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T.inl-i ifol.alrrgln l:lrvescntesten arnmattlosastoa tolsrlnt.,:ra Jr

kehltyetii kuvnavs kertoruus r os&aton t$ytttitsoä 60 nrotta, on

ryntyrLyt kolmegaa oansnn. iinelmntllnen osrr r Jouoa kgnotrran to1-

nlnngsts r/yr 1895-1915, on llattl. Fs.aslvuoren Lnetlnal Josaa selkkn-

pcrålteestl kuvatann oloJa Je tapahtunla ogaaton penratacd-senr aek?i

cnsl11oälsten tolal,ntarmoslen aJoLlta. ToLeesstl oBassar Joka on

lnadlttu Konsta fiolsalon tolnaota, kerrotaan tärkelnnät tapauk-

set Ja päätöEsct wr 1915 - 1925.

Kolqac, al.IaklrJolttanecn lsstloa oså r Joe se keffotaan

tolnlnnagta \lvo 19A5-1955, on pltkäEtä ai'kaJaksosta buolloatta

Jäör\yt Yarsln arrppcekal. $yyrrä t$hän on uatnlttava t enslkol t

ocacton haJotttaalsen ybtcyöeseä vuonna 1930 Joutul guurt osa

oraston puytäklrJoJa Ja nulta aslepapcrelta tellle tlatyoättöull-

Ir. vatkke Tyuvärn Arklgtogea eäilynclstå pöytåLlrJolrta s'lLln

Joaxunv.rråa rreåtlrtoJar Jnt uoata arhaa clltl bäoäräs lnlttoont

ta1 011 vrla tuotrttava nulctlttrtolbln. Llcåtet on rallllt

lnlnaturtulut lnkottta$mt nrplrtanran LFtonugta 'nhdolllel'Ean
lyttrld.+

lolrlnnetta Bukrnaolhldra aialrtt t$rrå varnartt

löytyy frnrttmlllnrutltc, tdEe llltea Jn auLd'B llrhrlJärJrltöJrt

törtrlalolorildlta Ja Dfåt6lrtrt& r1 tf,lrf tlrrotg' 01la lllrtäl

tltqryr nrltruttr rl1!l r1.lrlrll 'ttt dlrtr nrdr'ra trr'

Etä,i.$fH!' l*srtufra lrlrlrrtufra atrtr telrlstrlrrtmLrlrt
. ....ij. : r: ..:._:

s|olll|ortl rd.lntvwlttl vlrrllrttr Frlla lErl-'

F[*JF #r'l r=t'rGltcrrrr. 
Lgrr. yrtil ydonarr

ilu!ö vdonatr



ilelsl n l,J.rvegurl {rauBE ttlosueton
tolxitntakertouius

nr. 19?5 - L95,

4delLislåi tolnlntakertonukela tutkleesn llmenee, attä klrrras-
rnl.ehet Jo pidennän n Jnn ovs.t olleet sltlä knnnalla, että ol1sl
alkae,neaets"va erlkolnen iiakennustyöIälstsn J,lltto. ylaensäkln ra-
kermustyöiälstan kesklrudesna oltttn'cultu glthan tulokoaen, ettå
rruuttunelden oLosuhteiden vuoksl et rakennuotyölåiteten lnrulunlnen

puutyöntckiJötnlllton alatsuuteen enäS vastsa tarkoltugta. Åelaeta

keskustclceaen Ja päättåirnäiin oltktn slttgn kutsuttu koolla rakan-

nuatyöIäleten edustaJakokous 3 - 6 pnä toukok, 1924. tBgaä tokouk-
6toaa edustlrrat Suora.en l\rutyönteklJäln lllttoa - Johon klrvce-
ulchetkln kuululvat - rrrrrr oaagton Jäsanetl Årtturi irrsklnenn Cekarl

iilunc, Cskarl Laatoluon"å, I.onstn $ol.ealo Ja i.launo t-rl.Ld. EdustaJa-

kokous päättlkln ykololrligcgtl peruetaa Suouren Reksnnustyöväen

llltonr Joka alolttså to1ulntan6s. vlöen 1925 slueta. Vuoöcn v?,lh-

trcrra pltänår!äån kokoutstrta hlrvcaqlcbrt påättlv$t lopttas Ptru-

työvlrn lllttoon hruluvna Elnrrllrltftr Enrolo totalnnaa Ju DGnl!.
tlvat uudra o&tton nlnrltls guoBrn RalonnultyUvtcn l1lton oaaato

nto 2 flrldngta llnrrolrLctr Oaa:ton tohlnta pååtrttttn alolttae
vtA.D 19a5 alutta. Prmrtataua hokoulrrra tolsl lnrhcrnJ. J.
ilärvlnn tr föytfffrJunlne Artturl Hlltarn. KoLoulrrre \rvöIryt-
tlla tborl Rtlramrtyövfrnltltsn orertollloln laathet rräua[t tr1

nrffr Dltt ltftl Lrl,kkl flnart lllttlå ryörlln ltttoa ahlnrutrr

ttrn*ftHr stlttlryyr Jr rrtb-rlnrbatlllBr 8åroh pfftrtttta
llfr$ rtmtril0lr Egra työvrrrylllrtytnrn il lllll nrhrnnr-
Slrln trr[llmmvsltoo!. 0tatto gutrttlla llrstttu ttåf rtrr
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roklgterlln ltsenil'l'eenå. ogagton sleäänklrjoltusia,tksuksl hyv;-ik rJt-
tlln Snrk' 2or- paitel uudelleon L1lttyvi.ltil si*K 1001- Jåaennaksukal I
hyvskgytttLn snk. J;5o vllkoesa. uudelle ogattorre vallttila pu- t
haenJohtaJnkel ykslurlellaoatl Johan rlrlrvtncn Ja totulkunnan nulksl I

Jtterntkel &iineetykoon pönrstEalla: 0. Kentoluoto, J, Rotnonen,
o' Rl'nncr'F. facte, li. sotnalo, Å. Latno, T4, ilannula Ja,r. larurio ftr

vakinelelksl. varalra turivatr Å. Åalto; rl, I{yvtrnen, T, I6lnoaen Ja

^'. !'lralral'ncn. ttllntarkastaJtksl valltttin Åatu Haluo Ja 1telkkl
rlolrlo naklnalslkal, varalle s-lpo ilaluc Ja HeLkkl saartncn.

Pal,kkl9.IllkkqltU.

Palkkeuaagla.qn oa oseston taholta Jatkuvastl ktlnnltctty
huonlota Ja oltu ybtsyileegii rakennusalen aulden annattlryhnlan
kansaa.'TlhLukäåa cuurcepl.tn työtaletalulhln elvät klrvcmlshet tänii

slkann ole Joutunect, valkka pöytäklrjolsta ki\y ll.rnlr että klrvss-
ulcbet usoaaBaankla ottcsecen ov*t pälittäneet työLakoa anrllakln

läbtcå aJaneaa vaetlrukglaaa. Nl.tnpä vlden 19e5 huhtlkr 26 Bnå

pldrtyptr otarton yltnåörålrrå kokoukrolla oll plhkauakyryuye

krtEurtalu clstecna.Koska työnaataJlcn kamm 11 vlrlå oltu aaatu

alL;aD ropgurta; vrlvolttt lolour ola.ton Järnlä rhdottouactt

gttlllå^Ia tllnal fit. tr- all,enarta tuatlpatlerta J8 aerelle r|rl.rBe-

lutr ratlrtl uralla[lanotttrlne ta rtlbrn trhtyJä nuutooohdotuk.la.

pååtör Jfttttlln ErLoann.tJrUylta ttollt nrul!.uvottollr Je ltltto-
told1a16ellr, r d trttåvtlrl Brtrnnrtrolll ruullrn ryönrnte Jalt lt o11r

f,rrlluu 22 Oil llortlr.l lokonl|..fr to0rtttlar lttt rltäör fopl-

nö rl vttltLtlr olttr rertul nrttr Dlrttl onlto gttlr Lllnnl

rrilr.fl [rtlutrttr.a !r tl,tOrlttr. ttLtl rDrttUlrJmtöllr

*|il|årrr ttu|.llbnl.ta rrrrlte. xtlblnlfiI ilylrtslrtolltr rfl-

rffi.tfl rltlll r1ilnrb 11 oltn nrtrr rlbrll $ rnrttllrrJulu-
.4

*g iltnnilf rpvltrlr lunll. trltrrrt lEul rrttrrt'nll rll-
r rltl;1r tlltelrrl tÖtt rLllfrrlrltttl orrrtor
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hirvskaynä hlnnolttcl.upäåtög sl.lhen, ottil Jokalseosa oaaston tokouk-
e.tlla oll käelteltllvllnä suurl loukko rlkkonnuksla t*ltä päätuatä
vsatann' 3ykay11å{ Ja talvella vn}llnnut rungas työttöqyya vltlä
valn pahensl aslaa, tolclkunta åElaa harklttuasn päättlkln osagton
kokoukcelle sslttääp että rnatnlttu päätöa purettalslin. Filrrran
kackugtclun Jälkesn, ptlåitttlcln kokoua, cttä täatä ykalpuollacsta
blmolttelupäätökscatö t&talseksl luovrrtean. Saoalls hrltenH.B o8ar-
ton Jåc.nlf klelLottltn tckcoåstä ultään ptåenplä urakkasopluukate

etltä vraralta r että kevtillllä saetateltn työrurntaJat hyvlikeyuäåta uuel

tyUehtoaopluuo.

Vrdrn 1926 kev$ål1ä otl. pslkkakysynyE tasaen oaastoa kokouk-

msra aslllä Ja päätettltn Jtlttiiå työnantaJllh ebdotus palkka-

B.uvottelutsta. luntlpelke'ksl asetettlln Ssk. lot- vaatlnus Ja

urakkalrlntolbln erliltä korJaukela. XeuvottallJolket vaLltttttr A.

{Sklarn Ja J. Jänrln B, varallo K.rI. Aalto. I{cuvottclut Jobtlvathln

rittrn ropluukf.n rolnlenl.cca Suoo,ln RakrnnuatyönantaJalal'llton

Jr Suonrn Raktanrurtyövåtalllton vällIlä kogåh. lltnå. Psltrl Llr-

vrnl.blå1 korll eoplnut Eoala nultakln raktnn[rlaa annettlryhntät

hrtrn tlltolrvutr työrhtoroplnmlllte lluln r.

(trbrn llltrtula lyrlryt.ertå olrvr rryUrbtoloDlau. YlltE -26')

tlllotrva toDlllrt o11 llttrn votraltar inDt l rarllakuun I

Dtr 1928 ellrtslrJoltlttltn ulrl allaolrva rophur.

( Uttrtäå! tyr.tnrn totla1l rlyU66ot Ja blrart Folda.l*t

l9tlr) r
tltllolrnr lotilBllr noulrtrttltiltn .lld ltrllr.| YllDr rgill

åhrfly]1rl'rrrrlnl.llrl!trrrrbu0rlnrtrollerllcl'1.1u
lrfir. nrftrr trrltnrulra $rtyr trrtrrl Suolorrll.r

rlrFrldrlrr0rrt dbnr ttlEltltrt plltvrf Ffbt
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jrrr' jtl;)t,ilC Öri n* .b lyi.rr;; ir .i;,ir,: J tUrr 1l.l rh.,;i f rIl lt.rL r.'trh'r f:'

iyöttöt$'ys r oli työnantnJllln s1lben hyvå tllalauuo. 'll.olsenll

tuntlp':lkk'ine. klrvesntchille llelsingieeit naksettiln valn t'fl 6t-
tunnlltal olipr:. työnantaJleo Jotka rrqksolvat valn :]rrk 5:- Ja stttå-
kln n11e.

Yleisen titnnturnus- Ja lanakauden Jatkuerlaå. sekll tyULå1sten

järJestöJen olleesa beLkkoJa, kulut pltkä alka ennen!ruln työnaataJat

ottlvat hruluvltnea työlälsten eotttäqlä psl.kankorotusvaatlcrkala.

trtagta vllonna 1934 kun oeagto kooLlckutsuonnss ylols€n klrvemleaten

kokoulcsen vaLtuuttansrur Jättl työnantaJtll,e uhkavaatloukaenr Yaå-

tlen tunttpalkan korotettavaks!. Smk. 9r- Ja urakkapalkkolhln koro-

tusta nLla, että nc ollelwrt vsln 20 { alennat rmoden l929 blnnolt-

telun. i{errvottoLut saatllnktn alkaan, nutta työnantaJat etvåt !Bo8-

tuncet uulhln nyönqytykelln kuln tuntlaelkat $nk $3--!!- Ja urakka-

paLkat no1a jO rt alle rnroden 1929 teaotl. fyöehtoaoptuueta hc oyöe-

kään OIVSt auottuncet soluloNaanr alnoasta$o rer palkasopi'uuklont

Joka ollal voloacaa 15.4.1935. Hlnraculehet arvlotvat ttlantlln

.cllalrcLrt, .ttä vohskrtnotllakaan cl o11r1 ultäån voltrttu Ja

hgväkrJrlvättch4yntarJoukren.Soplouatarlttcnylccnaänoudatrt-
t11n6a, .rEr rakranu8crtrrl, aldttf,ln A. ilönDltrö yrlttt ryur

rörllo.nkla Dltrtr hfyttnnö.rl 6 Je ?r- turtlDalLLoJer ltrttr Eua

or.rto Jurtltl hllnrn tylarr lattotlhan, trvl brnrln roDlllr* ulen

ll1to|.e Ja dtn tuu rYo1tr tyltrlrtrlu vtltrttyl'
goglrrtr.a putyttyr rouri.YEDr YUonlr lqnrlvrt työnratrtrt

mctlt r lnllllro9lntfllle tnatlpd'Iet 9 - 10d tr nrelllprltlotllr

, fr 1o / rcrotu:lltr vrlllr r. 11 trtl!.lltr'ltl rertrnnttun

ritrlrrartrl tar,nr/r nrtlrurtr, tilll n ruttrnrll o..to! ..roll

t,nr r*aitr.r r.,nrl.rt r toLabr.rrrr htvrtrrtttr. trlrr.h

{ r lll vrÅrrn vroa.al plrtyrn dlr 1i.l'1916' trctn 1936

rlh{vrt nlrurtltlllnl ttrrlrrl ltlfrltll Drlllr-

,r|..tl. tytrrlrlrt lltralttrt dllrlr rtnlltlil
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'r'!loi{itLBhtien J;r radlon vii)-ltyksellii ttedolttenna.n! että ho kor.ot-
tr'vst fttlErlnnp*työliitaterr palkKoJtr Joprr 10 ;'. r:stj.. llsuvottelulsslr
sltten klr"'resu:iohiri.okln lrtrrattå!n tuntl.--,eikkrre, Johon tull 5o pen-
rJ-n korotun. i.irvesmLseiten kokoukses."Jr 2o.5. e1 krt3ggtrU nlkr.,.e

sopLveltei tyiitrrl*teluun l.äiitef jr ]qrr;;iLsytt11n työrurntaJaLn t,:rious.
isrennlilrsekcl" vottlln k:,,tsor. s*r ettii altnta pal-kken craksete_;rn

v*Ln teltnetötssil, uul-ssr: töisalt tg.ls lirk. g:50 - lorlon *niehen

kunnon raukctqnt. frcikkatöissli pnlkr.t Jiflvät nelkeln enn.rlleenr

valntetustöissi!. tosln nuut::nlin kohtlln gaatlJ.n korotusta noln

5 - 10 ,f . rytkään ei g*atu nltärtn tysehtonoptnustn, vatn nlln-
sanottu pa].kkeluprius, Joka on voiaagga Il.4.lgj?. Satnan].tllnen oopl-

nus tuli hyväkeytyksl seuraavårne"kln yuonnå, Josea, tuntlp*Iltaksl
hyväksyttlin Smk. 9^tTes - 1-1+!e. ärakkqhlnnolttaluun tu1l valn

auuteurLs plenonplli kor.inultsla. ileraanluontolset sogLnukaet oLi hy-

väkeytt3vä vieltl perrine seurcav(:nakLn *enD::r, ilurelsestl e11ban

o11 syynä royöskln se e ettu Jtrr jestövotute oll nuutenkln botkko ia

srl aonattlryhnät elvrlt oll.est kilnttäcs$ ybtelstolsdnaasaa kes-

krnään.

Keväällä 1940 o11 palkkakygynys or1 annattlhrntlen kohdralta

orlllä, Butta työnsntaJatn Jarmtukcen vuoktt ttu retkalnr vrayl

alna rlohlrhun Brtl, Kun cltton työnantaJeln tarJoulerlta to1u1-

tettlln ypLnrn äånrrtyel tull rr usttnna,n orarton Lohd8lta \nräk-

aytytrl. E113rrql.hot osaltaan ollatvrt rybtyacct lakkoonr nutta

llltto .vgtl hcl1tä latholunan Ja nlla o11 tsarrn \vväkayttävB tyUnr

entr1rh tarJour. ttntlDrltaEtl trrlll trllantöllrä lLt?5 - 1Jt25

nlmr töltrt L2t75 - l+ r25. UrrltatUtbla fuf.1 Eoroturtr 10 /.
Ll.1jd, tull 16Dlrslt rn t.unsrnlalnra Dtl$rr rEtltll aoulur trl
lrffi rllrhltlnrrdrn rdtll.rn ttFbtuu, tulrl vrrtrrvtl

trrb ffl*dr lrflttrltrtln rrllotnrr tslo-irlor rnnrrtrtlh
rfirrä 1rrltu rrlltllrr .11!, Job tutllttEEr rrtrr, trt$

lrjffiil ;;t|toJtn rrrutokrrld. !årl .11r leheoltnr tlrlttrlqlln
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stlån hotl, kun crrntarvclndekelscä on tepshtunut r0 ptstcsn
uruutos por'uslndekslstä, 

Jow* pr.dot[än kuluvan modsn helnäkuun
lndeksi n.

Falkkrtkysyr'rye o11 tnr"sen pohdlttlvana koko kes{in lnrontux 1g41,
kunnecr työitij.sten oll helnåkuun e pnä h).\räkayttävä valtlon työ_
rlitaiguukslen sovltteLt Jen lrrertlua eoprciuo. sltte'ilnln koko sota_
ajen olikin ncudatettava tätö conetermåä, par.kkoJa väträn kytlä
korotettlln indekgln peruoteelle. ltuton tlodatään, täeii 1nd,cks1
1&skctt1ln sätirulösteltyJen tevarain vtraLltgten hlntoJen nuksaa.
xun aåiännösteltyJö tavaroita sai yeln hyvrn nlukaati, tols!.naan
ll' Juurl ollcnkaan, oLi viilttånättti trrvauduttava ng. ;nuetaea-
pöresilnr, Joesa lrlnnat olhnrt nonlkynonenkertaleet. TåIlalslsaa
ologlrhtcl sca o1lvat uierkl.tykgettönlä eellal eet galkankorotukset
kul.n egla. keväifllä Lg42 tuntipalkko{hln annettu ?5 Don. Jg urak_
kapalkkolhtn I ;i Ja syksyllä tunttpaLkkolhLn 1r4o Ja oaqotn urakla-
pelkkolhlu B ,'$ korotus. Fal,kat pysylvät sttteu cuuttuaattonl.na

alna rnroden 1941 syLsyyar Jolloln korotua o11 d .{. Epåvlrall,lrrc-
tl plkat vtronns L944 Jonkunverr&n koholtvat Johtuen s11tä, cttä
työkykylsln osa ol1 nrLko tarkestl arnet Jaese tal työvclvolllscna.
f,ua rlttra vällrauha .olBlttlln Ja elehl.ä. vapauhri crutlJaate !e
työvclvolltauudretsr alkolvat pelfat b11Ja11..n larkra. Yuodra 194t

Lovlllllf, r kun työlAlcrt vapautulvat rota-aJra pkkorfråuaökrlstå,

alkot ylrlnrn lllkchtlulnrn palkharLntansLla, Yal.tlova1laa puu-

tuttua ralaan Ja nonrn vuthmn prråstä geatlln alttra tyUrhto-

toglrua volnaan rarlcnålerrtä pälvöatå ltrgllnurtq.

tlla o11 r11r vllrrlnklrl nr.rrrttu työneateJtra vuturtma

tylrlttaotlnrtrn rohlaslrta vartaaa. ftllÄ roplcur otl nyörLtn

!11f n b tfdttfvf Je .f1nl rÄIrtt ltlla n. tyUr:thal nrola-Jr

hl'|,llttlil{1lra. SrlrunJan lorrurlr dllrl,trlrlt urrklrtyurtl,

ffiil dlerlmftlr Etlrlnltaurk.rt Inr nffrrykttt. Bogl-

;jr711j rdrrllErl Elrvrrtrrtrn pLllr Hrl,rlngl,rrl rllrlttlh,
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trLlnctyöstä j.$ nik Js mutssn. tölssti 35 Bk tunniltrr.

Ii$Jae,nnus

litkkesasti"
anrurntillleragss

.Tri :-Jon vatkutus onaaton toLnrlntaatl.

Kahnausta eri urter,l,pldesuuntaurtsn kesken ort olrut Jo

'rLk8tsemnlnkh, nutta rreeta harnsttlJärJeatön keviåålrä 1g2g plöetyeeä
eduetaJakokoukses8{r sQ sql Jyrkennttn nuodoB. tiletå Johtulkln,
että rnroden ]"opulla atkol Jakautus,Lnen kahtsen telrltn saada rBa-
Jcnnan luonteen. :illnpu. oll Jotrluk. J pälvökal tlsoltcttu kokous
Sirkugketu 3 r Johou kcholtcttltn Eåapunaaa klrrrereleblti kselmstelc-
$åar ns. el konntrnlstl.sen ybelt stykeen penrstsnlsasta. Il.okoukae Esa

Ja altå sau:ranneosaå Jatkokokoukessså Jgu1uk. 15 pnEi perustettllnr
ktn ;ltten ooastol Joka oei nloen riteloingin Rllrcsslegten yhdte-

tyso. Yhdlatys litttyl bllJakltoln prnratcttuun Suoqea lyölHie-

l1lttoon Ja råäaaökel lryrvtikayttlln salnltun lllton oaastotll.ceu

Laatluet $ånaöt. Ylrålatukrrn Jobtoluntaan vallttttnt BuhreaJohta-

Jekat p. Krttuana, nrlksl Jörcnlkrl t S. Korkcau$hl I A. Rl.etluäk1 t

A. Alrola, v. Koallaoal Or !{lkholar 0. Lrrklacn Ja P TolYoann.-

pf,lvt. V rallrt lt. Kanrlrnr A. södlrrtrön. Ja K. Lsalkoncn. Ilboir

tyr rl tslttrnbra .ernrt anuFralna hsaDatucte htrvrgahetrn krr

tundtrtr, rrr|lEIFrB nllahauan kUtn vauha orarto rel tolula.

tfrlnlttu ybdlrtyr r1 ollutleoa pltkålklllunr's. lolnttl tolulntrnlr

1g paä telnlkustr l93I'
allnpor{1!.n etiltc tolrl nyörEln clns v1rotlrn 19lO utt I

&lrn rrlla tolrllt* l'ruttl yllr.lnlttu hrjrsnn*" llll-

fl dllr[rrllrlnrt n.tr trrlturur lrrnnlrlrtrrcanmn

ill*d tril1lr rlr.lr tolrldr rrr.rlrtoJllrJf.töJl. 811tr11 olllll

**tllrl.nrur, tilb tyttvtil trrlrdövctrrr o11 brltrntyalrt rr>

utl,rltl rl,ltrlsurdil Jobagrtrr gtllolmn lrraturu'rbrlrttull.l
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'an'i,.r tolalvat vuh*nkrnvaoanmlstotnLaekal urerk*tut ntln pollittlact kuln taroudrlr.lsctkln,{.d.rJestöt Ju nltden o&alsuue tnkavarl,koltiln. }111n k:rv1 lnyöakirvsaniecten oaaotoLLa, een orrrilouue Ja kalkkj- arklatot ;ru. taka_vsrlkoltiln' csuston tolutkunte ori kyrrä koettanut holtaa *sloltavilmelaaen srrrkka, yrlttäen JärJeot3iå osaeton varoJa y.. iiokouk_gise{l' Joltn o11 ptdettcivä e,-ilca, pFätetttln jakaa osaston kätcls-v*rp-t '.'rnrstukstna työttöurlnä olcvllle Jeieentrlc ja pankigsa olevatlalnsttitn iielalu$ln työviienyhdtetykaeLre, tolvoeea, cttä ac eäl_
lytsivät työväen kä,,yttöön. F.un ohran&t tskavarr.koivat Ja Bolrk'alJettlvat kalktrl kösllnsii eaanat osaston pöytäkr,rJet Jn papcrlt,
oa ossgton tllunelets toinlaikaa seloetetteva valn nukana ollcldqn
J3senten nulstttletcJen uruk&an. irilmelnen o$llynyt pöytäklrJa on
kokouksesta, Joka on pldetty 4.Z.lg3O.

YlranomaIsten lakknuttr:,agn rr,urtlattl JärJestön tllale pcrllo-
tettlln plan uusr. an:retlLlinen keskusJärJestö, joka ca.l nlocn
rSuoaea rlnmattlyhdlstysten }ieekuallttto (si\K)r, gekä iiuoaen

Qakenauatyöläletca Lllttor Jotka ryhtylvilt kokoanaan haJaLl Iyö-
tyJtl rakonnuetyölälatcnkln JärJectöJä. I{ltnps tlclsln€i n klnrr-
alohrtkln tannlk. L8 gnä f931 pltlv&t kokouhsrr rlr rgtltalaa
vlntlaaår; Joara lnnratcttltn uull ktmralcrtcn rouattloar. Joka
sat nloon isuooea Rakeanusty6lälstrn L1lton osegto aro I (FcfclnCtn

Fftvrolrhrt)r. PrnrstavBssa kohoukgegea totul puhcrnJ. KaIl pol,uu

Ja albtacrlnÄ Paavall Pälvä (folvoara). 0earton pubrcnJ, va;3ttlla
P. f,e ttuannr a{btlrrt kl1 O. Lcppåarn, rraha,ctonholte Jakel O. Lrtkl-
Dtn; JtruIlrjurtfrf A. Rlrtloftl. hrlktil, toldkunnan Jlrrnltrlt
Ao llrolrr f,o Ealnrr O. Fluc Ja 8. f,orbanflll, vrrcllt Jr Rtllona,
lr ltlrrfntr Jr Y. f,olllD.n. ttll,aterlarteJltsd vslltttll, A.Erb
tr t,tdÅot trnlh E' Orel Je E. f,turtralo.

lnfr}fr orfto! tolellte rl1 llulrl ttlfloa Jr brSnllrrrt.

n'*r ;F rrlrdrd! tsLlrrrleur erbtrnlnl rttåu rpt:tlbl.

jr-
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I'ikeilfi scn Jtieonurt{'iirä p.ysylkin pLenenil Jg tofualntn auplatul vaLn
:ri's:ilsten ;''lirtLn hoLtoon" liun Lis:.iket otetirnn huoraioon sllloln
t.i':'15s'$ruLic vtlU-tnrrut trnntunus jn ;lrä Jatkuva lanrrennus tnlougelä-
niissirr si :rovi thurete}li.;, ettfi os*ato nllarvuostnr,. Joutulktn ta-
ioudeill"s$sti t'r'tkeuksLln. irgnttcn tulot eiviit rllttäneet uienolbln.
i:sinrr yrro!1rut fgjf oseit"Li tllitpLiätög Sc.k. !160:_ tapptsta. ti.hnän

vuoksl osaeto anol. Je salktn littoi.te Snk. jOOOi- lnLrranr Jouka

tokeiatr' Bnkgantnen tuotti Jonkfnverr.r.rä erlu,leligy.yttä, lnrtan

riyöhcnsrlgtä Pö:rtåiklrjolst:r. ktl,y llnr1. l'agte. vuoden 1934 yr'-thel1le

alkna oseltton jäsenm8ärä b,llJr:koeen noueta, lcrnne$ {}e taergen rff.

I9I9-I94O aJ*lirr. Jyrkåstl, lnskee, i-:Jyt tähån ove.i ulonLrultoett

oe&eton toLraintakertouuksesse rnroderta 1940 nni' sanotaanl rFulunccn

tolnintr:.vrtod.en allnrpuo1el,l:r kifr,'i c.eana€ vlelii gotcra leuvoatolllttos

vastrru.ns Jooea monet ogsstoauekin Jäeenet ioutuivat cukena oleuaaat

joten jrlrjeetötoi*lnta eL voinut nomraallEti toläls. tli$åin nlllat-

töErän sodaa Johdoste oa olLut tr:holsat serueukset Jäsenstä&räa

ncnotykaeon näbd.Gs. Eansanelkaen kun Euuret JäeenJoukot ol'lvEt

noblltcoltulnn, telcl kcekuaJårJegtön Johto porvarlston kancca. nl1n-

Barotun rtaualhrun aoplaukseni, lrygyotrttä sitl prnreJårJortöl1ttr.

lfEF p.r{,8attce111ncn lya3ruys 31 Ole alnoogtasn llclElneln klrvrl-

alcrtra Etrtstnrdcsaa, vaBn JårJraty[arn työväcn Eertsuudreae kautta

EaaB rsettaamt baJrauuate alEaan. ogsrtonns Jålrnnärår Jota yl1

tahdtlla LohrnnrI..lle or $röonnut vln 1939 vtldbnn ll t1Ll'tylron

nrbra, o11 ..1a Johon ll. ol'l syyt& elrebrn P.rulJärJc'tölerl'

Llrrld on rtlnlttrrr ro tsratusutnlltnrn olotllat Jo.l* flärn .

rr.rttn tr.ltunrlroltlrllr rctrtllrlaLrlniln Jr Jolta rielrln

r rdttalrr d6,1lr. JtnnJoutstoJta crlttoo! vltlrlBu vrllrtur-

ffl+Fl flrrrr r'lbllqtr uhåotonte, Jublrtllrlnmirt rtn
,. ;i iir', :

n;[;j f;;nplr rttto! eD crutoltur llrlhlty lolrtntrruotte
J.:.''

r{'Tnrg:r| lollola alltl etottlllr Jrrjrrlrt Jr lhr clllrn

il.
t,'t

I

l-



Eono ."!lr r'riJoLtoturtpln oloJ,, Lohd,en. :.yba p:rlkk,illl
vuod8nnl'.l,kenrl rakennue$lalIs von3,lvät kluerilllgen

10-

kkeet tolmlntr,-

Pltklksl I nllden
)
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k:lydessä ylettöo?in pltklkal ,
kyllåetyy j:i het ttäytyy vältn
u;igeB{}ii r Vleläpii J}irJestöväen
el ole halunnut saa.ttaa julkl
sik'31seruuin.

!ällrauhln tultur: eolultukal oykeyllti 1g41, a1kol osagtoon
vlrrata runsaastl Jäsen1ä Ja sltä on Jatkunut yhä, nlln että o6aa-
ton jäscnuäårti on 4y-t euureupL kuln koskaan aikaloenoln.

JSrJestökurla
liurlnplåoUlslla tofuaenpltelslln on osasto uyöokl.n ryhtynyt

eråilalln Jäsanllnsä nlihden. lirtniilslä rangaotuksla on arrnettu

Jåaanllle, Jotka oa todsttu rikkoDeen ogaaton päätölcslä Ja aääntöjtr.

Iengaletukset ovat enl'nnåkseen ollcet Jullctsla vpltuksla ta1

klolto luottenuetebtåvlltä. On tapahtunut nyög ouutanla Jäcrnyy-

dortts rrottanlsLs nn. L927 aroltettlln Jäorqyytlcrtti St11o Frrnmlla

Ja t[ratorl Se],or Jotla ollvat otettoon ptrrklcs!äön rntaBect ltlrr-

tlän väår1ä tletoJa aalaaqalla sB. nroJ.lu.luntsnq hrulunlt.naB.

Srnoln .rot.ttlln Jäac4yydrctä 0arl Gunnsr Strnholnl oyyattrr .ttf

btn o11 tlcto1c.ft1 ollut työacä latoaalalaclla työnraLla Ja

11råka1 crllatyqyt byvln ruyhhlårtl hf,aln rtl'aan.a hldtlltåtraå.

grottmlrpäIltok..t on rlttrn $-uonra Ralcanultyöl. Llltto vahrrtr-

teaultH!rö.Juolnrar.aat.llatydrrltftyöraallaJeJul'tlall.h
rrlr.illlr oa orrtoa Jlllalå oltalrtu. Jouls$ vBoolr 1936 ol:l Gttr

bbnrtlr. lllto.rl varrla hnoettevura rtolrtla ol.vr brnlllu

rdr&t't lda lyurrra. tLllrtrtl.a trlollr rtnrlllbunlrlnr

ffiItl tfrtlttn Jl prrtftft llltt.trtdlnsllr r.Lttllr .ttl

t rtrilfillr trrll1011r rllrrtnr rnr.oltulHa te rtll

on nl.nr,i ss vaare, ettå oea Jiåocnlotä
pltJ.r,råittönäks1 jileenyytengi holta_

{line nkann:rt ta Ja ?aI kkatybläincn
suuteen kokougselostukslsrene kuten

,

i:'
'z:
t',.
}. !1:.-

'd'-
E i:.'yk'

!;r, "

t.::"] i l.

b',.
2.ö.3.

;,



-iÅ-

F-i j f tj* julk'rlst*'Lsirn J.;rLlrk:rtJtiriilsese.,r., ;;uofi,en r.jo,sr.q11,36;.r,qr47;,r;-

iå rri:, j., tulenk:: nt:r j:rt-lohdis,r!.i. :,öy.t,j.kir: j;: t eiviit lrerro nrud,r_
r.Jttlinko osl stcn p:iiiiöeiii.

' s.f-' :1:- -'ri-rril'r€ ptikii.ltk:ilselie oslrston j;iecnelle orr,iyöilkln rnnettu
vii,,reinai vj,.r'cltus sen joliii.:;t:,, et,t,j hi:.t,r- ruvettu:r.rn t;snjohtl-
j*ksi r oli sopiriatto;u,eti e.*iiir.tyn;ii t;*siåi,isriä kohtasn. : yöoktn

työatkrrlaki". itt työchto;opia,u*ta rlkkoneltn jrisenll! on oikrrlatu,
r.l:r vuonrur 1926 nsetettiin erlkolnen kourite;r otter€.ln selvää yli-
t., ön ieklJöistä jc p..liitettlinl enelkem:*1lir. anaetacn jL;lklnen

varoltus ja elIel gl1ti! ole l.pus., 'nlin iol,seilr: karralLi. Julkalo-

t:,..an nluet ganonrillebdlssli. iiyöttöriryyskaueinri t:ifitoi uiyöakln eslln-

tyä 'rrrekkahinnot ttelun s11ttr:r:1sta. ?äiirä.n poieiacrlseksl tekl oEaa-

to vuonnn L927 päätöksen, ettil iokelnen urakkasopi.r.iusr Jonka

aleiaena työskentelee vShirrti.iin ka:ksl Jåeentär o3 tuot.r-va ogzrston

tolnlkrrnrsn ts,:'kagtettavaksi. i ytiekLa nilneanottuJen trkronttl-

s,i'alenn tckecrlncn oli ankers.etl klelletty. sarualla päätt1 kokouc

aoudatettaveLsl aeuraavat kurlnpltotolnenplteet: I ) Jog lalnln-

lyönnln terEoltukseta 61 o1e salata työehtosoplnukeca klcrtäul.otä

tal aUttaqlgtar ansstaan onolkerralla rtkkoJallc kokoukacrra

Julklasn vBroltus. 2) Jos pä,ätökaen lalnlnlyönntlIå on ollut

tar;oltus Ealata työobtoeoplouklrn tehalllnca klortäudn nr Jortr

11 v1o1ä Johdu blnnolttclun elt'ttaElnGnt hlcl'let8än Jäaonrltå kuu-

dra kuuEauocn aJatsrl Järcnolkeu0et ; lulnrunottaartta työttöEyyf-

kat.sa lllt$ryttä. 3) Jol lafuqlDtyulnlllä os tarkoltur raLata

hhaolttrlun taballlBOa 81lttaulnrnt oroltrtaan rlkoksra trbuyt

,rrtr orrtortr. r) f,ulreltn talnukr.lla ral6ll'tu JInn Yotilaan

,'l?nntt.. $d.!r.lf.'"ra ren6al'rturpäItör ontlla lurtalunrhnlhra

lå l, ffrötfrn työvtrDjtrj.ttulu rlrooarntrJ'.. f,lta Jyrt-

,rHr ffira0trlrlll rl tlrtttvlrtl torbrn trrvlunrt ryLtyl !r
ffif#r ;f,llttlln qturll! !r. rlronttrrrulntr r Jor tolrlkuntr
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tnrkrleta3ser.Frn havotter. n€ tyuntrklJEr).r ad,urltsoanakel kuln
yfolkköhlnnrit.

Öaaeton tolnlkunnalre tuottl parJon valvea. Juttur Josca
syytetynåi ollvat oeaston Jäaenat K, ylltala Ja L. $irln. l.alnitut
Jösenet o11vat kaupungla voalJobtolaltokoen työnaalta pltåneet
urekagsaan työeaii E. Vlrtaeta Ja G. Vallcniueta, naksanalla hct].le
alnoastaan tuntlpalkan. Tolulkunta täts aslaa tutkl Ja sovlttell.
rr.un Vlltala Ja Str{n lupautulvat aslanolretglllc korvaaaaan Jonkun-

Ycfranr ehdottl totutkunta, cttå bel1lc ernnottnlclln varoltuc, Joka

Julka1 statslla Palkkatyölälscesä Ja EyöväcnJ$rJrstöJen Tlcdonenta-

Jasea. Kokous allaa käattellessään katsol rlkkonuksen erlttäln
raskaaksl Ja, JärJestynallLe työltlolIIG aoplu,attouakel.. O, ltlnne

tekl ehdotukaorr, attå YlltaLa Ja Strdn erotcttaloiln ogaaton Jåse-

nyyöcst$. Ebdotueta kannatcttiln, autta kun toiulkunnan ebd,otusta

qyöak1n o11 lannqtsttu, tolultettl.ln nl1den keaken äåncltys'

Ääncstykgaceä annsttlln ftlnteea rhdotukaea puolceta 33 Ja tolul-

kuruan ohdotuk..n puolcrta 25 ää,ntä. Kun Rtntcen cbdotug ol o1lut

ssaaut ocatton sääat$Joa Båäräätnää t/l ola onour"latöä, tull tolel-

Iuanan cb0otur hywätoytyksl. Tlronna 1929 crot trttltn oragtorte

xattl Olcnlur, korle hBa o11 Eyörkh hrulunut nroJrlurtsuntaan Ja

rrttnttl hyvan ylld.c1imrtl. Vuoils 193? olt Jäna Vlrao tuonel

gtraacnl ollrrtaan rtualohcaä urehkarahltlEr Jätttrnyt pobJambat

ttlLttäaättä tolrlllr työkunnen Jåerallb. orsrtoa fokoukal.ss

päåtrtttln httart crottta^a Jåmnyydtrtu. Ff,åtutrrt sn ryöt Llttto
vehvlrtaltrt. lfrlnluoatolrla lqyryaybrtf, oa otelton tolnLtuatr reerut

firttle !r rwltellr r oBD. lfåån klrrrn 1nrbrrlltrlla tuotu on.toa

telrllua rvltrltrvrhal'
?r ft$-1940 fäytt tt. tslvlrotr larruttl anunttl otr.ton

trls,*3 FfhrrfrtrrtöJra Jobloa ytt/yrttr iorrrrl,.ton krnrrr
lle ry;f6;4qrtrJrllltulrlrnr Jr nrd,l51'rr hdlla rohlrrur

år
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*1. j-surulllsen kuululgr_r rtr,
Joukkoion ruott:ruust.å. 

rruntkuun ooptcru€i Järkyttr ty0rätc-
iot:r-aJan tllaateeetr.: Johtureet syytsynnyttivät oerreton J*gentca keekuudessa ertnlellsyykalä. rTllnpäayyakuun kuukeuslkokoukselre 

o1r Jötatty klrJelnä, Jonka or.rvatalleklrJolttaneet osaaton J$sonetr urho !.atpalnen, s. i,"ahlbcrgrf{ iiinner T' Foutanen, T- pöyry Ja r.,. Korvrstor.nen. Klrje}uägaäveadlttiln tolalkuntaa Jåttäu*sn patkkanea sulä penrsteer.la,että se ollval.tttu potkkeuhselllslgsa plolsaa Ja ltcäkgl la1sln_lyöqyt tchtäväneä' Asla Lykättrtu yrtaäärät'can kokouksGen, Jokapldetttln ramaa kuun tg pnä. Ääncstykren turokgcns ol1, cttåtotulkunta erol'tettt'ln Ja valittlin uusl tolnlkunta. Päätökacn
Jobdocta cetttl p.heenJ. r]. trärvrnen pöytäklrJaan Jxrrkän Dshck-
sualEcngat hoshs bän katsol alna toirnrneenga sääatöJen oaurutt-
aällå tavall,a. tänseu yhtytv$it u1yösk{a osaston Jåseaet! rI.*iakko_
tlcBr O. tiyqvtetr YB Laltlaen. E.Å. Elettraäkl, rr. :,räklnen. J.
Ealhoncnr or l,cppänca, Y. tlrJaqvtot Ja K.u. FoLnu, csttt$en
tturBaVaa vastalaurcsnr nPlÖäaeo totaikunnaa crottanlata laln-
vartalroln Ja epltäonr vaoteLauae€n osarton 3Hätökecn Joblto.tar.

f0IXI[!AA SOf gEN mAAILLTA!lSODAtl
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1o111ca asailnenrota $usecn oealta päåttyl vrrctra$crtl Jo

yuodf3 l9l4 ryEryllEr Jorhla eakaalatatra ralrwltlcnr tubol,a$

t$';fot.a hartsolturl vf,llrauharoglurkllD nåäråyates 1nnutmlla,

'3ffi 
tGlelrsnsttr vlrll vuollt 1945 erlu1uolella. f,rrn tolarn

;f1fn lofnlllrlltl Df,fttyt' vlronaa Lglrr yLtynrlibn hlrea-
$roar rralla $,ltrtlln dolttr_
a15'. Kymrulchvrrr wetnr
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