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u{"lri\yotån ;1t.1i.cenur Jro rri{rrr or:.iistii rrrkcnuugalnslsta Johtuva
puute volkeuttl ilDur€gtl rakonnugtolcLntaa. Ttauhan tultu.a kultrnkln
til&nne elkol helpottuo. knnsrrinvålisaa kaupanvllkaatuttur.r". Uuodsn

nlkupuotel"Ln llrleni vielä, varsj.nkin rakerrnusalalla työttörnyyttä,
nutta kevärilkl Ja kesiil,lii työtllanne alkol. parantua, oterrkln klr-
vesnieeten oealt;r, olihan sillotn olosuhtetden pakosta puutaloJcn
rakentsnLnen va1ll t sBVBn& r

Iiun tuhoLsa naallu,aneota o11 vlfucelnkln pii,ättyayt farletl.scn
euuntauksen musertavaan tapploon, svautul &yös -quonen työväertölle
vapaarnnt!.t totntntaaeahdoLlLsuudct. liauban qnglosta alkol qyöskla

Iiuonen työvåestön annatllllnen, Eamoln polllttLnen tolnl.nta vl,lkaa-

tun slitä laorrannuksestap jonka gotn-aJtrn raskaat olot Js cåA-

råykeet sen ollvat palnaneet. tm. rnroåan alkupuoleLla totultrtuls-
sg oduslnrntavnaletssa saevuttlvat denokraattlsta guuntausta ksn-

nattavet volmat huoc,attavsn volton.

,t1gnstllliaisEa JärJectölseä elkot Jäeenuå,3irä eqnätysuälrea-

ti lle&ilnty$. Vertallun vrrokgl natntttakoonr että Eakcnnuetyöltfls-

teu iJllton Jtteenns,ärä , J oka vrroden 194{ lopueea oll I .795 ol1

vlrodGD Lg4, lopuera 301519 Jöeent$. Sanoln FLnreg4loctcn og'arton

vuodan 1945 tolnlntskortOuutsrcaga ualnlts8n orarton Jåarmlårtrt

Jola vuoacD aluesa oLl valn 2?8 r Yuo0cn loppuun ILc!!Gt!ä nourlrlu

l2l4. lolnlntaEtrtooukstlra lausrtaan täoiln JohitoetB EEot rB0cllf

acloetct'n Jobdorta yot0Beu natattar .ttå olettonnt JäraaaEBrf on

raåvuttant nunnlllmn .'n luvunt rlku 1111ä Ecld'ngl'gtä Ja llhl-

yry*trlrt6't o! rabtlolllrtlr. tänr a[Erttrlna rl hdtralera nffr

tltdr Plltrrrlr
otdllrr.
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; tetra nylbmnln trpahtunut Jlmuil'unur nlbtrlu
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Vlr]11ontruvouton nikr;laennln sntrnien ohJepalkkoJan ijauk:an

Jr:uclUttitn ectellceniliyr pr,"1knt siitirlttelairiiiän. r'rtLuneenrrkrltrn Vuö-

ten:' eL kirvesr:lectan prtlkkolbin oantu n*ilnlttnvlrpla korotuksla. l
-t.ik:rpnl'kkoihln gae.ti.ln vain ptenenpl[ ekuoppatcorotukalail urakka-

pnlkkoihln et ssatu rnitään varelnalela korotukela al.nongtesn

plenlii itrtoaukslr.rn tol,ueenpantLin. ilitellteenii vuonna eoloLttuun

ty öehto sopl,l.ukseen sastlla kultenkln huonnt tavia utldll stuksla .

i,rrnkketyössi1 sattunolsta nB. odotrasaJeeta sitäri,tttlin naksettevaksl

urskka-nnslotrt vastaavn korotus. Pålviirnhe korotettlln 75 urk:eta

125 mk !aan. :.latkakorvaukset kaupqnklen, k..ruppaleitn Ja taaJaväkl'o-

ten yhd"ygkuntlen eslrrlueill,e tulivat uudeesa. sopirnuksessa t:r-

kennln miiilrlteltyä. i lröskin klrvesruiehllle naksettava iyökalu-

korvaus saatlln sl.11oLn soBlnuks€or, Täuail cll huoolonervolneir

uudl.Etus. Vuonna I91? el työehtosoptnrusta sanottu lrt1 kuosalte-

kasn puo1olta, Eutta käydytaeä neuvottclules{rp Jotka pätlttylvBt

uaallakuun alkanå hyv6ksytttln urakkahlnnoltteluJa korotettavakrl

BotD 15 fi.
KcvöAn llthetccgä elholvat htnngt hrttrnkln Jathlvaltl nottg-

ta. täL1u1a sÅtra taholta tobtlta c.lty! valtlonouvottolll Dlr

narltanäårålna llrön nxroaosrs, ollcn rc 5r- - 6150 crl palllre-

kunataluokltra kelIC,Ua ntolIle elhalnlkkolhln Ja varteavatl fiull-

mlDrD torotur luulaudpalkkalalrllle. Tslttomuvorto trll cd-

tylra rn3rir.r nrutolera peltlnohJritlln. amtor tull volrÅa!

t6.t.lgl?, mnrtottrn Joh0orta relcannalalla trrahtrhtnolttrlua

p31111r.1j trrtaa"rttt. Lz f,. Jathrva blatoJcn Ja rllalrrttau11tta

ffit tpfiil lrltrltln ryfrbrH'lr volrrrrrtr ltllrhtlrt.tl

@1r. Qfyrltnu tO Fr Drtvrtvllr llrtrlrrll n.
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)';i.i reitti hallltuete takenäiin paLkkaJärJcatelynr uhaten
p:rltl IAix.ilgss tnp:lulqsgg6F, JIeislakol1a.

Itli'lanteen huontoonottaan valtloneuvogto antolkin uudsn
pl:LkknohJepiltltöksen ioknk" J pnä 194?. läu,tökser urukaan palka.t
nostetnlrn keeki:'iii'ärln 20 ,i eikr-rpelkkoJen oselta Ja urakkaparkko- [c
Jen korotus jii't*rttirn työrnarkklnaJärJeatöJen kegkeaään aovltta-
vaksi ' 'lrtti:.:11;t pirlkat eidotttln Lndekgiln. $ltkeiden neuvottelu-
Jen Jälkeen eae tiin r*:kennusersn urakkepalkkolhln kesklslilirla
3J j' korotue' 1944 snnottl.in rakennusal.,n työehtosoploukset trtl
Jg oaltettiin uugl eeltys. rqeuvott,elut vorgrlvät pltklkgj. Ja ,

tril1lö el sratu fuiväksyttåväår tuloeta, joka johtt atlhen, ettå
llltto ir-ttti r::kennustyörlrnt*jlile uhkavaetluukeen. ?olnenplde
johtlktn siihen, ett;i lopuksi neuvotteluss€r pil,ästlin soplnukreen
noleuplen osapuolten teiideastl qyönnytykslä Ja nlLn vä.ltyttiln
avolmgsta työteistelusta.'ioicenplteeLlii saatlln rtn. kirvee-
nlestenkin urcrkke.b,intolhia noln 25 - lO ,: korotukset. l,{uutenkin

saattln eråiåslt n työehtoeopinukeen kohtiin huonattavia paraaukgla.

Å1usca vuotta 1949 oll kalkieea rsikennueltlton oesctolcsa

käeltelty palkkalcyeynystä. Iiälssä kokoukEtEae tchtyJcn ccltyatta

pohJalla llltto sa3o1 lrtl vollBegeaolcYaa työchtocoplnuxacn Ja

Jåtcttlla uudet eoplnussbdlotulcoot. lluonettavl'n nuutorcb'ilotus o11

4' tunttgen työvllkon aovoltanlaen' lleuvottcluaaa e1 9äästy tu-

lotrlln Ja sAi( eyönsl Llltollo lahkoluvan. Etnta- Ja plkkaneuYo8-

ton bldartalun JOtrdOota raLon slkåntsta rtlr.ttlln uaran kcrr.n.

EuollrgttetliLty,}.tt8SAKvlclåyrlttllyEätålakonallaglc-

Dllvll'lllttotoldLuntatatrol'.ttöleloaaltaBtrtaonJo
,*t rrlo, 3aryrr*rl Ja alla rarlnrållr! aaåtaLrrlttfvr rarranur-

: ung|ilf" trrllo rlko1 u Dlr rlok', 19{9 llo Ztl' Yfl'llr rrtnlttu
3lt-

L l.ttton Jrrt
,, r* ;;::: :I,:T:#J il::,::'il| ärr;lrrtl){ltur
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_)7_ ,t:i}trltt oll" suurert.l os:,rt* ire oultulnon krint,c.; Jonkr+ .;,,;.nt'yövRltokunta ottl. i,akon vuokei,iakeruruetyötälsten uuunfl.eroltcttlin 
:"'f i;n Jiisenyyde.etri, aryöheur,rln syksyllii tår* p;i.,töekuitenkin pe'::ur.bett11n. Tähän Lr.ikkot*i,:teluun ma. :{e1sln€J.n

l'rl'rve"tn:loaten os*stokin ykslrrlelleestl os&r1lstul. I,akkolalgtea
tuker:ltoelcsi otltrston vrrroleta rnysnnettlln keakuclakkotoietku.E"neltc
J"OO'ooo - in oei:'etÖn lakkotolrnlkunn^an viiåltykoelr.t etupåäasJ
osrrston suurlpe'helsiu.e 

JäsenJ.Ile 20o.o0o;-, rÅlin työvali,o_
kurvlan rLertette?yå oeaeton kokoukaesaå ankrrrastl arvosteltllrr.

ildelläselostetutsta eylstä ei työehtoaoplnusta olrut vot-
nrtssa' vielå rnrod,en 1g5o aruseakå&rrr Farkka\ysy'ys pysyl.kln sake-
vilntt' koko vuod'en aJan. Yaltlovr.llnn taholta kunottlln p.lkka-
eriännöstelyn perusteelln 194? sykayrti lqudittu ellnkustannue-
lndeksi, johon park'rt oli kytketty. :'rltten raadr.tut gekavat Ja
noninrutkaiset r Je. J- noptmukset Ja nlin sanotut " preteostot r
cionesse tnpaukseasahuononsivat työLh,lsten erintasos. sÅxn Joh-
don osuutta kyselelin tr,rprruketln sekä suurten työIölsJoukkofen
rilallaloJg kuvaetaa seur&ava ratnaus kirrreesllestan osagton tol-
nlntakertosrukseata rmodelta 1950: ilyöväestön ellntaaoa on
al'enncttu ktrluneen tnroden alkana huoaattavaati. såännöatolyä
on entlrcatääa leaJeanrttu Ja ayös palkat on arctcttu uudclboa
såärttrUstclyn alle. .la rttton vtolä ovat hlnnat saantct vapaaatl
kohota kapltallatlcn tlttovaroJca lla[älrlrckcl. ltEtn d.1tå huo_
lluettar vatkla uelllä onkln JlrJcrtäytynrcn työvgcetöa votnatar
LcrhrrJärJlatö r Job ol oll lyrnqyt tätå rpåtcrvrtts hohLtyatf,
rrttnllla. lllrlkoon nrlnltukrtl rttl r.n lor.don. cnruirt6 DItp
ttf..lll rlrlttr on rroltrttu 1nrl buonettBvBe työlllal.ltrtl

lllttre tr urrnple lnllallhla JårlrrtöJt. ltrrra ptthlrrttn
tn'rrtrttr caa lllttorla r tota 11 ry6rb1g' olr ;onrtlttt,
llrfiqrlrJrrtusr Jrrartrl r hrllrattt tril huoltttrurrtt

lE t1lFl.l ylt.lllrttttl. glrn mluttrstulml hrrtrr.rrttre
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h..lIltuklr*rtttrsnr'1.:'1v,'''lj.rhr1}.1|1r:1p.:tiÖ'tt'onLldv-entör,rhtat.lect.i

ellnt..rsonsa p*rfåntrrirrlskelnosta, yleiglrr"kosta tehty kauppatnvtt'taf,t

g*rrden$tttinlneänyydeaslivr.tstlnoekgiJoltaktneplin'äärälatä

scpi.nukstn, Jolnsu el o1e pyrlttykään p:r'rntanaan työväeatön eltn-

tnso:r, vr.r3n on n1ltrl soplnuksla tehttlesgåt Jo tovlttu uualstn hin-

toJen korotuksistr,. Jn työvliestön kokonalsanalolÖcn alentscrtaer:tå.

.rrvslnnsessstss olevan toolllsuuetyöväegtön y1l B vllkkoa kestän3-t

työtaistelu olt ehyt J4 volurn.k:io, valkka 3e taloudelllseett o11-

kln raekas. a'utte vot sRnoa, että tånän taletclun omletl onak-

lr€en koko maån työväestö. n.'ulden JårJestöJan ohe11a kåytt1 r;a-

kennuellltto vfiroJe tänän lakon tukemLseen noln 5 n1lJ' EIk'

l{äl.rien Ltsäkel myöa erl. ogeatot tuklvot taloudelllseetl tijasä

talstelue6ar t,ieLdän osastosrue Ja sen Jäs€nlstön yhtelaarvo pcrl-

nas t:iegä vaa'asss yll nllJ. Eerkkaa, Täatii aktllvlsuudests Ja

taloudeLlleeeta tuesta, aclrä talsteluesa nukang oll'elden työläle-

ten taisteluhalusta- huoltn*ttn tåoä Lakko hävlttt.inr nutta el
taloudelllclgtn cyletil, vaan sAFn olkelstolaloten surluttaeaca

ylelelaktoulrslla työIäleten oikeutctut vraatluukcet Å-klrJalnoen

Ja työptgtctallnr Joka soplsus antol entlatå encmä,n Ja Yepaan-

qaa alrltvallan työnaatajtlla JärJsatää lnlkanalcnnukgtt -
rauoln knla krväöIlä tebty P-aoPlnrar Joaca aryöchtn kf3rtotttln
yblalakoa ubkaa vaokakupl Esa. r

Vuorlne LgrL - L9J2 paLkat pyeylvät uelkela Buuttunatto-

ra!å atnoastaan pälvärahoJrn Ja työkaluJen konaua JonlunvrrraD
aoutl. Yuonna 1953 työpalkkora nt. rkuetannuehrltclnr verJolla
yrttrttlln Jope alrntae. Iralnltgrne yuoEna tul1 ralrnauraha
tltfbtorafrt. nrtarllrlrertl ylör aolrsnllta puollltl. Iyöa-
rftlrlr lrlattmur n uyottrluun Johtl roDltukrcttmraa tlltra.
;rl tnru ,&tl rflbra, .ttt työuella alEol lltt httdrtl
tl n, lrtrnltLloJr Ja täaE lgl tyUnantaJrt tuotlteiillkd lruvot-
tdffrr tåtrr' Ifolurn 2O pal elhhlrJoltrttlln ttörhtoroDtnr

!r trl'Ihllnctttrln lfl Jotrhrlalla rntlr.ll..r. 8yU- !r
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lJulhln ehiolhln tehtiin e-E"..i1'Lll gi:Ivertr^; ktlsl'.,i i , tyUk',: lur.Jrv ..rk-

sli:": tull j !ådrrkzrn ilså. lleinäkuun i5 pnli L?r4 rrlLeklrJoitetttln
"t;-riiEtGtl työehtr.reopiurus, jo:rs'; ri.j.iiritelliiän kirvesciiegten ilr;,kkl;.'

Jg i.rikripu).knt, l'-r:lkkoihin tuii l'.ul tenki-$ v"ain viihän per'€lnnuks1r,,

[orlttfl:-! rruuten c!1 il{)i.nltti.va tyije}rtolhln gi-'"':tiut per:rnnukset.

-,iilt.riSir., OYr't, L,iilo gl:irli;US* j::n p::]-kk;:- e il-tkr:kUgt:-innukget i,:
u:atkaprilvien p,rlrclcil, työkalukorvuus, jokr sLlloin aiårlteitiin

50 z- Pälvti1tl.i.

liirvescii.esten tunti,petkkojen keltity s iielslngissa käy

sel\rille seur$avr:ata! v€Ttntlukohdåksi on otettu vuosl. I92B,

Jots. on pldettävå norunrilivuotene, Jolioin oli volanaaa työeb,to-

soplurus. l:. 19?8 oli klrvesroiesten paikkr: 11 clk. tunti.

l'uoden 19?9 lopul.Ir: pnike-t p-lkoivr*t L*skea j*r huipBunse se Eå8-

vuttl wo 1930 1931. \'uorrna 1933 oli uraksetut tuntipelkat noln

6i- - 6150. l,raeta vu 19J6 ne olivslt siurtu nousens.nrr !3- - 1O:5o

Ja v. L937 10:5o - 11:5Cr v. 1919 i1:5o - 13.oo1 Ys 1940

L2t75 - L4z?5, v. 1941 l4:1o - 16:4or v. 1942 L7225 - 19.3o

V. 1943 18 l- - ?0;-, v. 1944 2lrlo - 24a-r v. 1.945 2115o - 24r,

Vuonna 1945 ketåkuun 1 ptilvöstä palkkolhLa saatlln korJaue.

luntlpallrt nouslvat gulola JJ3-l!3-. vuodru 19{6 krråkuun 15

pälvåntBalkacnollvatpalkatJ?r4o-42z25.8oukokuun15Pä1-

v[atå Lg17 nouiLyet tuntlp,eltat rt3lg0 - 48l?5. tåillalata hllJctr-

ta Ecbltyatä Jattsnl al!a, cttä alinraaotut robJclnlkatr vlrotcctr

1954 Ecrar!.å ollvat Ltrvonl,.htlln lIOl- - f.lJt' tulrnlltar

tt0rbtotoptnulrtt.r vabvlrtrtut pellet rlvft korhra

ll1lnpt Jttkuvrrtl tobonvla rltnlnrtaaanlrle. Työtttöayyrllurlr

dlrrrlt'{ttrl työaratrJrt .lvtt Eå1tr pl,SroJa 1rorta!.ot !e.-

trlrrl frltuf nlutta "rltrlvll.l r vrthkr tyovolrra lyrylrf cllrl'

f Vtlftfg;aa nabolvrthln buonatt3Ta.tl l!.rrlD'
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ff p 1 s k e I rr - J a v a 1 1 s t u a t o 1 n 1 n t R.

Osaeton Jåsenten kåyttilrrtö1lleenr aanotnkuln tcorecttlaen-

kln tLatoLeuuden kohottanlEen tärkcyc olvaILcttl1n hctl osaaton

perustaurleesta l.ähtlen. F'uten Paaslvuorl 2O rmogi.kertoouktosaaan

malnitsee, käytetttln tnonenLalsla oplskelunuotoJa. JärJectcttlin

suuranuillo Joukollle tsrkoltettuJa vall.stusttlalsuuksla, Jolhtn

E!8, banklttlln hyvlil alustaJlar Jotka selostlvet työlälollle
tåirkeltii kysyuykslä. Oaagton Jåsenten kegkuudeosa oplakolttln,

paltal JåirJestötehtiiviea käytännön lgraynykstål - qyöekln ylcle-

sivictåvtå asloltn. Ioyöektn Faaslvrorl oalnltsee käytctyD Bcl-

lalsta uuotoa, ottä kokoukglssa Johr oaaston Jäeen eglttl alus-

tukeen, Jonka Johdoata eltten keakusteltl.la. ljalnltrecpa bän oI-

leen tapane, että kokoug arvoetell erl aluetukala Ja parhaaksl.

arvtoldulLe anncttlln palktnto. fällatncn tapa täytyl uyöheonln

kul,tenkla lopettaa, koska kokoukslln kartyl Jo alln pelJon kBy-

tännön aeloltal että alkaa el anåtä rlltt&nyt. 0plskclutololnta

Gri auodolsra on glttca Jatktlrut Ja kehtttynyt catlecatåån.

Pattrl oeerton Jåccntcn Leekclalä oplntolrråoJar or oraaton Jä-

ltnlE huoattavartl ocallleturut orlnålel1n aulhln oplakcluryb-

n1la. Vartta nrurlln gunlln koboea rt r Eltå ora.to tolalnta-

altanera oa Jatannt avuttukrlna Jå;catlltrn, Jotte oYrt oralllr-

tumct rrlaå!.rtln opl,ntoh11.!61hln Ja Eoululhln. TäLlalala kurr

|lta, Jol..a päåsrlalllr.gtl optrLrllaan sEattlybdlrtyttlatoat
euattlyholrtyrtolululan Efyt&Döa trbtfvlå ,3 nrlta yhlrelvll-

ttrlf rtarltr, cvrt JlrJrrtbrt tulrlaurltr sAf,t suoma

nrbnrtyfltlrtrrr Llltto r ltUvlrn tltvlltyrtyöJärtrrtö I lnrtll-

lln lt1frtrlrlrrt! yr. Oorton Jtontl! tlt.ltldldrtr oDtl'

lrlH., ;1tyfilra ttrrt|rlr.rr !e Elrole Oflltcrt on lt!'Ilr
hftä t" ;3tllrllr lo1iln la;1drrllunn.
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Juhlatolnl'nta

osaston- Ja koko årrorattiyhdletyatolnlnnan tunnstukslteke-

urlgen hyväkoi on osasto JårJcstllnyt vuoelttain ng. rvallstua-

tJ.l,.rlsuukslail. llämä tllnleuudet ov*t eaatrlla o1lset uuslcn Jäsen-
tan vsataanottotllalsuuksla. 'rllluealkolrrrl on tåmä nuoto Jäänyt
pols käytännöstä Ja v*11etus- Je $Seenhankintatyö on Grreotriin

suunnattu työpalkolIle.
Porl.nteeUlset JouluJublat 1 Jolhtn osaston huvttololkunta

alna varaa arvokaste obJelnaa, ovet hyvin suoslttuJa Jäacnper-
heiden tutuctuelstllal guukela. OsaEton JiiaennriÅårän llsäåatyolnea
on tebrlyt våll.ttiloåttönäkoi erllllsen lagten JouluJuhl,an JärJae-
tilmlsen.

Vuogl' 1945 olt oss.gton hletorltrssa puurl Eerkklvuoot.
Sllloln tull kulunesksl puolinroslååtaa slttti, kun JärJestäytynyt
ktrve rol 3 sten yhte L et olnainta kr:,t sotaan nqel elngl saå alkaaccn.
lokekurrn 6 pnå 1895 o11 enel&n$llnen kokousl Joeea ptiätettltn ryh-
tyä penrstaoaau klrveanlcsten anreattlosastog. setti pe^asfinronn

hcrtooukson uuhaaa Yarolrralncn paruttava kohoua plöcttlln 1? pnä

aarrarkuuts 1895. tåsoå kokoukrcsla valltttta otestolh tolnl-
Iunta Ja luut vtrkalllJat I Jotca sBlnlttu pElvå on plicttåtö ortr-
toa vlrrlltecna ryntynäpålyä,n$.

$lerkklpälvåä vlettttltn oaartoa Brfleoe vtrtavalla Jublalla,
Joka glilrtttla 15 pnå aarrarkuuta Xtrruhallllca, Vtolå lFyol-
krrupt o11 orcrtou 6o v. Jubrar Joha glöcttllg I gnå lotrhruta
I9t5 Hlbla3lD tt0vrteybltlttyLra talorn. rlubllrri oll luhrltar
tl luenla- Jr Intlrrrtrrrlte; pralttt tothaertr ltöa rrltorelrlr.
!1rlld, ilrr rrln ruhhplll rurrlun rurtttororto nt lrultr
.rtl tltr lr tlrJrrtölltl tnufitr rllrrn oDoltt.lnilblrltt
,r {I|rrlrr

grrtrrtr or JttEuyrrtl tolrlnut budlotrdlnntrr JoLr ea

'riJ
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huolehtlnut Juhlloa Ja nuiden henkletcn vlrktstyattlaLcuukalcn

JåirJeetelyist::. .?aitg1 edellänain:ittuJa. joulu- yn. Jullla, on

buvltofunlkunt.3. jilrJestänyt tanggL-lttoJa e pl,euenplå ohJelnalllsia
tilaieuuksla yhdegs:i tolsten osaoto jen k;inoea, varslkln yhtetatyö

ilelsingin kutojaln kanssa on ollut klinteätä.
iluvltsinlkunwrn alirisuudcssa on toJ.nlaut uyöa ertlaigla

harnretuspitreJi,. f,sinl.ttakoon näistä na. Z0-Luvullu totnlnut

l*ulurJhnär niuoltilåia xflrvc$&ieeton l;,ölyköör1tr. JohtaJana s1Uä

o11 os&stosss gLlloln ehtilvlseetl tolalaut Konstil i,euplnsn.

9alkka kuoro el taltEelllsestl oLlutkaaa vareln korkeal.la taeolla,
huvlttt cB kevylllä laululllaarr JäsenLit nääriitylcaä tlJ.olsuukllo-
Eur Lisåksl os. ossston Jäsenlstä koottu orkssterl, Joka ugeln on

eoltellut osaston oniggrr tilalsuukslssa, onpa ae esllatynyt Julkl-
suudsssekln. Cn e;qytä naiuita, että orkeeterlsåa on Jatkuvagtt
o11ut mukaaa KostL Lalner Joka ybiikin on aktilvlseetl sukans osao-

ton urbellut olulnnassa

iluvltolnlkunnan alalsuuteen onatrröa laskettava aoöea Jäl,kcea

penratetua gclnälehden toi,uitus. ÅIlnraan setr tolnl.tukrcrn val.lt-
tlln: [f. lllEtala, J. Ilöylä, S. lr:ahlberg, å1. Uueltalo Ja Kosula.

i'yöhcaolnllaåttlla tolaltukrecn $r Kaatola Ja V, Val,orentar 3l1nä-

lcbtl rKlrycer llncttyllrln altton pltlcäa clIBBr tltä'hrlJrtrttlln
anrtmllla työnall.le; Joleaa sr olt lucttavBna ruokalaa claåIlåt
qY0r kolorrrhuonrca rclpnllä aa o11 Jäeentcl Lurttavana. AJaa

oloon t$qln ruurlkokollrn lchdcn tsulJrttaalnon tuottl haalaluutta

Ja rgUrkl,n kotouthucarta 31lnåIlå era pltörtara hÄlrltrl kohoukrn

lullner
Yiro[lr f9!O 11ru.tl JouILo ltrvrnirrtoa velrote Jr rlll

ffifl8|,*la ar$Jro.to!, Jelb llrryrrltbrt dttra lfvlllVlvlt
rrl|.[; rlrlrfil lr 6 rel alrrfi.tl|f rllrrrn1..tl! lliltr.

1;nt firtlg frtlcrrrrtl tolrlnrtt buva- Jr urlrlluJrcrtca lDuH.
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_2J_urbclh- J'r urul$sri osaston Jarjeotii&lsgei tll&isuuLslt!$ ovat
be &Br holtaaeet vlrvokkaldan yu. nyynnin Ja tarJotlua. ilr1dän
puuhakkalnpla benkuöltään on ar.uEta alkaen ollut Araalla
lakarlnen,

;luorlsotol,ralnta

Ocarton lnrukauslkokoukcGsla lz puä bclolkuuta Lgrz
pitätcttlln perustaa arl'lolncn nuorlaoJaocto. Jaocton vaataavakEl
veutttln llelno Luukkonrn Ja Järcnlkst Jorl trukkonrn, Elno
öatnaur Aluo Lalna Ja folvo $iåk1. Paltal kokouksla Ja optrkrlu-
tllalauukrtar Jolssa on käsltelty auorlsoa koalevl.a kysyuykatå,
on nyöekln harrastettu lllhunta- Ja erlnåtrlä vl.rklatycanotoj.a.
rloanslnsålrcrö kesänä p,at?stettlln lentopalloJorkhrc, Joka ktl-
palll quldoa nuorlsoJaoatoJcn lrpnsea. Kerhotolnlnta Bäår1 qyörkta
alkuun Ja Jo aykayllä cgllntyl näytclnåkcrho Julklratl.

Jsorto on Jatkuvastl kehtttä4rt tslalntaanotoJaan, ohJrluaan
on tullut 11rää re. rtkcllyt Ja tutuctunlact orl annattleloJra
nuortaoon Ja hrldäa tolnlataatlra. Ocanottovalnlrttlnt laarelap
vällr11n nuorlrofretlvaelclbln on nyörkln ollut Jaocton tohtä-
Y8DB. Jaoeton Jå.tDlttä ollvat folvo Plotlätnrn Jr VrtE! fuunenra

nrkenr Eubnrtln frrtlvBallrla vuonna 19t3. totvottalrrtl
Jrorton työ cårllrn lchltctty:nl vrtkutten rfrtr rttå rurorct ora.-
toa Jlmart rlLevrt tuatre rnnnås lllaaorturte ocrtoa tol-
rtatara.

FrLrllutolrlnts
tllrtfrrld,r tOlrlltrttrtonilr1r rle1ltmrl bunrenr t

,|t|l tltfrllltolrlltrrl ol c.rrtortr lltrlllf.ttt Lnerlotr rrllrtn
tffril fnrtcfrrrta llbrr. lnrfnl5.df ltlpllurolotl u
.[fr0 gdrq Jlpltrlt"tllrt hllltcltfpllutr Joltr rLllole
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t{ytHnnötsä ollesn teven nukaan ollvat tassoaan htlhdotl Jotkrr
tolurenpantlln Jåå1.1å. tdyöhcunln käy 1181, ctttr qyös py6r[llyä ,

oa haraetettu oeagton Jä,scntcn kerliuudcaEar

Yol.daan todeta r attä varulnalnen ylclrurbrllutotolnta
ossston keakuudesea voLdaaa katsoa alkanccksl vaata vuotrna 1935.
fäLlöin ncr. osagton urhsilu- Ja huvltotol,kunta eclttlvät katnon
pyynnön, että osasto eyöntätet guk. Loos- lalnan lrtaua_ Ja
urbcilutolalnnen JärJoet$nr atä vertcn.

lägtä vaatluattonasta aLusta on elttea kchlttynyt varltn
rrllkas urhellubaraetua osaston Jårcnletön kcgkuudcgga. pa1ta1

Jlacntanvåltctä kLlplruJar oÄ orarton Jåcract ottanect ores
nsnlln ruurcnptln H.Iltrnllulbln. pcrlnteotl.tsskal on nuodoatunut
rlo nuurarlon Ja klrvemleetea vä,ttrat Ebto- Ja ylclsurb,orlu_
Illpatlut. Oracton alottteeksl on q1rör katgottaVB Dlr tytpalkko_
Jlo vällmt hllhtokll.pallut, Jotka alkolvat Jo monua r9,li no.
Funpulan lrl lpallnllla . l.fyö ekt n o cast on rrrhellut olul hrnnen . 81-
tyknetå ral allunsa nyt Jokanrotlsakal uuodoctuncct naanLäalttä-
vlt klnlotlrtcn Ja elttcuatn autttcnkln rakcnnqrtyöl6irttn
trLil._ Je bröLlaat.

DelEtanot rc.lpetlulbtn on .eåtu ralanatroa rlb,Jol-
trrd'ne. LahJolturrla ofirt trbnrot rorrt tkrrtrtmt l"k8 asrt
lrutåp Ja urtrllukaulnt yl. Terrt a rrroftrlta pobrlle Ja tsl,rrto_
lrrhLatoJa ovat lrålolttanrrt q. susloa Rrkranntttötölrtu r,lltto, '

tlldrc n BakramrtyolEt$ra ErrtnrJrrJrtö r rretrea volra or,
tlr.Enrrllttbrtr trvolr qyl Rrtrnmrtolri otr tiltr !e Setrre oy
fifu-rnrf,llb feolrlnn Ogr,

orutoa sårll$rrn.tut rltr rltu vrturttlrra rrnra
r tob ca ltltfilat errtcn tclrlnrllrrn.

|[ ilEar lr.ttllr drrltl hrlll. lllil ordoa ilrltrr
rlttr$ olrrt cl,lrt Etrlrr Lrrrmnttr btlln,

lagl
'&!-l
'71t
E;1

$rl

tf,
rq

H
ffi

ffi
,ffi
.:1
:-l

I

,H*lr rrllllr mtrrle llril,f, tctb Jc rrodl'rr.!il



tlL'-
-2r-

ovat asilntyneet osnston ux"treilutol;.,tnnrin;hleydeslå. 1'j.illo.!slp1

ovstl bllhtåJlt.$dvin .Labtinen, ltto Lahtlnent Joh4n ;iarJnndcr

Jg V, iiivi sekå li. Vitlberg' IlslsurhetllJoltn snncnkelkkea

iiosti Luine Jri ?olvo tiuusko. ;il1pa1lupöytf.klrJolaea hstdån ni$sn-

s5 sllrtyy ylelsesti: oariast* sl.na rterä€vqarlenr sarJaan aeti.

Sekril.alela &slolta'

t:on1a annntlLllsla nutta qyöokln pollltttrta lrälvänkyey-

rg,kslä on oseeton kokoukelssa käettelty Jn nerkitty nlleeli

ogaston ulel1p1d.e.

,','.a,a11skrrtlrt 1O pnä L9?5 pldetyssä lrokcuksess{i rflf,rr on

keekusteltu aclsofl,tllllgeu lltkkeen kansrlnällsyyd,eetä Ja hgrvåk-

oytty fteur&sYa Jullr11au6ruma: nOn luoteys kalkkia nslta ja kaneal-
1lauukela, aanatiUlaestl JåtrJastynaltå työlälslä käelttåvii
Intsrarttlorr:ral.e. ? ) Ja etts. ee Intern:rttonaale on luotava luokke-
ttrlctelun pohJellcr 3) etttt konferenssln e&uetaJat valltaan
grrhteelrlceeti. Jiloenlunrn perrsteelh kugtakl.a Es.estar.

Kokoukeessa 25 paå huhtlkuuta 6a6ana vuon4e käsltcltltn
imoattl Järl,estön tuuren tololkunnan pä,U,töat& läbcttäå cductaJatyö/
ocacvCn konfercnsslln. Aslaeta kokoug \yväkcyt Eouraavanlalset
ponnetr I l) trokous tuouitscc gcllatrcn sencttclyn, rttö vrastoln
AanettltårJrrtöa cdustaJakokoukaen eelvllit päätöatär oD lähctctty
r0urtaJa ltanataTållgea työtolulaton Eonfcrenarlln Ja varolttaa
AurttlJlrJrltun tolnlhuatae JatEaaacta tår1a1sta rdurtaJakokouk-
ra lilrtlrtra rltkoalcta. 2) .tor tc,raä tal anllra kyryryrhriarö
rnr||rtlr!iltöa totulhrnta acanttclcr rdurtaJekokoukrca päätöa-
tla bt br|ra raatatrcttt, batooo holour vtrI-ttlarttötrld., cttö
rrrttltlrlldöa rlhrataJehohour on labdolllr''rnea plra, tor .Dn D
rlllt|Jm rrlrr|lltr etlao toolrr lutarttrvai. ?tt[ ptlturtr

'"ililflr rditl olttorl Jtrra A. r,eltlnea rrrteleu.r.D.r Döltr-
tllr rttt otl mnlttrlth D{ilå h.hlt.
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L'ZT Xööprrrhaorlnan bonfcrenael, Jooea suunnl tc1talrlln l;ouvooto-

lllton Ja pobJo!.osaldrn acnatlllletcn JärJcetöJen yrtåvyyg JB yhtrla-

työeoplnuatn, päättx oEaaton kokoul lsnptasstl puoltaa.

tjlokuun L pntt 1,929 olt suunni'teltu JårrJsgtää koko oaata

käelttEvlåt rodenvagtalcla $lelenOsOt.tUkrlar mutta aa olt g1eä-

nlnlsterl blaltånjrt. tåstä tolucnBltrestä ogasto kokoukseg.aan

csittl enkaran pahekaunlacnc&. Sanassa kokoukscgea kåalteltlln

nyöekln auaotllllsen 11lkkccn haJolttaulrta koskcvaa tolnlntaa t

påiätcttlln, rttä salnltunlalnrn tolElnta on tuoslttavaa Ja Jokal-

rcD oc tololttava ty0värtr JrbtrnÅlgyyÖrn Duolosta tloutsvaa taautu-

ouota Ysltaan.

Vuonna 1932 kästtelttin ogarton kokoukseesa ReheaDuetyöl.

l.tlton klrJe].oåä, Joasa sclostcttlln clllolsta tllannrtta ja 111-

ton taloudell1sta åsaoaa. Soloatukrcsta lluralr rttå vallttEcvan

pula-alan Jobdoste on lllton $Escnlrtä tölscä vatn 36 fi Ja anro-

tuaolkeutcttuJa 6{ S. tärtä Jobtucn on ltlton taloudelllnen asetra

hellkol Jonlra vuokal l.llttotololkrlrrta on Latsonut olcnanaa pakol-

tcttu al.oatemaan an. aelreua- Ja bautaursvrrgtulrcn puolecn cntt-
glatä. TäBå oyarryttl osaeton bokoubsc..a srvortclua l.lttoa tolucn'-

ptttlella nåböra. Ketaottllar cttä lllton totnltrlJaln Dallollla-
kln ollal ollut aLcatanlrn eyyttl rLhanar Jollotn Il'lton Jämnrt-

Ltn rasvat työrtsrnnellå finrr..tl alrnnrtullla pelLolLle.

Ballttukera vironra 1935 trlttlnå Lahlaloltr r JoLa lorIl

tyUr{.ltalnrulrfua asvtttrlua, e1rortcltlln !yl. rråårrä ofl'toa
tolorrlgrr !t hyYöttyttllu r.urBavB EåStörleul.hll rEttå rr1rr11-

llelrvrt rmlnlt.lrrt tyurlltoJra lovlttrlua Loafrvrn Ialn luuta-

dtldl rlDmtter ttövlrn lrllo-ollrudrn tlrltårlra dltrl
Cl.Anltrflr, DlSttllt elnlto r rttt gf,f! !e 13artllllrtra JtlrJrr-

1;lA f tta5frtl vrrtnrtrttrvr trlkllt retnltun lrln bloaontr-

r{ry"lvtdfr EalE lgunru Sortltll,.rolr..trttl'.lll rlurluatrrJrb-

*1r ,nrgnxr!.rBr .ttt lr Jrtrnrtt€rrDr rrlrlrn tlrrntrl[r
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tckee voit&y8,n8a Bolsen lålngäädsnnön eottitAlsekali.

j,okakuun kuutsauslkokouka€saa Y-uonna 1946 on kcskusteltu

vllkkaagti kanealll.etuttealekyeynykgcotlir Jonka sLuetL ll.llo

l?antlncn. på.ätetttln lähettäå kalkllle työväenprd.ueldeVtälål/

lrunnllle vetoooue , ettii be ykainle}taostl ryhtylglviit *Jnunan

aalnittua kys5rnyetå. Ltgåkst pätitettl.ln läbcttää ktrjeloä $ÄlirI1e,

että qyUrktn se ryhtylal volnakkaattl aJauaan kansaUlrtuttaulsta.
I:onlln qulhln tåirkelrlla lcyeynykalln oD oaaaton taholta

puututtu. HB. koko aaata k[ielttävät kLrvrcal,catsn neuvottcl.u-

kokouksct ovet gaanest alkunaa osaatou clolttesgta. Kun ogagton

Jöeontä oa n3rörkin ocalll.etunut naataksglttävttn paLkka- !a
työcbtoaruvottclulhtnr on re saanut tunuustusta rcsaseutuocaetoJen

taholtar Erära8 ogagton tslnlntakertouukeeEra sanotaaaklnr ;Bräänä

EtaatrEG vanhlapaaa arulatttoaastona on toi.nintanue tullut lkåän,
kuln ectkuv:aket nuoreosrtlle Ja pLencnnllle klryeE$1eetgn osåq-
tollle. fåaä velvolttaa ogaEtooue Jäocalä tololuaan nlln,
rttresr tätö såaaaanoc luottanusts ncart6r.

$oe+s Jälkclgrnskln alkane on Jöecnl,atön krrhludssra tagah-
tuaut rtltonuEale, Jolitcn Jobdorta oa tlgtyuyt qybtyå Inrlngidol-
lletta tolarap1trlrtla. Vuoqna 19{? on. Raunen otegto ol1 låbtt-
töqtt orcetollc kl,rJrlaån, Jorre ryyttl ole.toon nuuttanutts
Y' Etlrllrtltr .Dltstlrlllll.ete hEttöt..ltå. Arlea tutkLttlla 1a
etrrt6 tolor tltol, rafrreu vrroltulltto

tllub;rB tlrrf,tuogcttrlurta tanrttlla ryörlln renrre
frhfltlr 

'|Fd,hl IrJö Rtlplrellr. yarolttrlrrrtr rt hftrnlrrn
',{$p1 .tffllr tr ![ rtllrn ry&rrrtn tull lt|[r:d nlrfta r.:llto_
ffr1,i#,l ,S$[m lonrlte *cttrttur JfruWårrtt.

ffi llbtltt ildn rrnttlrltrtra trloltr rttl.r
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törkolistä e ntitoverllllecata käyttåytyntecctä,. i:onlcn tutktauatrn
Jslkecn osaston kokoua crotti Flrhogen jäacrlyydcstäan. iyöb,c'i'rln
aiaialttu FLrhonen anol uudcotaan Jäeeaekol giåcyå ooaatoon. iiun
k4v1 seltrllle r Gttå Plrlronea o11 eopl.nut k3rsccssllollccn *sian,
h;vttkeyttlln hånet osaston Ji{eonJyteetrr

yuonn,r i949 pöytåklrJoleta näkyy, ettå elr1o1n on *yöekln
Jäeeqyyilegtä eroltctu Anttl llieslura ja |nnt Hcrulncn. yil^eksl
nalnltun crottnqlgea Eyynåi näRyy olevan caålrahelLleyyr pohJa_
rahoJen Jaoesa. yarcln t1rua Juttu aettul rmonna 1953, cllrola
nlnlttuln palJaetul, että useita rnroela saastoo puhecnJohtaJaaekln

telainut tI'c. Rantaaea o1t eyylLlatyqyt elvoelllayyrlhokrern ala-
1käleten tyttöJen kanesa. Åeian tultua Julkt bäa bett eroltctti,tn
ogaeton tolnlkunnaota Ja n'lota luottaouctohtåvlgtE.

Pollltt1een valnon kohtcekal ryrat luhrlaat osaetoa Jäecnct
Joutuaeetr Joekl'n se on eneErBån Jobtunut hel0än tolnlnneetaan ty6-
väen polllttlsclla llnJa11a. Euton al.kalccnnsrta tolnlatakcrto-
aukseste tloeaeer eal buonattaya näärå oeaaton Jäerntä gurtosusa
luokkesode,n ygtoydcagåi Y. 1918. Targlnkln tcloltettuJen Ja nälkätin-
nääatyasl,dca Eåårå olcl huoqattevs. Kcrtoeusvuod.a r9a, aluma
o11 oeaeton Jä.rntä vruHrarca pol.tlttldata qytrtå g, Jolata -.o_
don alrane yalnutulvatr E[. Kohkor J. suonlarar HJ, Kt"lr8btl,
0. Holaoarn Ja l,lndltrla. Vanlllaan Jålvgt t6jlpn 19lE altulnt
tr'F' llolnl Jr Kr TerJakrr nlå slroLtr BorlaLlrtlra ?yurtragroluera
geleltr tucdttu Dai.l Ka.noun. Erlrtå vrlnutrrrlvat Holr Ja vrr-
,rrb l9e6 ål Krnon r L927, olartoon br urttylvöt rudlrll6n h.t1
rr1lf,iltrlrr Jllllra.

ftm Lgn tolrrln1rurtlln rrmr, Jlllma työlli,rtrn Jmtlc-
, Vdtb onttoa tllytrtlrJetlte r1 bf,ytlru lllvllb
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'1;tttot ,Irlrlf rlrrfttrh.il, oa ormtol lcbnlrtr
ttrtlr Ftrlrrrl!.r nnflt|.llrt.! Jårcrtr Jl rrlb

ttllra olbEtrniltnhrh[rn. Jlrbrl vroln rg3,


