden järjestely luon
nollisesti tapahtui ulkopuolella tariffien, an
toivat liittohallinnolle paljon työtä myös v.
1923. Jo kokouksessaan 14. 2. 1923 päätti liit
tohallinto lähettää Valtioneuvostolle kirjeen
sen johdosta, että tehdyssä ehdotuksessa val
tion virkamiesten palkkojen järjestelyssä ko
nemestarit olivat jääneet liian alhaisiin palk
kaluokkiin. Sittemmin kääntyi liittohallinto
useaan kertaan kirjallisesti ja suullisesti, joko
suoraan tai Valtion Virkailijain Keskusliiton
kautta, Valtioneuvoston tai asianomaisten mi
nisteriöiden puoleen saadakseen komenestareiden, jotka ovat toimessa Merenkulkuhallituk-

regeringen, dels i riksdagen. Det oaktat kunna
lämpliga förslag oeh framställningar inverka
något på avgörandet.
A styrelsens möte den 26 maj 1921 före
drogs en skrivelse från övermaskinmästaren
R. NyStröm å Pitkäniemi centralanstalt, vari
han anhöll om förbundsstyrelsens medverkan
till å statens sjukhus anställda maskinmästare
måtte erhålla löneförhöjning. Ombudsman
nen erhöll i uppdrag att upprätta förslag till
skrivelse i ovannämnt syfte.
Vid mötet den 6 oktober godkändes om
budsmannens förslag med små tillägg och
skulle herrar Heinilä och Eriksson inlämna
den till vederbörande ort så snart ombuds
mannen renskrivit detsamma, och inlämnades
skrivelsen inom samma månad.
Då maskinmästarnas å statens sjukhus lö
nefråga blev oavgjord under ifrågavarande
år 1921 och saken tycktes dröja, uppvaktades
Statsrådet följande år 1922, för att få vetskap
om frågans öden, och tillika inlämnades en
ny petition i saken. Detta förbundsstyrelsens
åtgärd föranledde partiella resultat, så att en
del maskinmästare ha fått sina löneförmåner
förbättrade, medan andra åter ha blivit vid
det gamla. — Icke en enda av dessa maskin
mästare förenade sig till förbundet ens efter
att ha blivit därtill uppmanad. Som en följd
härav blev naturligtvis att förbundsstyrelsen
icke kunde följa med löneregleringen av des
sa förbundets icke-medlenunar, och resultaten
av även de åtgärder man redan vidtagit voro
o tillfredställande.
Beträffande vid statens fängelser anställda
maskinmästares lönefrågor vände sig för
bundsstyrelsen samma år 1922 till justitiemi
nistern samt med en skrivelse till Eångvårdsstyrelsen. Dessa statsanställda maskinmästa
res avlöningsfrågor, vilkas ordnande själv
fallet måste ske utom tarifferna, ha gett för
bundsstyrelsen även år 1923. Redan på mötet
den 14. 2. 1923 beslöt förbundsstyrelsen
sända till Statsrådet en skrivelse i anledning
av att i det gjorda förslaget till reglering
av statens tjänstemäns löner, maskinmästarne
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Kuntien palveluksessa
olevien konemestarien palkkausasioista on liit
tohallinnon kokouksissa ollut verrattain vä
hän puhetta.
Kunnan palveluksessa olevista konemesta
reista ainoastaan helsinkiläiset pyysivät liit
tohallinnon avustusta palkka-asioissaan v.
1922.
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen kone
mestarit katsoivat nimittäin joutuneensa epä
edulliseen asemaan kunnan virkailijoiden
palkkojen järjestelyssä ja valtuuttivat sentähden liittohallinnon ryhtymään heidän puoles
taan keskusteluihin kunnallisten viranomais
ten kanssa. Saamiensa valtuuksien perusteella
ilmoitti liittohallinto asianomaisille konemes
tarien sanoutuvan irti toimistaan, ellei heidän
kohtuullisiin vaatimuksiin suostuta. Asia sai
kuitenkin jo ensi asteessaan suotuisan ratkai
sun ja irtisanoutuminen voitiin peruuttaa.
Helsingin kaupungin sairaaloiden konemes
tareiden puolesta on liittohallitus myöskin
kääntynyt asianomaisten virastojen puoleen
sekä suullisesti että kirjeelilsesti v. 1923.
......Illllllllllllllllll...

.

sen, Lääkintöhallituksen, Vankeinhoitohalli
tuksen ja Suomen Valtionrautateitten alaisina
tai Saimaan kanavalla, palkkauksen järjeste
lyksi asianmukaiselle kannalle.

I kommunala anställ
ningar
varande maskinmästares avlöningsfrågor ha
lätt sällan upptagits till behandling å styrel
sens sammanträden.
Av de i kommunens tjänst varande maskinmästarne ha under året 1922 endast helsingforsare anhållit om förbundsstyrelsens för
medling i sina lönefrågor.
Maskinmästarne vid Helsingfors stads
elektricitetsverk ansågo sig ha blivit oförmån
ligt placerade vid reglering av kommunens
tjänstemäns löner och befullmäktigade där
för förbundsstyrelsen till att upptaga under
handlingar med de kommunala ämbetsverken
I anledning av den erhållna fullmakten med
delade förbundsstyrelsen de vederbörande
ämbetsverken att, i fall maskinmästarnas mo
derata fordringar icke godkännes, de uppsäga
sina befattningar. Saken fick dock redan i sitt
första stadium en gynnsam lösning och upp
sägningen kunde återtagas.
In anledning av Helsingfors stads kommu
nala sjukhus maskinmästares lönefråga har
förbundsstyrelsen vänt sig både muntligen
och skriftligen till vederbörande embetsverk
år ]923 erhöllo.
hade stannat i alltför låga löneklasser. Där
efter har förbundsstyrelsen flere gånger både
skriftligt och muntligt, direkt eller igenom
Centralförbundet för Statens Tjänstemän,
vänt sig till Statsrådet eller vederbörligt mi
nisterium för att få de maskinmästares, vilka
äro i tjänst hos Sjöfarts-, Medicinal- och
Fångsvårdsstyrelsen, Finska statsjärnvägarne
eller Saima kanal, löner tidsenligt reglerade.

.........................
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Yleiset lakot ja liiton suhtautu
minen niihin.

Allmänna strejker och förbundets
förhållande till dem.

Työväen julistamissa lakkotapauksissa jou
tuivat konemestarit toisinaan varsin ikävään
tilanteeseen, kun heitä koetettiin vastoin va
kaumustaan pakottaa yhtymään lakkoon ja
sanoutumaan irti työpaikoistaan. Liittohalli
tus, jos sen puoleen käännyttiin, pelasti kui
tenkin tavallisesti tilanteen vankalla ja harki
tulla esiintymisellään, josta alempana muu
tamia esimerkkejä.
Liittohallinnon kokouksessa kesäkuun 20
p:nä 1917 luettiin Oulun osaston puheenjoh
tajalta saapunut kirjelmä, jossa kysyttiin mil
lä tavalla liiton jäsenten on suhtauduttava sa
halaitosten työväen eräillä sikäläisillä sahoil
la julistamiin lakkoihin, m. m. silloin kun nä
mä koneenkäyttäjät eivät ole samalla kannalla
lakkoon nähden eivätkä omalta kohdaltaan
ota niihin osaa?
Lisäksi luettiin Suomen Sahatyöläisten lii
ton Toppilan osaston N:o 65 kokouksesta 4
p:nä kesäkuuta 1917 laadittu pöytäkirjan ote,
josta ilmeni, että sanottu yhdistys oli päättä
nyt, että sahan koneenkäyttäjän heti oli hy
väksyttävä yhdistyksen lausuma toivomus ja
sanouduttava irti paikastaan 14 päivän ku
luessa sekä osallistuttava lakkoon, koska hä
nen muuten katsottaisiin tukevan työnantajaa
työväkeä vastaan tämän palkkataistelussa.
Kokous päätti, että koska ei Suomen Koneenkäyttäjäliitto eikä sen jäsen, Toppilan sa
han koneenkäyttäjä, ole julistaneet lakkoa sa
han johtajia vastaan, niin on koneenkäyttä
jällä liiton jäsenenä myös oikeus sinä aikana,
minkä edellämainittu lakko kestää, korjata
sahalaitoksen koneistoja.
Keväällä 1917 puhkesi lakko Helsingin
Höyrylaiva Osakeyhtiön palveluksessa ole
vien n. s. 3 markan koneenkäyttäjien keskuu
dessa, ja tiedusteli laivanvarustaja sen johdos
ta Suomen Konemestariliiton hallinnon mieli
pidettä kysymyksestä, eivätkö liiton jäsenet
olisi olleet halukkaita ryhtymään lakon kaut
ta vapautuneitten tointen hoitamiseen. Tähän

I fall av strejk, utlyst av olika arbetare
grupper, råkade maskinmästarna ofta i rätt
obehagliga situationer, då de strejkande för
sökte förmå dem att emot deras övertygelse
deltaga i strejken och uppsäga sina befatt
ningar. Förbundsstyrelsen lyckades dock of
tast, om vederbörande vände sig till densam
ma, rädda situationen genom sitt bestämda
och välförlagda uppträdande.
Å förbundsstyrelsens möte den 20 juni
1917 upplästes från ordföranden i Uleåborgs
avdelning anländ skrivelse med förfrågan
huru förbundsmedlemmarna skola förhålla
sig vid strejker, som proklamerats av arbe
tarna å därvarande sågverk, bl.a. då dessa
maskinister varken sympatisera med sagda
strejker eller för egen del personligen del
taga i desamma.
Vidare upplästes ett av Finska Sågarbetareförbundets Toppila avdelning N:o 65 vid
mötet den 4 juni 1917 utfärdat protokollsut
drag, varav framgick att nämnda förening
beslutit att sågens maskinist omedelbart bör
tillmötesgå föreningens önskan och uppsäga
sin plats inom 14 dagar, samt deltaga i strej
ken, då han eljest skulle understöda arbets
givaren under arbetarnas lönestrid med denna.
Mötet beslöt att emedan Finska Maskinist
förbundet och dess medlem, maskinisten å
Toppila såg, icke förklarat strejk gentemot
sågens principaler, har maskinisten som förbundsmedlem även rätt att under tiden av
den pågående strejken remontera sågverkets
maskinerier.
Under våren 1917 utbröt strejk bland de
vid H. A. A. anställda s.k. 3 marks maski
nisterna, varvid rederiet vände sig till Finska
Maskinistförbundets styrelse med förfrågan
huruvida dess medlemmar vore villiga att an
taga de lediga platserna. Denna förfrågan
besvarades av förbundsstyrelsen med ett tvärt
nej, på grund av att bolaget icke tidigare be
gagnat sig av examinerade maskinister till
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Tariffi- y.m. riitaisuuksia.

Tvistigheter i tariffer m.m.

Yksityisten palveluksessa olevien konemes
tareiden ja heidän isännistöjensä välisiä asi
oita on liittohallinto virallisesti saanut vuo
den 1922 aikana järjestellä kolme eri kertaa.
Sen johdosta, että Kotkan osasto vuon
na 1924 oli pyytänyt liittohallinnon väli
tystä Kotkan seudun konemestareiden palk
kausolojen järjestämiseksi tyydyttävälle kan
nalle ja kohtuullisuuden vaatimuksia vastaa
viksi, oli liittohallinnon asiamies yhteydessä
kysymyksessä olevien konemestareiden työn
antajien kanssa. Ennenkuin mainitut työn-

De i privat tjänst anställda maskinmästar
nas och deras principalers mellanhavanden
har förbundstyrelsen officielt varit i tillfälle
att ordna tre gånger under 1922.
Till följd av att avdelningen i Kotka år
1924 anhöll om förbundsstyrelsens förmed
ling i och för ordnandet av maskinmästarnas
löner i Kotka trakten på ett tillfredställande
sätt, trädde förbundsstyrelsen genom sin om
budsman i denna angelägenhet i förbindelse
med maskinmästarnas arbetsgivare. Innan
omnämnda arbetsgivare ens samtyckte att

tiedusteluun vastasi liittohallinto heti kieltei
sesti, koska mainittu höyrylaivaosakeyhtiö ei
aikaisemmin ollut käyttänyt palveluksessaan
tutkinnon suorittaneita koneenkäyttäjiä tällai
sissa toimissa ja koska liittohallinto tahtoi
ehkäistä myöhemmin mahdollisesti sattuvat
selkkaukset yhdistyksen kanssa, jonka jäsenet
jo vuosikausia olivat olleet kysymyksessäolevissa toimissa.
Yleinen lämittäjien ja merimiesten lakko
uhkasi tavallaan ulottua koskemaan konemestareitakin. Jo heti lakon alettua kysyi Oulun
osasto, mille kannalle konemestareiden on la
kon suhteen asetuttava. Liittohallinto ilmoitti
mielipiteenään, että konemestareilla ei ollut
syytä virallisesti lakkoon yhtyä, mutta he ei
vät saa myöskään ryhtyä tekemään lakonalaisia töitä. Myöhemmin aikoivat jotkut laivan
varustajat tavallaan saada konemestareita Lekemään lämmittäjien tehtäviä, mutta nousivat
konemestarit vastustamaan tällaista toimenpi
dettä ja liittohallinto teki asiassa uuden pää
töksen, että Suomen Konemestariliiton jäsenet
eivät saa ottaa vastaan lämmittäjä- tai konemestaritoimia niin kauan kun lakkoa jatkuu.
Eräs osasto teki myös kyselyn, mille kannal
le konemestareiden on asetuttava paperityö
läisten lakon suhteen. Tässäkin asiassa lausui
liittohallinto mielipiteenään, että konemestarit
voivat jatkaa omaa työtään, kunhan eivät ryh
dy lakonalaiseen työhön.

dylika poster samt för att undvika eventuella
framtida konflikter med den maskinistföre
ning, vars medlemmar under en följd av år
redan innehaft dessa platser.
Den allmänna eldare- och matrosstrejken
år 1927 hotade även att på sätt och vis be
röra maskinmästarna. Genast efter strejkens
utbrott gjorde avdelningen i Uleåborg hos
förbundsstyrelsen en förfrågan, vilken stånd
punkt maskinmästarna böra taga i anledning
av denna strejk. Förbundsstyrelsen uppgav
sin åsikt vara, att maskinmästarna icke hade
anledning att på något sätt deltaga i strejken,
men att de ej heller fingo åtaga sig de strej
kandes sysslor. Senare ämnade vissa redare
att på något sätt få maskinmästarna att göra
eldarnas arbeten, men maskinmästarna satte
sig bestämt emot sådana fordringar och för
bundsstyrelsen gjorde ett nytt beslut, enligt
vilket medlemmarna av Finska Maskinmästar
förbundet icke i någon form få emottaga el
dare- eller matrossysslor sålänge strejken
varar.
En av förbundets avdelningar gjorde även
förfrågan vilken ståndpunkt maskinmästarna
böra antaga i anledning av pappersindustriarbetarstrejken. Även denna förfrågan besva
rades av förbundsstyrelsen sålunda, att ma
skinmästarna kunna fortsätta med sina egna
göromål, men icke befatta sig med strejkunderkastade arbeten.
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antajat suosLuivat edes neuvotteluihin, oltiin
pakotetut kääntymään sekä työnantajaliiton
että Kauppa- ja Teollisuusministerin puo
leen. Samoin ilmoitettiin asiasta The InterScandinävian Union of Engineers’ille. Neu
vottelujen ja kirjeenvaihdon tuloksena oli,
että konemestareiden palkkoja Kotkan seu
dulla jonkun verran korotettiin melkein pit
kin linjaa.
Yksityisten konemestareiden tai pienempien
konemestariryhmien alkuunpanosta sai liittohallinto käsiteltäväkseen useita palkanjärjestelyjä ja yleensä vei ne perille hyvällä me
nestyksellä, ainakin siellä, missä konemesta
rit itse olivat ottaneet liittohallinnon mää
räyksiä noudattaakseen. Tosin tällaisissa pal
kan järjestelypuuhissa on aina haittaa niistä
epävarmoista konemestareista, jotka eivät
kuulu liittoon, mutta työnantajat näyttävät
kuitenkin yhä enemmän alkavan oivaltaa ne
edut, mitkä ovat seurauksena järjestyneitten
konemestareiden palkkaamisesta.
Sekavissa tapauksissa on liittohallinto ta
vallisesti antanut asiamiehen toimeksi ryhtyä
tarpeellisiin toimenpiteisiin, ja onkin asiat
siten saatu helpoimmin selvitetyiksi. Tällai
sista asioista mainittakoon tässä vain uuden
jäänsärkijä ”Jääkarhun” konetöiden valvo
jan toimen täyttäminen, joka uhkasi tuoda
hajaannusta ja erimielisyyttä niiden konemes
tareiden keskuuteen, joita asia lähinnä koski.
Varsinaisia palkkariitaisuuksia ei vuonna
1926 päässyt syntymään, mutta useita sekä
valtion että kuntien ja yksityisten palveluk
sessa olevien konemestareiden palkka-asioita
on koetettu järjestää, usein siinä onnistuenkin.
Eräät yksityiset konemestarit tai konemestariryhmät pyysivät myös v. 1927 liittohallin
non apua tai neuvoa palkkausasioissaan, kos
ka he eivät olleetkaan saaneet niitä luontais
etuja, m. m. vapaita polttopuita, joita heille
heidän tointa hakiessaan oli suullisesti lu
vattu.
Liittohallinto ilmoitti, että tapaus oli
omiaan osoittamaan, että konemestareiden ei
enää ole luottamista suullisiin lupauksiin

träda i underhandlingar, var man tvungen alt
vända sig till såväl arbetsgivarförbundet som
handels- och industriministern. Likaså under
rättades The Inter-Scandinavian Union ol
Engineers om saken. Resultatet av underhand
lingarna och korrespondensen var att maskin
mästarnas löner i Kotka trakten något för
höjdes utmed hela linjen.
På initiativ av enskilda maskinmästare el
ler mindre maskinmästargrupper har för
bundsstyrelsen omhänderhaft ett flertal löneregleringsangelägenheter och i allmänhet er
nått ett gott resultat, vilket är naturligt, i syn
nerhet då maskinmästarna själva hava rättat
sig efter förbundsstyrelsens bestämmelser.
Dessa lönereglerings underhandlingar lida
dock kännbart av de obestämda maskinmäs
tarnas verksamhet, vilka icke tillhöra förbun
det, men synes det som om arbetsgivarna nu
mera börjat anse fördelarna av anställandet
av organiserade maskinmästare.
I oklara fall har förbundsstyrelsen ofta
givit ombudsmannen i uppdrag att vidtaga
nödiga åtgärder och tills dato har även utre
dandet av ärendena därigenom betydligt un
derlättats. Bland dylika angelägenheter må
här blott omnämnas besättandet av besiktningsmannaposten för maskinarbetena å den
nya isbrytaren ”Jääkarhu”, vilket hotade
sprida splittring bland de maskinmästare, vil
ka saken närmast gällde.
Egentliga lönekonflikter hava icke uppståt,
under år 1926, men hava försök gjorts i och
för ordnandet av löneangelägenheter för ma
skinmästare, vilka befinna sig i stats, kom
munal eller privata tjänst. Detta har även ofta
lyckats.
Även några enskilda maskinmästare och
mindre maskinmästargrupper vände sig år
1927 till förbundesstyrelsen med anhållan om
förbundsstyrelsens hjälp och råd i sina lönean
gelägenheter, då de icke erhållit alla de för
måner i natura, bland annat fri ved, som bli
vit lovat då de sökte sina befattningar.
Förbundsstyrelsen meddelade, att detta fall
var ägnat att bevisa, att maskinmästarna nu
mera ej kunna lita på muntliga löften, utan
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palkkasopimuksia tehdessään, vaan ovat so
pimukset tehtävät kirjallisesti ja siinä luetel
tava kaikki tointa seuraavat edut ja velvolli
suudet.
Turkulaisten palkkasopimus on antanut
liittohallinnolle työtä useampaan otteeseen.
Kun eräs Turun osaston jäsen ei ollut v. 1927
saanut tariffin mukaista palkkaansa, kääntyi
Turun osasto lakimiehen puoleen ilmoitta
matta asiasta liittohallinnolle. Samaan aikaan
kysyi asianomainen laivanomistaja liittohal
linnon mielipidettä riidanalaisen tariffin koh
dan tulkitsemisesta ja, saatuaan kuulla liittohallinnon mielipiteen, ilmoitti ilman enem
pää suorittavansa konemestarilleen palkan ta
riffin mukaan liittohallinnon tulkinnan perus
teella. Turun osasto, joka oli kääntynyt asias
sa lakimiehen puoleen, vaati myös tästä joh
tuvia kustannuksia korvattaviksi, mutta liit
tohallinto ei katsonut niitä voitavan suorittaa
liiton varoista kun asiasta ei oltu liittohallin
nolle ilmoitettu eikä liittohallinto ollut asias
sa lakimiestä tarvinnut.
Eräät konemestarit, joiden sopimuksen mu
kaan olisi pitänyt saada laivojensa ylöspanoaikana myöskin ruokaraha, olivat v. 1928 jää
neet ilman sitä. Senjohdosta pyysi Turun ososto liittohallinnon toimenpiteitä sopimuksen
tulkinnan
selventämiseksi.
Liittohallinto
kääntyikin kirjeellä asianomaisten laivanva
rustajien puoleen, sillä seurauksella, että so
pimuksen ruokarahoja tarkoittava kohta lu
vattiin tulkita liittohallinnon mielipiteen mu
kaisella tavalla. Tämänlaatuisissa jutuissa on
pantu merkille, että asianomaiset konemestarit
vaativat osastojensa ja liittohallinnon toi
menpidettä, ennenkuin he edes ovat yrit
täneet isännistöilleen asiaa selvittääkään.
Samoin oli liittohallinnon käsiteltävänä sa
mana vuonna eräs tapaus, jolloin konemestari
oli jäänyt vaille tariffin määräämää palk
kiota laivan tultua myydyksi toiselle omista
jalle. Liittohallinto teki asiasta huomautuksen
laivan entiselle isännistölle, sillä seurauksella
että tariffien määräämä 1% kuukauden palk
ka konemestarille suoritettiin.
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måste fordra skriftliga överenskommelser,
vari alla förmåner, jämte plikter, som följa
tjänsten, äro uppräknade.
Åbo maskinmästares tarifföverenskommelse
har givit förbundsstyrelsen sysselsättning på
många möten. I anledning av att en medlem
från Åbo avdelning år 1927 icke erhållit sin
tariffenliga lön, vände avdelningen sig till en
jurist, utan att meddela förbundsstyrelsen den
na åtgärd. Samtidigt gjorde vederbörande re
dare en förfrågan hos förbundsstyrelsen be
träffande den rätta tolkningen av överenskom
melsens bestämmelse angående kostpenningar
för sön- och helgdagar under fartygets av- och
utrustningstid, och då han fick veta förbunds
styrelsens åsikt, förklarade han sig villig att
utbetala de omtvistade kostpenningarna. Åbo
avdelning, som hade vänt sig till en jurist,
fordrade att dessa omkostnader skulle utbeta
las till avdelningen, men då förbundsstyrel
sen icke hade blivit underrättad om saken på
förhand och icke heller hade haft behov av
någon jurist, ansåg förbundsstyrelsen, att des
sa omkostnader icke kunde ersättas av förbun
dets medel.
Några maskinmästare, vilka även enligt av
talet ägt att utfå kostpenningar under den tid
deras fartyg voro upplagda, hade icke utfått
dessa år 1928. Med anledning härav anhöll
Åbo avdelning om förbundsstyrelsens för
klaring beträffande tolkningen av avtalet. För
bundsstyrelsen vände sig på grund härav till
vederbörande rederier med en skrivelse, och
hade denna till följd att rederierna godkände
tolkningen av bestämmelsen om kostpennin
gar på ett av förbundsstyrelsen önskat sätt. I
dylika fall har konstaterats, att maskinmäs
tare påkallat åtgärder från resp. avdelningar
eller förbundsstyrelsen innan de ens själva
framlagt saken för sina principaler.
Likaså behandlade förbundsstyrelsen sam
ma år ett fall, då en maskinmästare gått för
lustad sina avtalsenliga förmåner på grund av
att fartyget bytt ägare. Förbundsstyrelsen på
pekade situationen för fartygets förra ägare
med den följd, att den tariffenliga lönen för
1% månad erlades åt maskinmästaren.

Tariffeja vastustetaan.

Tarifferna motkämpas.

Kotkan yhdistyksen kirjeessä heinäkuun 6
p:ltä 1920 ilmoitettiin liittohallinnolle, ettei
vät he olleet saaneet vastausta eikä palkanko
rotusta, senjälkeen kun olivat toimittaneet
maakonetariffin Kotkan eri tehtaille. Liittohallinto päätti tämän johdosta tiedustel
la Kotkan yhdistykseltä näiden eri tehtait
ten johtajien nimet ja varsinkin Kotkan So
keritehtaan johtajan, sekä sitten palata asiaan.
Samassa kokouksessa 15/7 1920 kuin edel
listäkin, käsiteltiin Oulun osaston kirjelmä
11/7 1920, jossa ilmoitettiin, että seuraavat
toiminimet eivät olleet hyväksyneet tariffeja:
Lleå Oy., Kaupungin ruoppauslaitos ja Oulun
Sähkölaitos. Liittohallinto päätti, että kirjoi
tetaan kaikille näille toiminimille, että heidän
pitäisi hyvällä suostua sovintoon konemesta
reillensa kanssa. Kirjeen sisältö oli annettava
tiedoksi Oulun osastolle.
Kotkan yhdistykseltä tuli elokuussa kirje,
jossa ilmoitettiin kotkalaisten tehtaitten joil
la jäin nimet. Päätettiin lähettää maakonetariffi näille tehtaille ja kohteliaasti huomaut
taa palkkojen korotuksesta.
Porin osaston kirjeen johdosta 15 p:ltä
elokuuta, jossa ilmoitettiin, että yksikään teh
das Porissa ei noudata maatariffia, päätettiin
kirjoittaa tehtaille ja lähettää heille tariffi.
Asiasta oli osastoille ilmoitettava ja samalla
mainittava, että uusi tariffi valmistetaan aivan
lähiaikoina.
Oulun rahatoimikamarilta oli syyskuun
alussa liittohallinnolle tullut kirje, mikä kos
ki kaupungin palveluksessa olevien kone
mestarien palkkoja ja josta kirjeestä lähetet
tiin jäljennös Oulun osastolle.
Syyskuun 29 pv:n kokouksessa esitettiin
Oulun osaston kirjelmä, jossa ilmoitet
tiin, että osa sikäläisistä johtajista ei halua
maksaa tariffinmukaisia palkkoja konemesta
reilleen, ja pyydettiin, että liittohallinto koet
taisi vaikuttaa tässä asiassa siihen suuntaan,
että kiellettäisiin liiton jäseniä ottamasta

Kotka förening meddelade i ett brev av den
6 juli 1920, att dess medlemmar varken erhål
lit svar eller löneförhöjning efter det de till
ställt de olika fabrikerna i Kotkatrakten för
bundets lanttariff. I anledning härav beslöt
förbundsstyrelsen göra hos Kotka föreningen
en förfrågan om dessa fabriksägares och di
rektörers namn, i synnerhet direktionen för
Kotka Sockerbruk, samt sedan återkomma
till saken.
Vid samma möte den 15/7 1920 behand
lades en skrivelse från Uleåborgs avdelning
av den 11 juli, vari meddelades att följande
firmor icke godkänt tariffen: Ab. Uleå, Sta
dens muddringsverk samt Uleåborgs elektri
citetsverk. Förbundsstyrelsen beslöt att medels
brev vända sig till samtliga dessa firmor för
att förmå dem att i godo ingå förlikning med
maskinmästarna. Skrivelsens innehåll skulle
meddelas Uleåborgs avdelning till känne
dom.
I augusti samma år meddelade Kotka av
delning namnen på direktörerna på fabri
kerna i Kotka jämte omnejd. Beslöts att till
sända dessa förbundets lanttariff samt höv
ligt påpeka om lönernas förhöjning.
Med anledning av Björneborgs avdel
nings skrivelse av den 15 augusti 1920, vari
meddelades, att ingen enda fabrik i Björne
borg tillämpar lanttariffen, beslöts ä möte
den 25 augusti 1920, att lanttariffen jämte en
skrivelse skulle tillställas vederbörande. Av
delningen skulle även erhålla meddelande om
denna åtgärd. Tillika skulle densamma er
hålla besked om, att en ny tariff kommer att
utarbetas i närmaste framtid.
Den 7 september samma år antecknades i
protokollet, att förbundsstyrelsen i början av
september erhållit en skrivelse från Uleå
borgs drätselkammare beträffande i stadens
tjänst anställda maskinmästare. En avskrift
av denna skrivelse tillställdes Uleåborgs av
delning.
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paikkoja Oulussa, jos lakko syntyisi. Tämän
mukaisesti jätti liittohallinto Oulun 'osas
tolle täyden toimintavapauden ja päätti kiertokirjelmällä ilmoittaa asiasta kaikille osas
toilleen sekä aikakauslehden kautta kaikille
jäsenilleen.
Samassa kokouksessa luettiin myös Kotkan
konemestareilta saapunut kirjelmä, missä il
moitettiin oltavan aikeissa siellä ryhtyä lak
koon ja pyydettiin liittohallinnolta lupaa.
Päätettiin vastata Kotkan ammattitoverien
pyyntöön, että koska he eivät vielä olleet
yhtyneet osastona liittoon, niin ei liitolla
myöskään ole mitään määräysvaltaa siinä,
mihin toimenpiteisiin he tahtovat ryhtyä. Sa
malla ilmoitettiin, että säännöt mahdollista
Kotkan osastoa varten ovat jo liittohallinnossa laaditut ja että liiton asiamies ne heille lä
hettää.
Lokakuussa sai liittohallinto vastaanottaa
kirjelmän Porin osastolta, jossa ilmoitettiin,
että työpaikkojen johtajat siellä eivät maksa
konemestareille tariffinmukaisia palkkoja, ja
kysyttiin eikö liittohallinto voisi mitään tehdä
asian auttamiseksi.
Tämän johdosta liittohallinto 15/10 1920
päätti antaa Porin osastolle samanlaisen täy
den menettelyvapauden kuin se oli antanut
Oulun osastolle, nimittäin että Porin osas
tolla on lupa paikkakunnallaan julistaa osit
tainen lakko, mutta oli osaston sitä ennen
hyvissä ajoin ilmoitettava asiasta liittohal
linnolle, niin että tämä kiertokirjelmällä en
nättää ilmoittaa siitä kaikille osastoilleen, et
tä jäsenien ei pidä ottaa paikkoja Porissa
eikä sen ympäristössä siinä tapauksessa,
että paikallinen lakko siellä julistettaisiin.
Porin sähkölaitokselta oli samassa kuussa
saapunut kirjelmä, jossa kaikenlaisia syitä
esiteltiin perusteeksi siihen, että laitos muka
ei ole voinut maksaa konemestareilleen palk
ka-asteikon mukaisia palkkoja, mutta luvat
tiin kuitenkin, että nämä palkat tuonnem
pana mahdollisesti voidaan järjestää.
Tämän johdosta lähetettiin Porin osastolle
jäljennös sähkölaitoksen kirjelmästä sekä
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Ä mötet den 20 september föredrogs Uleåhorgs avdelnings skrivelse, varur framgick,
att en del av direktörerna därstädes icke önska
erlägga tariffenliga löner till sina maskin
mästare, samt anhölls i densamma, att för
bundsstyrelsen måtte söka inverka på detta
ärende i den riktning, att till förbundets hö
rande avdelningars medlemmar skulle för
bjudas att antaga anställning i Uleåborg vid
eventuellt förekommande strejk. Förbunds
styrelsen lämnade i detta avseende Uleåborgs
avdelning full handlingsfrihet samt beslöt
att medels cirkulär underrätta samtliga avdel
ningar om saken ävensom ytterligare medels
tidskriften meddela förbundsmedlemmarna
frågans utveckling.
Vid samma möte föredrogs en skrivelse
från fackmän i Kolka, vari meddelades att
man där var betänkt på strejk samt anhölls
om förbundsstyrelsens samtycke till denna åt
gärd. Beslöts meddela föreningen, att för
bundsstyrelsen icke kan taga någon befattning
med saken emedan föreningen ännu icke an
slutit sig till förbundet. Samtidigt meddela
des, att stadgar för en eventuell Kotka avdel
ning redan utarbetats i förbundsstyrelsen
samt att ombudsmannen kommer att tillställa
Kotka föreningen desamma.
Den 15 oktober föredrogs en ny skrivelse
från avdelningen i Björneborg, däri medde
lades, att arbetsgivarna icke betala maskinmästarna tariffenliga löner, varför avdelnin
gen förfrågade sig om huruvida icke för
bundsstyrelsen kunde råda bot för sakförhål
landet.
Med anledning av detta beslöt förbundssty
relsen den 15. 10. 1920 lämna Björneborgs
avdelning oinskränkt handlingsfrihet att
etablera lokal strejk, men skulle avdelningen
i god tid meddela förbundsstyrelsen om sa
ken, på det densamma vore i tillfälle att i
tid meddela samtliga avdelningar att deras
medlemmar icke skola antaga anställning i
Björneborg eller omnejd.
Den 21 oktober föredrogs en skrivelse från
Elektricitetsverket i Björneborg, däri alle.-

ilmoitettiin sähkölaitokselle, että uusi mini- handa svepskäl framhållas som moliv för att
mipalkkatariffi, korotetuin palkoin, jo on verket icke kunnat erlägga tariffenliga löner
valmisteltavana ja että se kiireimmiten ote till sina maskinmästare, men däri verket dock
taan käytäntöön. Samalla ilmoitettiin, että lovade framdeles söka ordna lönefrågan.
liittohallitus on antanut Porin osastolle täy
Med anledning härav sändes till avdelnin
dellisen toimintavapauden mitä tulee tarif gen i Björneborg en avskrift av skrivelsen
fin käytäntöön saattamiseen Porissa ja sen samt beslöts meddela elektricitetsverket, att
ympäristössä.
en ny minimilönetariff med förhöjda löner
Kokouksessa joulukuun 21 p:nä käsitel redan befinner sig under arbete samt att den
tiin valiokunnan laatima ehdotus uudeksi ta snarast möjligt kommer i bruk, samt att ver
riffiksi maakonemestareille. Siinä oli palk ket samtidigt skulle underrättas om att för
koja korotettu n. 50 %:lla. Liittohallitus hy bundsstyrelsen beviljat Björneborgs avdel
väksyi ehdotuksen. Uusi tariffiehdotus jätet ningen full handlingsfrihet beträffande tarif
tiin kaikille osastoille lopullisesti hyväksyttä fens tillämpande i Björneborg och dess om
väksi. Ehdotuksesta oltiin kuitenkin eri mieltä nejd.
osastojen jäsenten keskuudessa, mistä syystä
Den 21 december 1920 föredrogs ett av
liittohallinto kokouksessaan 30 p. tammik.
1921 päätti lykätä asian käsittelyn tuonnem tariffutskottet utarbetat förslag till ny tariff
för lantmaskinmästare. Löneförhöjningarna
maksi.
Kun jotkut henkilöt vielä samana vuonna, voro här beräknade enligt 50 % förhöjning,
1921, tiedustelivat uusia maakonemestaritarif- och godkändes detta förslag av förbundssty
feja, päätettiin joulukuun 1 pv:n kokouksessa relsen, Det nya tarifförslaget överlämnades
lähettää osastoille kiertokysely, luulevatko ne sedermera till samtliga avdelningar i och för
paikkakunnillaan olevan mahdollisuutta jon slutligt godkännande. Förslaget väckte dock
kunlaisen yhdenmukaisen tariffin läpiajami betänkligheter bland avdelningarnas medlem
seen ja katsovatko olevan syytä ryhtyä mihin mar, varför förbundsstyrelsen å mötet den 30
kään toimenpiteisiin asiassa. Samalla päätet januari 1921 beslöt att tillsvidare uppskjuta
tiin liittohallinnon mielipiteenä ilmoittaa, että tariffens antagande.
Med anledning av att en del personer ännu
yhdenmukaisen tariffin voimaansaattaminen
maakonemestareille sillä kertaa oli melkein senare under samma år hos förbunds
styrelsen förfrågat sig om lantmaskinmästaretoivotonta.
tarifferna, beslöts å mötet den 1 december
Useiden uusien pyyntöjen johdosta laati
1921 att medels cirkulär till avdelningarna
liittohallitus vuoden 1923 alussa maakonegöra
sig underkunnig om, huruvida de anmestaritariffin siksi vuodeksi, mutta vaikka
sägo möjligheter föreligga för genomförandet
sen määräykset olivat niin vaatimattomat,
että useat konemestarit eivät olleet kehdan av en enhetlig tariff samt huruvida de ansågo skäl för en dylik åtgärd föreligga. Sam
neet tai tahtoneet sitä isännistöilleen esittää,
tidigt beslöts som förbundsstyrelsens åsikt
ei sitäkään tariffia liene saatu yleisemmin
meddela, att under dåvarande omständigheter
käytäntöön sentähden, että useat koneistojen
genomdrivandet
av en enhetlig lanttariff före
omistajat vielä olivat niin ajattelemattomia,
että ennen uhrasivat monin verroin suurem föll hopplöst.
I anledning av upprepade uppmaningar
pia summia koneistojensa korjauksiin, jotka
olivat seurauksena halpahintaisten ”masunis- utarbetade förbundsstyrelsen i början av år
lien” epäpätevyydestä, kuin maksoivat kun ] 923 en tariff för lantmaskinmästarna,
men ehuru dess bestämmelser voro så an
nollisille ammattimiehille kunnon palkan.
Sen johdosta, että Kotkan osasto oli pyy språkslösa, alt många maskinmästare, just för
deras anspråkslöshets skull, icke kunde eller
tänyt liittohallituksen välitystä Kolkan seu95

dun konemestarien palkkausolojen järjes
tämiseksi tyydyttävälle kannalle ja kohtuul
lisuuden vaatimuksia vastaaviksi, kävi liitto
hallitus v. 1924 asiamiehensä kautta yhtey
teen kysymyksessä olevien konemestarien
työnantajien kanssa. Ennenkuin mainitut
työnantajat suostuivat edes neuvotteluihin, ol
tiin pakoitetut kääntymään sekä työnantajaliiton että kauppa- ja teollisuusministerin
puoleen. Samoin ilmoitettiin asiasta The
Inter-Scandinavian Union of Engineers’ille.
Neuvottelujen ja kirjeenvaihdon tuloksena
oli, että konemestarien palkkoja Kotkan
seudulla korotettiin yleisesti melkein pitkin
linjaa jonkun verran. Jälkeenpäin kävi kui
tenkin selville, että toiselta puolen, ainakin
eräisä paikoissa, konemestareilla ennen ol
leita etuja supistettiin, niin että palkan ko
rotus olikin vain näennäinen.
Liittohallinnolle saapui vuonna 1925 usei
ta kehoituksia valmistaa uusi tariffi maakonemestareita varten, mutta odottaen uu
sien, kattiloiden ja koneiden tarkastusta ja
koneenhoitajia koskevien asetusten valmistu
mista, lykkäsi liittohallinto tariffin valmis
tamisen ja mihinkään toimenpiteisiin ei tois
taiseksi asiassa ryhdytty, vaikkakin vuoden
lopulla jo oli ollut sellainen mielipide val
lalla, että tariffien laatimiseen oli käytävä
hiisiksi.
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ville framvisa dem för sina principaler, kom
icke ens denna tariff i allmänt bruk på grund
av att många industriidkare ännu äro så obe
tänksamma, att de hellre offra mångfaldigt
större summor till reparationer, vilka uppstå
genom inkompetent skötsel, än de använda
en bråkdel av dessa till avlöning av skolade
fackmän på området.
Tillföljd av att Kotka avdelning anhöll om
förbundsstyrelsens förmedling för att få Kotka
traktens maskinmästares löner överensstäm
mande med gängseförhållande, trädde för
bundsstyrelsen genom sin ombudsman i för
bindelse med ifrågavarande maskinmästares
arbetsgivare. Förrän omnämnda arbetsgivare
samtyckte ens till underhandlingar, var man
tvungen att vända sig till både arbetsgivare
förbundet och handels- och industriministern.
Likaså underrättades The Inter-Scandinavian
Union of Engineers om saken. Såsom resul
tat av underhandlingar och korrespondens
var att maskinmästarnes löner i Kotka trak
ten förhöjdes något utmed hela linjen.
Senare framgick dock att å andra sidan åt
minstone på några ställen de av maskinmästarna tidigare åtnjutna förmånen minska
des så att löneförhöjning var endast skenbar.
Förbundsstyrelsen erhöll år 1925 uppre
pade uppmaningar att utarbeta en ny tariff
för lantmaskinmästare, men under förväntan
på de nya författningarna beträffande besikt
ning av ångpannor och maskiner samt ma
skinmästares kompetens, uppskjöt förbunds
styrelsen utarbetandet av tarifferna tills vi
dare, ehuru i slutet av året den åsikten gjorde
sig gällande, alt tarifferna nu borde utarbe
tas.

järjestöjen

Samarbetet med andra samman
slutningar.

Vuonna 1917 oli vakavasti kysymys Suo
men Konemestariliiton liittymisestä sosialisti
seen Suomen ammattijärjestöön. Vakavasti
ainakin sosialistisen ammattijärjestön laholta.
Mainittuna vuonna elettiin Suomessa erään
laisen kansanvallan kukoistus-aikaa. Mutta
vapauden, veljeyden ja yhdenvertaisuuden lai
ta oli kuitenkin niin ja näin. Varsinkin va
pauden. Yhteistoimintaa sai olla, mutta vain
sellaista yhteistoimintaa, jossa toisen järjes
tön oli täydellisesti alistuttava toisen järjes
tön määräysvallan alle. Tällaiselta tuntuu se
kin asema, mihin Suomen Konemestariliittoa
vuonna 1917 koetettiin saada alistumaan.
Liittohallinnon kokouksessa 7 p:nä huhti
kuuta luettiin molempien Helsingin osastojen
yhteisessä kokouksessa tehty pöytäkirja asian
johdosta, josta kävi ilmi, että Suomen Ko
nemestariliiton jäseniä ei voida katsoa taval
lisiksi työmiehiksi vaan on pidettävä heitä
päällystönä ja työnjohtajina ja että asiasta
annettu kirjallinen selitys viittasi Suomen Ko
nemestariliiton sääntöihin, jotka estivät liittoa
yhtymästä ammattijärjestöön.
Vuonna 1923 liittyi Suomen Konemestariliitto jäseneksi Suomen Valtion Virkailijain
Keskusliittoon, voidakseen täten paremmin
saattaa valtion palveluksessa olevien kone
mestareiden tarpeet ja vaatimukset ylimpien
viranomaisten tietoon ja siten välillisesti vai
kuttaakseen koko konemestarikunnan ase
maan. Tämä jäsenyys on kestänyt edelleenkin
ja on se johtanut sangen tarmokkaaseen toi
mintaan valtion palveluksessa olevien kone
mestareiden palkkausasioissa. Liittoa on edus
tanut keskusliitossa herra E. E. Häggblom, jo
ka on valittu myös keskusliiton hallitukseen.
Vuonna 1924 yhtyi liitto jäseneksi myös
Voima- ja Polttotaloudelliseen yhdistykseen
voidakseen vaikuttaa sen toimintaan konemes
tareille edulliseen suuntaan.
Valtion Virkailijain Keskusliittoon kuulu
essaan on Suomen Konemestariliitto myös val-

År 1917 var det på allvar fråga om för
bundets anslutning till den socialistiska Fin
ska Fackorganisationen. Åtminstone på allvar
från den Socialistiska Fackorganisationens
sida. Nämnda år blomstrade i Finland ett
visst folkvälde, men vad jämlikheten, broder
skapet och friheten vidkom, var det rätt prob
lematiskt. I synnerhet vad friheten angick.
Samarbete skulle finnas, men endast i sådan
form, att en organisation helt och hållet
måste underordna sig en annans bestämmel
ser. Även så förhöll sig situationen, i vilken
Finska Maskinmästarförbundet år 1917 skulle
tvingas.

Yhteistoiminta

7

muiden
kanssa.

På förbundsstyrelsens möte den 7 april
1917 upplästes ett protokoll från de båda
Helsingfors - avdelningarnas gemensamma
möte angående denna angelägenhet, varur
framgick, att medlemmarna i Finska Maskin
mästarförbundet icke kunde betraktas som
vanliga arbetare, utan borde desamma anses
som förmän och arbetsledare, och vidare
hänvisade den skriftliga förklaringen till
Finska Maskinmästarförbundets stadgar, vilka
förbjödo förbundets anslutning till fackorga
nisationen.
Är 1923 anslöt sig Finska Maskinmästar
förbundet som medlem i Statsfunktionärernas
i Finland Centralförbund, för att lättare få
de i statens tjänst varande maskinmästarnas
behov och fordringar framförda till de högsta
vederbörande och därigenom inverka på hela
maskinmästarkårens ställning. Detta med
lemskap har sedermera.fortsatts från år till
år och resulterat i en rätt energisk verksamhet
till förmån för de i statens tjänst varande
maskinmästarnas lönefrågor. Förbundet har
i centralförbundet representerats av herr E.
Häggblom, vilken även valts till centralför
bundets styrelse.
Ar 1924 anslöt sig förbundet även som
medlem till Föreningen för Kraft- och Brän
sle-ekonomi för att kunna inverka på dess
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Laivatariffit vuosilta
1927 — 1929.

Sjötarifferna under åren
1927 — 1929.

Niinkuin useana aikaisempanakin vuonna
meni suuri osa liittohallinnon ajasta vuosina
1927—1929 palkkasopimusten ja tariffien
laatimiseen ja selvittelyyn.
Kotkan osaston ehdotuksesta tehtiin v. 1927
uusi tariffi Viipurin ja Haminan välistä ran
nikkoseutua varten. Kun Kotkan seudun lai
vanomistajat yliolkaisesti aikoivat jättää ta
riffin kokonaan huomioon ottamatta, sanoi
liittohallitus irti, saamiensa valtakirjojen no
jalla, kaikki Kotkan seudun konemestarit toi
mistaan. Sen jälkeen ilmeni, että esim. suurim
man laivaliikkeen harjoittajan, Gutzeit-yhtiön,
ylin johto ei ollut saanut ollenkaan tietoonsa
konemestareidensa palkkauksen järjestelypyyntöjä, vaan olivat alemmat johtajat oma
valtaisesti hyljänneet kaikki anomukset palk
kauksen järjestelyksi. Kun asia selvisi sovit
tiin tariffin mukaisen palkkasopimuksen voi
maansaattamisesta. Tosin ei tässä tapauksessa
tehty sopimusta Suomen Konemestariliiton ni
missä, mutta laivanomistajat tekivät kunkin
palveluksessaan olevan konemestarin kanssa
kirjallisen sopimuksen Suomen Konemestariliiton tariffin mukaisen palkan suorittami
sesta.
Mutta vuodesta 1928 tuli oikea tariffi-vuosi.
Entinen pitkänmatkanlaivojen tariffi ei enää
tyydyttänyt konemestareita, ja liittohallin
non oli siis ryhdyttävä asianomaisten lai
vanvarustajien kanssa neuvotteluihin tariffin
uudistamisesta. Neuvottelujen tuloksena teh
tiinkin ja allekirjoitettiin elokuun 30 p:nä

Som ofta tidigare, har även under åren 1927
- -1929 en stor del av förbundsstyrelsens tid
använts till upparbetande och utredande av
löneavtal och tariffer.
På förslag av avdelningen i Kotka uppsat
tes år 1927 en ny tariff för kuststräckan Vi
borg—Fredrikshamn. Då redarena i Kotka
överlägset började lämna tariffen utan beaklande uppsades alla maskinmästares befatt
ningar i trakten av Kotka. Efter uppsägnin
gen framgick det l. ex. att det största fartygsrederiets, högsta ledning i Gutzeit-holaget
icke erhållit någon kännedom om maskinmäslarnas önskemål, utan hade de lägre funktio
närerna på egeL bevåg avslagit all anhållan
om lönereglering. Då saken blev utredd, gjor
des en överenskommelse på grund av tariffenlig lön. Visserligen gjordes härvid ingen
kollektiv överenskommelse med Finska Maskinmästarförhundet, men fartygsägarna gjor
de skriftligt tariffenliga överenskommelser
med sina maskinmästare.
Men året 1928 blev ett riktigt tariff-år.
Tariffen för fartyg gående på långfärd till
fredsställde icke mera maskinmästarna och
ålåg det likväl förbundsstyrelsen att träda i
underhandlingar med vederbörande rederier

vonut valtion palveluksessa olevien pienipalk
kaisten jäseniensä etuja. Valtioneuvostolle ja
Eduskunnalle on tehty esityksiä näiden palk
kojen koroituksesta. Vuonna 1927 koetettiin
erikoisesti ajaa valtion sairaaloiden konemes
tarien vakinaiselle palkkauskannalle asetta
mista sillä seurauksella, että tämä seuraavana
vuonna julkaistulla asetuksella säädettiin.
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verksamhet i förmånlig riktning för maskinmästarekåren.
Såsom medlem i Statsfunktionärernas
(entralförhund har förbundet även beva
kat de i statens tjänst lågt avlönade med
lemmarnas intressen. Hos Statsrådet och Riks
dagen har gjorts petitioner om förhöjandet av
deras löner. Under 1927 gjordes särskilda
ansträngningar i och för erhållandet av ma
skinmästarnas tjänster å statens sjukhus pä
ordinarie stat med sådan framgång, att en
författning av den ifrågavarande anordnin
gen följande år fastställdes.

1928 uusi tariffisopimus Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiön ja Suomen-Amerikan linjan kans
sa.
Samanlaatuiseen sopimukseen ovat myö
hemmin liittyneet Höyrylaiva Osakeyhtiö
Bore, Nielsen & Thordén, Rederiaktiebolaget
Thor, Rederiaktiebolaget Steam, Rederiaktie
bolaget Suomi, Gustaf B. Thorden, Meritoimi
Osakeyhtiö, Nordenfjeldske Lines A.B./O.Y.
ja Helsingin Lloyd.
Sen jälkeen kun nämä sopimukset oli saatu
aikaan valmisti liittohallinto sopimus
ta ohjeena käyttäen, n. k. yleisen tariffin
ulkomailla kulkevien laivojen konemestareita
varten, käytettäväksi sellaisten yhtiöitten lai
voissa, jotka eivät vielä olleet tehneet eri
koista sopimusta Suomen Konemestariliiton
kanssa. Luonnollisesti tulivat tämän yleisen ta
riffin määräykset olemaan jonkun verran
edullisemmat konemestareille kuin sopimustariffien, mutta tämä etuus oli kuitenkin vaan
näennäinen, sillä sopimukseen osaaottaneet
laivanvarustajatoiminimet tarjosivat konemes
tareilleen tariffissa mainitsemattomia etuuk
sia eläkkeiden y. m. sellaisten muodossa, joita
sopimukseen osaaottamattomat laivanvarusta
jat eivät anna.
Turun osaston esityksestä liittohallinto
niinikään neuvolteli Turun läänin laivan
varustajien kanssa entisen Turun lääniä
koskevan tariffin uudistamiseksi. Sopimus saa
tiinkin aikaan ja allekirjoitettiin heinäkuussa.
Kuopion osaston esityksestä valmisti liittohallinto samana vuonna tariffin myöskin Sai
maalla ja sen vesistöillä kulkevien aluksien
konemestareita varten koettaen päästä neuvot
teluihin kuopiolaisten laivanvarustajien kans
sa. Laivanvarustajat asettuivat kuitenkin aivan
ylimieliselle kannalle liittohallinnon kohteliai
siin esityksiin ja senjohdosta sanoutuivat kuo
piolaiset konemestarit irti toimistaan. Hei
dän sijaansa onnistui laivanomistajien kuiten
kin saada Suomen kuljetustyöntekijäin liittoon
kuuluvia konemestareita ja koneenhoitajia,
niin että laivaliikettä voitiin jotenkin ylläpi
tää, etenkin kun viranomaiset eivät katsoneet
asiakseen tarkastaa oliko laivoilla asetuksen-

beträffande förnyandet av tariffen ifråga. Så
som resultat av dessa underhandlingar upprät
tades samt undertecknades den 30 augusti
1928 ett nytt tariffavtal mellan Finska Ångfartygsaktiebolaget och Finska Amerika-Linjen samt Maskinmästarförbundet. En liknan
de överenskommelse gjordes även sedermera
med Ångfartygsaktiebolaget Bore, Nielsen &
Thorden, Rederiakliebolaget Thor, Rederiak
tiebolaget Steam, Rederiaktiebolaget Suomi,
Gustaf B. Thorden, Meritoimi Osakeyhtiö,
Nordenfjeldske Lines A. B. O. Y. samt Hel
singfors Lloyd.
Efter det dessa avtal utarbetats, upprättade
förbundsstyrelsen samma år med anledning
av detta avtal en s.k. allmän tariff för maskin
mästare, anställda å fartyg på långfärd att an
vändas å de rederiers fartyg, vilka ännu icke
gjort särskilt avtal med Finska Maskinmästar
förbundet. Det var naturligt, att bestämmel
serna i denna allmänna tariff voro något för
delaktigare för maskinmästarna än i avtalstariffen. Förmånerna enligt den förstnämnda
voro emellertid endast skenbara, emedan de
rederier, vilka gjort avtal med Maskinmästar
förbundet, erbjuda sina maskinmästare en hel
del förmåner, vilka icke omnämnas i den se
nare tariffen, i form av pensioner m. m. vilka
förmåner icke beviljas av de rederier, som
icke gjort avtal med förbundet.
På initiativ av avdelningen i Abo ställde
sig förbundsstyrelsen i förbindelse med
skeppsredarna i Åbo län i och för överens
kommelse av tariffens förnyande i Åbo län.
En sådan överenskommelse avslutades seder
mera och undertecknades i juli 1928.
Enligt förslag av avdelningen i Kuopio
utarbetade förbundsstyrelsen förslag till tariff
för maskinmästare å fartyg, vilka trafikera
Saimen samt dess bivattendrag och försökte
underhandla med skeppsredarna i Kuopio.
Dessa antogo emellertid en ytterst överlägsen
ståndpunkt emot förbundsstyrelsens hövliga
förslag, vilket hade till följd att maskinmäs
tarna i Kuopio uppsade sina befattningar. I
stället för dessa lyckades det dock redarna att
med hjälp av maskinmästare, vilka tillhörde
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Höyrykattilatarkastuksen
tehostaminen.

Skärpandet av ångpannebesiktningen.

Jo liiton ensimäisistä vuosista alkaen oli
konemestaripiireissä ollut puhetta siitä huo
nosta järjestyksestä, niissä höyrykattiloiden
tarkastus maassamme on ollut. Asiaa on ai
kaisemmin jo jonkun verran selostettukin.
Vuoden 1921 huhtikuun 19 p:n kokouksessa
otettiin keskustelun alaiseksi Voima- ja Poltlo-taloudellisen yhdistyksen ehdotus uudeksi
asetukseksi höyrykattiloista. Keskustelun ku
luessa huomautti herra M. R. Johansson että
asetukseen olisi saatava yksinkertainen ja sel
vä kaava höyrykattiloiden hevosvoimamäärän
laskemiseksi.
Herroille Anderson, Eriksson, Forsblom,
Häggblom ja A. Johansson, varajäsenenä her
ra M. R. Johansson, annettiin toimeksi asetus
ehdotuksen tarkastaminen ja siihen mahdol
listen muutosehdotuksien tekeminen.
Liittohallinto oli useastikin yrittänyt ryh
tyä tässä asiassa toimenpiteisiin, mutta nämä
toimenpiteet supistuivat siihen, että huomau
tettiin viranomaisia uuden asetuksen tar
peellisuudesta höyrykattiloiden ja voimalait
teiden tarkastukseen nähden. Vuonna 1924
koetti liittohallinto kuitenkin sekä suullisesti
että kirjallisesti kiirehtiä uuden asetusehdo
tuksen valmistamista ja pyysi saada antaa lau
suntonsa ehdotuksesta, ennenkuin se annetaan
vahvistettavaksi.

I maskinmästarkretsar hade det redan se
dan de första åren av förbundets verksamhet
varit fråga om den dåliga ordning, som rådde
i ångpannebesiktningen på många ställen i
vårt land. Ärendet har redan delvis rela
terats tidigare.
På styrelsemötet den 19 april 1921 upptogs
till behandling av Föreningen för Kraft- och
Bränsle-ekonomi uppgjorda förslag för för
ordning angående ångpannor. Under diskus
sionen framhöll herr M. R. Johansson att till
förordningen borde bifogas ett enkelt och lätt
fattligt schema för beräknande av antalet
hästkrafter i ångpannorna.
Herrar Anderson, Eriksson, Forsblom,
Häggblom och A. Johansson, med herr M. R.
Johansson som suppleant, ålades att granska
förslaget till förordningen och eventuellt
göra nödiga förändringar däri.
Förbundsstyrelsen hade även tidigare flere
gånger vidtagit åtgärder i saken, ehuru dessa
åtgärder för det mesta inskränkt sig till upp
märksamgörandet av vederbörande myndigheler på nödvändigheten av en ny förordning
i besiktningen av ångpannor och kraftanlägg
ningar. Under år 1924 försökte förbundsstySuomen Kuljetustyöntekijäin Liitto, något sä
när uppträtthålla trafiken, i synnerhet då
myndigheterna icke ansågo skäl föreligga
övertyga sig, huruvida fartygen hade reglementsenlig besättning. Snart kunde emeller
tid maskinmästarna, vilka uppsagt sina plat
ser, återvända till sina tidigare poster, och
förbundsstyrelsen skulle även ha kunnat er
bjuda dem annat arbete, ifall de anmält sig
som arbetssökande.
En specialtariff och i enlighet med densam
ma ett avtal hade ännu under samma år
utarbetats och undertecknats mellan förbun
det och Finska Bärgningsaktiebolaget Neptun,
å vars fartyg den allmänna tariffen icke kun
de tillämpas.
all

mukainen miehistö. Pian kuitenkin pääsivät
irtisanoutuneet toimiinsa takaisin ja olisivat
saaneet liittohallinnon toimesta uusiakin paik
koja, jos olisivat ilmoittautuneet tointa ha
luaviksi. Varoventliilirahastosta ja muista
käytettävissään olevista varoista jakoi liittohallinto avustuksia joillekin Kuopion palkkaselkkauksen johdosta työttöminä olleille kone
mestareille.
Erikoistariffi ja sen mukainen sopimus laa
dittiin ja allekirjoitettiin Suomalaisen pelastusyhtiö \eptun’in kanssa, jonka laivoilla ei
yleinen tariffi sovellu.
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Uuden erityisen aiheen kääntyä Valtioneu\ oston puoleen kattilantarkastus-asiassa sai
liittohallinto Kotkassa tapahtuneesta surulli
sesta Tiulinen II” laivan kattilan räjähdyk
sestä kesällä 1924.
Liittohallinto koetti jo vuosikausia saada
uutta asetusta höyrykattiloiden ja koneiden
tarkastuksesta sekä koneiden ja kattiloiden
hoitajista maissa. Vuonna 1925 näytti siltä
kuin vähitellen lähestyttäisiin sitä aikaa, jol
loin todellakin tällaiset uudet asetukset saa
taisiin voimaan. Tiedettiin vuoden alussa että
Valtioneuvosto oli asettanut komitean kysy
myksessä olevia lakiehdotuksia laatimaan, ja
kokouksessa 22.1. 1925 esitettiin valtioneuvos
tolle lähetettäväksi aijottu kirjelmä, jossa
pyydettiin että liittohallinto saisi antaa ehdo
tuksesta lausuntonsa, ennenkuin se katsotaan
lopullisesti valmiiksi. Kirjelmän liittohallinto
hyväksyi.
Kokouksessa huhtikuun 25 p:nä käsitteli
liittohallinto tähän kirjeeseensä tullutta myön
teistä vastausta ja samalla myötäseuranneita
asetusehdotuksia, joita oli kaikkiaan 4 kappa
letta, nimiLtäin: Asetus höyryastioista, Asetus
maahöyrykattiloista, Asetus laivahöyrykattiloista ja Asetus kattilanhoitajista ja veturin
kuljettajista. Näihin asetusehdotuksiin teki
liittohallinto paljon ja syvällekäypiä muutos
ehdotuksia, etenkin asetuksien niihin kohtiin
nähden, jotka koskevat kattiloiden hoitoa ja
tarkastusta, mutta myös kattiloiden luokituk
seen y.m. nähden. Asetusehdotusten lopullis
ta valmistumista odotettiin mielenkiinnolla,
mutta vielä vuoden vaihteessa ilmoitettiin liit
tohallinnon tiedustelun johdosta, että ehdotuk
set eivät silloin vielä olleet lopullisesti val
miina. — Vasta jouluk. 8:na p:nä sai liittohal
linto vastauksen Kauppa- ja Teollisuushallitukselta tekemäänsä huomautukseen siitä, että
eräillä laivoilla, joilla aikaisemmin oli ollut
kolme konemestaria ja joissa kokemus oli
osoittanut kolme myös tarvittavan, nyt oli ai
noastaan kaksi konemestaria, joten nämä tuli
vat liikaa rasitetuiksi. Vastauksessaan kauppaja teollisuusministeriö huomauttaa, että suo
malaiset laivanomistajat eivät voi kilpailla

relsen såväl muntligt som skriftligt påskynda
uppgörandet av det nya förslaget och anhöll
att få giva sitt utlåtande av förslaget innan
det lämnats till stadfästelse.
En ny allvarsam anledning att vända sig
till Statsrådet i denna sak fick förbundssty
relsen sommaren 1924 på grund av den i
Kotka inträffade sorgliga explosionen av ång
båten ”Tiutinen II” ångpanna.
Förbundsstyrelsen har redan i åratal för
sökt åstadkomma en ny förordning angående
besiktning av ångpannor och jnaskiner samt
maskin- och pannskötare till lands. Under år
1925 såg det ut som om man småningom
skulle få till stånd de nya författningarna.
Man hade sig bekant, att Statsrådet i början
av året tillsatt en kommitté för utarbetande
av förslag till ovannämnda lagar och vid
mötet den 22. 1. 1925 föredrogs en skrivelse,
som var avsedd att tillställas Statsrådet, inne
hållande en anhållan att förbundsstyrelsen
måtte beviljas tillfälle all giva sitt utlåtande
beträffande lagförslaget innan det ansetts
slutligen utarbetat. Förbundsstyrelsen god
kände skrivelsen.
Vid sitt möte den 25 april samma år var
styrelsen i tillfälle att diskutera det jakande
svaret å skrivelsen samt att granska de sam
tidigt anlända lagförslagen, vilka voro föl
jande fyra: Förordning av ångkärl, förord
ning av landångpannor, förordning av sjö
ångpannor, förordning av pannskötare och
lokomotivförare. I dess lagförslag gjordes en
mängd väsentliga förändringar, isynnerhet i
de delar som omfattade bestämmelser av pan
nors skötsel och besiktning, men även vad
pannors klassificering m.m. vidkom. Det
slutliga fastställandet av lagförslagen har
emotsetts med stort intresse, men ännu vid
årsskiftet meddelades på en förfrågan från
förbundsstyrelsen, att förslagen ännu icke
voro färdiga i deras slutliga form. Först den
8 december erhöll förbundsstyrelsen ett svar
å en till Handels- och Industriministeriet rik
tad skrivelse, att å en del fartyg där tidigare
3 maskinmästare arbetat och där även erfa101

Ulkomaiset suhteet.

Utländska relationer.

Paitsi edellämainituita kotimaisia suhteita
on Suomen Konemestariliitolla jäsenoikeus
The Inter-Scandinavian Union of Engineers’ssä, jonka kautta ollaan vuorovaikutuksessa
ja yhteistyössä skandinaavialaisten konemestariliittojen kanssa.
Espanjan ja Islannin konemestariliittojen
kanssa on liittomme erityisen sopimuksen
perusteella ollut yhteistyössä. Epanjalaisille
on m.m. lähetetty heidän pyynnöstään suoma
laisten radiosähköttäjien osoitteita, merimies
ten eläkelaitosten sääntöjä y.m. tietoja. Islan
tilaisten kanssa olemme edelleen olleet kir
jeenvaihdossa.
Tanskalaisille konemestareille, joilla vuon
na 1924 oli palkkataistelu lakkoineen, johon
kansipäällystökin yhtyi, lähetti liittohallinto
heidän pyynnöstään Suomessa voimassa olevat
tariffit y.m. tietoja konemestareiden palk
kauksesta meillä, samoin lain merimiehen
työajasta.
Samoin Skandinaavian konemestarijärjestöjen kanssa oli Suomen Konemestariliitto jon
kun verran kirjevaihdossa Saksan konemesta
rien liiton kanssa, vaikka mitään virallisia

Finska Maskinmästarförbundet har medlemsrättighet i The Inter-Scandinavian Union
of Engineers’ (T.I.U.E.) genom vilken man
är i förbindelse och samarbetar med de skan
dinaviska maskinmästarförbunden.
Med de spanska och isländska maskinmäs
tarförbunden har vårt förbund samarbetat på
grund av en särskild överenskommelse. Till
spanjorerna har på begäran sänts bl.a. adres
ser av finska radi ote legrafister, stadgar för
finska sjömäns pensionskassor m.m. Med
islänningarna korresponderas fortsättningsvis.

ulkomaalaisten kanssa, jos mainitunlaisilla
laivoilla pidetään kolme konemestaria.
Helsingin ruotsalaisen osaston ehdotuksesta
asetti liittohallinto keskuudestaan komitean
valmistamaan ehdotusta kattilantarkastajain
valmistamiseksi. Komitea tekikin tällaisen
asetusehdotuksen, etupäässä englantilaisen
vastaavan asetuksen perusteella, ottaen kui
tenkin huomioon meidän maassamme vallit
sevat olosuhteet. Asetusehdotuksessa asetuttiin
sille kannalle, että kattilantarkastajain tointa
ei voi pätevästi ja menestyksellisesti hoitaa
muut kuin käytännöllisesti kattilain kanssa te
kemisiin joutuneet ja työskennelleet henkilöt.
Sentähden olisi kattilantarkastajaintoimet täy
tettävä käytännöllisillä koneinsinööreillä ja
konemestareilla, eikä, kuten nykyään on asian
laita.
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Till danska maskinmästare, vilka under
år 1924 hade en lönestrid, i vilken även
däcksbefälet förenade sig, har förbundsstyrel
sen på begäran, sänt de i Finland gällande
tarifferna o.a. uppgifter om våra löneför
hållanden, likaså lagen om sjömäns arbetstid.
Liksom med de skandinaviska maskinmästarförbunden har förbundet även något
renheten visat att 3 ovillkorligen äro av nö
den, nu dock anställts endast 2 maskinmästa
re, vilka blevo över måttan ansträngda. I sitt
svar meddelade Handels- och Industriministe
riet, att de finska redarna icke kunde tävla
med de utländska, ifall de voro nödsakade att
å fartyg av ovannämnda beskaffenhet anställa
3 maskinmästare.
Enligt initiativ av Helsingfors svenska av
delning tillsatte förbundsstyrelsen en kom
mitté för att utarbeta förslag angående utbild
ning av pannbesiktningsmän. Kommittén ut
arbetade även ett dylikt förslag till stadgande,
i huvudsak på grund av en motsvarande en
gelsk förordning, dock iakttagande de i lan
det rådande förhållandena. I förslaget framhålles åsikten, att posten som pannbesiktningsman kan effektivt skötas endast av per
soner med praktik av pannor och deras sköt
sel. Därför skulle dylika poster besättas med
praktiska maskiningeniörer och maskin
mästare.

sopimuksia mainitun liiton kanssa ei olekaan.
Liitto sai kutsun saksalaisten vuosikongressiin
2.8.25, mutta ei voinut kutsua noudattaa.
Saksan konemestariliitolle toimiteltiin hei
dän pyytämänsä tiedot mooltorikonemestareiden pätevyysvaatimuksista Suomessa ja selos
tettiin miten niitä Suomessa sovitetaan käy
täntöön ja samoin tietoja meripelastusoloista
meillä.
Vuonna 1925 oli liitolla oikeastaan ensi
kerran edustaja T.I.U.Em kongressissa, joten
yhteys tämän jälkeen tuli kiinteämmäksi.
Asiamiehen kirjeenvaihto T.I.U.Em pääsih
teerin kanssa olikin vuonna 1925 vilkkaampi
kuin koskaan ennen. Unionin vuosikongressis
sa 16—17:nä marraskuuta Tukholmassa edus
ti Suomen Konemestariliittoa liiton asiamies.
Suomen Konemestariliitolle myönnettiin vielä
siltäkin vuodelta vapautus muiden T.I.U.Sm
kustannusten korvaamisista, lukuunottamatta
tietenkin oman edustajansa matkakustan
nuksia.
Yhteys ulkomaisiin järjestöihin seuraavana
vuonna oli sangen kiinteä. Ensi sijalla oli tie
tenkin skandinaavialaisten konepäällystöliittojen yhteinen järjestö The Inter-Scandinavian
Union of Enigeers’, jonka ylläpitokustannuk
siin liitto v. 1926 ensi kerran otti osaa. Se oli
siihen asti ollut vapaa kustannuksista, vaikka
saikin nauttia vhtymän luottamia etuja.
Vuonna 1927 oli Suomen Konemestariliitto edustettuna Unionin kongressissa, joka pi
dettiin Kööpenhaminassa maaliskuun 9—12
päivänä ja edusti Suomen Konemestariliittoa
siellä liiton asiamies V. Siipi.
Edelleen loi liitto v. 1925 yhteydessä Es
panjan Konemestariliiton kanssa, joka vuo
den alussa kutsui Suomen Konemestariliiton
kunniajäsenekseen ja lähetti liitolle komean,
Espanjan väreillä koristetun kunniajäsenkirjan, joka sittemmin kehystettiin ja on nyt ri
pustettuna Helsingin ruotsalaisen osaston huoneuston seinällä, jossa huoneustossa liittohallinto pitää kokouksiaan.
Suomen Konemestariliitto antoi apuaan
Tanskan konemestariliitolle, heidän palkka-

korresponderat med de tyska maskinmäslarförbunden, ehuru inga officiella överenskom
melser med desamma existera. Förbundet er
höll kallelse till tyskarnas årskongress 2.8.25,
men var icke i tillfälle att deltaga.
Till Tysklands maskinmäslarförbund sän
des av dem begärda uppgifter om motormaskinmästarnas kompetensfordringar i Fin
land jämte meddelanden huru förordningen
hos oss tillämpas i praktik, ävensom uppgif
ter angående våra sjöbärgningsförhållanden.
År 1925 hade förbundet egentligen för
första gången en representant å T.I.U.E:s
kongress, med vilken förbindelsen därefter
blivit starkare. Ombudsmannens korrespon
dens med T.I.U.E:s generalsekreterare var un
der år 1925 livligare än någonsin tidigare.
Såsom förbundets representant vid Uniones
årskongress den 16—17 november i Stock
holm var förbundets ombudsman. Finska
Maskinmästarförbundel erhöll även detta år
dispens från samtliga deltagarkostnader i
T.I.U.S:s arbete, med skyldighet att endast
ersätta sin egen representants resekostnader.
Förbindelsen med utländska organisationer
under år 1926 var ganska livlig. 1 främsta
rummet kommer naturligtvis de skandina
viska maskinbefälsorganisationernas gemen
samma sammanslutning T.I.U.E., till vilkens
förvaltningsomkostnader vårt förbund för
första gången deltog år 1926. Ända till dess
hade F.M.F. varit befriat från alla avgifter,
ehuru detsamma fått åtnjuta alla förmåner en
sådan sammanslutning kan erbjuda.
På unionens årskongress i Köpenhamn den
9—12 mars 1927 representerades vårt för
bund av sin ombudsman V. Siipi.
Vidare har förbundet under år 1925 varit
i kontakt med Spanska Maskinmästarförbundet, vilket vid början av året utsåg förbundet
till sin hedersledamot samt tillsände detsam
ma ett ståtligt, med de spanska färgerna deko
rerat hedersmedlemsbevis, vilket, numera in
ramat, är upphängt å Helsingfors svenska av
delnings lokal, i vilken förbundsstyrelsen un
der året sammanträtt.
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Ammattikouluutus ja pätevyystodistukset.

Fackutbildning och kompetensfordringar.

Niistä toimeksiannoista, jotka liittohallinto
oli v. 1926 pidetyltä yleiseltä liittokokouksel
ta saanut, selvitti se puolestaan samana vuon
na esim. seuraavat:
Lämmittäjäkokemuksen lyhentämistä yksi\ Uotiseksi, puolsi liittohallinto lausuntonsa
yhteydessä, jonka se antoi Merenkulkuhalli
tuksen ehdotuksesta uusiksi konemestarien pä
tevyysvaatimuksiksi.
Kysymystä konemestarien kouluutuksen
järjestämisestä ajan vaatimuksia vastaavaksi
liittohallinto kyllä käsitteli ja teki siitä esi
tyksiä asianomaisille, mutta ei toimenpiteistä
ollut vielä muuta tulosta kuin että ylikone
mestarien kouluutusaika teollisuuskouluissa
määrättiin kolmeksi vuodeksi, entisen kahden
vuoden sijaan, asetuksella, joka vahvistettiin
elokuussa 1926.
Kokouksessa 2. 2. 1922 käsiteltiin Helsin
gin ruotsalaisen osaston kirjelmä, jossa eh
dotettiin, että liittohallitus ryhtyisi toimenpi-

Vid mölet den 2. 2. 1922 behandlades ett
av Svenska Maskinmästarföreningen i Hel
singfors anlänt brev, vari föreslogs att för
bundsstyrelsen skulle bruka åtgärder i och
för upptagning av en del för maskinmästarna
vigtiga läroämnen i Industriskolornas läseprogram. Förbundsstyrelsen godkände hu
vudsakligen de i förslaget omnämnda prin
ciperna och inlämnade senare till Skolöver
styrelsen en petition i saken.
På mötet den 5. 12. 1922 behandlades en
skrivelse av Handels- och Industristyrelsen,
vari anhölls förbundsstyrelsens utlåtande an
gående ett förslag för omreglering av in
dustriskolornas läseår. Då saken kan betrak
tas från olika synpunkter på olika orter, an
höll förbundsstyrelsen sina avdelningars ut
låtande i saken. Av de inkomna svaren för
ordade flertalet förslaget, enligt vilket i stäl
let för de nuvarande 3 läseåren å 6 månader,
skulle bli två läseår å 9 månader. I sitt ut

ta istelunsa aikana, siinä muodossa, että Suo
messa olevien tanskalaisten laivojen konemes
tareille ilmoitettiin liiton osastojen kautta
Tanskan konemestariliiton hallinnon lakkopäätöksestä ja irtisanomismääräyksestä.
Belgian konemestariliitolle lähetettiin Suo
men Konemestariliiton tariffit englanninkie
lisenä käännöksenä.
Konemestareiden kansainväliseen yhteistyö
hön on ilmestynyt uusi tekijä sen johdosta,
että v. 1925 perustettiin Parisissa kansainväli
nen laivaupseeriston liitto, International Mer
cantile Marine Officers’ Association, jota jo
kauan oli kaivattu ja jonka perustamisen kan
nattamiseen Suomen Konemestariliittokin oli
aikaisempina vuosina yhtynyt T.I.U.E:n kaut
ta. Suomen Konemestariliittoa on lukuisia
kertoja kehoitettu tähän liittoon ja sen perus
tamiseen yhtymään, mutta liittohallinto on pi
dättäytynyt Iäheisemmästä yhteistyöstä sen
kanssa.

Finska Maskinmästarförbundet kunde äveu
bistå Danska Maskinmästarförbundet under
deras lönestrid med hjälp av förbundets av
delningar, genom att meddela de i Finland
befintliga danska fartygens maskinmästare
om de danska maskinmästarnas strejkreso
lution samt uppsägningsorder.
Belgiska maskinmästarförbundet har erhål
lit förbundets tariffer i engelsk översättning.
I maskinmästarnas internationella samar
bete har en ny viktig faktor ingått genom att
ett internationellt förbund för fartygsofficerare startas i Paris — International Mercan
tile Marine Officers Association — vilket re
dan länge varit önskvärt och i vars grun
dande även Finska Maskinmästarförbundet
genom T.I.U.E. deltagit. Förbundet har upp
repade gånger erhållit uppmaning att ansluta
sig till detta förbund, men har förbundssty
relsen tills vidare avhållit sig från närmare
samarbete med detsamma.
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teisiin eräiden, konemestareille tärkeiden,
muutosten aikaansaamiseksi teollisuuskoulujen opetusohjelmassa. Liittohallinto hyväksyikin pääasiassa kirjelmässä esiintuodut pe
riaatteet ja jätti sittemmin asiaa koskevan
anomuksen kouluylihallitukselle.
Saman vuoden joulukuun 5 p:n kokouk
sensa käsiteltiin Kauppa- ja Teollisuushallituksen kirjelmä, jossa pyydettiin lausuntoa
ehdotetusta teollisuuskoulujen lukuvuosien
järjestelystä. Kun asiaa eri paikkakunnilla
voidaan katsoa eri näkökannoilta, pyysi liitlohallinto osastojen lausuntoa asiassa. Saa
puneista vastauksista puolsi suurin osa ehdo
tusta, jonka mukaan nykyisten kolmen kuusi
kuukautisen lukuvuoden asemasta otettaisiin
käytäntöön kaksi 9-kuukautista lukuvuotta.
Antamassaan lausunnossa kannatti liittohallinto ehdotusta, huomauttaen kuitenkin,
että ammattikunnan keskuudessa on asiasta
eriäviäkin mielipiteitä.
Kokouksessa helmikuun 2 p:nä 1922 käsi
teltiin eräs Helsingin Laivapäällikköyhdistykseltä saapunut kirje, jossa kiinnitettiin liittohallinnon huomiota siihen, että Suomessa ei
ollut saatavissa kunnollisia moottorikonemestareita, ja kehoitettiin liittohallintoa ryhty
mään joihinkin toimenpiteisiin asiassa. Liittohallinto oli jo aikaisemmin epävirallisesti kä
sitellyt samaa asiaa ja tullut siihen päätök
seen, että moottorikonemestareiden huonon
pätevyyden aiheuttajana oli se seikka, että
henkilöt, jotka ovat jonkun aikaa olleet jon
kun moottorilla varustetun huvi- tai kalastus
purren hoitajina, ovat näistä toimistaan saa
millaan todistuksilla saaneet merenkulkuhal
litukselta moottorikonemestarikirjan, ilman
että heillä olisi ollut minkäänlaisia tarpeelli
sia ammattitietoja laivamoottoreiden hoidos
sa. Saamansa kehoituksen johdosta päätti
liittohallinto ryhtyä toimenpiteisiin saadak
seen teollisuuskoulussa pidettäväksi iltakursseja poltto- ja räjähdysmoottoreiden hoidossa
ja teoriassa, henkilöille, joilla jo ennestään
oli höyrykonemestarikirja ja joilla siis oli
edellytyksiä poltto- ja räjähdysmoottoreiden-

låtande understödde förbundsstyrelsen försla
get, med anmärkning att även motsatta åsik
ter äro gällande inom kåren.
Av de uppdrag som det allmänna mötet år
1926 lämnade förbundsstyrelsen, hade denna
under årets lopp behandlat följande:
Beträffande förkortning av maskinmästar
nas eldarepraktik, förordade förbundsstyrel
sen detta i sitt utlåtande som gavs till Sjöfartsstyrelsen i anledning av dess förslag för
riva bestämmelser av maskinmästarnas kom
petensvillkor.
Frågan om omorganisation av maskin
mästarnas skolundervisning på ett sådant
sätt, som motsvarade tidens krav, behandla
des av förbundsstyrelsen som tillika fram
ställde saken för vederbörande. Tills vidare
ha dessa åtgärder icke haft andra resultat än
att övermaskinmästarnas industriskolekurs
förlängts från två till tre år genom en sär
skild förordning som stadfästes i augusti
1926.
Vid mötet den 2. 2. 1922 behandlades en
av Helsingfors Skeppsbefälhavareförening
anländ skrivelse, vari förbundsstyrelsens upp
märksamhet fästes på att det i Finland ej
finnes kompetenta motormaskinmästare och
uppmanades förbundsstyrelsen vidtaga åtgär
der i saken. Förbundsstyrelsen hade redan
tidigare officiellt behandlat samma sak och
kommit till den slutsats att orsaken till motormaskinmästarnas dåliga kompetens står
alt söka däri att personer, vilka någon tid
handhaft skötseln av med motor försedda
fiske- eller lustfarkoster, ha med betyg som
de erhållilt på grund av» dessa befattningar,
av Sj öfartsstyrelsen fått motormaskinmästarbrev utan att egentligen äga några fackkun
skaper i sjömotorers eller -maskiners skötsel.
På grund av den erhållna uppmaningen be
slöt förbundsstyrelsen vidtaga åtgärder för
att i industriskolorna skulle hållas aftonkur
ser i skötsel av bränn- och explosionsmotorer
för personer, vilka redan äga ångmaskin
mästarbrev och redan således ha förutsättnin
gar för gynnsamm skötsel av explosionsmo105

Epäpätevät konemestarit.
Liittohallinnolle oli usein huomautettu, että
jotkut henkilöt olivat saaneet konemestarikirjan Merenkulkuhallitukselta, vaikka heillä
tiettävästi ei ollut niitä edellytyksiä, joita sel
laisen saamiseen vaaditaan. Selvien todistus
ten puutteessa ei liittohallinto kuitenkaan voi
nut ryhtyä asianvaatimiin toimenpiteisiin.
Etelä-Saimaan osasto oli vuonna 1922
saanut väärinkäytöksistä selviä todistuksia ja
teki sen johdosta asiasta huomautuksia viran
omaisille useampaankin kertaan, saamatta
kuitenkaan näitä ryhtymään mihinkään toi
menpiteisiin. Vasta kun liittohallinto ryhtyi
asiaan, määräsi Merenkulkuhallitus toimeen
pantavaksi tutkinnon, jossa sitten kävikin sel
ville, että väärinkäytöksiä oli tosiaan tapah
tunut.
Myös Oulun osasto ilmoitti samana vuon
na, että sen alueella oli konemestareila.
kin kelvolliseen hoitamiseen. Helsingin ruot
salaisen osaston toimesta saatiin Helsingin
teollisuuskoulussa jo 4 p:nä huhtikuuta 1922
aloitetuksi ruotsinkieliset kurssit yllämainitun
tapaisella ohjelmalla.
Vuonna 1926 antoi liittohallinto valtio
neuvostolle lausunnon ammattiopetuksen
uudelleenjärjestämisestä ja ylikonemestareiden teoreettisen kouluutusajan pidentämi
sestä.
Merenkulkuhallitukselle taas se antoi lau
sunnon ehdotuksesta muutoksiksi konemesta
reiden pätevyysvaatimuksista, mikä ehdotus
saman vuoden lopulla vielä oli uudelleen
liittohallinnon käsiteltävänä lausunnon anta
mista varten, sen jälkeen kun siihen oli tehty
pääasiassa ne muutokset, jotka liittohallinto
oli edellisessä lausunnossaan ehdottanut. Li
säksi antoi liittohallinto samalle virastolle
lausunnon ehdotuksesta konepäiväkir joiksi
höyry- ja moottorialuksilla.
Helsingin kaupungin työnvälitystoimistolle
toimitettiin v. 1926 lausunto erityisen merimiesosaston perustamisesta sen yhteyteen.
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Inkompetenta maskin
mästare.
Förbundsstyrelsen har ofta gjorts upp
märksam på att en del personer ha fått sina
maskinmäslarbrev av Sjöfartsstyrelsen, ehuru
de veterligen icke ägde de förutsättningar,
som fordras för erhållandet av sådana. I brist
på klara bevis har förbundsstyrelsen dock
icke kunnat vidtaga behöriga åtgärder. Av
delningen i Södra-Saimen hade 1922 fått tyd
liga bevis av missbruk och fäste därför de
vederbörande myndigheternas uppmärksamhet
på saken utan att ändå kunna förmå dessa
att inskrida. Först efter det förbundsstyrel
sen ingrep förordnade Sjöfartsstyrelsen att
undersökning skulle verkställas. Därvid blev
det utrett att missbruk verkligen hade in
träffat.
Aven avdelningen i Uleåborg meddelade
torer. Genom åtgärder av Svenska Maskinmästarföreningen i Helsingfors startades en
svenskspråkig kurs med ovannämnt program
i Helsingfors Industriskola den 4. 4. 1922.
Ar 1926 lämnade förbundsstyrelsen till
Statsrådet ett utlåtande beträffande omorga
nisationen av fackbildningen och förlängan
det av den teoretiska lärotiden för övermaskinmästare.
Likaså lämnade förbundsstyrelsen till Sjö
fartsstyrelsen ett utlåtande beträffande för
ändringar i kompetensfordringar för maskinmästarna, vilket förslag på nytt upptogs till
behandling av förbundsstyrelsen vid årets
slut, efter det vissa av förbundsstyrelsen proponerade förändringar blivit godkända. Vi
dare utfärdade förbundsstyrelsen till samma
ämbetsverk ett utlåtande beträffande maskin
dagboken för ång- och motorfartyg.
Till Helsingfors stads arbetsfömedlingsbyrå överlämnades samma år ett utlåtande
beträffande grundandet av en speciell sjömansavdelning i förening med denna.

jotka olivat saaneet oikeutensa väärillä todis
tuksilla. Kun henkilöitä ei mainittu eikä liittohallinnolle lähetetty mitään todisteita, ei
asiassa voitu mitään tehdä.
Sisämaassa lienevät tämänlaiset rikokset ol
leet aivan tavallisia, mutta asiaan kuuluvat
viranomaiset eivät voineet seurata eivätkä viit
sineet vaivautua seuraamaan merenkulkuasetusten nopeaa heilahtelemista, etenkin kun
Merenkulkuhallituksella oli oikeus antaa erivapautuksia asetusten noudattamiseen nähden.
Edelleenkin saapui v. 1924 osastoista il
moituksia, että voimassaolevia konemestareita
koskevia asetuksia rikottiin ja kierrettiin.
Niin ilmoitettiin esim. sisävesillä noudatetta
van sellaista tapaa, että keväisin annetaan
jonkun pätevän konemestarin suorittaa lai
valla koeajo ja hänet merkitään tarkastuspapereihin laivan konemestariksi, mutta myö
hemmin hänet kuitenkin siirretään muualle ja
koneenhoitajaksi laivalle pannaan joku hen
kilö, jolla ei ole oikeutta konemestaritoimen
hoitamiseen; ja asiasta ei tehdä ilmoitusta
tarkastusviranomaisille v.m.s. Liittohallinnon
toimintaa näiden hyvin valitettavien lainrik
komusten ja -kiertämisten ehkäisemiseksi vai
keutti suuresti se, että tehdyt ilmoitukset oli
vat, arvattavasti juuri tällaisten lainrikko
musten lukuisuuden ja tavallisuuden tähden,
mainitut ylimalkaisesti, tuomatta esiin selviä
aika-, paikka- ja todistajamääritelmiä.
Liittohallinto oli tämänlaisista asioista kir
jeenvaihdossa ja henkilökohtaisissa keskuste
luissa, paitsi osastojen kanssa, myös maaherranvirastojen, Merenkulkuhallituksen ja
maistraattien kanssa. Tulokset olivat kuiten
kin vähäiset. Pari henkilöä langetettiin sak
koihin, siinä kaikki.
Etelä-Saimaan osaston ehdotuksesta teki
liittohallinto v. 1925 Merenkulkuhallitukselle
ehdotuksen, että Saimaan kanavalla kulke
vilta laivoilta vaadittaisiin niiden läpikulkiessa katsastustodistukset nähtäviksi. Tähän
kirjeeseen vastasi Merenkulkuhallitus huo
mauttaneensa, että laivojen katsastusta sisä
vesillä yleensä ja Saimaalla erittäin on en

är 1922 att på dess verkningsområde funnos
maskinmästare, vilka hade fått sina maskin
mästarbrev med falska betyg. Då personerna
ifråga ej nämndes och förbundsstyrelsen ej
heller hade fått några bevis, kunde ingenting
i saken göras. Inne i landet torde sådana lag
överträdelser varit alldeles vanliga, men de
vederbörande myndigheterna kunna icke brv
sig om att följa med de snabbt växlande sjöfartsstadgarna, isynnerhet då Sjöfartsstyrel
sen hade rätt att giva dispenser och göra av
vikelser från författningar.
Fortsättningsvis ha avdelningarna under
år 1924 meddelat att de för maskinmästarna
gällande författningarna överträdas och
kringgås. Således har man t.ex. på insjöarna
låtit någon berättigad maskinmästare göra
provkörning om våren och upptecknades han
som fartygets maskinmästare, men senare
överflyttades han annorstädes och som ma
skinskötare på fartyget sattes en helt annan
person, utan att anmälan därom gjordes till
besiktningsmyndigheterna, m.m.d. Förbunds
styrelsens åtgärder för stävjandet av dessa
mycket beklagliga kringgåenden och överträ
delser försvåras därigenom att de gjorda an
mälningarna ha varit, troligen just till följd
av sådana lagöverträdelsers talrikhet och van
lighet, mycket approximativa, utan att framhämta klara tid-, plats- och vittnesmeddelanden.
Under detta år hade förbundsstyrelsen va
rit i korrespondens och underhandlingar be
träffande dessa saker, utom med avdelnin
garna, även med landshövdingsämbetsverken,
sjöf artsstyrelsen och magistraten. Resultaten
voro dock ringa. Ett par personer bötfälldes,
det var allt.
Jämlikt förslag från Södra-Saimen avdel
ningen föreslog och förbundsstyrelsen 1925
åt Sjöf artsstyrelsen, att av fartyg, som passe
rade Saima kanal, skulle fordras företeende
av deras besiktningsintyg. Härtill svarade sig
Sjöfartsstyrelsen redan hava påpekat att fartygsbesiktningen i insjöarna samt i synnerhet
Saimen ytterligare måste skärpas och uppma107

lista tehokkaammin pidettävä silmällä ja kehoitti Merenkulkuhallitus jokaista, joka vää
rinkäytöksiä huomaa, siitä tekemään ilmoi
tuksen. Osastoille lähettämässään kiertokir
jeessä ilmoitti liitlohallinto osastoille asiasta,
mutta ei mitään uusia ilmoituksia lainkiertämisistä tai -rikoksista kysymyksessä olevassa
suhteessa tehty, joten liittohallinnon toiminta
tässä asiassa supistui siis vain jo mainittuun
toimenpiteeseen.
Liittohallinnolle ei vuonna 1926 ilmoitettu
useampia kuin yksi lainrikkomustapaus, joka
olisi johtanut asianomaisen rankaisuun saat
tamiseen.
Tässä yhteydessä voitanee mainita, että liittohallinto on käsitellyt moitteenalaisia työ
oloja Suomenlinnan ja Santahaminan välillä
kulkevilla valtion laivoilla ja lähettänyt niistä
asianomaiset esitykset Puolustusministeriölle
ja Suomenlinnan komendanttivirastolle.
Helsingin kaupungin sairaaloiden hallituk
selle lähetettiin kirjelmä, jossa huomautet
tiin, että sairaaloiden konemestaritoimia täy
tettäessä on joskus poikettu yleisestä tavasta
ottaa kaupungin palvelukseen vastaaviksi ko
nemestareiksi vlikonemestaritutkinnon suo
rittaneita henkilöitä ja nimitetty näihin toi
miin jopa sellaisiakin henkilöitä, joilla ei ole
ensinkään konemestaritutkintoa.
Sen johdosta, että liittohallinnolle huo
mautettiin Merenkulkuhallituksen käyttävän
laivoissaan vastaavan konemestarin toimissa
alikonemestareita, vaikka päteviäkin hakijoita
loimiin on ollut, teki liittohallinto asiasta ky
selyn Merenkulkuhallitukselle, saaden tällöin
tietää, että Merenkulkuhallituksella on van
hastaan yksi alikonemestari sellaisessa toi
messa, jota kysely koski, mutta että uusia
paikkoja täytettäessä ei tule kysymykseen alikonemestareiden sijoittaminen vastaavan ko
nemestarin toimeen, joten ne tiedot, mitä liit
tohallinto oli saanut, osoittautuivat turhaksi
hälyytykseksi ja enemmät toimenpiteet rauke
sivat.
....................
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nade Sjöfartsstyrelsen envar, som upptäcker
missbruk, att göra anmälan därom. I cirku
lär meddelade förbundsstyrelsen avdelnin
garna detta, men då under året inga rappor
ter av kringgående eller missbruk i ovan
nämnda avseende ingått, kunde förbundssty
relsen icke vidtaga vidare åtgärder i saken.
Åt förbundsstyrelsen har icke under år
1926 anmälts flere än en lagöverträdelse,
som skulle givit anledning till laga åtgärder.
Det ifrågavarande fallet var i Heinola, där en
ångbåt avseglat utan att maskinmästaren
fanns ombord. Redaren bötfälldes. De öv
riga till förbundsstyrelsen gjorda anmälnin
garna ha icke åtföljts av tillräckligt bevisma
terial, eller hava de varit föråldrade eller för
tidigt gjorda. I något fall har man gjort en
anmälan, som har varit en oriktig tolkning av
gällande lag.
En del andra avdelningar meddela, att pä
deras resp. hemorter kringgås och överträdes
lagen t.ex. så att fartygsmaskineriets hästkraftsantal uppgives mindre än det i verklig
heten är, eller så att man utan därom under
lätta vederbörande under seglationstiden an
ställer en annan person att sköta maskinmäslartjänsten än den, som uppgivits till be
siktningsmännen.
1 detta sammanhang må nämnas att för
bundsstyrelsen har behandlat frågan om de
klandrande arbetsförhållandena på fartyg, ,
vilka trafikera Suomenlinna och Sandhamn,
samt avsänt skrivelser härom till Försvarsministeriet och Suomenlinna kommendantur.
Styrelsen av Helsingfors stads sjukhus
gjordes uppmärksam på att vid besättandet
av övermaskinmästartjänster å stadens sjuk
hus, någon gång avvikits ifrån den praxis att
till sådana stadens tjänster utnämnes endast
personer med övermaskinmästarexamen och
har man utnämnt till sjukhusmaskinmästare
t.o.m. sådana personer, vilka alls icke hava
maskinmästarexamen.
I anledning av att förbundsstyrelsen blev
uppmärksam gjort på att Sjöfartsstyrelsen
anställt undermaskinmästare såsom ansvarsmaskinmästare å Sjöfartsstyrelsen underly

dande fartyg, ehuru kompetenta personer ha
ansökt dessa befattningar, gjorde förbunds
styrelsen en förfrågan hos Sjöfartsstyrelsen
och fick då veta att sedan gammalt Sjöfartsstv relsen har en undermaskinmästare i en så
dan befattning som åsyftats i förbundsstyrel
sens förfrågan, men att vid besättandet av
nya ansvarsmaskinmäslartjänster personer
med endast undermaskinmäslarkompetens
icke mera kunna komma ifråga. Förbundssty
relsen ansåg att de uppgifter den tidigare er
hållit ha varit falskt alarm, varför vidare
åtgärder fingo förfalla.
Flere avdelningar ha meddelat förbunds
styrelsen om överträdelser av författningar
berörande maskinmäslare. De flesta medde
landen ha gjorts utan alt framhämta några
detaljerade uppgifter och det kan ju hända

alt, till följd av vederbörande» efterlåtenhet,
dessa överträdelser äro helt allmänna, men
förbundsstyrelsen har ansett sig icke kunna
vidtaga några åtgärder på grund av sådana
allmänna meddelanden. Endast Södra-Saima
avdelning meddelade ett fall och utnämnde
även vittnen. Avdelningen meddelade nämli
gen att å S S ”Kaksoissaari I” hade i maskinmästartjänst varit anställd i en person som
icke hade vederbörlig rätt till utövande av
maskinmästaryrket. I anledning av att farty
gets ägare hade, så snart han erhållit uppgift
om sakens natur, avlägsnat den underhaltiga
inaskinmästaren samt även skepparen som
anställt honom, ansåg förbundsstyrelsen att
vidare åtgärder voro onödiga, isynnerhet då
vederbörande myndigheter hade kännedom
om saken.
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kan prenomereras å alla
landets postanstalter, Järnvegs- och andra större
bokhandlare samt direkte
från tidskriftens byrå i
Helsingfors.
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Helsinki

Helsingfors

Ali slags
ARMATUR
för vatten och
ånga.
Vår mer än 40
åriga verksamhet
inom branchen ga
ranterar
först
klassiga fabrikat.

Schumann s [o.
Leipzig.
Armatur av stål
till 100 atm tryck
och en temperatur
av 450 ° C.
Original Koswaventiler av rödme
tall, gjutjärn och
stål. Reduceringsventiler m.m.

Maskinpackningar
från
Bell’s Asbestos and Engineering Supplies
Ltd.
för mättad och överhettad ånga giva Eder
garanti för maskinens säkra gång. Asbest
och gummipackningar ständigt i lager.

Ab. J. E. Cronvall
Helsingfors
Södra Esplanadgatan 16, telef. 20 381

Muistelmia Suomen Konemestariliiton synnystä.
Vanha sananlasku sanoo: ”Alku aina han
kalaa”, ja niin se oli liitonkin alkaessa.
Jo silloin, kun Suonien koneenkäyttäjäyhdis
tys v. 1869 perustettiin, ajateltiin, että se tulisi
koko maata käsittäväksi, vaikka koneenkäyttä
jäin luku silloin olikin verrattain pieni. Kui
tenkin katsottiin silloin tarpeen vaatimak
si läheisempi yhteistyö ammattikunnan jä
senten kesken. Tämä aate ei syystä tai toises
ta, saanut yleisempää kannatusta, vaan tuli
siitä miltei yksinomaan paikallinen yhdistys
helsinkiläisille. Ainoastaan muutamia jäseniä
sieltä täältä maaseudulta yhtyi siihen. Ehkä
sen säännötkin — ollen liian yksipuoliset —,
vaikuttivat siihen, ettei suurempaa liittymistä
yhdistykseen tullut.
Mutta sitä mukaa kun konetekniikka edistyi,
konemestarien joukko lisääntyi ja kilpailu
kasvoi, kävi välttämättömäksi läheisempi yh
teistyö konemiesten kesken. Ne, joilla oli enem
män kokemusta saivat jakaa sitä niille, joilla
sitä oli vähemmän, sillä senaikaiset teknilliset
koulut eivät vastanneet senkään ajan vaati
muksia, jonka tähden useimmin oltiin pahoi
tettuja turvautumaan ainoastaan kokemukseen.
Kuluvan vuosisadan alussa alettiinkin oikein
todenteolla ajattelemaan aivan uuden yhdis
tyksen perustamista, johon maamme kaikki
konemiehet voisivat liittyä. Asiasta keskustel
tiin kokouksissa, sekä yksityisissä seuroissa.
Etenkin Lundkvistin liikehuoneuston konehuo
ne Mikonkatu 5:ssä, jossa konemestarina toi
mi A. Michelson, oli melkein joka iltainen ko
kouspaikka. Siellä pohdittiin yhteisiä asioita
ja rakenneltiin välistä ilmalinnojakin. Taot
tiin sääntöihin pykäliä ja toisia purettiin. Vih
doin yleisessä kokouksessa valittiin komitea,
joka valmistaisi sääntöehdotuksen, jonka sit
ten kokous hyväksyisi. Ehdotus tulikin pian
valmiiksi, mutta täytyi siitä karsia pois useita
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pykäliä, joita katsottiin olevan tarpeettoman
paljon — jollen väärin muista oli niitä yli 90.
Tämän uuden yhdistyksen nimeksi hyväksyt
tiin sitten ”Suomen Koneenkäyttäjäin liitto” ja
sen kotipaikaksi Helsinki, jossa se nykyään
kin toimii ”Suomen Konemestariliiton” nimellä.
Nyt on neljännes vuosisata kulunut siitä kun
Suomen Konemestariliitto perustettiin, ja, jos
luomme silmäyksen sen toimintaan ja saavu
tuksiin, niin täytyy myöntää, että se on ollut
suuriarvoista ja kehittävää, niinhyvin henki
sessä kuin aineellisessakin suhteessa. Paljon
on tehty, ja paljon on saatu aikaan, mutta jo
takin vielä puuttuu. Tekniikan voittokulku
on liiton olemassaolon aikana noussut huip
puunsa. Teknilliset koulut ovat paljon paran
tuneet, mutta paljon on vielä konemestareita,
joilla on kovin alhaiset teoreettiset tiedot. Tar
koitan nim. alikonemestareita, joita jo liitos
sakin alkaa olla enemmistö. Ainakin jos ver
taamme Merenkulkuhallituksen antamia alikonemestarin kirjoja, joita se kuukausittain ja
kaa. Näistä voipi vielä koitua suuri vaara
ammattikunnalle sekä liikkeenharjoittajille,
jos he, nim. alikonemestarit, ottavat johdon kä
siinsä.
On nimittäin paikkakuntia ja yhdistyksiä,
joissa on yli puolisensataa jäsentä, ja näistä ai
noastaan muutamalla on konemestarin kirjat.
Muistammehan vielä kuinka kävi yleisessä ko
neenkäyttäjäin kokouksessa Tampereella, 26
vuotta sitten, kun sikäläiset koneenkäyttäjät
eivät tahtoneet liittyä liittoon, ellemme liity
ammattiosastoon.
Minä en voi puolestani muuta, kuin onni
tella Suomen Konemestariliittoa sen menestyk
sestä tämän ensimmäisen neljännesvuosisadan
aikana, ja kiittää sen toimihenkilöitä, etenkin
sen puh. johtajaa hra E. Häggblomia, jotka
suurella uhrautuvaisuudella ja tarmolla ovat
vieneet konemestarien yhteistä asiaa eteenpäin
ja toivoen, että he vieläkin jaksaisivat kauan
taistella yhteisen hyvän puolesta.
Anton Lavi.

Pilkäik aisyys
on yksi hihnojen valinnan pääehdoista.
Hihnan tulee sitäpaitsi olla kos
teutta, kylmyyttä ja lämpöä vastus
tavan.
"N OKIA" kumihihna
teollisuuden palveluksessa on ver
raton.

Suomen GummiTeödas Osakeyhtiö
VaJ SorJ ra s
av en maskinrem
Den bör
vara slitstark — det är gummiremmen.
2) motstå fukt och värme — det
gör gummiremmen.
3) ”suga sig fast” i remskivan —■
det gör gummiremmen.
4) äga livslängd — det har gummi
remmen.
Välj därför Nokia gummiremmar,
som fylla dessa fordringar.
1)

Finska Gummif abriks iHolagel

HYVA
VALAISTUS
on työn onnistumisen ensimmäinen edellytys.
Pankaa viralta pois vanhanaikaiset, silmiähäikäisevät valaisimenne ja hankkikaa meiltä huokeahintaisia, uusimallisia valaistuslaitteita, joiden avulla
valovoima tulee tarkoituksenmukaiseksi ja tark
kaan käytetyksi.
Erikoishinnasto lähetetään pyydettäessä!

WHIZO?
Helsinki

Sähköosoite NEA

Kluuvikatu 7

En hågkomst
Från tiden före förbundets verksamhet då
maskinbefälet inte hade sitt förbund att vända
sig till såsom nu, vill jag här framdraga en
liten hågkomst.
Det var på våren 1902. Framlidne maskinmästar Rudolf Nyman, som då tjänstgjorde
som I maskinmästare å en av statsverkets för
nämligare sommarbåtar, hade råkat i kon
flikt med fartygets befälhavare angående min
skandet av eldarnas löner till förmån för en
av befälhavaren anställd, snickarkunnig mat
ros (s.k. timmerman). Det var naturligt, att
den rakryggade och omutligt rätt-tänkande —
om än litet hetlevrade — Rudolf Nyman skul
le sätta sig på tvären när det gällde uylikt
godtycke gentemot hans underlydande. Isynner
het då enligt hans — och för övrigt även and
ra initierades — åsikt, eldarnas tjänstgöring
var av minst lika stor nytta för fartyget som
matrosen, timmermannens och snickarkunnigheten knappast var avsedd att gagna annat
än privata ändamål. Det ena ordet gav det
andra och chismen slutade med att befälhava
ren stegade upp till mäktig chef — lotsdirektören general Sjöman — och förklarade för
denne att det var omöjligt att vidare samar
beta med en slik enveten maskinmästare. Re
sultatet av hänvändningen blev också den, att
mästar Nyman skulle förflyttas till en av
de minsta av verkets båtar. Ville han inte
finna sig i ett dylikt arrangemang skulle han
helt enkelt föravskedas.
När detta ultimatum delgavs mästar Nyman
förklarade han, att någon sådan skiftning
absolut inte kunde ifrågakomma. Var det nå
gon som borde förflyttas var det i så fall be
fälhavaren, inte han själv. Hellre då avsked.
Inseende den orättvisa å ett sådant byrå
kratiskt förfarande gentemot en så allmänt ak
tad man som mästar Nyman beslöto hans kam
rater å isbrytarna och lotsverkets båtar att i
saken göra en personlig hänvändning hos ge
neral Sjöman. Efter fattat beslut tågade
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alltså en manstark trupp av Nymans kollegar
en vacker, solklar söndagsförmiddag till gene
ral Sjömans bostad belägen invid Skatuddskvären ock anhöll om företräde, en anhållan
som även beviljades.
I väl valda, på sak gående ord tolkade deputationens självskrivna talare, övermaskinmästaren på isbrytaren Sampo H. Bäckman,
maskinbefälets bekymmer för sin framtida
tjänsteställning om sådana handlingar, som
den mästar Nyman påbörjade, skall bedömas
och bestraffas så som skett. Det föreföll som
om generalen av mästar Bäckmans yttranden
fått vetskap om detaljer han tidigare icke haft
kännedom om. Han ändrade nämligen sin
åsikt om mästar Nymans förflyttning till en
mindre båt, samt föreslog att mästar Nyman
eventuellt kunde byta till en likvärdig han
tjänstgjorde på. Generalen vände sig därvid
till den närvarande mäster Segersven — se
nior — med förfrågan huruvida denne var
villig att byta med mäster Nyman. Ett för
slag som mäster Segersven för sin del god
kände under förutsättning att mästar Nyman
gick med på bytet. Med detta besked av
lägsnade sig de uppvaktande icke fullt nöjda
med resultatet.
Affären var dock inte avslutad. När mäster
Nyman erhöll meddelande om uppvaktningen
och det enda resultat som vunnits vägrade
han kategoriskt att underkasta sig någon som
helst medlingsform av detta slag. Det verka
de — enligt hans ord vid tillfället — mer eller
mindra av nö<l och intet av rätt.
Ännu ville mäster Nymans tjänstekamrater
göra ett försök att påverka hans kvarstående
å sin tjänstebefattning. En skrivelse uppsat
tes och inlämnades till vederbörande ämbets
verk — lotsstyrelsen. Skrivelsen ifråga un
dertecknades av tidigare nämnda övermaskinmästar Bäckman samt av undertecknad, som
redan då var besvärad av skrivklåda och där
för fungerade som sekreterare vid skrivelsens
tillkomst. Innehållet kan jag numera efter
snart 30 år inte påminna mig, men väl resul
tatet av detsamma vilket bestod däri, att befäl-

Osta Englannista —
Suomen suurin vientimaa.
Hopkinsons Ltd.

Electroflo Meters Co Ltd.

Kattilavarusteita.

Kaikenlaatuisia mittauskojeita.

Bitulac Ltd.

The Lea Recorder Co. Ltd.

Ruosteensuojus- ja maila värejä.

Hiili- ja vesimiltareita.

Mather S Platt Ltd.

Kennicot Water Softener Co. Ltd.

R u m p p u j a.
Veden puhdistuskojeita.
Pyytäkää tarjous tehtaan pääedustajalla:

de Jersey & Co. (Suomi) Limited
Mikonkatu 9 - Helsinki
Puhelimet: 37 107 ja 37 108
Sähköosoite: ”Dejersey s”

havaren på det sjömätningsfartyg där jag
tjänstgjorde som nybakad II mäster in
kallade mig till enskilt samtal och därvid på
pekade, att han av vederbörande blivit an
modad att giva mig varning för min skriftliga
inblandning i affären, samt att jag endast tack
vare min faders långa tjänstetid och min
egen ”ungdom och oförstånd” hade undgått
svårare näpst. Mäster Bäckman blev däremot
uppkallad till höga vederbörande för att svara
för sitt namn under skrivelsen. Att även han
fick sin beskärda admontion är givet, men
det stannade också därvid.
Tilläggas kan, att Mästar Nyman lämnade
lotsverket och tillträdde tjänsten som I mäs
ter på en nyoyggd Helsingforsångare beundrad
och aktad ännu mer än tidigare för sin omut
liga rättuppfattning och tjänsteplikt.
O. W.

Olinhan siellä minäkin.
Muistelmia neljännesvuosisadan takaa.
Neljännesvuosisata, vaikka se onkin tuntu
mattoman pieni pisara ajan meressä ja pienen
pieni silmänräpäyksen murto-osa ijankaikkisuuden äärettömyydessä, on kuitenkin pitkä
aika yksityisen ihmisen elämässä ja palanen
historiaa esim. sellaisen yhtymän, kuin Suo
men Konemestariliiton olemassaolosta. Sen
pituuden huomaa erinomaisesti koettaessaan
muistutella mieleensä yksityispiirteitä ja yk
sityisiä tapahtumia sen neljännesvuosisadan
alku-ajoilta, jonka päättymistä Suomen Konemestariliitto näinä päivinä viettää.
Jo kauan oli maan konemestariyhdistysten,
joita silloin oli muistaakseni Oulussa, Kuopios
sa, Porissa, Tampereella, Jyväskylässä, Vii
purissa, Helsingissä ja Turussa, niin, ja Pitkässäniemessä, keskuudessa havaittu että työ eri
seuroissa ei luista jos seuroilla ei ole kiinteäm
pää yhdyssidettä, kuin satunnainen kirjeen
vaihto. Liiton perustamisajatus lienee kyllä
ollut pohdittavana eri seuroissa, mutta sen var
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sinainen perilleajaminen oli jäänyt helsinki
läisen Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen
huoleksi. Yhdistyksen toiminnan muistan ol
leen niihin aikoihin varsin vilkasta. Heikinkadun varrella olevassa hotelli Kalevassa ko
koonnuttiin ainakin talvella 1905—1906 vähin
tään kerran viikossa ja keskustelua, väliin oi
kein kiivasta väittelyäkin, näytti riittävän niin
että aika tahtoi useinkin loppua kesken. Vas
takkain kävivät tavallisesti vanhempien ja nuo
rempien ammattitovereitten mielipiteet me
nettelytavoista ammattikunnan kohottamisek
si, harvemmin eri kieliryhmien erilaiset har
rastukset. Kieliriitoja ei ensinkään esiintynyt
nuorempien perustamassa n.k. ”nuorisoklubis
sa”, jonka jäsenistä muistan elävästi vielä
Forsblomin, Höök’in, Alexadrow’in (Holmén),
Malmisen, Savolaisen, Söderlundin, Westerholmin, Wickholmin ja useat muutkin, joden ni
miä en enään näin yhfäkkiä muistakaan. Van
hemmista miehistä, jotka kannattivat ”nuor
ten” pyrkimyksiä muistan ainakin F. Strömbergin, A. Lavin ja G. Hellénin. Kokoukset
muodostuivat joskus, kuten jo sanoin, aika
lailla kiivassävyisiksi, joskus niinkin että
kiukkuisen kiivas puheenjohtajamme, R. Ny
man, kunnon ammattitoveri, joka jo kauan on
ollut vainajana, löi puheenjohtajanuijansa var
ren poikki koettaessaan saada aikaan järjes
tystä tai riehaantuessaan oman mielipiteensä
vastustajille. Erikoinen tyyppi kokouksissa
oli V. Johansson ”Jukka”, poismennyt jo hän
kin, joka jokaisen yksinkertaisemmankin suo
malaisen puheenvuoron jälkeen veitikka sil
mäkulmassa sanoi: ”Kan ja’ få de’ på sven
ska” (”Saanko sen ruotsiksi”.), vaikka hän
varsin hyvin ymmärsi suomeakin. Vaikka
”Jukan” ruotsinkielisyyteen oltiin totuttu, nos
ti se uusissa suomenkielisissä tulokkaissa toisi
naan pahaa verta ja seurauksena oli että seu
ran toimintaa, joka pöytäkirjoineen ja suurim
maksi osaksi keskustelukieleltäänkin oli ollut
enemmän ruotsalaisvoittoista, alettiin suomalaistuttaa. Mutta niistä asioista kirjoittane^
vat pätevämmät kynät toisessa yhteydessä,

S. H. 0. Y:n
valkoiset laivat
■mukavat laivat
nopeat laivat
suositut laivat
varmat laivat
hienot laivat
ensiluokkaiset laivat
välittävät säännöllistä matkustajaliikennettä linjalla
HELSINKI — STETTIN, LYYPEKKI, KÖÖPENHA
MINA, HULLI, ANTVERPEN, TALLINNA, TUKHOLMA.
Alkakaa lomanne matkustamalla jollakin meidän laivoistamme.
Pyytäkää tämän vuoden kulkuvuoroluetteloja.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö
Helsinki - Matkustaja os. Puh. 20 901

Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys
HELSINKI, Unioninkatu 15 - Puli. 20 011 - Sähköos. EKONO,
suorittaa ja laatii puolueettomana asiantuntijana
Höyrykattiloiden käyttö tarkastuksia. Koneitten indikoimisia. Höyrykattilalaitosten ja tulipesien
suunnitelmia. Lämpö-, roima-, sähkö- ja sahalaitosten suunnitelmia. Kuivauslaitosten suunni
telmia. Selostuksia. Kannattavaisuuslaskelmia. Hankintaohjelmia. Tarjousten tarkastuksia. Sopi
musehdotuksia. Töitten valvontaa. Vastaanottokokeita ja tarkastuksia.
Säännöllinen tarkastus — lämmittäjien neuvonta.
Liittykää jäseneksi.

Föreningen för kraft- och bränsleekonomi
HELSINGFORS, Unionsgatan 15 • Tel. 20 011 - Telegr. EKONO.
utför och uppgör opartiskt och med sakkännedom
Angpanne-driftundersökningar. Mashinindiceringar. Projekt till ångpanneanläggningar och panneldstäder. Projekt för värme-, kraft-, elektro- och såganläggningar. Projekt till torkanläggningar.
Utredningar. Räntabilitetskalkyler. Leveransprogram. Anbudsgranskning. Leveranskontrakt.
Arbetsövervakning. Mottagnings- och andra besiktningar.
Ständig kontroll — eldareinstruktion.
Bliv medlem i föreningen.

minun aikomuksenihan oli, tarttuessani ky
nään, muistutella liiton perustamisvaiheita.
Jonakin päivänä joulukuussa 1905 valitsi
Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys edustajansa
Tampereella 19—21. helmikuuta 1906 pidettä
vään koneenkäyttäjien yleiseen kokoukseen.
Valituiksi tulivat A. Lavi, R. Nyman, F.
Strömberg ja allekirjoittanut, joille jokaiselle
annettiin omat erikoiskysymyksensä ajetta
viksi ja alustettaviksi. En muista mitä ky
symyksiä toisille edustajille annettiin, mutta
omalle osalleni sain tärkeimpänä liiton perustamiskysymyksen. Nuoruuden innolla syven
nyin asian valmistamiseen, voidakseni asian
vakuuttavasti Tampereella esittää. Hyvissä
ajoin me edustajat saavuimme perille ja muis
tan olleemme varsin vakavia vielä matkallakin
neuvotellessamme menettelytavoista.
Muitten yhdistysten edustajista muistan vie
lä porilaisen A. Sutisen, josta myöhemmin tuli
innokas toimihenkilö Helsinkiin, ja hänen yhdistystoverinsa V. Nordlundin. Oli vielä oulu
lainen M. A. Mikkola, reilu pohjalainen,
jo poismennyt, jolla myöhemmin oli suu
ri ansio pohjalaisten konemestarien ko
koamisessa, ja kuopiolainen ”Sundqvist
suuri”, päätä pitempi muuta kansaa ja
hartioiltaan kuin kaksi tavallista mies
tä. Turkulaisista muistan vanhat herrasmie
het G. Lindholmin ja O. V. Holmströmin, jot
ka erikoisen arvokkaasti edustivat Suomen
vanhaa kulttuurikehtoa. Viipurista oli tulisie
luinen ja tumma O. Palmroos, jota myöhem
min olen kaivannut rintamatyössä. Tampe
reelta oli neljä varsinaista edustajaa, joista
Mårdh (myöh. muistaakseni Merisalo) mieles
täni vaikutti Tampereen yhdistyksen koossa
pitävänä voimana. Tamperelaiset Peuhkuri ja
Stenman olivat sosialisteja ja sosialismihan
se sitten saikin Mårdhin jättämään johtopaikkansa ja — yhdistyksen hajoamaan. Neljän
nen tamperelaisen nimeä en enään muista.
Muita sosialisteja oli vielä Helsingin Työväen
yhdistyksen koneenkäyttäjäin ammattiosaston
edustaja, pitkä mies ja sosialismin puolesta
aivan herännäiskiihkoiselta vaikuttava Ranta
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nen. Jyväskylän edustajaa, enempi kuin Pitkänniemen
koneenkäy ttäj äyhdistyksenkään
(ajatelkaa, sielläkin oli siihen aikaan sellai
nen), en enään voi ensinkään muistaa.
Sen aikaiselle järjestelylle ominaista oli, että
kokouksen keskustelukysymykset järjestettiin
vasta kokouksen alettua. Siihen taisi kulua
koko ensimmäinen kokouspäivä. Järjestelyva
liokunta oli asettanut liiton perustamiskysymyksen ohjelmaan ensimmäiseksi, mutta en
nenkuin siihen päästiin, sukeusi pitkä ja varsin
kiivas keskustelu kahdesta kysymyksestä,
joista toinen koski kysymysten ratkaisu- eli
äänestysperustetapaa ja toinen vielä perusta
matta olevan koneenkäyttäjien liiton yhtymis
tä sosialidemokraattiseen puolueeseen. Lopuk
si päästiin äänestysperustekeskustelussa sellai
seen tulokseen, että äänimäärä jaettiin yhdis
tysten jäsenluvun mukaan ja sillä oli
oikeastaan ratkaistu myös toinen riitaky
symys mahdollisesti perustettavan liiton
virallisesta sosialisoimisesta.
Viimemaini
tusta keskustelusta sukeutui aika katke
ra kamppailu niiden välillä, jotka ha
lusivat pitää perustettavan liiton puh
taana ammattiyhdistyksenä, ja niiden, jotka
halusivat silloin, kuten vielä nytkin, vetää kai
ken ammatillisen yhteistyön valtiollisen puoluetemmellyksen yhteyteen. Päästiinhän sitä
sitten kuitenkin alkamaan asioiden käsittely
ohjelmavaliokunnan määräämässä järjestyk
sessä. Puheenjohtajana toimi tamperelainen
Mårdh ja pöytäkirjuriksi oli, kokouksen järjes
tänyt tamperelainen yhdistys kutsunut jonkun
sosialistisen sanomalehtitoimittajan, jonka ni
meä en enään muista, mutta joka kyllä teki
tehtävänsä parhaansa mukaan puolueetto
masti.
Toimeksisaantini mukaisesti alustin kysy
myksen liiton perustamisesta ja omasta mieles
täni käsittelin ja selvitin sitä niin joka puo
lelta, että tuskin olen koskaan jälkeenpäin mi
tään asiaa niin edeltäpäin harkiten ja perus
teellisesti selvitellyt. Ajattelin että keskuste
lua asiasta tuskin ensinkään syntyy, vaan että
ehdotus hyväksytään suoralta kädeltä. Niin
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ei kuitenkaan käynyt, sillä sosialistit ryhtyi
vät taas intoilemaan puoluekysymyksellään.
Muun muassa ilmoittivat tamperelaiset edus
tajat, että jos ei liitto yhdy sosialistiseen
puolueeseen, tulevat he vastustamaan liiton pe
rustamista. Kaikesta huolimatta päätettiin
liitto perustaa ja ottaa puoluekysymys erik
seen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen jaoin Suo
men Koneenkäyttäjäyhdistyksen valmistaman
ja painattamaan, mukana tuomani liiton sään
töehdotuksen kokouksen osanottajille, joka eh
dotus keskustelun jälkeen melkein muutoksitta
hyväksyttiin. Jotakin siinä kuitenkin oli kor
jattavaa, koska muistelen että kuuluessani sit
ten väliaikaiseen liittohallitukseen oli meillä
monta kokousta sääntöjen lopulliseen muo
toon saattamisesta. Kun olen jättänyt muistiin
panoni tältä ajalta jo liiton arkistoon, voin eh
kä muistaa väärinkin tai sekoittaa ennen ja
jälkeen Tampereen kokouksen tehdyt työt.
Niin, väliaikaisen liittohallinnon, jonka teh
tävänä olisi liiton perustamisesta johtuvat
laillistuttamis- y.m. toimenpiteet, asettamises
ta syntyi kokouksessa taas peitsentaittamista
puhtaasti ammattiliittokannalla olevien ja so
sialistien välillä. Viimemainitut olisivat ha
lunneet antaa väliaikaisen liittohallituksen
Helsingin Työväenyhdistyksen koneenkäyttä
jien ammattiosaston muodostettavaksi, kun
taas suurin osa oli sitä mieltä, että Suomen
Koneenkäyttäjäyhdistys oli tehnyt liittoasian
eteenpäin viemiseksi niin paljon työtä että liit
tohallituksen muodostaminen itsestään selvänä
asiana kuuluisi sille. Ja sillehän se sitten jä
tettiinkin. Kokouksessaan maaliskuussa valit
si Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys väliaikai
seen liittohallitukseen Grönqvistin, Häggblomin, Lavin, Lydmanin, Snellin, Södermanin ja
allekirjoittaneen. Muistini pettää siinä koh
den kuka näistä oli tavallisesti poissa kokouk
sista, mutta olen aivan varma että Åkerberg,
joka oli varajäsen, oli hyvin kiinteästi työssä
mukana. •— Mutta jokunen sana vielä Tampe
reen kokouksesta.
Suorastaan liiton perustamisasian kanssa
yhteydessä olevana, voidaan vielä pitää kysy
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mystä sosialistiseen puolueeseen yhtymistä,
joka kysymys oli kuin olikin otettava erikoi
sen käsittelyn alaiseksi. Kovasti siinä mieli
piteet kävivät vastakkain, eikä keskustelusta
näyttänyt tulevan loppua ensinkään. Tämän
asian pöytäkirjaan viemisessä tuntui pöytäkirjurin puolueväri jonkunverran, niin että sosia
listiseen puolueeseen yhtymään vaativa! lau
sunnot selostettiin varsin tarkasti ja edulli
sesti, mutta vastustavat lausunnot siteerattiin
ainoastaan heikoimmilta kohdiltaan. Pöytäkir
jantarkastajana en aikonut hyväksyä oman
lausuntoni selitystä, sillä se oli saatettu sel
laiseen muotoon kuin olisin otaksunut luonnolli
seksi liiton yhtymisen sosialistiseen puoluee
seen, vaikka sitä kynsin ja hampain vastustin.
Sanoin kyllä eräässä puheenvuorossani, että
Suomen konemestarikunta ei ole vielä ”kypsä”
liittymään sosialistiseen puolueeseen ja siitä
saikin kirjuri aiheen tulkita ajatukseni siten,
että liitto lähitulevaisuudessa on kypsä puo
lueen käytettäväksi. Asiasta täytyi lopuk
si äänestää ja siitä äänestyksestä kävi
selville, että oli muitakin kuin Tampereen
ja Helsingin Työväenyhdistyksen edustajat,
vaatimassa puoluepeliin yhdistymistä, sillä
noin yksineljäsosa annetuista äänistä puolsi
sosialistiseen puolueeseen yhtymistä.
Niin pantiin nyt 25 vuotiaan liiton toiminta
alkuun. Tarkoitukseni ei ole ollut tehdä his
toriaa ja, kuten sanoin jo aikaisemmin, muis
ti tahtoo näin pitkän ajan päästä pettää. Mo
net silloin mukana olleet ovat jo menneet pois,
sinne missä on ”sanaton suu” ja kernaasti
heitäkin muistelisi tässä yhteydessä, mutta
kun tämäkin on jo venynyt näin pitkäksi, täy
tyy poismenneistä puhuminen tässä yhteydes
sä jättää.
Toivon lopuksi, että Suomen Konemestariliitto hyvin hoitaa sen perinnön, minkä jo nur
men alla nukkuvat ovat sille jättäneet. Se
on ollut ja on työtä rakkaan liiton hyväksi.
Hämeenlinnassa, helmikuun 26:na 1931.
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Till Finska Maskinmästarförbundets 25-års jubileum den 14
mars 1931.
På ordförandens skuldror har vilat ett tungt
arbete. Han har icke sviktat under bördan.
Oförtröttat, har han stått i och spännt alla
sina krafter för att åstadkomma det efter
bästa förmåga. Villigt erkännes, att förbun
det under hans ledning varit stadd i en efter
alla tecken att döma, lovande utveckling. Om
förbundet blickar 25 år tillbaka i tiden och
måste väl, redan anses som en respektabel
ålder. Om förbundet sedan summerar ihop
alla dessa 25 års verksamhets addender, så
blir ju summan av dem icke noll, utan tvär
tom blir det en god vinst under l:a 25 års
perioden, och sålunda betraktat som ett vackert
bokslut. Tänka vi igen 25 år framåt, så fö
refalla de för oss en ofantlig lång tid, och
dock innehålla de lika många och lika stora
tidsenheter som dessa flydda 25 års. Min
högsta önskan är, att det må lugnt fortgå på
den hittills följda vägen, förkovra sig och yt
terligare tillväxa i samma förhållande som
hittills, för att därigenom allt mera verksamt
kunna vara till medlemmarnes och deras efterlevandes gagn och nytta!
Alla hava vi var och en sin roll att utföra,
den ena mera framstående, den andra mera
blygsam; men såväl den ena som den andra
har i livets stora skådespel sin betydelse. Den
enda och på samma gång förnämsta äregirig
heten består uti att åtminstone i någon mån
kunna bidraga till samtidens utveckling och
framtidens ära; fruktbringande sanningar och
nyttiga arbeten äro det värdefullaste arv, vi
kunna lämna efter oss. Må också vi göra oss
värdiga att gagna mänsklighetens stora sak;
och då vårt av arbetsverksamhet trötta huvud
måste böja sig för årens tyngd, då ögonen, vår
själs hemliga dörrar, betäckas med det vita
doket; när vår avtynade stämma ej längre för
mår att meddela våra tankar, och då vår tröt
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ta kropp inslumrar i den sista sömnen — det
skönaste vittnesbörd, någon av oss kan erhålla
över vistelsen här på jorden, blive då dessa
enkla ord: Då han levde gjorde han gott!”
Det är nu förtiden helt annorlunda än för
5 å 6 årtionden tillbaka, då kunde den mas
kinmästare som avlagt examen vara någor
lunda viss om att erhålla en mot sina kun
skaper svarande anställning och därmed även
ett tillräckligt levebröd. Numera är konkur
rensen så stark, att ett examensbetyg icke ger
någon säkerhet för anställning, än mindre för
nöjaktig utkomst. Maskinmästaren kan i vår
tid icke leva lika sorglöst som förr. Men om
också han för utkomstens skull måste an
stränga sig vida mer än förr, så får han icke
därför begränsa sina tankar och strävanden
till omsorgen om brödbiten allena; han måste
ställa målet högre. Väl blir i sådant fall upp
giften svårare och kampen hårdare, men å
andra sidan är det lättare att sträva framåt,
när ett upphöjt, ädelt mål belyser stigen och
adlar arbetet. Det är icke nog att man av
lägger en mer eller mindre god examen såsom
avslutning' på sina studier, därtill fordras
annu en lång och fullständig förberedelse
och uppfostran för livet med dess många
handa krav. En maskinmästares liv är in
gen dans på rosor. Den kvava, osunda luft,
vari han ständigt får vistas, i förening med
en ständig halvdager, dock för det mesta
lampsken; det någon gång tålamodsprövande
arbetet att hålla sitt maskineri i god ordning;
den outtröttliga vaksamhet, som ständigt mås
te egnas den sjudande vulkanen (ångpannan),
som han ständigt skall hava i sin närhet —
allt detta kräver all den självbehärskningsförmåga, som en människa gärna kan vara mäk
tig av. Och härtill kommer, att han — som
fallet är med maskinfolk i allmänhet — är li
tet ihågkommen av den övriga världen. Ingen
tänker på honom och sällan har någon ombord
ett uppmuntrande ord att ge den, på vilken
det beror om maskineriet skall hålla sin jämna
och säkra gång för att driva fartyget till nästa
hamn. 'Emellan honom och yttervärden, skil-
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jer däcket utan glas, under däcket finns vul
kan härden, som kan bringa allt i kras.”
”Han tänker enkelt men klart, han har sina
egna tankar om denna värld som förr, att in
gen av den öppnar denna, ner till djupet
stängda dörr.” ”Han måste slita hjärtat ur
sin sida och ge sitt blod och stå i vatten till
knät. Han måste kämpa, det är saken, strida
för pliktens skull och ej för äreträt.” ”Och
pliktens väg, den är vår, och dess väg skall
följ,asl om den är än så svår, så skall den
ändå icke döljas!”
Till sist vill jag tillönska Finska Maskinmästarförbundet och dess styrelse en frukt
bringande framtid.
Äbo, i november l!)30.
M. L. Lindblom.

Muistelmia Viipurin osaston
toiminnasta.
Allekirjoittaneen tiedot perustuvat osastom
me arkistossa oleviin asiapapereihin, joissa en
sinnä on lahjakirja 27 päivältä toukokuuta
1901, jossa Viipurin Työväenyhdistyksen Ko
neenhoitaja- ynnä Mekanillinen ammattiosasto
ilmoittaa lopettavansa toimintansa ja lahjoit
tavansa Viipurin Koneenkäyttäjä yhdistyk
selle varansa sääntöjensä 18 §:n perusteella.
Tästä kuitenkin sukeutui oikeusjuttu useam
maksi vuodeksi ja sillä aikaa perustettiin Kar
jalan Koneenkäyttäjä yhdistys, jonka säännöt
Kauppa- ja Teollisuustoimisto vahvisti maa
liskuun 7 p:nä 1904. Edellämainitut 4 vuotta
käytiin oikeutta ja maksettiin puolue- y.m. ve
rot Viipurin Työväenyhdistykselle.
Vuoden 1905 s.o. ensimmäisen toimintavuo
den kertomuksesta, jolloin osasto toimi edellä
mainitussa yhdistyksessä, vahvistettujen sään
töjen perusteella käy selville, että jäsenten kes
kuudessa on innostus ollut suuri. Toimihenki
löinä mainitaan J. Palmroos, A. Korhonen, W.
Borg, P. Orava, P. Pohjola y.m. Kokouksia on
pidetty 14, joista pöytäkirjaan on kertynyt
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121 pykälää. Yhdistyksessä on sitäpaitsi toi
minut huvitoimikunta ja paikanvälitystoimisto, jotka kumpikin ovat pitäneet eri pöytä
kirjaa.
Pöytäkirjoista huomaa, että työtä on ollut
paljon ja työväkeä vähän, koska jäsenmäärä
mainittuna vuonna on ollut ainoastaan 27,
joista täysin maksaneita 17.
Taloudéllinen pula tietysti on ollut suurena
tekijänä ja työn lisääjänä vasta-alkaneelle
yhdistykselle.
Ikävänä ilmiönä mainitaan se välinpitämät
tömyys, jolla koneenkäyttäjät yleensä kohtelevat yhdistystään.
Sama vanha juttu, joka ilmenee nytkin, että
osaston ja liiton pitäisi taata heille hyvät pal
kat ja järjestää toiminta olot heti kuin ni
mensä ovat jäseneksi kirjoittaneet liiton kir
jaan, mutta eivät huomaa sitä, että yhdisty
minen yhteiseksi kokonaisuudeksi luo kehittä
vää voimaa, joka vasta jonkun ajan kuluttua
tukee niin taloudellisesti kuin henkisestikin jä
seniään. Näin Karjalassakin ajattelivat ko
neenkäyttäjät jo 30 vuotta sitten ja niin ajattelee myös nykyisinkin suurin osa ammatillises
ti kehittynyttä konemestarikuntaa. Yhdistyk
sen toiminta näyttää olleen seuraavana vuon
na 1906 hyvin innokasta, päättäen siitä, että
jäsenmäärä on noussut 35:teen.
Tästä seuraavina 4:nä vuotena vuoteen 1910,
on jäsenmäärä vaihdellut 25—29 välillä. Vuon
na 1908 liittyi Karjalan koneenkäyttäjäin yh
distys Suomen Koneenkäyttäjäinliittoon, jolloin
nimi muuttui Suomen Koneenkäyttäjäliiton
Karjalan osastoksi.
Seuraava vuosi 1911 näyttää olleen lamausaikaa aina vuoteen 1916. Jäsenmäärä edellämainittuina vuosina oli alinna ollessaan 11 ja
korkeimmillaan 19. Kertomuksista ilmenee,
että yhdistys kamppaili siitä, kannattaako ol
lenkaan elää ja toimia, vai eikö? Tähän kaik
keen näyttää olleen suurena tekijänä puoluepaholainen, joka paljon on häirinnyt yhdistyk
sen toimintaa. Tämän puoluepaholaisen poista
miseksi on koetettu myös silloin ylläpitää sitä
ohjelmaa, että yhdistys yhdistyksenä ei saa
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puuttua mihinkään puoluepeliin, vaan olkoon uskoen yhteenliittymisen suureen merkitykseen,
se jokaisen jäsenen oma asia.
koettakaamme pitää itseämme valveilla ja he
Tätä eivät puoluepaholaisen sokaisemat sie rätellä nukkuvia. Käykää osastojenne kokouk
täneet, vaan vähemmistöksi jääden katsoivat sissa, käyttäkää puhevaltaanne asiain käsitte
parhaaksi siirtyä omiensa leiriin, ja näin oli lyssä, tehkää uusia alotteita, niin viette yhtei
kamppailu voitettu. Siltä ainakin näyttää, sesti eteenpäin koko konemestariammattikunkoska vuosina 1917 ja 1918 oli yhdistyksen jä taa ja huomaatte ehkä lopulta kaikkien kone
mestarien heränneen aikaansa seuraamaan.
senmäärä 37—38 jäsentä.
J. K.
Vuodesta 1919 alkaen vuoteen 1926 on ollut
vaihteleva, jäsenmäärän 36 ollessa suurimmil
laan v. 1920.
Näin toimien edelleen alettiin v. 1927 osaston
Parran pärinä Raumald.
kokouksissa pohtia ja neuvotella palkkasopi
Onneks olkko! ja veljeline kädepuristus liito
muksen saamisesta Viipurin seudulle ja pääs
tiinkin niin pitkälle, että liittohallinto hyväk uutteril hommamiähil liito viitkolmat vuade
syi ja painatti minimipalkkatariffit, ja tar olemasolo johdost täält Raumald. Tämä Rau
josi niitä laivanvarustajille hyväksyttäviksi man osast kans klaara samoihi aikoihi yhde
kin, vaan tällainen 100-määräinen laivan- rajapyyki, kläpi ikä kyl o se viisvuat jonk se ny
omistajain luku, kun tällä seudulla on, ei sitä täyttä, mut ei nuarus oi mikkä vika ja ko siit
saa oi valla vis et jos täsä terven olla ja hyvi
niin voinut ratkaista.
Vaikka edellämainitut palkkatariffit eivät voeda nii kyl stää ikkä sillekki tlee. Sillal oikvielä tulleetkaan käytäntöön, niin ei liiton toi ke viisvuat takasi kokonus masinmiähi ungeminta kuitenkaan mennyt aivan hukkaankaan. fäär parikymment miäst jokuste asja innostuSe herätteli paikkakunnan konemestareita nii neitte kehotukset Peltola Peka kaffila perä
nä vuosina ajattelemaan, että jos hyvinkin kamari, jonk ovesse Pekka hyvätahtosest naotässä tulisi parannuksia ja olisi varmasti tul las klapu joho oi kriivat et ”Varattu” ja siäl
sit järrätti et osast olis saatav Raumallekki et
lutkin, jos kaikki olisi saatu koottua yhteen;
mutta sehän se juuri onkin, etteivät ihmiset olis siin joku dönkö joho soveis nojat ko ruppe
tajua omaa parastaan eivätkä seuraa asioi heikko tekemä ja nii kävei et asjast tul tosi,
Lindgreeni Kaltu kätte töytätti nui ja mnää
taan, vaan nukkuvat taas, ellei heti kaikki
ole vähä stää miält et se men lailsse kättehe,
järjesty hyvin.
sil et hä on innostun ja käppi niinkö kärp kaEdellämainittuna vuonna kohosi sentään jo
kerrottujen herätyskokeitten perusteella jä ralema osasto asjoi, vaikke se mikkä ihme oi
senmäärä 44: ään.
et hä käppi on ko hänel ei oi stää ikkäkä viäl
Vuonna 1928 oli osaston jäsenmäärä 85, ja ko kahdeksa kuudet vuot kaikeltavat omantuntiedettiin, etteivät kaikki vielä olleet heränneet, noasja on Kaltul yhteistyä masinmiäste keske.
joten yritettiin edelleen, mutta jo vuoden Pöytkiri säntätti Tengströmi Jallul joka on
vaihteessa huomattiin, että useat jäsenet, jotka stää virkka kaapkello tarkkuudel hoitan ja toijo olivat vähän silmiään aukoneet, olivat jäl vottavast hoitele ettikkipäi. Kasööri hom on
leen nukahtaneet, koska vuoden 1929 jäsen ollu vähä pränkkäväine ko siin o jo viides miäs,
määrä oli laskenut 78:aan ja edelleen oli vuon mut näyttä et ny se ot Nylundi Hugol pysyäkna 1930 vielä enemmän nukkuvia, koska jäsen
ses, stää Hugo pakka vaa nurisema et liia vä
määrä aleni 67: ään. Eikä ihmekään, sillä ko hä tlee mammona, mut hä lohduttele ittiäs, et
ko maailma elää nykyisin lamaannusaikaa, jo päre piänkin perun ku tyhi vati.
ka koskee kaikkia, niin myöskin konemestariNii händ osasto kokouksis on sit pohdit as
kuntaa. Mutta ”toivoen aikaa parempaa” ja joi jos toissiakki, suurimpan tavottelu aihen on
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ollu palktariffi soluttamme tähä Rauma seudu
rannikko-aloksihi, mut se on vähä klook jut
tämä, kotei siit vaan tul niittä, sil et täkäläise
suurima firma meriosasto föörmannin on semne suka miäs, tollal syyspual kessä ei hä oi
näkevännäs masinistei, niinkö ne olis valla
tyhjä ilma, et masinisti ova siili luulos et kyl
täst joutu ilma mitta asja kävelemä, ja tunte
ittes perät mitättömäks, eik uskal puhhu mittä
palk asjoist, et ko koitta oi visustas nii ei taid
minister hummatakka ja saa oi talvenki tois,
mut annast oi ko tlee kevä nii kyl föörman
huamatte jo masinisti ja viäl kevittä lakkiaski, siilo voi masinisti päätel, et kyl pia ruveta
paateihi miähi sortteerama, kosk minister jo
lakkias nost. Nii sit ko tlee paateihi menost
ja palkast puhe et tarttis saad enemmä palk
ka ko viime vuan, nii hä näyttä isso paper nip
pu ja sano et ei sil mittä väli oi vaikkes snää
tleekka näi pali on hakkioi jälles, jok tleeva
miälelläs tälläki palkal, nii tällail on jälles masinist teht nööräks, vaikkei siit kukka sääkkert
oi vaik olis näyttän vanhoi palklistoi jok oliva
vaa luanikkast läjähä tällät.
Mut mnää tykkä etei se häne vikas oi sil et
hänel on semne luant ja ajatus etei masinist
oi mikkä tarppeline laivas, mut ko asetuksis
sillail seiso et semnenki föleis täyty oi nii ei
sil kumminka pali palkka ränt maksa. Vaik
täs firmas onki näi surkkiast masinistei asja,
nii toevo et kyll ne viäl tleeva hyviksikki, sil
et kaikil on rajas ja joku kaunis kert tlee
föörmanniki huamattema etei se masinist mit
tä turhampäite laevas sentä olekka, sil et nii
kävei täsä noi seitmänkolmat vuat takasi yhde piäne pukseeri kapteeni ja masinisti riitaste
välette kans, et hyviks tliiva, vaik ain oliva
kesknäs sotajalal ja tekivä toisilles kaikke
mahdolise kuri mitä vaa keksesivä, tyhjänpäiväst manueeraust sai masinist tehd tarppekses. Mut kaikest tlee lop niin tul tästäki kiusanteost, pukseeri pit lähtemä Kukolast hake
ma palkflotta, kun provianti ja karhupoppose
oi hankit ni masinist rupes konet klaaraskelema mut ei saan stää funsuneerama (25 hv:
ilm. lauhdut.:) nii hä sanos kaptenil et ny on
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vähä kamal ko on vaagum just lop etei täsä
ny muu aut ko snuu täyty kos ossa kiäli puhhu
men hakema tost Ruatlaisest laevast säkil vaagumi ei se pidäis siäl kallist olma kotei tarvit
tullika maksa ja kyl heil stää nii pali on et
he voiva omist tarppeistas meil yhde käsillise
antta ja kapteen men säk kainlos Ruatlaisse
onkari, joka lastas just siin lähel, mut voi kau
histus ko hä tul takasi, nii taulvärkist näk etei
oitis olis masinist saan selkkäs jos olis oi heikomp miäs. Nii oikke reissu lähdetti ilma vaagumi ja masinist oi nii hyväl tuulel etei olis lankka pahakses pan, vaik olis joutun koko matka
Kukolaha manueeraskelema, mut kapteen oi
kiukkune ja kurittel karhupopoas ja masinist
kurit omatas ilosas, nii sit otetti Kukolast flota
perähä ja lähdetti Raumal päi, mut enne
mansikkari oliva molema nukkun ja alus töksät verkalles päi Mansikkari tiäs kuik kaua
se siin föör päi kaljot oi ollua ko kapteen heräs ja rupes kirolema et snää nuku ja ei oi
höyry ku just hiuka, koneki klonkku verkalles
ko silpheik, masinist katos ymprilles ja äkkäs
et paat oi päi kaljot, nii tuumas vaa rauhalisest et mitäs mnää viitisi eldat kose turhaks
näi etei se jaksan kiivet tua kaljo ylitte, nii
pisti sit nukkuma, mut jos snää sitä vaan tah
do koitta nii voi mnää ottakki stää höyry enemä ja rupes valu virittämä pannu pessä.
Kapteen ei sanon mittä ko rupes vaa funderama, et jos täsä ny sit pidäis syylist heittä kivel, nii mnää kai ensiks olis kivitettävä sil et
kone käve viäl ja olis viäl flotaki Raumal päi
men jotei föör olis päi kaljot ollu ja äkkäs et
mitäs meijä täsä tarvitte oi niiko kis ja koer,
ot poppos framil ja sanos et, voiks snää lyäd
sovino kät ja unohda kaik riit niinkö vaagumjutukik ja olla niiko aloksis päällikö ja masi
nisti pidäiski. Tällail aukenus heijä silmäs hua
mattema, etei se oi mittä tarppelist kapteeni
ja masinisti keskenäs oi kissa ja koera, sil et
molema ova palka edest laevas tehtäviäs hoetamas, eik sunka redar oi heit sin palkan riitlemä siit mnääki ole vis. Ja täsä viäl viimetteks tahdo laussu lämpimä onnittelun Suame
Konemestarliitol viiskolmat vuade johdost.
Jo.
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Muistelmia Porin osastolta.
Pori on aina ollut meriliikettä harjoittava
kaupunki, omistaen entisaikaan useita puisia
purjelaivoja ja senjälkeen taasen rautaisia
höyrylaivoja. Kaupungissa on aina ollut hyvin
vilkas laivaliikenne, entisaikaan varsinkin sekä
kesällä että talvella, Mäntyluodossa ja Reposaarella. Muistelmani tarkoittavat aikaa noin
neljä vuosikymmentä taaksepäin, jolloin kau
punkiin ei ollut rautatieyhteyttä, vaan oli
kaikki tavara- ja matkustajaliikenne välitet
tävä laivoilla. Porissa oli siihen aikaan useita
matkustajalaivoja, jotka kulkivat toisien
rannikkokaupunkien väliä, pohjois- ja etelä
puolella, Pori lähtökohtanaan. Laivaliikenne
oli myöskin yhteydessä Venäjän ja Ruotsin
kanssa. Suurin osa laivoista oli vielä valmis
tettukin Porin Konepajassa, jossa siihen ai
kaan varsinaisena työnä oli laivan rakennus.
Koska laivoja oli paljon, niin olihan niissä
paljon konemestareitakin. Silloin heräsi muu
tamissa heistä yhteenliittymisen henki, josta
puhuttiin aina tavattaessa. Vihdoin päätet
tiin perustaa Poriinkin yhdistys, jollaisia jo
aikaisemmin oli Turussa, Helsingissä ja Vii
purissa; kutsuttiin koolle kaikki tutkinnon
suorittaneet ”koneenkäyttäjät”, kuten nimitys
siihen aikaan kuului, joulukuun 15 päiväksi
vuonna 1894. Kutsua olikin noudattanut kaik
kiaan 16 konemestaria, jotka kaikki lupasivat liittyä yhdistykseen. Seuraava kokous pi
dettiin saman kuun 26 p:nä ja valittiin silloin
väliaikaiset virkailijat toimikuntineen, joiden
tuli hankkia sekä osaksi laatiakin säännöt.
Helmikuun 2 p:nä vuonna 1895 oli sitten kol
mas kokous, jossa esitettiin valmiit säännöt
ja hyväksyttiin ne yksimielisesti, sekä lähe
tettiin vahvistettaviksi. Sääntöjen mukaan
tuli yhdistyksen nimeksi Porin Koneenkäyttä
jä Yhdistys. Kävisi liian pitkäksi käydä läpi
koko 36 vuotiskausi, mutta esitän kuitenkin
joitakuita tärkeimpiä tapahtumia.
Edustajia lähetti osasto yleisiin kokouksiin
Helsinkiin 1898, Tampereelle 1906, Helsinkiin
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1908, jolloin yhdistys liittyi liittoon. Seuraavana vuonna yhdistys lähetti taas edustajansa
yleiseen kokoukseen, mutta Suomen Koneenkäyttäjäliiton nimissä, joten yhteistyö oli kan
tanut hedelmänsä.
Tammik. 26 p:nä 1930 oli Porin osaston jä
senluku 36, joten ei jäsenluku ole suuresti kas
vanut syystä, että jäseniä on kuolon viikate
vienyt mukanaan toisten taas muuttaessa paik
kakuntaa ja itse kaupungin eläessä vanhassa
rauhassaan. Kuitenkin on uusiakin jäseniä
vuosien kuluessa liittynyt yhdistykseen jatka
maan ja kehittämään vuosikymmenien takaa
alettua työtä.
Olen tässä joillakuilla riveillä tahtonut
osoittaa, miten ajat hiljaa vierivät töiden tul
lessa suoritetuiksi, vaikka työntekijät vaihtuvatkin. Lopuksi toivotan innostusta ja ripeätä
jatkoa liitolle.
G. S.

Historiikkia Oulun osastosta1
Pohjois-Pohjanmaan Koneenkäyttäjäin yh
distyksen vanhoista pöytäkirjoista käy selville,
että 31 vuotta sitten ovat Oulun silloiset ko
neenkäyttäjät koettaneet perustaa koneenkäyt
täjäin ammattiosastoa, mutta se näkyy kuol
leen synnytystuskiinsa. Tämän jälkeen neljä
vuotta eli vuonna 1903 marraskuun 29 päi
väksi olivat muutamat vanhemmat koneenkäyt
täjät kutsuneet sanomalehti-ilmoituksilla kool
le koneenkäyttäjiä Työväen Yhdistyksen talol
le, johon kokoukseen olikin saapunut lukui
sasti osanottajia, ja silloin päätettiin ryhtyä
perustamaan uutta koneenkäyttäjäin ammat
tiosastoa, eli herättämään eloon sitä aikaisem
min perustettua, sekä tarkistettiin samalla en
tiset säännöt ja tehtiin tarpeelliseksi katso
tut muutokset. Näille säännöille haettiin sit
ten Työväen Yhdistyksen hyväksyminen. Osas
ton jäseniksi päätettiin hyväksyä myöskin sel
laiset, jotka ovat työskennelleet kolme vuotta
konepajassa ja olleet lämmittäjinä sekä saa
neet n.s. käyttöluvan, vaikkeivät olisikaan
suorittaneet tutkintoa teollisuuskoulussa.

ELEKTROL

Jokaisen moottorin
käyntikelpoisuus ja
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Seuraava eli varsinainen perustava kokous
pidettiin joulukuun 13 p:nä samana vuonna,
ja silloin m.m. toimitettiin jäsenten merkitse
minen. Tällöin kirjoittautuivat jäseniksi seuraavat:
J. Salmela, Hemming Berggren (Vuorela),
Johan Lax, K. A. Löthman, A. A. Jurvelin,
Aksel Åkerström, Olli Luukkonen, F. Imkala,
Lauri Pasi, Y. I. Vasala, A. Horneman (Su
vanto), F. A. Arvola, M. A. Mikkola, A.
E. Korhonen, Henrik G. Mämmi, T. A. Dufva,
Johan Andersson ja I. Soini.
Tämän, täten perustetuksi tulleen koneen
käyttäjäin ammattiosaston toiminta kohdistui
etupäässä paikanvälitystoimiston perustami
seen jäseniään varten ja keskusteli osasto remonttiverstaissa saavutetun konepajakokemuksen kelpaavaisuudesta koneenkäyttäjätutkintoa suoritettaessa, jota verstaskokemusta ei
ammattiosaston mielestä saisi hyväksyä, vaik
ka niin oli useasti vielä silloin tapahtunut.
Myöskin toimi ammattiosasto koneenkäyttä
jäin ammattia koskevien muidenkin epäkoh
tien poistamiseksi.
Kun osasto täten oli lähes pari vuotta toi
minut Työväen Yhdistyksen yhteydessä, tuli
kysymyksen alaiseksi perustaa aivan erityi
nen koneenkäyttäjäin yhdistys. Sitten vuon
na 1905 helmikuun 20 p:nä pidetyssä kokouk
sessa päätettiin lopullisesti perustaa yhdistys
nimellä ”Pohjois-Pohjanmaan Koneenkäyttä
jä Yhdistys”. Saatuaan sääntönsä lainmukai
sesti vahvistetuksi jatkoi tämä uudella nimellä
toimintansa alkanut yhdistys edeltäjänsä ta
paan. Maalisk. 11 pnä v. 1906 pidetyssä kokouk
sessa tuli esille ensikerran kysymys Suomen
Koneenkäyttäjäliittoon liittymisestä. Samassa
kokouksessa tehtiinkin alustava päätös liittoon
liittymisestä sekä päätettiin lähettää jäsen
luettelo väliaikaiselle liittohallinnolle. Mutta
vasta v. 1908 helmikuun 9 päivänä pidetyssä
kokouksessa liittyi Pohjois-Pohjanmaan Ko
neenkäyttäjä Yhdistys lopullisesti Suomen Ko
neenkäyttäjäliittoon.
Samassa kokouksessa
toimitti yhdistys ensikerran liittohallinnon jä
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senten vaalin, jota varten oli liitolta tullut eh
dokaslista.
Tästä alkaen on osastomme toiminut nykyi
sen Suomen Konemestariliiton yhteydessä.
Sittenkun v. 1919 julaistiin uusi asetus kone
mestareista, muutettiin Pohjois-Pohjanmaan
Koneenkäyttäjä Yhdistyksen nimikin Suomen
Konemestariliiton Oulun osastoksi.
Oulun osastolla, joka ensi helmikuuhun men
nessä tulee toimineeksi 23 vuotta liittohallin
non yhteydessä, on tällä ajalla ollut yleensä
hyvä suhde liittohallinnon kanssa. Osastomme
on suhtautunut arvonannolla ja tyytyväisyydel
lä liittohallinnon toimintaan, ja liittohallinto
myöskin on suhtautunut osastomme toimintaan
ja esityksiin myötätuntoisesti. Me olemme tul
leet tuntemaaan sen tärkeän merkityksen, mi
kä todella on tällaisella liitolla konemestariammattikunnan aseman kohottajana. Tarkas
tellessa tältä ajalta kertyneitä pöytäkirjoja
näkee, että esim. nyt voimassa olevat höyrykattiloita ja konemestareita koskevat asetuk
set ovat syntyneet pääasiassa Konemestarilii
ton vaikutuksesta, mutta näitä ei kuitenkaan
useissa kohdissa ole vielä saatu sellaisiksi kuin
liitto on esittänyt.
Edelleen on liittohallinnolla ja sen osastoil
la paljon toimintaa, varsinkin voimassa ole
vien konemestareita koskevien asetusten te
hokkaamman valvonnan aikaansaamiseksi sekä
entisten saavutettujen tulosten voimassa pitä
miseksi ja edelleen kehittämiseksi.
Oulussa, joulukuun 14 p:nä 1930.
I. Soini.

Vaasan osaston toiminnasta.
Vaasan osaston varsinainen perustava ko
kous oli 22 päivänä tanunik. 1911 ja niin alkoi
Vaasan osasto. Suurempaan vauhtiin se ei
ole päässyt pienen jäsenlukunsa takia.. Tar
peen vaatimahan osaston perustaminen kyllä
oli, sillä suuri osa paikkakunnalla toimivista
laitoksista piti palveluksessaan tutkinnon suo
rittamattomia konemestareita. Ja tätä epä-

Lyftkranar,
Transportanlägyninyar,
Motorsprutor,
Centrifuyalpumpar,
Rep och Tross
för alla ändamål.

Aktiebolaget Qrichton. Vu loan Osakeyhtiö
Åbo

Fartygsbyggen samt
Reparationer
Träförgasare för
Lastautomobiler.

Aktiebolaget Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad
Helsingfors

Cisterner & Cisternvagnar,
Järnkonstruktioner,
Ångpannor & Kedjeroster.
Alla slags maskiner för
Celhilosa- och Pappersindustrin,
Reservdelar etc.

Maskin och Brobyggnads Aktiebolaget
Helsingfors

kohtaa poistamaan osasto perustettiin. Vuo
den lopulla oli jäseniä kaikkiaan 14. V :na 1913
—15 toimi puheenjohtajana K. Dikert. Osas
ton toiminta on ollut hiljaista jäsenten vähyy
den tähden. Kuitenkin on pidetty ”höyryä yllä
vaihtelevalla paineella” vuosi vuodelta, joten
ei toiminta ole kokonaan päässyt loppumaan.
V. 1915 valittiin puheenjohtajaksi hra G.
Laaksonen ja pääasiassa on hän toiminut sii
nä virassa tähän saakka, ja on osasto hänen
johdollaan myös pysynyt pystyssä.
Nykyään muodostaa johtokunnan puheen
johtajana G. A. Laaksonen, kirjurina K. Rautalin, rahastonhoitajana O. Laine. Näin on
koetettu seurata ammattikuntamme ja yleis
maailmallista kehitystä täälläkin liiton väli
tyksellä.
Saan täten kunnian Vaasan os. puolesta toi
vottaa onnea ja menestystä 25 vuotiaalle lii
tollemme, liittohallinnon henkilöille, ja erit
täinkin ent. asiamiehelle hra V. Siivelle moni
vuotisesta uhrautuvasta työstään yhteisen
asiamme hyväksi. Jatkukoon liiton toiminta
samaan suuntaan kuin tähänkin asti, silloin on
meillä siinä tulevaisuudessakin vahva turva.
Vaasassa, helmikuulla 1931.
O. J. Laine.

Liiton 25-vuotispäivän johdosta.
Kunniapäivän johdosta lähettää Kuopion
osasto eräitä valaisevia tietoja aikaisemmalta
toiminta-ajalta, joka alkaa vuodesta 1899,
jona aikana heräsi paikkakunnan konemiesten keskuudessa ajatus koneenkäyttäjäyhdistyksen tarpeellisuudesta paikkakunnalla ja
jolloin Kuopion koneenkäyttäjäin yhdistys pe
rustettiin nimellä ”Kuopion koneenkäyttäjä
y.m. mekaanillinen ammattiyhdistys”. Yhdis
tyksen silloisen perustavan väliaikaisen johto
kunnan jäseninä olivat, puheenjohtajana I.
A. Nyberg ja muina jäseninä herrat Matti
Glad, E. J. Pekkarinen, F. Moldokoff, Antti
Pelkonen, Kalle Haatainen, Oskar Saastamoi
136

nen ja H. J. Parviainen. Edellämainitun joh
tokunnan huoleksi jätettiin yhdistyksen viral
linen laillistuttaminen. Johtokunta puolestaan
esittikin laillistetut yhdistyksen säännöt ylei
selle kokoukselle 19 p:nä helmikuuta 1899, jota
aikaa voidaan pitää Kuopion koneen-käyttäjäyhdistyksen aKamisaikana. Samassa yleisessä
kokouksessa valittiin varsinainen johtokunta,
puheenjohtajaksi insinööri K. J. Karlsson, jä
seniksi J. A. Nyberg, H. J. Parviainen, F. Mol
dokoff, E. J. Pekkarinen ja J. A. Räsänen,
joista johtokunnan jäsenistä mainittakoon,
että vielä nykyisin, huolimatta vanhasta iäs
tään, toimii kunniajäsenenä J. A. Nyberg erit
täin innokkaasti ja ottaen osaa kokouksiin.
Yhdistys toimi alkuvaiheissaan jonkin aikaa
erittäin vilkkaasti jäsenmäärän suuruuteen
verrattuna, joka vaihteli n. 50—60 vaiheilla.
Koneenkäyttäjäin oman toiminnan johdosta
heikkeni vähitellen yhdistyksen kehitys niin,
että vuotena 1920 oli enaän jäseniä 6. Yh
distys runesi jälleen sanotusta vuodesta toi
nunnassaan elpymään niin että sen jäsenmää
rä nousi jo vuotena 1926, 16 jäseneen.
Vuosi 1926 oli Yhdistyksen merkkivuosi.
Erittäinkin 6 p. huhtikuuta, joka päivä mer
kitsi käännekohtaa Kuopion Koneenkäyttäjä
y.m. mekäänilliselle ammattiyhdistykselle, sillä
sanottuna päivänä liittyi se Suomen Konemestariliittoon haaraosastoksi nimellä Suomen
Kenemestariliiton Kuopion osasto. Liittymisasia oli aikaisemminkin useampaan eri ker
taan kysymyksen alaisena, tullen aina hylä
tyksi sen johdosta, että liiton verotuskysymys
oli erittäin kallis, eivätkä konemestarit olleet
halukkaat sellaiseen suostumaan. Näistä pik
kuseikoista huolimatta päätti osasto kuitenkin
viimein liittyä Suomen Konemestariliittoon.
Silloinen liiton sihteeri Viktor Siipi, Hämeen
linnasta, saapui paikkakunnalle järjestämään
osaston kehitystä, saaden jälleen konemiehet
yhdistymään osastoon jäseniksi, niin että sii
nä vuonna 1928 oli jäsenmäärä vli 70. Osasto
on edelleenkin ollut vilkkaassa toiminnassa.

Osaston yhteydessä on alusta saakka toimi
nut huvitoimikunta, joka alkuaikoina hankki
osastolle varoja, pitäen arpajaisia ja iltamia.
Nykyisin on vielä — viime vuonna — osaston
yhteyteen perustettu rouvien ompeluseura, jo
ka on hankkinut varoja osastolle, tehden tar
mokkaasti kaikenlaisia käsitöitä ja järjestäen
myyjäisiä jo useita kertoja ja on innostusta ai
nakin tähän asti riittänyt. Varojen säästä
miseksi ei varsinaista kokoushuonetta ole,
vaan kokoontuu seura vuoroon kunkin jäsenen
kotona.

Suomen Konemestariliiton Kuopion osasto ja
sen kaikki jäsenet toivottavat onnea ja menes
tystä liiton kaikille entisille ja nykyisille joh
tokunnan jäsenille, jotka tavalla tai toisella
ovat ottaneet osaa Konemestariliiton toimin
taan!
Kuopiossa, ö p:nä tammikuuta 1931.
Kuopion osaston puolesta:
Pekka Hirvonen.
Puheenjohtaja.

Emil Tikkanen.
Kirjuri.
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ohteliaimmin täten tiedottamme,
että kirjapainossamme alati ta
pahtuvien uudistusten kautta, olem
me entistä ehommin jatkuvasti tilai
suudessa tarjoamaan asiakkaillemme
palvelustamme niinhyvin suoritta
mamme työn siistiin ulkoasuun kuin
nopeuteenkin nähden. Rohkenemme
vielä vakuuttaa, että meillä suorite
tut painatustyöt on aina toimitettu
täsmällisesti ja lupaamallamme het
kellä.
Kunnioittaen
Oy

Gutenberg

Kirjapaino

Ab

Maskin masta rsång.
Bruse ifrån Norr till Söder
Mäktigt ropet, ”Allt är klart”
Ångan stiger, fyren glöder
Bi har färdigt för ”Ny start”
Endräkt vänskaps känslor föder
HÖjer trycket för ”Full fart”
Låt oss då, hvarandra svära
Broderslöftet hand i hand
Värka stort, för Kårens ära
Får vårt yrkes vänskapsband
Värka stort, får Kårens ära Svära!
Vi maskinister, Hand i hand.
Ljude ifrån Öst till V ester
Angsirenens vilda tjut
Skarpt, så det i minnet fäster
Att vår lärotid är slut.
Nu må hvarje Finländsk Mäster
Fritt sin tanke sjunga ut!
Hand i hand vi nu kan svära
Vänskapseden denna stund
Värka stort för Kårens ära
För vårt Maskinmästarförbund
Värka stort för Kårens ära Svära.
Att bygga den på bergfast grund!
M. R. J.

139

Nostureita,
Kuljetuslaitteita,
Moottoriruiskuja,
K es kipakoispumppuja,
Nuoraa ja 'Köyttä

.

kaikkiin tarkoituksiin.

Aktiebolaget C r i c h t o n Vulcan

Osakeyhtiö

Turku

Laivanrakennuksia sekä
Korjauksia,

hi »A

Puukaasuttajia

M

/Äl

1

Kuorma-autoja varten.

Osakeyhtiö Hietalahden Snlk»telakka ja Konepaja
Helsinki

Säiliöitä ja SäiPövaunuja,
Rau tarake nteita-,
Höyrykattiloita ja Ketjuarvnoita,
Kaikenlaatu;sia koneita
Selluloosa- ja Paperiteollisuutta varten
Varaosia j.n.e.

Kone ja Siltarakennus Osakeyhtiö
Helsinki

