PAPERI 17 (NORSKA 17) HISTORIA
Sunnuntaina 07.04 1907 pidettiin ammattiosaston perustava kokous, Kokouspaikkana oli O.Nybergin
keittiö. Perustavan kokouksen pitopaikka oli erikoinen, mutta kokouksessa mukana olleet 15-20 henkilöä
sinne kuitenkin mahtuivat. August (Kusti) Rissanen, joka 17-vuotiaana oli mukana tässä kokouksessa
muisteli kokouksen kulkua; "siellä oli joku liiton mies, sihteeri kait' (Emil Viljanen), joka niitä sääntöjä
esitteli. Mutta todellisena puuhamiehenä oli Norskalla Matti Ala-Jääski, joka minutkin sai puhuttua
mukaan. Matti oli pieni, mutta sitkeä toveri, hiljaa se puhui osaston perustamisesta, kävi mies mieheltä
koko porukan lävitse, kierrätti sen jälkeen perustamista valmistelevaa jäsenten koemerkintälistaa, johon
tulikin useita kymmeniä nimiä."
Huhtikuisen illan hämärtyessä, kokous jatkuu Arvid Nybergin keittiössä. Vahva-arominen piipputupakka
lisää savullaan ilmapiirin miesmäistä tukevuutta. Keittiön jykevän puisen pöydän ympärillä kadulle päin
avautuvan ikkunan edessä istuu kokouksen puheenjohtaja Matti Ala-Jääski, vieressään Johan Majonen ja
Emil Viljanen. Pöydän päissä istuvat Kotkan Ty:n ammatillisen paikallisjärjestön järjestösihteerit Jussi
Nurminen ja Arvid Nyberg. Kamarista tuoduilla tuoleilla istuvat V. Iisakkala, Vilho Valli, K. L. Luukkonen,
sähkömies Kalle Haapaniemi ja K. Koskinen. Hellan viereisellä penkillä istuivat seppä Ville Elomaa sekä
rakennustyöläiset Erik Suikkala ja Hjalmar Lyytinen. Ovensuussa puulaatikon kannen jakavat istuimekseen
A.Silvola ja August (Kusti) Rissanen, 17-vuotias aputyöläinen, hänen vierellään koneenhoitaja Vilhelm
Grönlund. Jussi Nurmisen lausumien kokouksen avaussanojen jälkeen aukenee ovi ja sisään astuu Mauritz
Paljakka, Hallan selluloosatyöläisten ammattiosaston puheenjohtaja. Hän saapuu tuomaan tervehdyksen jo
toimivalta veljesosastolta. Arvid Nybergin vaimo, joka on kamarissa istunut neulomassa tuo Paljakan
istuimeksi ompelukopan, kun varsinaiset istuimet ovat loppuneet.
Liiton edustaja Emil Viljanen selostaa rauhallisella tavallaan nuoren liiton pyrkimyksiä, järjestäytymisen
merkitystä ja jo saavutettuja voittoja työehto- ja palkka-asioissa. Puolisen tuntia myöhemmin on siirrytty
käsittelemään perustamista ja mallisääntöjä. Matti Ala-Jääsken esitys yhteisen osaston perustamisesta
Gutzeitin ja Hovinsaaren Nedrumin selluloosatehtaalaisille sai yksimielisen kannatuksen läsnäolijoilta.
Osaston järjestysnumeroksi tuli Emil Viljasen esityksestä n:o 27. Ensimmäiset selluloosa-alan aktiivit olivat
marssineet sisään työväenliikkeeseen. He perustivat ammattiosaston ja alkoivat valmistautua kamppailuun
kotkalaisten selluloosatyöläisten elinehtojen puolesta. Huhtikuun seitsemännen päivän, sunnuntain ehtoo
kallistuu yöksi, kun vihdoin viimeiset kutsuvieraat lähtivät Nybergin keittiöstä. Uudet tavoitteet kiehtoivat ja
jännittivät mieliä.

