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Lasten ja nuorten työntekijäin suojeluksesta.

Kapitalistinen tuotantotapa, nojautuen konetyöhön tai 
pitkälle jaoteltuun osatyöhön, on tehnyt mahdolliseksi las
ten, nuorukaisten ja naisten käyttämisen teollisuuden palve
lukseen. Se on hävittänyt kodin suojelemat muurit, joiden 
turvissa lasta suojeltiin. Kapitalismin lokaiaineet huuhtovat 
hennoimmassa ijässä olevan kasvavan nuorison sydänjuuriin 
saakka.

Viime vuosisadan alkupuolella alkoi kuulua ääniä, jotka 
puhuivat seuraavaan tapaan: „Te köyhälistön miehet ja nai
set: Koska te itse käytte tehtaissa ja niin ollen olette pako
tettuja jättämään lapsenne yksikseen, jolloin ne vaan harjoit
tavat pahuutta ja rappeutuvat kadulla tyhjäntoimittajina olles
saan, koska ette siis voi niitä suojella, niin lähettäkää toki 
ne tehtaaseen. Silloin teette hyvää kahdella tavalla: ensiksi 
ovat lapsenne erinomaisessa korjuussa, sillä tehtaat valoisine, 
kauniine työhuoneineen ovat todellisia kasvatuslaitoksia, joissa 
lapsia totutetaan velvollisuuteen ja järjestykseen; ja toiseksi 
lisäätte tulojanne niillä ansioilla, joita lapset tuovat kotiin". 
Ja vanhemmat puutteen pakottamina noudattivat kehotusta. 
Siitä oli seurauksena, että kapitalismin kauhun majat tulivat 
yhtä epäkohtaa rikkaammiksi, epäkohtaa, joka on kapitalisti
sen riistännän hirvittävämpiä, raa’impia.

Kaikki muuttui luonnon vastaiseksi! Lapsi, joka tuntee 
kaiken pakotuksen yhtäjaksoiseen työhön vaivaloisena kah
leena itseään painavan, yhdistettiin tehtaan kuolleeseen ko
neistoon, uhrattiin tarkotuksellisesti lisäämään riistäjien hyvin
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vointia, kahlehdittiin kiinni koneeseen, joka säälimättä vaatii 
alituista työtä! Leikkikentät tehtiin autioiksi! Iloinen nauru 
ja laulu tukahutettiin.

Seuraukset tästä ovat olleet kamalat. Lukuisissa eri tutki
muksissa on todettu tehdastyön turmiollisuus lapsiin. Eittämä
tön tosiasia on, että lapset ja vieläpä nuorukaisetkin siten 
heikontuvat ruumiillisilta voimiltaan, tulevat sairaloisiksi ja 
rammoiksi sekä henkisiltä kyvyiltääa tylsiksi. Keski-ikäisinä 
ovat jo kokonaan elähtyneitä.

Lisäksi heidän keskuudessaan raivoavat kaikenlaatuiset tau
dit, joille he ovat perin herkkiä. Heidän vastustuskykynsä esim. 
kulkutauteihin nähden on osoittautunut olevan vallan heikko. 
Sellaiset viat kuin ruuansuiatuselinten sairaaloinen tila, selkä
rangan vääristyminen ja taipuminen, luonnottamaksi muodos
tuneet jäsenet ja keuhkoja vaivaavat taudit, jotka päättyvät 
riutumiseen tai keuhkotautiin ja lopuksi ennen aikaiseen — 
kuolemaan, ovat yleisesti tunnettuja tehdaslasten keskuudessa. 
Proletarilapsia menehtyy elämän kamppailussa kuin kukkia 
hallan jäätävässä hyväilyssä. Ikäänkuin veitsenterällä, elämän 
ja kuoleman vaiheella saadaan ponnistaa päivästä toiseen.

Edellämainitunlaisten syiden vaikutuksesta on Suomen 
sosialidemokraattinen työläisnuorisokin ollut pakotettu otta
maan yhdeksi läheiseksi tehtäväkseen

alaikäisten työn suojelemista

tarkoittavan lain valvomisen, ja sellaisten epäkohtien tunne
tuksi tekemisen, jotka puhuvat lasten työhön ottamisen alim
man sallitun ikärajan korottamisen ja muiden voimassaolevien, 
työläisnuorison suojelusta tarkoittavain suojeluslakien uusimi
sen ja parantamisen puolesta.

Wiimeisessä liittokokouksessa lausuttiin tästä kysymyk
sestä, että alaikäisten työvoiman käyttö teollisuuden, maan
viljelyksen, kaupan ja käsiammattien palvelukseen sekä yleensä, 
palkattuun työhön, on nykyiselle, heikomman riistoon perus
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tuvalle tuotantojärjestelmälle ominaista. Siellä kaikkialla, 
missä konetyö tulee kysymykseen, on se valmistanut hal
valle alaikäisten työlle halutun kysynnän. Käsiammateissa 
ja muilla työaloilla, missä konetyo ei suuremmassa määrässä 
ole käytännössä, mutta missä kuitenkin palkattua työtä käy
tetään, pakottaa taasen äärimmäisyyteen kehitetty kilpanu 
työnantajain hakemaan palvelukseensa mahdollisimman hal
paa työvoimaa, jota se saa juuri alaikäisten ja naisten työstä.

Samalla lausui kokous käsityksenään, että alaikäisten 
työläisten käyttö siinä määrin ja niin rajattomasti kuin on 
laita nykyään, muodostaa kansalle mitä vakavimrnan vaaran, 
se kun tekee kansan suuren enemmistön henkisesti ja ruu
miillisesti vaivaiseksi.

Myös katsoi kokous nykyään voimassaolevat työväen 
suojeluslait kokonaan kykenemättömiksi antamaan riittävää 
suojaa alaikäisten työlle. Niiden ulettuvaisuus kun koskee 
vaan osaa työläisiä ja niissäkin ammateissa, joita se koskee, 
ovat lasten ja nuorten ikärajat ylen alhaiset ja työpäivä jul
man pitkä. Lisäksi monet takaportit ja huono ammattien
tarkastus saattavat näistä laista tycJväen suojeluslakien irvi
kuvan.

Tämän tuntien päätti kokous:
että työläisnuorison tehtävä on taistella kapitalistista 

riistoa vastaan ja sentähden on asetettava suojelusko- 
miteoita, joiden tehtävänä on armotta vetää jul
kisuuteen jokainen rikkomus voimassaolevia suo- 
jelusmääräyksiä vastaan ja siten pakottaa työnantajat 
niitä noudätamaan, sekä täten julkisuuden avulla kasvattaa 
yleistä mielipidettä tukemaan vaatimusta, että nuorten työ
läisten riistoa on tuntuvasti nykyisestään rajoitettava.

Samalla se antoi velvoituksen:
että nuorisojärjestöjen on tehtävä entistä tarmokkaammin 

valistustyötä järjestymättömän työläisnuorison keskuudessa, 
koettamalla saada työläisnuorisoa järjestöihin, jotta nekin voi
sivat ottaa osaa taisteluun inhimillisten työväen suojelusla-
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kien aikaansaamiseksi. Liittotoimikunnan huoleksi jäi val
voa, että osastot koettavat, mikäli se on mahdollista, saada 
kaikille sos.-dem. työväen järjestöjen luentokursseille vähin
täin yhden luennon nuorten työntekijäin suojeluksesta.

Lisäksi piti kokous välttämättömänä:
että sos.-dem. eduskuntaryhmän taholta lähimmässä tu

levaisuudessa uudelleen otetaan koko laajuudessaan työväen 
suojeluslainsäädäntö eduskunnassa esille, jolloinka m. m. 
nuorten työläisten suojeluksesta on laissa määrättävä:

a) että nuorta työläistä ei ole sallittava käyttää työssä 
ennenkuin hän on täyttänyt 16 vuotta:

b) että alle 18 vuotiaitten niin mies- kuin naispuolisten- 
kin työntekijäin työpäivä ei saa olla pitempi kun 6 tuntia ja 
on työskentelemisen tapahduttava klo 6 aamulla klo 6 illalla 
välisellä ajalla. Samoin on heille annettava 36 tuntia kestävä 
yhtämittainen sunnuntailepo;

c) koulunkäyntivelvollisuus on määrättävä 16 ikävuoteen 
asti, pakollinen ammattikehitys- ja yleissivistysopetus jo toi
mivissa tai sitä varten perustettavissa oppilaitoksissa saa
tava jatkumaan aina siihen asti, kun työläinen on täyttänyt 
18 vuotta;

d) oppiajan pituus ei missään tapauksessa saa olla 2 
vuotta pitempi, koeaikakin siihen luettuna ja on oppilaan sal
littava suorittaa oppinsa useammassakin kuin yhdessä pai
kassa ilman että oppiaikaa siitä pidennettäisi; älköön myös
kään oppilaalla teetettäkö ammattiin kuulumatonta työtä; sen 
lisäksi on vallalla oleva kurinpito ja ruumiillinen rangaistus 
sekä ruoka- ja asuntopakkojärjestelmä poistettavat;

e) ammattientarkastus on saatava entistä tehokkaammaksi, 
erikoisesti huomioon ottaen nuoria työläisiä koskevat suoje- 
lusmääräykset, ja

f) että lainsäädäntö on ulotettava ehdottomasti kaikkeen 
palkattuun työhön.

Ammatillisille järjestöille lausuttiin toivomuksena:
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että ne työehtosopimuksia laatiessaan ottaisivat huomioon 
sen, mitä nuorten työläisten suojeluksesta on päätetty.

Saadaksemme lähemmän selvyyden liittokokouksen pää
töksistä ja niiden velvoituksista, on tutustuttava siihen lakiin, 
joka tarkoittaa

lasten ja nuorten työntekijäin suojaamista.

Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojele
misesta, 15 päivältä huhtikuuta 1889 säätää:

että työhön tehtaassa, käsiammatissa tahi muussa teolli
sessa toimessa ei saa käyttää lasta, joka ei ole tullut kah
dentoista vuoden ikään, eikä myöskään lasta tahi nuorta hen
kilöä, joka kivulloisuuden tahi ruumiillisen heikkouden vuoksi 
saattaa kysymyksen alaisesta työstä kärsiä haittaa.

Sanat lapsi ja poika merkitsevät asetuksessa henkilöjä 
alle 15 vuoden sekä sanat nuori henkilö, nuorukainen ja 
nuori nainen niitä, jotka ovat tulleet 15, vaan ei 18 vuo
den ikään.

Vuorilaitoksessa, ruukissa, tehtaassa taikka muussa teh
taan tapaan käytetyssä toimessa ei saa käyttää lapsia eikä 
nuoria henkilöjä muuna vuorokauden aikana kuin jälkeen 
klo 5 ennen puoltapäivää ja ennen klo 9 jälkeen puolenpäi
vän. Työpäivän pituus ei saa edellisillä olla enempää kuin 
7 ja jälkimmäisillä enempää kuin 14 tuntia, lepohetket siihen 
luettuina.

Lasta, joka on sellaisessa työssä ollut ennen klo 12 päi
vällä, älköön siinä käytettäkö jälkeen klo 1 samana päivänä.

Lasten ja nuorten henkilöjen, joita edellämainittujen 
toimien alalla käytetään työssä, pitää saada nauttia säännöl
lisiä lepohetkiä siten, että nuori henkilö pisimpänä luvalli
sena työaikana saa lepoaikaa vähintäin kaksi tuntia ja lapsi 
vähintäin puoli tuntia, sekä että toisen lepohetken tulee olla 
viimeistään neljän ja toisen viimeistään yhdeksän tunnin ku
luttua siitä, kuin työ aljettiin.
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Lapset ja nuoret henkilöt eivät saa lepohetkinään oles
kella työhuoneessa paitsi siinä tapauksessa, että ne osat työ
liikkeestä, missä heillä on tehtävänsä, ovat kokonaan seisau- 
tetut taikka, jos asianomaisen tarkastajan lupa siihen on hau 
kittu.

Asetuksen mukaan 23 p:ltä tammikuuta 1893 voi Teolli- 
suushallitus antaa edelläoleviin määräyksiin visseillä ehdoilla 
„ helpotuksia

Vielä määrää laki, ettei lasta eikä nuorta naista saa pi
tää työssä maan aha kaivoksessa eikä kivien murtimossa; 
älköönkä myöskään naista eikä lasta pantako puhdistamaan 
tahi voitelemaan käynissä olevaa voimakonetta tahi välitys- 
laitosta.

Myöskään ei tule unhoittaa:
että jokaisessa tehtaassa ja verstaassa pitää olla sopivaan 

paikkaan naulattuna, maan molemmilla kielillä:
l:ksi) Teollisuushallituksen antama ote kyseessäolevasta 

asetuksesta ynnä niistä ammattia koskevista erityisistä mää
räyksistä, joita asianomaisessa järjestyksessä on annettu;

2:ksi) Jmoitus niistä ajoista, milloin lasten ja nuorten 
henkilöitten työ alkaa ja loppuu sekä milloin heillä on lepo- 
hetkensä; ja

3:ksi) ilmoitus ammattientarkastajan nimestä ja asuin
paikoista.

Jo edelläolevasta selotuksestakin huomaamme, mitenkä 
puutteen.nen se laki on, joka on tarkoitettu suojaamaan lapsia 
ja nuoria työntekiöitä kapitalistien tunnottomalta riistämiseltä 
ja rääkkämiseltä.

Ensiksikin on epämääräistä ja Teollisuushallituksen tul
kinnasta riippuva, mitkä työalat tämän asetuksen piiriin kuu
luvat. Sillä siinä puhutaan vaan ylimalkaisesti tehtaasta, 
käsiammatista ja muusta teollisesta toiminnasta. Siitä johtuu
kin, että niinkin suuresta teollisuudesta, kuin esim. rakennus
teollisuus, ollaan erimieltä kuuluuko se tämän lain puitteisiin 
eli ei. Ja koko laaja maanviljelystyöväestö on jätetty lain
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ulkopuolelle. Siksi lasten rääkkäys siellä reliottaakin täy
dessä kukassaan.

Huolimatta tämän lain räikeistä puutteellisuuksista, kuten 
esim. ikärajan alhaisuudesta ja kohtuuttoman pitkästä työajasta 
y. m., niin siitä huolimatta eivät kapitalistit voitonahneudessaan 
edes sitäkään noudata. Tuon tuostakin saadaan sanomaleh
distä lukea niiden rikkomisista. Ja varma tosiasia on, ettei 
niistä julkisuuteen tule kuin ainoastaan murto-osa. Juuri tätä 
näkökohtaa silmälläpitäen, tai tämän tähden, päätti viimei
nen liittokokous, että kaikki lain rikkomukset ovat armotta 
vedettävä julkisuuteen. Että tämä toteutuisi, on asetettava 
erikoisia suojeluskomiteoita, joiden tehtävänä on valvoa 
lain noudattamista. Siellä missä ei tällaista komiteaa ole, 
eikä näytä vältämättömältä sen asettaminen, voidaan ilmo- 
tukset lain rikkomisista tehdä sos.-dem. nuoriso-osaston johto
kunnalle, jos sellainen osasto paikkakunnalla on. Sen velvol
lisuus on sen jälkeen ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. 
Tässä on kuitenkin otettava huomioon, ettei vääriä ja todis
tamattomia kanteluja tehdä. Niillä vaan vahingoitetaan oikeu 
tettua taisteluamme ja pyrkimyksiämme kunnollisten, toivei
tamme vastaavien suojeluslakien aikaansaamisesta.



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Taisteluun parempien suojeluslakien puolesta!

Työväen suojelus meidän maasamme on kokonaisuudes
saan vielä sangen kurjalla kannalla. Veristä vääryyttä saavat 
työläiset osakseen, ja ennen kaikkea tämä kohdistuu nuoriin, 
alaikäisiin työläisiin. Heidät näännytetään ylettömän pitkällä 
työpäivällä.

Sillä jos pitkä työpäivä on vaarallinen ja turmiollinen 
työläisille yleensä, niin on se sitä varsinkin lapsiin ja nuoriin 
henkilöihin nähden. Kaikki ne vauriot ja haitat, jotka liian 
pitkällä työajalla ovat, esiintyvät lapsiin nähden monin ver
roin raskaampina ja turmiollisempina. Kasvavan nuorison 
terveydenvaaroille altis ruumiinrakenne voi liika pitkästä ja 
raskaasta työajasta helposti saada vammoja, joiden seuraukset 
tuntuvat koko elämän ijän. Henkisen kehityksen laita on 
samoin. Nuori herkkä mieli saattaa ilman muuta ylivoimaisen 
taakan alla masentua, ja siten mitä arveluttavimmassa mää
rässä vaikeuttaa kehitystä aikuisena. Tästä on se ikävä seu
raus— joka meidän oloissamme on vallan tuttu — ettei kyetä 
asettamaan riittävän pitäviä esteitä kapitalistien huikeaa nylke
mistä vastaan. Ollaan näet kykenemättömiä käyttämään 
parasta vastustuskeinoa — lujaa ammatillista järjestöä.

Sen takia työläisnuorisolla on tässä kysymyksessä rajaton 
työala. Sillä arvaattoman paljon on vaikeuksia voitettavana, 
ennenkuin liittokokouksen päätökset tästä asiasta ovat to
teutuneet.

Vastassa on, ei ainoastaan kapitalistien edut, vaan myös
kin vanhat ennakkokäsitteet. Ennakoluuloja saattaa toisinaan
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ilmetä työväenkin keskuudessa. Ne eivät kuitenkaan saa pe
lottaa. Sillä hyvän asian puolesta voi tarvittaessa lyödä sekä 
oikealle että vasemmalle. Ja se mies, joka tehtävänsä par
haiten suorittaa.

Vastukset eivät masenna päämäärästään tietoista taiste
lijaa. Vielä vähemmän silloin, kun tiedämme, että meidän
kin maassamme tämän kysymyksen alalla on viimeisen puo
len vuosisadan kuluessa astuttu aimo askel eteenpäin. Siitä 
pieni näyte.

V. 1862 julaistiin ..Sanomia Turusta“-nimisessä lehdessä 
kirje Tampereelta. Kirjoituksessa ylistetään tehdasteollisuutta 
yleensä, mutta varsinkin pitää kirjoittaja tehdasteollisuutta 
tärkeänä senvuoksi, että lapsille sen kautta tarjoutuu tilaisuus 
päästä työhön tehtaisiin. „Se hyöty ja etu", sanoo kirjoittaja, 
„kun köyhille ja turvattomille lapsille tehtaissa on, on sano
maton. Ne, jotka saisivat varsinkin talvisaikaan kylästä ky
lään kerjäten juosta ja vilua ja puutetta ja alastomuutta kär
siä, saavat nyt 10 ja 12 vuotisina työtä ja palkan, josta taitavat 
jonkun kolikon köyhille vanhemmillensa antaa, jos niin tah
tovat. Kuinka hartaalla halulla vanhemmat lapsensa tehtai
siin tuovat, sen näkee siitä kuin äitien silmistä ilon ja kii
tollisuuden kyyneleet kimmaltelevat kun lapsensa ovat sinne 
saaneet, josta raharikkaat ja tehtaan isännät ansaitsevat suu
rimmat kiitokset kuin eivät säästä varojansa korkoa kasvavissa 
velkaseteleissä kasvamaan, vaan uhravat köyhän kansan yhtei
seksi hyväksi".

Tosin on myöhemminkin aivan viime vuosinakin — 
porvarillisessa sanomalehdistössä ilmennyt samaan suuntaan 
käypiä lausuntoja, mutta niillä ei kuitenkaan enään ole sel
laista kantavuutta, kuin viime vuosisadan keskivaiheilla. Kun
han vaan jaksamme ponnistaa, niin eteenpäin sitä mennään.



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Muitakin syitä, jotka kehottavat työläisnuorisoa 
taisteluun.

Sen lisäksi, että lasten liian aikainen| työllä rasittaminen, 
osottaa heidän potevan luuston sairastumista, vähäverisyyttä, 
hermoston häiriöitä, näkö- ja kuuloaistinten vioittumista ja 
alttiutta tarttuviin tauteihin, on otettava huomioon lasten 
koulunkäynti.

Tilasto kaupunkien kansakoulujen oppilaista todentaa 
nim., että oppilaat päästessään koulusta, ovat 14-ikävuodel- 
laan. Kouluylihallituksen antamien tietojen mukaan oli maam
me 31 kaupungin kansakoulun ylimmän luokan keski-ikä tam
mikuun 1 p:nä 1906 seuraava:

7 kaupungissa............... 12 13 vuotta
19 . ...............13-14 .
4 .  14-15 ,
1 . ............... 15 16 .

Maaseudun kansakoulusta päässeiden oppilaiden ikä on 
myöskin 14-vuodella. Jos siis yleisellä oppivelvollisuudella 
tehdään — mikä on sosialidemokraattien vaatimus kansa
Koulun jatkokoulun käyminen sekä maalla että kaupungeissa 
pakolliseksi, tulisi alempi sallittu ikäraja kuin 16 vuotta syn
nyttämään haittoja lasten koulukasvatukselle. Sillä eihän 
voida olettaa, että lapset ansiotyössä käydessään1 voisivat 
häiriöttä käydä jatkokoulua.

Lisäksi osottaa rikollisuustilasto, että työssä rääkätyt lap
set ovat alttiimpia rikoksille, kuin muut samanikäiset. Esim. 
Berlinin sadasta nuoresta rikoksellisesta on ollut 70 0 ansio
työssä käypiä. Samaa todistaa meidänkin maamme tilasto 
nuorten rikoksentekijäin luvun lisääntymisestä. Kaikkien tör
keiden rikoksien tekijäin luvusta oli alaikäisiä vuonna 1891 93
15,2 prosenttia, vuonna 1903- 05 jo 19,7 prosenttia. Täl
lainen kehitys puhuu kaameaa kieltä.



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Eduskunnan vuonna 1909 hyväksymät 
suojeluslait.

Niistä lausui viimeinen liittokokous:
että se ei pidä niitä paljoakaan voimassa olevia työväen

suojeluslakeja parempina alaikäisiin työläisiin nähden, ne kun 
eivät koske kaikkea palkattua työtä, ja alin ikäraja on ylen 
alhainen ja työpäivä pitkä alaikäisille, sekä laajat takaportit; 
koska ne kuitenkin sisältävät eräitä tärkeitä saavutuksia työ
väelle, kuten pisimmän työpäivän rajan y. m. on sos.-dem. 
eduskuntaryhmän tehtävä kaiken voitavansa niiden voimaan 
saattamiseksi.

Tämä päätös on tehty tietoisena, ettei sosialidemokraat
tinen eduskuntaryhmä, muodostaen eduskunnan vähemmistön, 
ole yksikseen kykenevä tai t. s. kylliksi voimakas puserta
maan porvareilta sellaisia suojeluslakeja, jotka työläisnuorisoa 
tyydyttäisivät. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tarvitsee 
tässä, samoin kuin muissakin työväenluokkaa koskevissa ky
symyksissä, eduskunnan ulkopuolella olevien luokkatoverien 
tukea. Ja rohkenemme olettaa, että sosialidemokraattinen 
työläisnuoriso, nuoruuteen sisältyvällä reippaudella ja tarmolla, 
täyttää paikkansa taistelevien riveissä ja heidän tukenaan.

Eikä tällä hyvä. Sos.-dem. nuorisoliiton tärkeimpiin teh
täviin kuuluu myöskin valistustyö. Sen tarkoituksena on he
rättää ja kehittää työläisnuorison hämärät luokkavaistot sel
väksi tietoisuudeksi. Maamme kymmeniin, satoihin tuhan
siin nousevasta työläisnuorisosta, jotka hajanaisina, irrallisina, 
kapitalistisen talousjärjestelmän painostuksen alaisuudessa
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menehtyvät, koetetaan yhä useammat saada yhteiseen taiste
lurintamaan: tukemaan työväenluokan luokka pyr
kimyksiä.

Sillä hetkeksikään emme unhoita, emmekä saa unhoittaa, 
että koko nykyinen tuotantotapa perustuu työvoiman riistoon 
ja heikomman sortoon. Olemme tietoisia, että vaikka se asia, 
jonka puolesta taistelemme, olisi kuinka oikeutettua, kuinka 
jaloa, kaunista, ihmiskunnan parasta tarkoittavaa tahansa, 
niin aina se kaikuu kuuroille korville, josj ei vaatimusten ta
kana ole riittävästi — voimaa.

Työväen voimaj on heidän luokataistelujärjestöissään. 
Järjestöjen voima taasen riippuu niihin kuuluvien yksilöjen 
luvusta, sekä siitä tietoisuudesta, jonka järjestön muodostavat 
ainekset omaavat, siitä, kuinka tietoisia he ovat tehtävistään 
ja pyrkimyksistään. Siksi luokkatietoisuuteen herännyt työ
läisnuoriso tahtoo toimia työläisten ja etenkin sen nuorison 
järjestämiseksi yhteiseen rintamaan, työskentelemään yhteis
ten tarkoituksien ja päämäärien saavuttamiseksi työväenluo
kan hyväksi, pyrkimyksien jotka tähtäävät työväen lopulli
seen vapauttamiseen kapitalismin painostavan ,keen alta. 
Tunnussanamme on oleva:

Kaikki voimat järjestelmälliseen luokkataisteluun!



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ammattientarkastajani virantoimitusalueet.

Ammattientarkastajain virantoimitusalueet ovat huhtikuun 
1 p:stä 1909 olleet seuraavat:

Helsingin alue, asemapaikkana Helsinki, käsittää Uu
denmaan läänistä Helsingin, Porvoon, Tammisaaren ja Han
gon kaupungit ynnä Raaseporin, Lohjan ja Helsingin kihla
kunnat, Turun ja Porin läänistä Turun, Naantalin, Lludenkau- 
pungin ja Maaria.ihaminan kaupungit ynnä Ahvenanmaan, 
Vehmaan, Mynämäen, Piikkiön, Halikon, Loimaan ja Maskun 
kihlakunnat, sekä Hämeen läänistä Hämeenlinnan kaupungin 
ynnä Tammelan ja Hauhon kihlakunnat;

Tampereen alue, asemapaikkana Tampereen kau
punki, käsittää Hämeen läänistä Tampereen kaupungin ynnä 
Ruoveden, Pirkkalan ja Jämsän kihlakunnat, Turun ja Porin 
läänistä Rauman ja Porin kaupungit ynnä Ulvilan, Ikaalisten 
ja Tyrvään kihlakunnat, sekä Vaasan läänistä Nikolainkau- 
pungin, Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Jyväskylän kau
pungit ynnä Ilmajoen, Korsholman, Kuortaneen ja Laukaan 
kihlakunnat;

Lahden alue, asemapaikkana Lahti, käsittää Viipurin 
läänistä Haminan ja Kotkan kaupungit ynnä Kymin kihla
kunnan, Uudenmaan läänistä Loviisan kaupungin ja Pernajan 
kihlakunnan, Hämeen läänistä Lahden kaupungin ynnä Hol
lolan kihlakunnan, Mikkelin läänistä Mikkelin ja Heinolan 
kaupungit ynnä Heinolan, Mikkelin ja Juvan kihlakunnat, 
Kuopion läänistä Kuopion ja Iisalmen kaupungit ynnä Iisal-
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ner Kuopion ja Rautalammin kihlakunnat sekä Oulun lää
nistä Kajaanin kaupungin ynnä Kajaanin kihlakunnan;

Viipurin alue, asemapaikkana Viipuri, käsittää Viipurin 
läänistä Viipurin, Lappeenrannan, Käkisalmen ja Sortavalan 
kaupungit ynnä Rauman, Lappeen, Jääsken, Äyräpään, Käki
salmen, Kurkijoen, Sortavalan ja Salmin kihlakunnat, Mikkelin 
läänistä Savonlinnan kaupungin ynnä Rantasalmen kihlakun
nan sekä Kuopion läänistä Joensuun kaupungin ynnä Pielis
järven, Ilomantsin ja Liperin kihlakunnat; sekä

Oulun alue, asemapaikkana Oulu, käsittää Oulun lää
nistä Oulun, Raahen, Tornion ja Kemin kaupungit ynnä 
Oulun. Sälöisten, Haapajärven, Kemin ja Lapin kihlakunnat 
sekä Vaasan läänistä Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren ja Kok
kolan kaupungit ynnä Lapuan ja Pietarsaaren kihlakunnat.

Toisen naispuolisen ammattientarkastajan, joka on asuva 
Helsingissä, tulee avustaa Helsingin, Tampereen ja Oulun 
alueiden ammattientarkastajia, ja toisen, joka on asuva Vii
purissa, tulee avustaa Kotkan ja Viipurin alueiden ammattien
tarkastajia.

Tarkastajat ja niiden asuinpaikat.

Helsingin alueen tarkastaja insin. K. Jansson, os. Hel
sinki.

Tampereen alueen tark. Osv. Bonsdorff, os. Tampere. 
Oulun alueen tark. K. G. Fritsch, os. Oulu. 
Naisapulaisena näillä tarkastajilla on Vera Hjelt, os. Hel

sinki.
Lahden alueen tark. A. Käpy, os. Lahti.
Viipurin alueen tark. Hugo Lindgren, os. Viipuri. 
Kahden viimeksi mainitun apulaisena on naistarkastaja

Helny Bergbom, os. Viipuri.


