
Luettelo
leipäkorttien jaossa noudatettavasta ammattiryhmit-

telystä ja -nimikkeistä.

Lokakuun 1 päivänä 1941 voimaan tulevien ostokorttien jakelussa käy-
tettävissä anomuslomakkeissa (KH- lomake N:o J 123) on varattu tilaa työn-
antajan täytettäväksi siinä tapauksessa, että asianomainen työntekijä anoo
muuta leipäkorttia kuin kevyentyönteki jän korttia. Milloin työntekijä haluaa
saada työnantajaltaan todistuksen suorittamastaan työstä, tulee työnantajan
siis täyttää kysymyksessä oleva anomuslomakkeen kohta.

Täyttäessään tätä anomuslomakkeen kohtaa, kehoitetaan työnantajia
käyttämään niitä ammattinimityksiä, jotka esiintyvät seuraavassa luettelossa,
mikäli siinä esiintyy ammattinimitys, joka vastaa asianomaisen henkilön suo-
rittamaa työtä. Luettelosta puuttuvat nimittäin vielä useat ammattinimitykset,
joita poikkeuksellisten olojen vuoksi ei yrityksistä huolimatta ole onnistuttu ajoissa
saamaan.

Ajurit (henkilö-).

Asfälttiteollisuus:
asfalttityöläinen
haravamies .. .

katukivittäjä
kattohuopatehtaan työntekijä
kattohuopatyöläinen

käsi jyrän vetäjä .

mosaiikkityöläinen
pistäjä

konemies

Autoalan työntekijät:

autoasentaja

saumaa ja
sementtityöläimem

autonkiilottaja
autonpesijä . .

huoltoaseman myyjä
koripuuseppä

autonrasvaaja

puu- ja puuhiilikaasutinasentaja
sylnterinporaaja
sähköasentaja
valssaaja ...

Muut työläiset kts. metalli- tai
puusepänteollisuus.

Asiapojat. Autonapumiehet.

Autonkuljettajat (henkilö-).Asiatytöt.
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Eineskeittiöt:

emäntä
juuristyönteki ja
kaalikääryl. paistaja
kalatyöntekijä
kattiloiden pesijä
keittäjä
uylmänruoanlaittaja
laatikkoruoantekija
leipuri
paistaja
pakkaaja
savustaja

eristysmuottien valmistaja
eristysputkien valmistaja
lämpöjohtoeristäjä

Eristysliikkeet :

Elokuvatuottajat:

lämpöjohtoeristäjän apumies
varastotyöntekijä

elokuvaaja
„ apulainen

järjestäjä
kirvesmies
koneenfcäyttä ja
kuvausapumies
kuvaussihteeri
laborantti ....

halkojen pilkkoja

Halkosahat:

pinoja

laboratorion esimies
lavastaja

sahuri

Hammasteknikot.

leikkaaja
maalari .

ompelija
puuseppä

maskeeraaja
ohjaaja . . .

Harjatehtoot:

puvustonhoitaja
siivooja

harjatyöntekijä (konetyöläinen)

sähkömies
vaatturi

kampaaja
kapparit
liipparit

„ kantaja
jyrsija

varastoapulainen
varastonhoitaja
verhoilija

puutyöntekij öitä, konetyössä
„ kiillottaja
„ kirvesmies

poraaja
raaka-ainejalostoja
rautasorvari
remonttimies
sahuri

sivelintyöntebijä, hienosivelin

~ karkeasivelin

siivooja

työnjohtaja
sorvari

äänittäjä

varastonhoitaja .

varastotyönteki ja
viilari

ottaa osaa työhön

Eristysainetehtaan työntekijät. Hattutehtoot:

alkuvormauskonetyöntekija
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hattuvormaus- ja prässäystyön-
tekijä

karstakoneen ja kehruukontyön-
tekijä

kehruukoiden apulaistyönteki ja .

Hiomakivitehtaat :

kiiloituskonetyönteki ja
kuivaus- ja kovitustyöntekijä
ompelija
r aakahiontakonetyönteki ja
sekoituskonetyönteki ja
vanutuskonetyöntokij a
vemytyskometyömteki ja

jauhatus

kovasimem pakkaus
kovasimen, teko
sirkkeli sahaus

vär jäyskonety önteki ja

Henkilöhissinkuljettajat.

kivien nosto .

kivien sahaus

Hienomekanikot.

Hierojat.

anturan meistäminen
anturan neulominen
anturan puristus .. .

Hierojattaret.

Jalkinekorjaamon työntekijät.

Hiilihappoteollisuus :

Jalkinetehtaat:

anturan asetus

autonkuljettaja

anturan hiertäminen, silitys
anturan hiestaus

hiilihapposäilön täyttäjä
koneenkäyttäjä & korjausmies .

lämmittäjä

anturan kiillotus
anturan liimaus

peltiseppä
työnjohtaja

Hiivatehtaat :

tynnyrintekijä

anturan silotus (Glettaus)
anturan syrjäys
anturan värjäys
eteenveto

hiivanpakkaaja, (kone)
hiivanpakkaaja, (käsi)
hiivan valmistaja.

jäykkeen harsiminen .
jäykkeen neulominen
jäykkeen ohentaminen
jäykkeen sitkaus . . ..

huovan leikkaus

kantiom kursominen
kamtion naulaus ..

kaarrekappaleen kiinnitys,
kaarrekappaleen leikkaus
kaarteen ohennus

kapitus
karsiminen

koputus

kierteillä kiinnitys, ruuvaus
koneleikkaus

mallasta ja,
perunankärrääj a
spriin polttaja
varastomies ...

koputus muodontaminen
koron altasilitys
koron asetus
koron edestäleikkaus
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koron edestäsilitys
koron hiertäminen
koron hiestaus . ..

koron kiillotus .. .

koron kiinnitys ..

koron kursominen

pohjan puristus
prässäys ......

koron liimaus .

koron paikkaus
koron rakentaja
koron värjäys .

koukutus

puhtaaksileikkaus .

puuboron päällistys
päbiön liimaus ...

päkiön täyttö

kovikkeiden listaus
kranssitus
kumikoron naulaus ..

kumilapun puhdistus .

kumilioksen veto uraan
buvionpiirtäminen ...

rengastus
reunobsem neulominen

kääntäminen

päälisosien neulominen
päälistenleikkaus

langan solmiaminen
laskeminen
lestin järjestely .

lestin poisto ....

lestin sisäänpano
lestitys

läpineulominen
lävistys

päälisnahan kantaja
päärmäys

liistraus

nastilapun kiillotus
nastitus

ramdimpääm viistoitus
ramdim tasaus

randin vasaroiminen
ranssin kovertaminen
ranssin oikominen . .

nauhotus
naulaus .

reunoksen vasaroiminen
reunospään viistoitus .

reunossauman tasaus ..

ritsaaminen

naulojen poisto
naulojen pistely
neulominen käsin ja pikilangala
ohentaminen

sauman vasartaminen
sitkaus

ompeleen kiillotus ..

ompeleen painaminen
osien numeroiminen .

pilkitseminen

syrjän kiillotus
syrjän kursominen
syrjän mustaus ..

takaa kiinnitys

syrjän vahaus ja kastelu
syrjän värjäys
särmän kursominen

tahasauman tasaus
uran sulkeminen .

uurrostaminen
uurteen avaus
vasartaminen

pinkominen

vuorien neulominen
vuorien oikominen .

vuorin leikkaus ...

vasartaminen ja silitys
viikaus

pinkopohjan kiinnitys
pinkopohjien valmistus
pinnehtiminen

välilappujen leikkaus
yliveto

pohjanahan kantaja äärrostaminen
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Junailijat.

Junamiehet.

Kaapelitehtaat:

asentaja

kuparilangan peittaaja . ..

kuparinlangan puolaaja ..

kuparilangan tinaaja ....

kuparilangan välivetäjä ..

kupariosaston aputyöläinen
kupariosaston työnjohtaja
käyttöasentaja

apuasemtaja . .

automapumies
autonkuljettaja

laboratorioapulainen
laitosmies

dynamolangan emaloija
dynamolangan kehrääjä
dynamolangan puolaaja
dynamolangan tarkastaja ...

dynamo-osaston aputyöläinen
dynamo-osaston työnjohtaja
eristysaputyöläinen

lyijypuristinaputyöläinen
lämmittäjä

eristyskeittäjä
eristysosaston työnjohtaja
eristyspelittäjä
eristysputkikiertäja
jyrsijä

lyijykaapeliaputyöläinen
lyijykaapeliarmeeraja ..

lyijykaapelitarkastaja . .

lyijyosaston työnjohtaja
lyijypuristimajaja

koekenttätyöläinen

krarupmittaaja

korjauspajan työnjohtaja
krarupkehrääjä

kumikaapeliaputyöläinen
kumikaapelin armeeraja
kumikaapelin: kertaaja .

kumikaapelin koettaja .

kumikaapelin korjaaja .

kumikaapelin kylästäjä
kumikaapelin lieristäjä .

kumikaapelin mittaaja .

kumikaapelin palmikoija
kumikaapelin puolaaja .

kumikaapelin tarkastaja
kumikaapelityönjohtaja
kumikaapelin vulkanoija
kumivalssaaja

paperileikkaaja
puhelinkaapelikertaaja .
puhelinkaapelinpnolaaja
puhelinkaapelitarkasta ja
puhelinlangan eristäjä .
puhelinlangan puolaaja,
puhelinryhmäkertaaja .
pumpulilangan puolaaja
seppä
siivooja

sorvaaja
vahvavirtajohdin eristäjä
vahvavirtajohdin kaapelikertaaj a
varaston apul. hoitaja

varaston työläinen
vartija

varastonhoitaja

Kadunrakennustyöläiset (paitsi
kadunkivittäjät).

kupariköyden kertaaja .

kuparilangan etuvetäjä
kuparilangan hienovetäjä
kuparilangan hehkuttaja

Kadunkivittäjät.

Kahvipaahtimot:

keittiöapulainen
keittäjä
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maustepakkaaja
kahvin lähettäjä
kahvin pakkaaja
kahvin vastaanottaja
koneiden asentaja .

paahtoja
paahtamon apumies ..

pakkauskoneen hoitaja
sekoittaja,

aputyöntekijä

varastomies

sekahedelmäpakkaaja
teenpakkaaja

filmin montteeraaja
kehilöntekijä

Kaivertajat.

painaja
piirtäjä

kivipaimaja kivi- jalaakapainossa
korehtuurin vetäjä

Kaivosteollisuusty oloiset.

kuparoitsija .

käsinlatoja ..

limotypelatoja

Kalastajat.

Kattohuopatehtaan työntekijät.

matriisin puristaja
metalinsulattaja
monetypenäppääjä
monetypevalaja .

Kauppa-apulaiset.

Kehysliikkeen työntekijät.

postittaja
netuseeraaja

Kellosepät.

Kemigrafiset laitokset (kts.
kuvalaattalaitokset.)

rotetiorulamies
rotatiopainaja .
sitoja
stereotypia-apulainen
syväpainaja
syövyttäjä
taittaja ..

Kenttäupseerit ja -aliupseerit.

taittaja sanomalehtityössä
tiikelipainaja
valmistaja

varastomies
yli viejä . ..

valmistaja, sanomalehtityön,
valokuvaja

Kirjansitomot:

aputyöntekijät:
mies
nainen

kirjansitoja
kirjojen ja aikakauslehtien leik-

kaaja
Keramiikkiteollisuus (kts. pos-

liini- ja keramiikkiteollisuus.
kultaaja

alistaja

Kirjapainot:
paperinleikkaaja,

apulainen Kirjeenkantajat.
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Kiviteollisuus:

hakkuri (kone-)
hakkuri (käsin)
hioja
laatikkoonpanija
kaivertaja ....

kettinkimies
kivisahuri
kivisahurin apulainen
louhija
louhimon etumies
pakkaaja

Kotiompelijat.

porari
pörrämies
rusnari .

santapuhaltaja

Kulta- ja hopeasepänliikkeet:

hioja
hopeaseppä

Klichelaitokset (kts. kuvalaatta-
laitokset) .

Koneasentajat.

hopeankiiloittaja
hopeoitsija
kaivertaja
konemies
kultaseppä
painaja .

Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu).

Konehihnatehtoot:

Kumikorjaamot:

vulkaniseeraaja (autorengas-kor
jaaja)

konevaskaaja
leikkaaja ..

liimaaja
pesijä •

aineiden leikkaaja
aineiden valmistaja
aputyöntekijä ....

venyttäjä

Kumit ehtoot:

autonrenkaan pakkaaja ..

autonrenkaan tarkastaja .

autonrenkaan tekijä
autonrenkaiden paloittelija
auton sisärenkaan tekijä .

hioja
kalanter inhoitaj a
kalanterinhoitaj an apul äinen
kalossityöntekijä
kansittaja
kemikalioiden punnitsija
ketlaaja
koneenhoitaja
konevalmistaja

Konemestarit.
koronirroittaja
koronleikkaaja
koronpaisitaja
koronpakkaaja
kuivaaja

korkojen leikkaaja
koronhioja

Korintekijät.

kulmanleikkaajaKotiapulaiset.
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kuminpunnitsi ja
kuminvetäjä ..

kumiromujen pesijä
kuminomun lajittelija
kutoja
käsin valmistaja
lajittelija ....

leikkaaja
letkukoneen naist.
lämmitysvalssimies
maalaaja
mineraalien punnitsija
murskaaja

vulkaniseeraaja
vuoromestari .

nitoja

nastottaja
neuloja .

paistaja
pakkaaja (lähetysosaston)
pallojen pakkaaja

Kuorma-ajuri.

parsija
polkup. renkaan pakkaaja

polkup. renkaan tarkastaja
polkup. renkaan tekijä . ..

puhdistaja
puolaaja

Kuorma-autonkuljettaja.

Kuvalaattalaitokset:

raffineerivalssimies

kuvalaattojen asentaja
puuseppä

raffineerivalsisin apumaimen

regen. kattilan apunainem
riisuja

retuseeraaja
syövyttäjä
valokuvaaja

saapastyöntekijä
sekoituskonemies
sekoitusvalssimies
siivooja

Kätilöt.

Köysitehtaat :

stanssimies
taivuttaja
toukomies
tarkastaja

kehruukonety önteki ja
köydentekijä

raaka-ainemuokkauskonetyönte-
kijä

leikkuukonetyönteki ja
punontakonetyöntekija

tavaran lastaaja
tuubintekijä . .

tuntikirjuri
työnjohtaja

rullaus- ja ker imäkonetyönteki ja
remonttimies

varastoapulainen
varastonhoitaja

valssimies

Laatikkotehtoot:

asettaja
höyläri

varastotyöläinen
verstasmies ...

höylärin apulainen
lautatarhatyöläinen
lautojen kantaja ..

naulaaja
niputtaja

verstasmestari
viimeistelijä .
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raudoittaja
sahuri
sahurin apulainen
särmääjä
särmääjän apulainen
tasaaja
vastaanottaja

Kts. myös pahvikotelotehtaat.

Jjobor■antit.

Laivamiehet.

lasinlastaaja
lasinleikkaaja
lasinnoukkija
lasinpuhaltaja sähkölampputeh

taassa
lasintarkastaja
leimaaja

Lasinhiojat (kristalli- ja talous-
lasi).

Laivanlämmittäjät

Lasinhiojat (lasilevyj en).

lämmittäjä
mattaaja

.

maalaaja
mallipuuseppä
merkkaaja ..

Lasinleikkaajat (rakennuksilla).

Lasinleikkaajat.

mittaaja
mähkimies

Lasitehtaat:

pakkaaja hiomossa
pesijä

hapottaja
hioja ...

planaaja ..

poraaja ..

postipoika
puleeraaja
pumppaa ja

hyttiapulainen
hytin siivooja
kaasumies .

..

prässilasin painaja ..

prässilasin aloittaja .

prässinlämmittäjä . .

puumuottien veistäjä
rautamuottien apul.
rautamuottien tekijä

kaivertaja

remonttimies (seppä, uuttaaja)
savityönteki ja
sekatyöläinen
seppä

sulattoja
sulattaja, pakottimessa
sähkömonttööri

sepänapulainen
sorvari

särmäämötyöläinen
tarkastajakantaja puhaltimossa

kanttaaja tarkastamonapalainen
tekstaajakirvesmies

konemies
kuulaaja
lasinkatkaisija
lasinkuljettaja

työnjohtaja
ulosottaja varastossa
uunin hoitaja.
uunin lämmittäjä

4880, 41
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uunintyh jentäja
upokkaantekijä
upokkaantekijän apul.
varastoapulainen
varastomies ikkunalasitehtaassa

(laatikontekijät, lasinkantajat,
pakkaajat, lastaajat)

viilari
vormunpitäjä

Lastuvillatehtaat:

höyläri

sokerileipuri
taikinantekijä
työnjohtaja .

lastaaja ■
paalari .

puunkärrääjä
sahuri

ulosveto- tai kiintoarinauuneissa
työskentelevä paistaja

sekatyömies

Leimasintehtaat:

Liimat ehtaat :

leimasinlatoja
leimasintyöläinen
konekaivertaja . ..

teräs-konekaiverta ja
vulkanoitsija ....

karvanpesijä . .

lihan jauhaja .

liiman keittäjä
liiman leikkaaja

viilaaja

Linja-autonkuljettajat.

Leipomot:

aputyöläinen
automaattiuuneilla työsk. työn-

tekijä

Luotsit.

Inssimies

Luujauhotehtaat:

aputyöläinen

koneissa työsk. työntekijä

bens. keittäjä (luunkeitt.)
liiman keittäjä
liiman lajittelija
lämmittäjä ...

pesijä

käsin leipova leipuri

leivän kuivaaja

murskaaja
mylläri ..

kääri ja

rasvan eroitta ja
säkittäjä
lyijyvalkoistehtaan työntekijät

kts. väritehtaat.

Lämmittäjät (ellei muualla
mainittu).

lähettäjä

Maalarit (ellei muualla
mainittu).leivän laskija

nousutushuoneiden hoitaja (ras-
kimies)

Maanviljelyskonetehtaat:

pellinpuhdistaja
aarporari
asentaja
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asentaja (puristamossa)
höyläri
koneiden kokooja
konepuuseppä . .

kupariseppä
kursoja ...

lautatarhamies
maalaaja
mallipuuseppä
ohuenlevyn seppä
paksunlevyn seppä
penkkipuuseppä ..

porari

kuormaaja

prässääjä

lakritsinkeittäjä
lakritsityönteki ja

sekatyöläinen
sorvaaja

lakritsipuristintyönteki ja
lakritsinvalaja

takoseppä
takosepän apulainen
uuttaaja

makaroonipakkaaja
makaroonipuristintyönt.
marmelaadityöntekijä .

pastilityöntekijä

varastomies
viilaaja ...

Maataloustyöntekijät.

puuterinvalaja
raepakkaaja .

raetyöntekijä
rasiatyönt. . . .

Makaroonitehtaat:

makaroonin kuivatta ja
makaroonityöntekijä .

osastonhoitaja

siirapinkeittäjä
suklaatyöntekijä ...

taikinansekoittaja .

taikinanvalssaaja . .

tavarantarkastaja .

tavaranvastaanottaja

puristuskoneen hoitaja
taikinantekijä

Makeistehtaat:

tölkkipuristintyönteki ja
varastomies

tilaustenulosottaja (tav. kokoo
minen til. per.)

karamellinkeittäjä .

karamellikeittiötyönt.
karamellinkäärijä

karamellivarastontyönt.
karamelliverstastyönt.
keksinpakkaaja

karamellilaatikonpakkaaja
karamellinpakkaaja

31allas juomat ehtaat
jäähdyttemöntyöntekijä . . . .

keittämömtyöntekijä
kuljetustynnyrien pesijä . . .

kuljetustynnyrien täyttäjä .

kuljetustynnyrien ulosanteja
käymiskellari
mallastaja

täytettyjen olutlaatikkojen ulos-
anto

oluenkuljettaja
oluenlaskija . .

olutsuodatintyönteki ja

Mallastehtaat (mallastamot):
Mallasmestari (työhön osallis-

tuva)

varastokelari

keksityöntekijä . .

konvehtipakkaaja
konvehtityönteki ja

mallastyöntekijä
siivooja
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Mallipuusepät.

Makkaratehtaat:

aputyöntekijä, mies
aputyöntekijä, nainen
esimies
etumies (työhön osaaottava)
keittäjä
kepilepanija .

laatikon pesijä
lihanleikkaaja
mylymies (lihanjauhattaja)
pakkaaja

lähettämöntyönteki ja
lämmittäjä
mehutyöntekijä

ruiskuttaja
savustaja
sekotta ja
siivooja .

osastonhoitaja ja mestari
pakkaaja
puristimenhoitaja

sitoja

suolaaja
suolityöntekijä
varastomies ..

säilykeosastontyönteki ja
varastomies

varastonhoitaja

Margariinitehtaat :

astioiden tyhjentäjä

Markiisitehtaat:

jäähdytysrumpujen hoitaja
kirnujen hoitaja

markiisinasentaja .

kuormapeiteompeli ja
markiisiompelija . ..

koneiden huolto ja korjaus
laatikk. valmistus
laatikk. sulkeminen
lapioiminen

Meijerit:

lastaaja ja purkaja
pakettien vastaanotto
pyykinpesijä

astioiden pesijä
elevaattorin hoitaja
etumies

raaka-aineiden sulatus
sekoituskonetyöntekijä
suolaaja

juuston tekijä ~

jäätelötyöntekija
kansien avaaja
maidonlähettä ja
maitoastioiden elevaattoriin siir-

täjä
pastöroi ja
pesukoneen hoitaja
separoija
tahkojuuston suolaaja

varastomies

tarkastusmaito-osaston henkilöt
vaakaan tyhjentäjä

voih valmistaja

vaivauskoneen hoitaja

Metalliteollisuus

ahjohitsaaja
ammussorvaaja
apumies

aarporari

keittäjä, mies .

keittäjä, nainen

Marjanjälostustehtaat.

apulaiset, valimossa
asentaja

korjausmies heijariseppä
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hioja
hitsaaja (kaasu-sähkö)
höylääjä
jyrsijä

kaasuhitsaaj a (uuttaaj a)
karkaisi ja
kassakaappiseppä
kattilaseppä ....

kiillottaja .

koekäyttäjä
koettaja ..

konekokoo ja

seppä

konemuottaaja (valimossa)

konetyöntekijä

sepän apulainen
sorvaaja

kromaaja

sähköhitaaaja (uuttaaja)
sähkösulattimotyönteki ja
taospuristaja

kupariseppä
kursoojat .

köysittäjä
langansitoja
kutoja
vihlaaja .

levyseppä
läkkiseppä
maalari ..

tarkastaja

maasuunityönteki ja
mallipuuseppä ....

tasapainoittaja
teränasettaja .

terästäjä
työkaluviilaaja

martinlaitostyönteki ja
märkähioja

uunimies (valimossa) .

uuttaaja (kaasu-sähkö-)
varastomies
vasarankäyttäja
valaja

niittaa ja
niklaaja
ohutlevyseppä
pesijä

valssilaitostyöntekij a
viilaaja

poraa ja

Sort taaja

galvanoimistyöntekija

puhdistaja (valimossa)
puristaja

puhdistaja

Metalliteostehtaat:

kiilloitusrumpuosaston työntekijä
kirvesmies ja puuseppä

putkiseppä

metallivalurin apulainen
metallivalurit

metallinkiilloittaja
metallihioja

putkiasentaja
putkityöntekijä
puuseppä

niklaamon työläinen
painevalukoneem työläinen .
puristajat (konepuristimil] a)
rautavarastotyöläinen
sepän apulainen
seppä

työkaluviilaaja
varastotyöläinen
viilaaja,

sorvaaja

viimeistelyosaston työläinen

päällelyöjä
ranankul jettaja
revolverisorvari
rihlaa ja

Metsä- ja uittotyöläiset.

Metsänvartijat.
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Myllyt.

a) Kauppamyllyt:

.apumylläri
lastaaja ja purkaa ja
lämmittäjä
mylläri
paketoija .

pakkaaja .

peltiseppä
puuseppä .

siivoojatar
sähkömies .

säkittäjä ..

varastomies

kintaan tdkkaaja
konefcorkkaaja .

koimeprässääjä .

konenäkkääjä
fconesilitys

b) Muut myllyt:

mylläri

konevaskaaja
borbbaus ..

myllärin apulainen

Myymäläapulaiset.

bostutus
krominahan viimeistelijä
kuivaus

Nahkatehtaat:

'kuljettaja
kypsemmys
kärrääjä .

bäsdsilitys

apreteeraja
hakkurin, käyttäjä
halkaisu

lammasnahan hiominen (mirk
laus)

harjaus

lammasmaham kostutus
lammasnahan kuivaus
lammasnahan lajittelu
lammasnahan mittaus
lammasnaban naulaus

hiominen
kaavaus
kalkitus
karvonta
kastelija

kiillotus (kone-)
kiillotus (käsi-)

laitojen leikkaaja
laskumies

lammasmaham rasvanpodsto
lammasmaham syrjäys . ...

liotus
mankelifconeen käyttäjä
mankelity önteki ja ....

muhaaja
mylläri
naulaaja
ahemmus
oikominen (kone-)
oikominen (käsi-)

käyttäjä

parkkinahan kiillottaja

pankkinahan kostuttaja

kiiltonahan lakeeraus .

kiiltonaham leikkaus ..

kiiltonahan, liippaus ..

kiiltonahan pingotus ..

kiiltomaham pohjaus ..

kiiltonahan rasvanpoisto
kintaan leikkuri

parkkinahan puhdistuskoneen

parbhinahan nasvaaja
parbhinahan räbbääjä

parkkinahan vaskaaja
peittaus
pesijä .

prässäys
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pummimies
pummimies turkistyössä
purkaja
pöytävärjääjä
rasvaaja ....

ruiskuvärjääjä
sielkäinten leikkaaja
siilimies
siivooja

sivomta
suolaaja
turkisnahan kaavaus
turkisnahan kalkitus .
turkisnahan liotus . .

turkisnahan prässääjä
turkisnahan värjääjä
tuusaaja

vuotanahan pehmitys
vuotanahan prässääjä
vuotanahan rasvaaja .

vuotanahan silitys ...

vuotanahan valkaisijat
vuotanahan venytys (träkkäys) .

vuotanahan vuolu (plankseeraus)
vuotanahan värjääjät (käsin) .

vuotanahan värjääjät (suihku-
tus)

tynnyriin ies
vasikannahan oikominen .

vasibannahan kiillotus ...

vasikannahan kostutus .. .

vasikannahan kuivaus ...

vasikannahan martioiminen
vasikannahan mittaus
vasikamnahan naulaus
vasikannahan syrjäys
vasikannahan venytys
venytys (käsin) ....

vuotavaraston työntekijä
vuotevärien vetäjät, ...

venytys (koneessa)
viimeistely

värjäys

Kts. jalkinetehtaat, konehit-
sausitehtaat, satulasepät, turkis-
teollisuus ja valjastehtaat.

vuodan naulaus
vuodan pingoitus
vuodan värjääjä,
vuolukoneen käyttäjä
vuotamahan huonekalunahkatyö
vuotamahan kostutus

Nuohoojat.

vuotanahan kuivaus . .

vuotanahan kypsentäjä
vuotanahan lajittelu ..

vuotanahan laskijat ..

vuotanahan martinointi
vuotanahan mittaus' ..

vuotanahan naulaaja .

vuotanahan ohennus ..

Ompelijat. Kts. kotiompelija
sekä puku- ja kappatehtaat.

Pahvikotelotehtaat :

kantaja

nitoja

kartomkimesteri
leikkaaja

vastaanottaja

Pakettiautonkuljettajat.

Palosotilaat.

Paperitehtaat:

vuotanahan, oikoja (vaskaaja)
erikoiskoneen käyttäjä
hollamterietumies ....
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hollanterimies
hylsintekijä

.

hylkypaperin jauhaaja
kalanterimies
koneenkäyttäjä
koneenkäyttäjän apulainen
liimankeittäjä
leikkuukoneen käyttäjä
lumpunlajittelija
lumpunkeittäjä .

paalinpakkaaja .

paperimlaj itteli ja
paperinlaskija . .

prässipoika

konehäkilöitsijä
koneen- ja turpiininhoitaja
kuivaaja

raamintekijä
rasvari ....

kuivakehruun kehrääjä

kuivakehruun säätinhuutaja
kuivakehruun säättiläinen .

kuljetustyöläimen

riisinleikhaaja
riisinsitoja
rotatiorullaaja
rullamies
rullampakkaaja
sylinterimies .

sähkömies ....

valkaisija

kutoja
käsihäkilöitsijä
laitosmies

....

valkaisunesteen tekijä

laitosmiehen apulainen
langanvalkaisi ja
langanvärjääjä
liistaaja

Parturit.

Pellavatehtaat :

luoja

maalari
muurari

lähetysosaston työläinen
lämmittäjä

ajomies

märkäkehruun kehrääjä

anniskeli ja
apukehrääjä
apukertaaja

märkäkehruun säätinhuutaja
märkäkehruun säättiläinen .

ompelija
pakkaaja
parsija .

aputyöläinen (kutomo)

pisteli ja
punoja
punttaaja
puolaaja
putkityömies

puuseppä ..

roovikehrääjä
rullaaja .. ..

raaka-ainevaraston työläinen
rasvaaja

seppä, päälle lyöjä
sorvari
siivoojaaputyöntekijä (häkilä, karsta).

kankaanvalkaisija

kerijä
karstaaja

sähkötyömies
tarkastaja .

kertaaja .
kiillottaja
kirvesmies

venytyskoneenhoitaja
viilaaja
viimeistelykoneen työläinen
vyyhtijä
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Permantopäällysteliikkeen työn-
tekijät.

Pesulat ja värjäämöt:

höyryttäjä
kiertäjä .

laskija ja lajittelija
mankelityönteki ja .

mekaanikko
merkkaa, ja
ompelija
pakkaaja

hitsari
höylääjä
juottoja

pakkaajan apulainen
pannunhoitaja ....

kaasugen. hoitaja
karkaisija

pesijä (kone)
pesijä (käsi .

puhdistaja ..

kierteen leikkaaja
kokooja

prassari

silittäjä
siivooja
tahrainpoistaja
taideparsija . .

kromaaja
kursooja .

laitosmies
lakeeraaja
levyseppä
monttööri
niklaaja, .

Piirtäjät.

poraaja
prässääjä (puristeja)

Poliisit.

putkentaivuttaja (fcäsikäyttö)
puuseppä

Poliisit (ulkopalveluksessa
olevat).

sorvari

revolverisorvari
rihtaaja
runikoviilaaja
seppä

Polkupyöräkorjaamoiden työn-
tekijät.

sähkömonttööri
työkaluhioja .

valssaaja ....

viivaaja

vannepuolaaja .

viannesuorista ja
varastotyöläinen
viilari ........

Portinvartijat.

Posliini- ja keramiikkiteollisuus

astianpimoja
jauhaja

Polkupyörätehtaat:

asentaja
kappaletavaran silotteli ja
kapselien nostaja

aputyömies
automaattisorvin hoitaja
hioja

kapselin massan puristeja
kapselin hioja
kapselin kuljettaja

4880, —41
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kapselin latojia

kapselin puhdistaja
kapselin rasvaaja
kapselin täyttäjä
•kapselin valaja
kapselipalojen kuljettaja

keramiikan putsaaja
keraamiihan valaja
konemuovailija
konepainaja
komevaluri
koristelen leikkaaja
koristeen puhaltaja
horisteleimaaja

muovailija
napimvalm ista ja
painaja (käsin)
paketeeraaja . .

koristelija
kuppimuovailija (nostaa tavaraa)

piikinpuristaja
polttaja

kupinkorvan kiinnittäjä (käsin)
kuppien liimaaja
kuppimuovailija
kuppimuovailija (uutta tavaraa)
laatikon naulaaja
lappaa ja

polttoaineen kuljettaja
polttovaununtäyttäjä .

posliininsonvaaja ....

lasittaja
lasittajan apulaiset

puristaja
raakatavaran hioja

lasituksen korjaaja
lasituspuhaltaja
lastaus- ja lossaustyöt

raabaitavaran lajittelija
raakatavaran leimaaja .
raakatavaran pesijä .. .

raakatavaran puhdistaja,
raakatavaran täyttäjä . .

rosbabuiluputben tekijä
ruukun puristaja

lautasen silottelija
lautasen silottelija (nostaa tava-

raa)
lautojen kuljettaja

saniteettitavaran hioja, . . .

saniteettitavaran valaja, . .

saniteettitavaran vaunuaja
saven antaja

massatynnörin täyttäjä
massankulj että ja
massanlapioitsija

massan sekoittaja
massan sihtaa,ja

massan puristaja

silaaja, kts. silotteli ja.
tavaran buljettaja . . .

saven jauhaja .

saven kostut ta jn
saven kuljettaja

tavaran pakkaaja
tavaran tarkastaja
tiilien kuljettaja
tiilenlatoja

muottien kuljettaja
massan vaivaaja

tiilemmuovailija
tiilenvalaja ..

tredjaajat (konetreijaaja)
treijaajat (käsin)
uunintäyttäjä
valaja
valmiin tavaran lajittelija

muottien valaja
muovaaja-apulainen, nostaa ta-

varaa
muovaaja-apulainen, puristaa

massaa lautasiin

Puhelinlaitokset:

komeistonpuhdistaja
limja-asentaja ....

koneenkäyttäjä
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linjaimsinööri
lm Jamestani
lähettäjä ..,

maalari
maaseutumefeanibko
mekanibbo
mekanibko liikkuva
metallityömies ....

puhelimverstaam työmies
puuseppä
seppä

raaka-ainevarastotyöntekijä
riktaaja

sähköasentaja
uutisasemteja
varastotyömies
vikaetsijä

silittäjä
suunnittelija .
tehtaanhoitaja
turkkuri ....

Puhtaanapitolaitokset:

autonkuljettaja
autonapumies
hevosmies ....

hevostallimies
kadunlakaisija
kasamies

työnvalvoja
vaatturi . .

valmisvarastomhoita ja

Purjetyöteollisuus:

käymälöiden siivooja
vaunumies

kollitta ja tai kuormaaja
korkinveistäjä

Pukuliikkeet :

asiatyttö

käsityöläinen (aputyöläiset)
leikkaaja (koneella)

aputyöläinen .

hihanharsi ja .

kamtimkäämtäjä
koneleikkaaja
käsityöntekijä
leikkaaja ....

leikkaaja (käsin)
ompelija (koneella)
ompelija (käsin) .

Puuhiomo- ja kartonkitehtaat

arkimvastaamottaj a (kuiva)
hioja: stetigschleiferkomeella
hioja: jarrukomeella

arkinvastaanotta ja

leikkuuapulainen
mestari

hiomon etumies
hollanterimies .

katkaisija
kantonkikoneenhoitaja
kuorija, kone
kuorija, käsin
kuorimon etumies
kokooj akoneen hoitaja
kamyrkoneen hoitaja .

kuivaamonhoitaja
lajittelija
märkäprässimies
paalari

nappi- ja napinläpikoneiden
käyttäjä

paalarin apulainen

ompelija (koneella)
ompelija (käsin) . puiden latoja

paalinpakkaaja (kartonki)
pahvinpunnitsija

raamintekijä
rasvari ....

pakkaaja
prässääjä
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raffimöörimies
rullamies .. .

sihtimies
sylinterimies
sähkömies ..

tibkusihtimies
transporttimiies

Puusepänteollisuus:

kairstakoneen terotteja
kirvesmies

heloitta ja
hiojat . .

huonekalupakkaaja
kantaja
kiilloitta ja

koneen ja turbiininhoitaja
kuivaus- ja tärkkäyskoineen hoi-

taja

komepuuseppä

kuljetustyöläinen
kutoja

kuivaamo-työläinen
kuumentaja
kuvanleikkaaja
kylmäpuristaja
lakeeraja ....

laiitosmies

lautetarhamies
puuseppä
puuso-rvari
verhoilija

laitosmiehen apulainen
langansitoja
lanbavalbaisija
lankavaraston työläinen
lankavärjääjä

Puutarhatyöntekijät.

liistaaja,
liittäjä
luoja ..

1ähetysosastom työläinen
lämmittäjä

Puuvillatehtaat:

ajomies

maalari
mule-kehrääjä
muurari ....

muuttelija
nukittaja
ompelija .

anniskeli ja
aputyöläinen
automaattikomeem kutoja
erikoislankojen fcertaaja
esikäämikoneen hoitaja ..

hienobäämifconeem hoitaja
kalalangan kertaaja

paalien avaaja
pakkaaja ....

pistelijä
puolaaja
putkityömies
puuseppä ..

päällysmies
raaka-aiinevanastotyöläinen
radtasten luoja
rasvaaja

rengashehnääjä
rullaaja koopeilta ja pupiinoilta
rullaaja vyyhdistä

kangas värjääja
kangasvalkaisija
karstaa ja

sekoitus- ja laappikonieen käyt-
täjä

sekodtuskoneen syöttäjä
seppä

karstakoneen kannujen hoitaja
karstakomeen laappiem hoitaja sähkötyömies

siivooja

sorvaaja
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saatin huutaja
säättiläinen
tarkastaja
vanukomeen hoitaja . ..

venytyskoneen hoitaja .

viimiedstelykomeemhoitaja
viilaaja
vyyhtijä
vyyhtiliistaaja
välifcäämikonieen hoitaja

revolver isorvaa ja
ruiskumaalari . .

sorvaaja

Radiotehtaat:

bakeliittipuristaja
galv. työntekijä .
höylääjä

sähkö- ja kaasuhitsaaja
•työkaluvarast. hoitaja
työkaluviilaaja

jyrsijä

kadmioimistyöntekij a
kierteittäjä
kiiloittaja

virittäjä

komdemsaatt. valmistaja (epäter-
veellinen, ilma)

kytkijä
käämittä ja
laitosmies
lähettäjä
maalari .

Rahastajat.

Raitiovaunun kuljettajat

mattaaja
metalinhioja
metalijyrsijä

Raitiovaunun rahastajat.

Rakennusmestarit.

metallin kiiloittaja
metallinprässääjä .

metallisorvaaja ...

metallivapaston hoitaja
metaliverstaan aputyöläinen
metallin värjääjä

Rakennuspeltisepät.

muuntaja-asentaja
ohutpeltiseppä ..

Rakennustyöläiset.

kipsiseinänteki ja
kirvesmies ....

apumies
betonimies

pakkaaja
puristaja

levyseppä
muurari
rappari
raudoittaja
tiilenkantaja

Rasvaajat (ellei muualla
mainittu).

Ratatyöntekijät.

puuseppä + kiiloittaja
radioasentaja Rautasänky tehtaat:

r adiomekaanikko
rautavarastomies

jousikoneenkäytt aja
kasaaja
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katkaisusirkkelinkäyttäj a
pakkaaja
pohjankutoja
putkenpesijä
putkien taivuttaja
pohjanvetäjä (pohjittaja)
taivuttaja

Muut ammattinimitykset, kts.
metalliteollisuus.

keppien tasaaja

Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:

keppien vastaanottaja

A.1.V.-liuoksen valmistaja
aparaattien hoitaja

kimpien lajittelija ja kuormaaja

kimpien särmääjä
kimpien tasaaja
kimpien vastaanottaja

apumies

hapon lastaaja
kiisu-uunien hoitaja
kirvesmies

kimpien vastaanottaja (särm. ko-
neella)

käämi ja
lyijyseppä
muurari .

kimpisahuri

puhdistaja
pölykamarien hoitaja
seppä

Kim pitapuloitsi ja
kirjaaja

sorvaaja

koneenkäyttäjä
kuivaamon hoitaja
kuormaaja

sulfaattiuunin hoitaja
sähköasentaja
torni- ja pumppuosaston hoitaja
uuttaaja

kuormien purkaja

kuutiopätkien (splitved) tapu-
loitsija

viilari

lajittelija

Sahateollisuus:

lajittelija penkissä
lajittelija rasamentilla

apulaisia sahassa, miehiä
apulaisia sahassa, naisia
apusahuri
apusärmääjä

lastaaja
leimaaja
lämmittäjä
miehet tukkivarastolla
mittaaja
pintojen kantaja
pintojen katkoja
pintojen kuormaaja

pintojen vastaanottaja

puhdistaja
proomuihin lastaaja

päreittem särmääjä
päreitten lajittelija

päreitten tapuloitsija

päresahurit

päreitten tasaaja
päreitten vastaanottaja

pätkien (ends) tapuloitsija
pätkien ja kuutiopätkien kat-

koja
hakkuukoneenhoitaja
halkaisija

katontekijä

halkopinoja
höylääjä .

pätkien ja kuutiopätkien sär-
määjä

pätkien ja kuutiopätkien kuor-
maaja

keppien (squares) sahuri
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raamisahuri
rasvaaja.

remminneuloja
remonttimies .

riipien tapuloitsija
riipien tasaaja ...

riiipen vastaanottaja
riipisahuri (slatingbattens)
rimojen heittäjä
rimojen katkaisija ..

rimojen kuormaaja .

rimojen lajittelija . .

rimojen vastaanottaja
sahanasettaja

kotelo-osaston työntekijä
pulverin-keittäjä

sitoja

pulverin pakkaaja ..

rasvansulattaja ....

saippuan jäähdyttäjä,
saippuan keittäjä ..

sitoja, kimpien, päreiden, kep-
pien ja pätkien

sitoja, pitkän tavaran
sitoja, riipien
sorvaaja

syöttäjä
särmääjä

3 leikkaaja
saippuan leimaaja, . ..

saippuan pakkaaja • ,

tavaran lähettäjä . ..

tavaran vastaanottaja
varastomies

tapuloitsija
tasaaja ...

tasaaja (justerare)
tasaaja (justerare) sahassa
terotteja
tukin mittaaja

Sairaanhoitajat.

tukkien kirjaaja (ylösottaja)
tukkien lajittelija

Sairaanhoitajattaret.

tukkien maalenosto, niputtami-
nen ja suomustaminen, purka-
minen kasoista ja suomuksista

tukkien vedättäjä (repsikka)
vastaanottaja

Sairasvoimistelijat.

vaunuaja

Sanomalehtityö, kst. kirjapainot

vaunuaja (pitk. tav.)

Satamatyöläiset.

Sateenvarjotehtaat:

ompelija
verstestyöläinen

Satulasepät.

Saunottajat.

Saippuatehtaat:

Sekatyöläiset.

Sementti- ja laastiteollisuus:
asentaja

glyseriinivalmistus
hajusaippuan valmistaja
koneenhoitaja

autonasentaja
hiekan- ja kalkinpurbaja
hiekanborttaaja
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hiilenmurskausmies
hissinkäyttäjä
kaivukoneen käyttäjä
kalkinsammutta ja
kalkin ulosottoja
kiven latoja
kivihiilen kuormantekijä ja vau-

nuttaja
kivivarastomies
kompressor inhoitaja
konemiehistö

kutomakoneen • laitosmies
käsipainaja

lastaaja
laturi
muuraus- ja sementti-laastin te-

kijä

liistaaja
leimaaja
mittaaja
niisittä ja
pakkaaja
parsija .

mylläri

nosturinkuljettaja
polttaja
porari
raaka-ainemies
rasvaaja
rikkoja
rouhimomies

pesijä

sementinlastaa ja

puolaaja
prässääjä

sementin säkittäjä
syöttäjä

päällysmies
rullaaja . .

säkittäjä

tarkastaja

vaakaaja
vuoromonttööri

Siivoojat (ellei muualla
mainittu).

Soitinteollisuus :

kiilloitteja
pianomekanikko
pianon kokooja
vaneeraaja

Silittäjät.

varastiomhoitaja

Kts. Urku- ja harmooniteh
taat.

aputyömies
autonkul jettä ja
esimies

Sokeriteollisuus:

halon ja hiilen kännääjä
hihnasuuteri
jarruttaja
junailija .

keittäjä .

kirvesmies
komieeinhoitaja .

koneenkäyttäjä
kupariseppä . .

laatikoinnaulaaj a
laborantti ....

Silkkitehtaat:

anniskelija .

aputyöläinen
dekateeraaja
kappalevär jaa ja
kuivaaja linfcooja
kutoja luuhiilen kärrääjä
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lämmittäjä
maalari ..

muurari .

ompelija .

peltiseppä
pesijä
purkaaja
puuseppä
rasvaaja
seppä . .

siivooja

lastunkuljetuslaitteem hoitaja
lipeänlaskija

sokerin kärrääjä
sokerinsulattaja
sokerityöl. pakkauksessa
sähkömonttööni

lämmittäjä (soodahuoneessa)
löisärimies — pilimies

uunimies
vahti ...

malinottaja
miksarimies

varastotyöläinen .

verstaan työläinen
veturinkuljettaja
veturinlämmittäjä
viilaaja

miksarinapulainen
mesankärrääjä ..

pa aiani

Sukeltajat.

paalarin apulainen
paalilangan tekijä
pesijä

Sulfaattiselluloosatehtaat:

prässipoika
rasvari ...

arkimvastaamottaja
hakkumies

sihtimies
sylinterikoneen hoitaja
sylinterimies

haihduttamom hoitaja
hartsimkeittäjä
hartsinkeittäjän apulaimen
jälkikuorija

suodatinmies
sähkömies .

katkasi ja

tislaaja
transporttimies
tyhjentäjä .. .

kuorimon etumies
kuorija (kone-) .

kuorija (käsi-) . .

uittoallasmies
uunimies ...

uunimuurari
valkaisija . .

valkaisunesteen valmistaja

Sulfiittiselluloosatehtaat:
arkinvastaanottaj a
happomies
hakkumies
jälkikuorija
kuorimon etumies

keittäjän apulainen
kamyrkoneen hoitaja

kuorija (terä- tahi rumpuk.)
kalkkikiven nostaja
keittäjä

keittäjä
keittäjän apulainen
kolerimies kamurkoneen hoitajan apul.

kuivauskoneen hoitaja ....kuivauskoneen hoitaja
kalkinpolttaja keittokattilamuurari

lastuseulamieskalkin ja soodan kärrääjä
lastuseulanhoitaja lastunkuljetuslaitteen hoitaja

4880, 41
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lyijynjuottaja
lyijynjuottajan apulainen
massanmättääjä
malinottaja
oksamyläri
oksamassankokoojankon, hoit.
prässipoika
paalari
paalarin apulainen
paallangantekijä

.

rasvari
sihtimies

savustamontyöntekij a
säilyketehtaanhoitaj a
varastotyöntekijä .. .

sylinterikoneen hoitaja,
sylinterimies
sähkömies
transporttimies
uittoalasmies
valkaisija ....

Talonmiehet.

valkaisunesteen valmistaja

Suoliliikkeet:

lihatukin kiilaaja
puuseppä

I'apettii-ehtaat :

rasvanerotuskonetyönteki ja
rasvansulattaja

konepainaja
konepainajan apulainen
malikirjaintekijä

suolaaja

painotelantekijä
pakkaaja

suolilajittelija
suolimittaaja
suolipesijä ..

pesijä

suolipuhdistaja

rullaaja
värityöntekijä

suolipesijä ja tyhjentäjä
varastomies

Tarjoilijat.

Sysien valmistus.

Tavarahissin kuljettajat

Tehtaiden korjauspajat.

hitsaaja
kirvesmies
konemestari
korjausviilaaja
laitosmies
levyseppä
lämmittäjä
maalari .

Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu).

metalityöntekij a
niitteri

satulaseppä
seppä

putkityöntekijä
rasvaaja

Säilyketehtaat: sepän apulainen
sorvaajakalan pakkaaja

kalan perkaaja sähköasentaja
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Teknokemialliset tehtaat:

etiketoiminen, kääriminen y.m.s.
hissimies
jauheitten pakkaaja
jauheitten sekoittaja
keittäjä
laatikkostiftaaj a
nesteittem pakkaaja
pulonpesdjä
saapasrasvan, kenigänkiillokkeen

y. m. laskija

tiilen leikkaaja
tiilen nostaja .

tiilen varastoi ja
täkkyri

saippuan jalostus .

saippuan keitto ..

siivooja ja keittäjä
varaston hoito ....

uunin täyttäjä ja purkaja,
uuniraturin apulainen . ..

Teurastusliikkeet:

uundraturi

apu- ja puhtaanapitomies
esimies

vaununvaihtaja
veturinkul jettä ja

halli- ja teurastusapulainen
siivoojatar
teknillinen henkilökunta-

viemäriputken valmistaja
vosikka

teurastaja ja teurastajanoppilas
vaakaaja

Tie- ja vesirakennustyalaiset.

Tiilitehtaat:

kattotiilen valmistaja komeella ..

kipsari

Trikootehtaat :

koneenkäyttäjä

askien tekijä
formaaja ..

kuivikkeen jauhaja
laudam siirtäjä .. .

jäte- ja lumppulajittelija
kertaaja

piikkivaunumies
polttaja

ketlaaja
korjauspa jam työläinen
korj austyönteki ja
kotelontekijä
kuivaaja ..

polttoaineen tuoja

käsikonekutoja
kääntäjä
laitosmies
lajittelija
langankulj ettaja
langanpäittenleikkaaja
lanka- jakangasvarastotyömtekij a
lankavarastotyöntekijä

salaojaputken valmistaja koneella
saven sekoittaja

lämmittäjä
moottorikutomakonekuto ja
napinneuloja

savikuoppamies
sumppaamomies

napinreikäneulo ja
nukittaja

syöttäjä

ompelija
pakkaaja
paittaaja
parien neuloja
parien tekijä

tiilen kääri ja
tiilen latoja .
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parsija .

pesijä ..

pistelijä
prässääjä
puolaaja
puuseppä
pyörökonekutoja . .

raschelikutoja ....

repimötyöntekijä .

resoorikoneenkuto ja
saumaaja
siivooja

silittäjä

suuntauskonetyöläinen
tarkastaja
tikunhakkaaja
täyttökoneen käyttäjä
täyttökoneen latoja .

täyttökoneen pinbantekijä
ulkotyömies (haavan purkaaja)
varastomies

Tuntikirjurit.

sukkakoneenkuto ja
tarkastaja
valkaisija
varastoapulainen
vyyhtejä
värjääjä

Tulitikkutehtaat:

grossipakkaaja
etikettikomeem käyttäjä
kasamies
kompletkoneen hoitaja
kompletkoneen täyttäjä ja, vas-

Tupakkatehtaat:

taanottaja
kuivaaja . .

asentaja
apumies

kuorija
laitosmies

autonkuljettaja

maalauskoneen käyttäjä
massantekijä

etifcettikomeemkäyttäja
hioja
hylsykometyöt
irroitteja ...

mauhanvetäjä

jätetupakka koneenhoitaja
hehräämdnem

pakkauskoneen käyttäjä
pinkkaaja

koneenkäyttäjä
komeliistraus .

koimemestari ..

polttoaineen kuljettaja
rasiakoneen käyttäjä .

sahuri

konepafckaus
bostuttaminen
kuivatus
kuljetus
käsinpabkaus
käsityöt . . .

lehtilajiittelu
leikkuu
liimanseboittaja
liistraus

siivooja

liisterinkeittäminem
lämmittäjä
muurari

Simplex-koneen työntekijä
sorvaaja

nuuskajauhotus ,
nuusfcapakkaus
osastontarbastaj at
pahvinleibbaaja
paketeenaaja .. ~

splintin pakkaaja
splintin pöntöttäjä
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pakkaaja
parafineeraaja
pakbausboneenbäyttä ja
pesijä
punnitseminen ja jakelu
puristaminen
putkityöläimem
puumhakkaaja
puuseppä ....

karstaaja

pasiakiometyö
rasialeikkuukometyö
ruotiminen
savukerasian lajittelija
savuboneenhioiteja .. .

hepitys (-koneessa,)
korjaus- ja ledhbausityöläinen
bulivaaja
bypsyttäjä
lajittelija ja pakkaaja
leikkaaja
mittaus
naulaaja
naulaus
niputustyöläimem
ohentaja
ompelija

savubometyttö
sekoitus ja kuljetus
siivooja
sikari-koneenkäyttä ja
sifcarimsisus-kääntäja

ttäjä
sikarinlajittelija
sifcarintekijä
sdsälehtikoneenkäyttäjä
sisälehtikuivaaja
sorvari
sähfcöasemtaja
talonmies . ..

tomukomeenhaitaja
tumtikirjuri ....

pehmitys (-kone)
pehmitys (-käsin)

tupakan kostuttaja
tupakan niipijät ..

täyttäyskometyttö
ulkotyöntekijä .. .

penkkiohentaja ja puhdistaja
rasvaaja
rummelinpuhdistaja ja selaaja
rumputyöläinen

vaakaajam apulainen
varastonhoitaja ....

räkkääjä .

siivooja .

sminglaaja
syrjäys . .

viilaaja

villan fciiilotus
varjaaja

Turkiseläinten hoitajat.

Tynnyrintekijät:

Tärkkelys- ja siirappiteollisuus:

ajomies

dekstriinitehtaan työmies
korjauspajan työmies
lastaaja ja purkaaja
puuseppäverstaah työmies
siirapinkeittäja

Turkisteollisuus:

siirappitehtaan luuhiiliosastbm
työmies

kaavaja
hiomokostutus

siirappitehtaan pakkausosaston
työläinen

siirappitehtaan suodatusosaston
työläinen
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tynnyrintekijä ja -korjaaja . ..

tärkkelystehtaan työmies (varsi-
nainen tehdastyö)

Uunintekijät.

Urku- ja harmoonitehtoot:

barmoonien sisustaja
kiiloittaja

Vanginvartijat.

metalliseppä
pikkupalkeidem tekijä (urku)
puuseppä

Varastomiehet (ellei muualla
mainittu).

neuloja.

Verhoomot:

satulaseppä
verhoilija .

puusorvari
soittopöydän tekijä (urku)
sormioiden tekijä (sekä urku-

että harmooni-)
tinapillien tekijä .
urkujen asentaja
äänittäjä
simkkipillien tekijä

Vaatturit.

Vahtimestarit.

Vesijohtolaitokset :

Valjastehtaat:

apulaisasemapäivystäjä
asemapäivystäjä

hihnan leikkaaja
hihnan rasvaaja
hihnan rookaaja
koneompelija . .

asennustarkastaja
kemiallinen päivystäjä
kemiallinen työmies .

koneenkäyttäjä

käsiompelija
leikkaaja ..

konemestari
mittarimekaniikko
mittarinkor jaaja
mittarinlukija ...

länkipohjan leikkaaja
mäntin venyttäjä . ..

mittarinmaalaaj a
mittarinpesijä ...

mittarintarkastaja
mittarimvaihtaja

niittaaja

mittariosaston esimies
putkimestari
putkenasentaja
putkenasemtajam apulainen
rahastaja

Vesijohtoliikkeet :

putkiasentaja, rakennuksilla
putkiasentajan apulainen .

Valokuvaajat.

Välokuvausteknikot. Veturinlämmittäjät.

Veturinkuljettajat.
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Villatehtaat:

ajomies
anniskeli ja
aputyöläinen
dekateeraaja
fikseeraaja
harjaaja ..

hylysykomeenhoitaja
hylsynlajittelija ...

pistelijä ,
plyysääjä
prässääjä
pumttaaja
puolaaja .

jätteidenja lumppujen lajittelija
kappalevärjääjä
karboniseeraaja
karstaaja ....

putkityömies
puuseppä ..

päällysmies
raaka-ainevaraston työläinen
rasvaaja
rasvaaja ja sekoittaja
nengasfcehrääjä
rengaskehruun liittäjä
repijä

karstaajan apulainen
karstalaitosmies
kehrääjä
kertaaja .
kirvesmies
koneen- ja turpiininhoitoja
kuivaaja ja pesijä
kul jetustyöläinen
kutoja
kutoja, 2 konetta
laitosmies
laitosmiehen apulainen
langankuivaaja
lankavarastom työläinen
lankavärjääjä
leikkaaja
liistaaja
liittäjä .

rakkikehruum liittäjä
rukkibehrääjä ja apulainen
rubkilaitosmdes
rukkilaitosmiesten apulainen
rullaaja

luoja
lämmittäjä
lähetysosaston työläinen
maalari

rullaaja, koopila tai pupiinala
rullaaja, vyyhdistä
seppä
siivooja

sorvaaja
surraaja

mallkutoja
mittaaja

sähkötyömies
tarkastaja .

teroittaja ja puhdistaja
vanuttaja,

muurari

niisittäjä
nukittaja
pakkaaja
parsija .

venytyskomeem hoitaja
viilaaja
villankuivaaja
vilavärjääjä ja pesijä
vyyhtijä

Vuodevaotetehtaat:

aputyöläinem
komeompelija
leikkaaja ..

patjatyöntekijä
peiteompelija
siivoojapansija-oppilas

pesijä varastotyönteki ja
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Värinauhatehtaat :

värinauhojen lähetys
värinauhojen pakkaus
värinauhojen puolaus
värinauhojen värjäys

peltiastioiden valmistaja .

peltiasitioiden valmistaja
pesijä

Väritehtaat:

apumies
keittäjä
laitosmies
lakanvaimistaja

saostaja
sinkkivalkoistehtaan työntekijä .

työnjohtaja, työhö nosalistuva
täyttäjä
värientekijä

Värjäämöt kts. pesulaitokset.

lyij yvalkoistehtaan työntekijä
painoväriastioiden kantaja
pakkaaja

Yövartijat.

Öljylämmittäjät.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.


