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JUHLARUNO
Savonlinnan Työväenyhdistyksen 40-vuotisjuhlaan
KIRJOITTANUT

IULJA LIINAMAA-PÄRSSINEN.

1.
Tietää tarinoita taatot,
kuinka ennen elettihin,
raadettuiin aret, aatot,
katselitpa vaikka mihin.
Oli orja määrää vailla,
maille kehräsi hän lointa.
Halveksittiin näillä mailla
raskahinta työtä, tointa.

Tietää taatot tarinoita,
puutteen kannikkaa ne järsi
vanhukset. Ken muisti noita,
jotka kivuissansa kärsi.
Työläistä ken ohjaeli. —
Kiinni seisoi tiedon ukset.
Orjalapsi, mieron veli
koki kylmän kouristukset.
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Tarinoita taatot tietää,
miten elettiliin ennen.
Kuvat katsella ne sietää,
kuin ne vaihtui aikain mennen
Sietää muistaa isäin töitä,
joista perintä on saatu,
äitiemme taskuin öitä,
tumma oli niitten laatu.

Mutta sittenkin ne taatot
meille takoi onnen sammon.
Siks’ nyt kulkee juhlasaatot,
pois on aika vaivan, kammon.
Heidän työllään nousi linnat
joihin ruhtinaiksi käymme.
Hepä maksoi lunnaat, hinnat,
joitten turvin ylentäymme.

Taatot, emot maksoi veron,
veri-uhrin vuodattivat,
että kohtelusta eron
saimme, — salvat laukesivat.
Auki näämme opin ukset,
voitettu on karvas miero.
Työ saa arvon, tunnustuksen,
sit’ ei kohtaa katse kiero.

Taatot nousi alta ikeen; —
oikeus ei tullut armoin.
Moni tielle nääntyi hikeen,
kaikki askelin he varmoin
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kulki taistelohon jaloon
alla kuulun punavaatteen,
ponnisteli ikivaloon
vuoksi ylevimmän aatteen.

Tuskin tuota tarinata
kyllin kertoella voimme.
— Milloin suomme kunniata,
milloin urhot aateloimme,
urhot, jotka käsin karkein
lipun pulitahimman nosti,
jotka halki pyhäin arkein
vapauden meille osti.

Vapaus, valo, meille annettiin,
mut miksi ne taas sai sammuksiin.
Meit orjuuskahlehet jälleen uhkaa,
kulo kulkee, kohta on toivomme tuhkaa.

Yön synkeys on; humu yksin soi.
— Te nähkää yössäkin kimmalloi
tulet taivaan. — Huomena jälleen varmaan
vapauden laulelon kuulemme armaan.

Soi kaiku, se eilisen päivän on humu,
löi moukarit muuria, siitä on kumu.
Ei olla me vankeja, nähty on valo
ja vapaus. — jatkuvi taistelo jalo.
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Se jatkuu taistelo! — Entissadun
uus nuoriso jälleen uudistaapi,
se uurtaa eellehen uljaan ladun,
mi on työstämme kesken, sen suorittaapi.

3.
Työstä juhlaan kulkekaamme nyt,
ilman täyttää pyhät väreilyt.
Lumi puhtahalla vaipallaan
kaunistavi kylät, metsät, maan.
Minne ihmissilmä katsookin
kaikki siintää satu-unelmin.
Työstä käykää juhlaan muistojen,
juhlaan vastaisuuden toiveiden.

Alkulause.

Kun Savonlinnan Työväenyhdistyksen pöytäkirjoista ei
löydy tarkalleen kaikkia asioita yhdistyksen alkuajoilta,
että saisi täysin selvän kuvauksen sen alkuaikaisesta toi
minnasta, niin on tämän johdosta tämän tekijä, ollen itse
näkemässä sekä osaksi toimimassa olleena alkuajasta
saakka parina vuosikymmenenä, käyttänyt täytteenä omia
tietojaan kuin myös setäni, kauppias Antti Seppäsen muis
tiinpanoja, joten tähän yhdistyksen 40-vuotistoiinintakertomukseen on saatu täten täydellinen lisä niin, että se vas
taa täydellisesti yhdistyksen toimintaa sen alkuajoiltakin
saakka.
Tekijä.
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Silmäys
Savonlinnan ja sen työväen oloihin sekä siihen £yö=
väen kokoukseen, jossa Savonlinnan Työ=
väenyhdistys päätettiin perustaa.

Kun useammille työläisille ja Savonlinnan Työväenyh
distyksen jäsenille on ehkä tuntemattomat ne ajat, kun
yhdistystä perustettiin ja sentähden luultavasti huvitta
vaa saada tietoa niiltä ajoilta, niin tämän johdosta koettelen tässä tuoda pienen yleiskuvauksen Savonlinnasta
taustaksi tässä jälkeenpäin esitettävälle yhdistyksen 40vuotistoimintakertomukselle.
Savonlinna oli viime vuosisadan yhdeksännen1 vuosikym
menen alkupuolella, niinkuin tunnettua on, pieni hiljainen,
köyhä kaupunki.
Siihen aikaan ei ollut täällä, enemmän kuin muualla
kaan yhdistyksiä ja seuroja paljon, vaan elettiin parem
min kotoisissa hommissa, niin ylhäiset kuin alhaisetkin.
Näitten kotoisten hommien tähden jäi useasti niiltä, joille
yleiset kaupungin asiat kuuluivat, takapajulle niitten hoito,
ja se vaikutti kaupungin elämään haitallisesti. Raha-ajat
olivat myös tähän aikaan erittäin huonot, niin että se vai
kutti kaupungin liike-elämään masentavasti. Vararikkoja
syntyi näinä vuosina paljon sekä verot kohosivat. Tämä
meno synnytti paljon kaupungissa nurjamielisyyttä eten
kin kaupungin asioissa olevia henkilöitä kohtaan, mennen
aika ajoittain tämä nurjamielisyys sanomalehtien pals-
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loille saakka. Otan tähän ”Pellervo”-lehdestä nimimerkki
''Savonlinnan kansalaisen” kirjoittaman pätkän vuodelta
1884 kesäk. 5 piitä N:ossa 23, joka hyvin kuvaa sitä nur
jaa mieltä, mikä kaupunkilaisissa liikkui, seuraavasti:
”Savonlinna lehti näyttää vilkkaasti ottavan palstoi
hinsa yksityisiä, myös mitättömiäkin seikkoja, mutta miksi
lehti ei julkaise semmoisia asioita, jotka koskevat kaupun
gin yleisiä, joita olisi hyvä saada julkisuuteen, millä
kannalla kaupungin raha-asiat ovat, koska 1882 ja 1883
vuoden rätingit vielä-ovat päättämättä ja niin sekasotkui
set, että eivät vielä ole viime vuoden rahastonhoitajat saa
neet niistä selvyyttä. Kaupungin rahaston asiat ovat hy
vin kipeät. Mitenkähän Savonlinnan Rahatoimikamarin
rätingit ovat, koska niistä jo valtuusmiehet ovat pormes
tariin kääntyneet? Olisi tarpeellinen julkaista niitä kir
joituksia, jotka ovat kulkeneet Maistraadin, Valtuusmies
ten ja Rahatoimikamarin välillä. — Konkurssitkin julkais
taan Savonlinna lehdessä, mutta miksikä ei kaikkia?”
Nämät ajat ja menot koskivat kipeimmin työväkeen ja
sen ilmiöt tulivatkin selvästi näkyviin. Köyhyys, joka työ
väellämme oli näihinkin saakka ollut, alkoi yhä enemmän
tällaisesta menosta lisääntyä. Töitä ei kaupungissa ollut
työväellä, ei yksityisten eikä kaupunginkaan puolesta an
taa, joten varsinkin talviset ajat muodostuivat sietämät
tömiksi.
Kun kurjuus täten meni huippuunsa, kokoontuivat muu
tamat kaupunkilaiset kokoukseen, keskustelemaan mitä
tämän asian auttamiseksi olisi tehtävä? Tämä kokous oli
1885 tienoilla ja sen tuloksena oli, että perustettiin asian
auttamiseksi ”Hyväntekeväisyys-seura”, jonka piti m.m.
laittaa paikkakunnalle työhuone, josta työttömät saisivat
työtä ja ansiota ja myönnettiinpä tähän tarkoitukseen
joku määrä anniskeluvoittovaroja. Mutta vähiin menivät
kumminkin työhuoneeseen nähden seuran hommat pi-tem-
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mästi katsoen koko siihen työväen paljouteen nähden,
jotka työttöminä olivat. Kumminkin tämän seuran toi
mesta saatiin talvella 1886 pakkahuoneen korjaustöitä,
vaikka pieninkin paikoin.
Tällaista kitumista se oli työläisten elämä siihen aikaan,
mutta kumminkaan työläiset eivät itse rikkaa ristiin pan
neet asiansa auttamiseksi. Tosin oli työväkemme sil
loin vielä alhaisella kehityskannalla, johon oli syynä, ettei
silloin vielä ollut työväen käytettävinä muuta kuin uskon
nollista kirjallisuutta, joka sitä olisi kehittänyt ja eikä
sillä ollut liioin haluakaan, toisella puolella sille oli ka
pakka tarjolla ja sinne se useammin joutui vähiä ansioi
taan tuhlaamaan. Siis työväkemme ainoina sivistäjinä ja
kehittäjinä oli kirkko ja kapakka tähän aikaan. Väkijuo
mat, jotka runsaasti virtasivat tähän aikaan, osui useasti
työmiehenkin suuhun. Mainitsen sivumennen, että Savon
linnan viinatehtailta, joita oli kaksi, virtasi vuosittain noin
70,000 litraa viinaa ja tätä alempi kansa juuri käytti hy
väkseen, jonka johdosta monen työmiehen perhe joutui
kurjuuteen ja siten hyväntekeväisyyden varaan.
Samoihin aikoihin alkoi tännekin Savonlinnaan vies
tejä tulla, että miten muissa kaupungeissa oli työväki ryh
tynyt hommaamaan asiainsa parantamista perustamalla
keskuudessaan työväenyhdistyksiä samalla tavalla, kun
kunnallisneuvos Wrighfin suunnitelmien mukaan oli Hel
singissä, joka oli maamme ensimmäinen työväenyhdistys,
perustettu v. 1884, järjestetty.
Tämän johdosta alkoi kauppias Antti Seppänen, joka
itse Savonlinnassa syntyneenä ja köyhissä oloissa kasva
neena, tuntien siis tarkkaan Savonlinnassa työläisten kur
jat olot, alkoi kaupunkimme työväestölle puhua yhdistyk
sen perustamisesta kaupunkiimme, jossa työväki voi asioi
taan keskustella heidän asiansa parantamiseksi.
Hänen saatuansa lehtori August SnellmannTn avukseen,
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samoin myös seppä Juho Tavin, joiden kanssa hän neu
voteli asiasta, kutsui hän kokouksen, joka oli valmistele
vaa laatua, seppä Juho Tavin taloon, joka oli tarkoitusta
varten asuntonsa luovuttanut kokouksen pitoon marras
kuun 4 päiväksi v. 1887.
Kun tässä kokouksessa, jonka kauppias Seppänen avasi,
puhuen asian tarkoituksesta sekä lehtori Aug. Snellmannin
sitä lisää selostettua, tuli kysymys, että perustetaanko
keskuuteemme jonkunlainen yhdistys eli seura, niin ko
kouksessa tultiin siihen yksimieliseen päätökseen, että sel
lainen on hetimiten saatava aikaan. Samalla pantiin lista
koemerkintää varten johon 33 henkeä heti kirjoitti nimensä.
Kun oli yhdestä ja toisesta asiasta vielä keskusteltu tuli
lopuksi kysymys, että mikä tälle seuralle pantaisiin ni
meksi. Keskusteltua siitä päätettiin seuraavassa eli perus
tavassa kokouksessa esittää sen nimeksi ”Työmiesyhtiöseura”, sekä samalla päätettiin, että perustavaan kokouk
seen, joka päätettiin pitää samassa paikassa joulukuun
18 päivänä 1887 kello 5 j.pp., on jokaisen nykyisen koelistaan merkinneen jäsenen koetettava saada työmiehiä ja
käsityöläisiä mukaan niin monta kuin mahdollista.
Tässä on siis lyhyesti ne Savonlinnan olot, jotka oli
ennen yhdistyksen perustamista sekä siitä kokouksesta,
jossa yhdistys katsottiin tarpeelliseksi Savonlinnaan pe
rustaa.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen perus£ami=
nen ja alkuvaihe.
Työväen asian herättyä maassamme tuli muutamille
henkilöille kaupungissamme ajatus, että eiköhän olisi jota
kin tehtävä ja saatava aikaan paikkakuntamme työväen
hyväksi. Tämä asia kehittyikin siten, että yrityksen inno
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kas alkuunpanija kauppias Antti Seppänen muutaman
ajan neuvoteltuaan lehtori Aug. Snellmannin ja erään
myöskin samaa asiaa harrastavan käsityöläisen kanssa,
kutsui yleisen' perustavan kokouksen 18 päivänä joulu
kuuta 1887. Kun vielä viimeksi mainittu henkilö oli lu
vannut huoneitaan ilmaiseksi kokouksien pitämistä varten,
sai asia hyvän alun.
Kutsumusta tuohon perustavaan' kokoukseen oli noudat
tanut neljäkymmentä henkeä, enimmäkseen työmiehiä,
mutta osaksi myöskin käsityöläisiä y.m.
Kauppias A. Seppänen avasi sitten kokouksen lausu
malla kaikki tervetulleiksi ja kehoittamalla saapuvilla ole
via valitsemaan kokoukselle puheenjohtajaa, joksi kaikki
yksimielisesti pyysivät kauppias Seppästä rupeamaan,
mihin hän suostuikin.
Sitten kun kauppias Seppänen oli aluksi selittänyt, mis
sä tarkoituksessa hän oli kokouksen kokoon kutsunut,
nimittäin keskustelemaan silitä, eikö meidänkin kaupun
gissamme olisi syytä ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin työ
väen tilan parantamiseksi, koska työväen asian paranta
minen on jo herännyt ympäri Suomen maata ja Savon
linnassakin on paljon työväkeä, jonka tila kaipaa paran
nusta sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa, esitti
hän, että paikkakunnalle perustettaisiin jonkunlainen seu
ra, jossa voisimme lähemmin liittyä toisiimme ja keskus
tella yhteispyrinnöistämme.
Esityksen ottivat saapuvilla olevat ilohuudoin vastaan.
Muuten asiasta syntyi vilkas keskustelu, jonka tuloksena
oli, että Savonlinnaan päätettiin perustaa ”Savonlinnan
Työväenyhdistys”.
Kun tämän jälkeen oli valittu yhdistyksen väliaikaiseksi
esimieheksi ja rahastonhoitajaksi kauppias Seppänen,
ryhdyttiin jäsenkirjoitukseen, johon tuli heti neljänäkym
mentä henkeä jäseneksi jäsenluetteloon. Sisäänkirjoitus-
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maksuksi määrättiin yksi markka hengeltä, jonka jokai
nen suorittikin ja niin oli yhdistyksen perustus laskettu.
Samassa kokouksessa valittiin vielä kauppias Sep
pänen ja puuseppä O. J. Kilpeläinen laatimaan sääntö
ehdotusta yhdistykselle. Alutta tämä ei ollutkaan mikään
helppo tehtävä, kun ei ollut minkäänlaisia mallisääntöjä
ohjeeksi niiden valmistamiselle ja kun vielä Kilpeläinen
kieltäytyi tästä sen nojalla, että hän menettää, rupeamalla
tähän toimeen, ne säätjHäistyönteettäjät, jotka hänellä
töitään teetättää. Kun sääntöjen laatiminen jäi näin ollen
yksistään kauppias Seppäsen huoleksi, vei paljon häneltä
aikaa ja vasta 5 p:nä helmikuuta v. 1888 esitettiin sääntö
ehdotus sitä varten kokoon kutsutulle uudelle kokoukselle.
Tämä kokous tarkasti ja hyväksyi sääntöehdotuksen sem
moisenaan, jolle sitten asianomaista vahvistusta valittiin
kauppias Seppänen hankkimaan.
Näiden sääntöjen sisältönä ja päätarkoituksena on:
”Olla yhdyssiteenä Savonlinnan työväen kesken; edistää
työväen parasta sekä henkisessä että aineellisessa suh
teessa; perustaa ja ylläpitää lukusali ja kirjasto, jossa
yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus hankkia itselleen kirjal
lista tietoa sivistyttävästä aikakaus- ja ammattikirjalli
suudesta, esitelmien pidolla, sivistyttävien ja jalos
tuttavien huvien toimeenpanemisella, soiton, laulun ja
lausunnon kanssa, valmistaa yhdistyksen jäsenille virkis
tävää ajanviettoa, tehokkaasti edistää työväen raittiutta;
sairaus- ja hautausapukassain perustamisella toimia työ
väen hyväksi; kannattaa semmoisia yrityksiä, jotka ovat
omiansa vaurastuttamaan työväen toimintaa; kuin myös
kaikella tavalla auttaa tällä paikkakunnalla kurjuudessa
olevaa kansaa.”
Tässä oli se sääntöjen perusajatus, jolle Savonlinnan
Työväenyhdistys järjestettiin.
Säännöt saivat sitten vahvistuksen maaliskuun 15 p:nä

15

Savonlinnan Ty:n johtokunta 1912.

1888, jonka johdosta sitten S. T. Y. piti kokouksen huhtik.
29 p:nä samana vuonna, jossa valittiin yhdistykselle vaki
naiset virkailijat, joiksi tulivat seuraavat: puheenjohta
jaksi ja rahastonhoitajaksi kauppias Seppänen sekä vara
puheenjohtajaksi suutari Heikki Kokki. Johtokuntaan tuli
vat: posteljooni A. Hukkanen, seppä Juho Tavi, leipuri
Samuel Sairanen ja palovartija Lauri Raninen, varajäse
neksi Ernst Tolvanen. Huvitoimikuntaan valittiin taas
lehtori Aug. Snellman puheenjohtajaksi, kelloseppä Kalle
Wahlgren, suutari Heikki Kokki, posteljooni Albin Turu
nen, puuseppä Heikki Purhonen ja O. J. Kilpeläinen.
Kaikki yllämainitut yhden vuoden ajaksi.
Samassa kookuksessa myönnettiin ensi kerran työmies
G. Virolais-vainajan perillisille 15 mk. hautausavustuk
seksi, ehdolla, että he sillä maksavat haudankaivajan ja
kellonsoittajan sekä hautaisivat vainajan n.s. koulun käyn
nin kanssa.
'
Vielä päätettiin perustavassa kokouksessa pitää arpa-
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jäiset, niin pian kuin lupa saadaan, rahavarojen hankki
miseksi yhdistykselle.
Näinät arpajaiset pidettiinkin
Schadaloffin talossa (nyk. kaupp. And. Auvisen perill.
talo) tammik. 29 p:nä 1888, ja olivat tuloonsa nähden
hyvät. Tämä oli ensimmäinen iltama, jonka S.T.Y. vietti
ja oli siinä ohjelmana: Tervehdyspuhe lehtori Aug. Snellmannilta, maist. Tygo Hagmannin runo sekä laulua lähe
tysseuran kööri opett. K. Jalkasen johdolla. Vielä oli arpo
jen myyntiä, kauppias J. Salosen puhe ja lopuksi- tanssia.
Olkoon vielä tässä mainittu, että niitten monien ansioit
ten takia, joilta lehtori Aug. Snellman oli S.T.Y:n perus
tamistoimissa ja sen alkuvaiheessa kaikessa hiljaisuu
dessa sen hyväksi tehnyt, päätti yhdistys kokouksessaan
huhtik. 8 p:nä 1888 yksimielisesti ottaa lehtori Snellmanin
yhdistyksen kunniajäseneksi.
Samoin mainittakoon vielä lopuksi, että kaikki tähän
saakka olleet kokoukset pidettiin seppä Juho Tavin ja
kauppias Antti Seppäsen asunnoissa.
Näin oli Savonlinnaan saatu työväenyhdistys peruste
tuksi ja sen toiminta järjestetty säännölliselle ladulleen.
Savonlinnan Työväenyhdistyksen asunto=olo£
ja oma koti.
Toimintansa alussa piti yhdistys kokouksiaan yksityis
ten asunnoissa, mutta sitten yhdistys kokouksessaan syys
kuun 9 p:nä 1888 päätti vuokrata herra K. Ruslanderilta
suuremman huoneuston, jonka sitten tekikin. Tässä yh
distys asusti vuoteen 1890, jolloin yhdistys vuokrasi taas
uuden käytännöllisemmän huoneuston lasimestari D. Rin
kisen talosta, jossa majaili sitten aina v. 1893 saakka.
Luonnollista oli, että yhdistykselle, jonka toiminta-olot
vuosi vuodelta haaraantuivat ja laajenivat, oman tarkoi
tuksenmukaisen huoneuston puute kävi yhä tuntuvam-
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Savonlinnan Työväenyhdistyksen falo.

maksi. Kun yhdistyksellä ei ollut tarpeellisen tilavata
huoneustoa käytettävänään, täytyi julkiset huvi-iltamat
pitää Seurahuoneen juhlasalissa y.m. Se seikka, että hu
vit näin ollen tulivat pidettäväksi julkisen ravintolan välit
tömässä yhteydessä, ei suinkaan voinut olla terveellistä
ja edullista yhdistyksen tarkoitukselle eikä niissä kävi
jöille, jonka, kuin myöskin senkin tähden, että tulot näissä
paikoissa pidetyissä iltamissa olivat kalliiden vuokramak
sujen y.m. menojen tähden vähäiset, teki yhdistys tammik.
kokouksessaan 1893 päätöksen, jossa päätettiin ryhtyä
oman kodin tekoon, vaikka silloin juuri raha-ajat olivat
kin huonommillaan, eikä myöskään pelätty, että sem
moista varten on rakennuslaina vaikeasti saatavissa, kun
yhdistyksen rakennuskassassa ei ollut penniäkään. Kai
kesta huolimatta päätettiin kumminkin hankkeeseen ryh
tyä, joka alkoi sillä, että sama kokous päätti valtuustolta
anoa sopivaa talonasemaa, jonka sittemmin valtuusto yh
distykselle myönsikin 50 markan hinnasta. Heti senjälkeen kun pöytäkirjan ote tästä päätöksestä oli saatu, kut
suttiin uusi kokous, jossa päätös esitettiin, minkä johdosta
yhdistys oli hyvin kiitollinen valtuustolle.
Rakennusasia antoi aihetta vilkkaaseen keskusteluun,
jonka tuloksena oli, että rakennustöihin on heti ryhdyt
tävä. Tätä varten otettiin sairaus- ja hautausapurahas-
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tosta 1,500 mk. laina sekä valittiin lehtori Aug. Snellman
tiedustelemaan yhdistykselle seisovaa rakennuslainaa.
Samassa kokouksessa valittiin myöskin rakennustoimi
kunta sekä työnjohtaja, joksi tuli Adolf Hanski. Raken
nusrahaston hoitajaksi ja työn ylikaitsijaksi tuli yhdistyk
sen esim. kauppias Antti Seppänen. Piirustukset talolle
laati rakennusmestari K. Laukkanen, ollen samalla ylimes
tarina. Työt pantiin kiireellä alkuun ja sujuikin siihen
saakka hyvin kun rahoja riitti, mutta sitten tuli vaikeus
eteen. Silloinen yhdistyksen yleisen rahastonhoitaja Snell
man ilmoitti, että hän on yhdistykselle tiedustellut lainaa
ympäri Suomen, mutta huonolla menestyksellä, ehdottaen
samalla, että rakennustyö pantaisiin seisomaan ja parem
pia aikoja odottamaan. Kun työ näin ollen oli muutamia
päiviä seisonut, kutsuttiin taaskin kokous, jossa pohdit
tiin asiaa puolelle ja toiselle sekä neuvoteltiin lainan saan
nista. Ei kukaan läsnä olijoista voinut neuvoa, mistä
rahoja olisi saatava, jopa ajateltiin, että kyllä talo täytyy
jättää tekemättä. Silloin esimies Antti Seppänen ilmoitti,
että hän on myös asiaa punninnut puolelta ja toiselta ja
tullut siihen käsitykseen, että jos nyt jäisi yhdistyksen
talon teko useammaksi vuodeksi, silloin voisi myöskin
hyvin mahdollisesti koko yhdistyksen toimintakin lakata,
ilmoittaen samalla, että hänen rahavaransa ovat nyt vä
häiset, mutta kumminkin ennen hän itse hankkii lainan
itselleen, ennenkuin hän heittää yhdistyksen loppumaan,
koska oli yhdistyksen alkuunkin pannut, suostuen siinä
tapauksessa yhdistyksen talon tekoon hankkimaan niin
paljon rahaa, että se voidaan asuttavaan kuntoon saada.
Näin järjestyi asia ja rakennus oli valmis v. 1893, jol
loin se saman vuoden lokak. 23 p:nä juhlallisesti vihittiin
tarkoitukseensa. Tämän kaiken, nimittäin rakennuksen
työnvalvonnan, palkkojen maksun sekä rakennusrahaston
hoidon teki kauppias A. Seppänen ilman mitään palkkaa
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tai korvausta. Mainittakoon tämän yhteydessä vielä leh
tori Aug. Snellman, joka oli suurena apuna rakennuksen
aikaansaannissa; hän puuhasi yhdistykselle seisovan lai
nan, jossa hän viimein onnistuikin.
Olipa yhdistyksessä jäseniä, jotka auttoivat rakennuk
sen aikaansaamista pienemmillä rahalahjoilla ja niitäkin,
jotka yhden viikon kävivät palkattomasti työtä tekemässä.
Paljon vaati puuhaa ja tarmoa, ennenkuin talo tuli val
miiksi.
Valmiiksi tultuaan talo sisälsi seuraavat huoneet: salin,
näyttämön, kaksi pukeutumishuonetta, ravintolahuoneen,
keittiön ja eteisen ja tulivat ne maksamaan 10,000 mark
kaa. Kun lahjat ja lahjatyöt otetaan lisäksi, on talo ar
vioitu 12,000 markkaan.
Yhdistys päätti v. 1896 laajentaa rakennusta siten,
että nykyinen näyttämöosa, rakennusta lisättiin raken
nuksen pohjoispäähän, entisestä näyttämöstä ja pukuhuo
neista muodostettiin ravintolahuone, vahtimestarille asuntohuone ja keittiö sekä muuten järjesteltiin uudelleen.
Tämä lisärakennus valmistui v. 1899, jolloin se syysk. 24
p:nä samana vuonna vihittiin tarkoitukseensa.
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Näin mentiin aina vuoteen 1904 tienoille saakka pikku
hiljaa, mutta, niinkuin pöytäkirjoista näkyy, on yhdistys
joutunut rahatiukkaan ja peläten talonsa menevän, on
hommaillut kannatusyhdistystä saadakseen raha-asiansa
paremmalle tolalle. Mutta tämä homma kai on rauennut,
koska sittemmin ei puhuta asiasta mitään. Luultavasti
yhdistys ei ole sitä sittemmin tarvinnutkaan.
Muuten, lukuunottamatta yhdistyksen rakennuksessa
pienempiä vuotuiskorjauksia, on yhdistyksen talon näyt
tämöä järjestetty uusien kulissien y.m. muodossa, sekä
sähkövalot laitettiin talolle v. 1911, johon kaupungin val
tuusto myönsi 500 markkaa.
Kun yhdistyksen talo on viime vuosina osottautunut
vallan pieneksi ja riittämättömäksi niitten monien osasto
jen ja seurojen, jotka yhdistyksellä majailevat, käytettä
väksi, on yhdistyksellä ollut esillä talon laajennuskysymys.
Tulevaisuutta silmällä pitäen osti yhdistys v. 1927 tal
vella itselleen talon räätälimestari Paavo Salmiselta
205,000 markan hinnasta, joka lankesi kauppakirjan mu
kaan yhdistyksen hallintoon maaliskuun 1 p:nä 1927.
Toistaiseksi ei yhdistys sijoita mitään toimintaansa omis
tamaansa taloon, vaan antaa sen olla vuokralla siihen
saakka, kunnes yhdistys toisin päättää.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen
raittiustoiminpa.
Kun juoppous ja sen mukana renttuileva elämä oli työ
väenkin keskuudessa näihin aikoihin huomattavaa ja kun
edellisinä vuosina ennen yhdistyksen perustamista Savon
linnan viinatehtailta, joita oli kaksi, valmistettiin yhteensä
vuosittain noin 70,000 litraa viinaa, jonka myynti oli myös
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n.k. ”kannukaupaksi” muodostunut ja tätä työväki käytti
pääasiallisesti juopottelussaan, niin tämän johdosta päätti
yhdistys kokouksessaan v. 1888 kääntyä valtuuston puo
leen, että ”kannukauppa” lakkautettaisiin ja ettei myy
täisi 25 kannua pienemmisä erissä sekä muutenkin tehtäi
siin rajoituksia väkijuomamyymälöiden ja kapakoiden
aukioloon nähden, sillä yhdistys katsoi tämän väkijuomatulvan vahingoittavan tjmväkeä niin henkisesti kuin aineellisestikin. ”Kannukauppaa” ei kuitenkaan valtuusto päät
tänyt lakkauttaa, vaikka muutamia rajoituksia kumminkin
tuli väkijuomakauppojen ja kapakoiden aukioloon nähden.
Tästä yhdistys taas päätti kokouksessaan valittaa kor
keampaan oikeuteen, kumminkaan pöytäkirjoista ei1 näy,
että saako yhdistys mitään tulosta valituksestaan.
Tämä oli kumminkin ensimmäinen yritys yhdistyksen
puolelta, jolla jonkin verran väkijuomakauppaan Savon
linnassa saatiin rajoituksia.
Samoin myös yhdistyksen puolelta kovasti vastustettiin
matkailijahotellin rakentamista kaupungin varoilla ja sen
edustajana ollut kauppias Antti Seppänen valtuustossa
koetteli kaikin puolin estää sitä, mutta vastustus meni
kuitenkin hukkaan ja niinkuin sen ajan sananparsi kuu
lui: ”että kaupunkimme valtaväki tarvitsi hienon seurustelupaikan hienolle elämälleen” ja siksi oli sen pystyynpano välttämätön yhteiskunnan varoilla; vaikka kaupun
gilla oli kyllin velkaa jo silloin; joka juuri oli saatu va
kautetuksi ja verot olivat raskaat työväelle erittäin.
Niin paljon kumminkin yhdistys sai sittemmin aikaan,
että kun mainittuun hotelliin avattiin sen valmistuttua
myös kolmannen luokan kapakka, että se suljettiin. Ja
kun se jonkun ajan kuluttua avattiin uudelleen, niin se
taas joutui suljettavaksi yhdistyksen toimenpiteestä.
Samoin on yhdistys vaikuttanut sen, että suurten väenliikkeiden aikoina; niinkuin juhlatilaisuuksien, markklnain
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y.m. aikoina ei väkijuomia saanut myydä. Mainittakoon
vielä, ettei suurlakon aikana, jolloin täällä oli tavallista
enemmän väkeä, olisi luultavasti suljettu väktjuomakauppoja ja kapakoita, mutta kun yhdistyksen taholta vaadit
tiin niitä suljettavaksi, niin suostuivat silloiset vallassaolijat siihen ja niin lopetettiin suurlakkoajaksi Savonlin
nassa kaikki väkijuomani myynti ja tarjoilu.
Erittäin paljon tehtiin yhdistyksen taholta työtä miedompain väkijuomain, kuten viinin ja punssin myynnin
lopettamiseksi kauppaliikkeistä ja myös onnistuttiin
kin saamaan ne sekatavarakaupoista pois.
Niinkuin näistä muutamista esimerkeistä selviää, että
yhdistys on tehnyt paljon paikkakuntamme ja sen työväen
eteen työtä raittiuden asian ajamiseksi ja on osaltaan
siinä onnistunutkin.
Vieläpä ryhtyi yhdistys silloin, kuin muissakin kaupun
geissa ryhdyttiin hommaamaan suurta väkijuomalakkoa,
mutta joka silloin täällä niinkuin muuallakin epäonnistui.
Kieltolain jouduttamista koetteli yhdistys aikanaan edis
tää kaikin tavoin siitä saakka kun se yhdistyksen ohjel
maan tuli, sekä muutenkin on yhdistys koettanut persoo
nallista raitistuttamisla ylläpitää erittäinkin jäseniinsä
nähden kaikin tavoin.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen huvi=
puolinen toiminta.
Työväestö yhtä vähän kuin muutkaan kansanluokat ja
varsinkin sen nuoriso, eivät voi olla huvituksitta. Ellei sillä
ole sellaista tarjolla, etsii se sitä mistä tahansa. Ennen
kuin ei kukaan erityisesti huolehtinut huvien toimeenpane
misesta varsinaiselle työväestölle, vietti se joutohetkensä
kapakoissa ja nuoriso nurkkatanssiaisissa, joissa sillä ei
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ollut minkäänlaista silmälläpitoa. Erittäinkin surullisessa
muistossa ovat ne ajat ennen yhdistyksen perustamista,
varsinkin juhannus- ja venäläisten pääsiäisyöt y.m. sellai
set, jolloin nuoriso koko yöt riehui pitkin katuja, millä
viinapullo kourassa, millä joku juopunut nainen kaina
lossa.
Näitä epäkohtia ja paheita poistaakseen katsoi Työ
väenyhdistys velvollisuudekseen toimittaa jalostuttavia
huveja ja siten valmistaa työväestölle tilaisuutta sivistyt
tävään seuraelämään. Tässä tarkoituksessa on yhdistys
toiminut toimeenpanemalla perheiltamia jäsentensä kes
ken ilman pääsymaksua tahi varojensa kartuttamiseksi
sisäänpääsymaksun kanssa kaikelle yleisölle. Ohjelmana
on näissä iltamissa ollut puheita, esitelmiä, kertomuksia,
laulua, soittoa, lausuntoa, kuvaelmia, näytelmiä, leikkejä
ja tanssia y.m. Erittäinkin vuosijuhla tuli alkuaikoina
säännöllisesti vietetyksi, muut iltamat olivat sitävastoin
harvat sen johdosta, kun yhdistyksellä ei ollut tarkoitusta
vastaavaa huoneustoa ennenkuin sai oman talonsa, että
voi ne paremmin kaikin puolin pitää ja järjestää.
Myös kesäisin rupesi yhdistys järjestämään ulkoilmajuhlia ja huvimatkoja. Näitä juhlia vietettiin Kaupinsaaressa, Olavinlinnassa ja vietettiinpä niitä useina vuo
sina Savonniemen kentälläkin, mutta sitten kun yhdistys
rakennutti 1924 kesäsiirtolansa Mustaansaareen on niitä
sen jälkeen siellä pidetty. Huvimatkoista mainittakoon
erittäin alkuajoilta, että niitä tehtiin milloin minnekin erit
täinkin Punkaharjulle ja Imatralle y.m.
Myös yhdistys vietti alkuaikoinaan kevään tullen kesä
kuun ensimmäistä sunnuntaita kevätjuhlanaan, mutta sit
temmin kuin ,,Vappu” eli toukokuun ensimmäinen päivä
muuttui varsinaiseksi köyhälistön juhlapäiväksi Suomessa
niin omaksui sen myöskin Savonlinnan työväenyhdistys
ja on sitä siitä saakka vietetty ja vuosittain lippuineen
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marssittu ..Kaikuvuorelle”, jossa suotuisan ilman sattuessa
on juhlat vietetty ja joihin useasti on muualta tullut pu
hujakin mainittua tilaisuutta varten.
Vielä on yhdistys viettänyt kymmenvuotisjuhlaansa
suurilla juhlallisuuksilla Olavinlinnassa sekä kaksikymmenviisivuotisjuhlaansa omalla talollaan, johon kumpaan
kin on tehty erityinen toimintakertomus. Edellisen toi
mintakertomuksen on tehnyt kauppias Antti Seppänen,
sekä jälkimmäisen taas herra Santtu Vuorio, joka myös
on painettu kirjaseksi.
Alkuaan ei yhdistyksellä ollut erityistä huvitoimikuntaa, vaan määräsi johtokunta aina jotkut henkilöt johto
kunnasta huveja toimeenpanemaan, mutta kun johtokun
nan työ lisääntyi siihen määrään, ettei johtokunnan jäse
net joutaneet huveja toimeenpanemaan, niin valitsi yh
distys v. 1894 erityisen huvitoimikunnan, joka siitä asti
yhdistyksellä on aina ollut toiminnassa näihin saakka.
Samoin myös yhdistyksen johtokunta valitsi aina huvitoimikunnan esimiehenä v. 1920 saakka, mutta siitä al
kaen on huvitoimikunta keskuudestaan valinnut aina esi
miehen itselleen.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen kirjasto ja
lukusali.
Vuonna 1889 heräsi johtokunnassa kysymys yhdistyk
selle kirjaston ja lukusalin tarpeellisuudesta, jossa yhdis
tyksen jäsenet saisivat tietojaan lukusalissa lisäämässä
käydä samoin myös kirjastoa hyväkseen käyttäen, kun
Savonlinnassa ei kaupungin puolesta kunnaistakaan ol
lut, jota työväki olisi voinut hyväkseen käyttää tietojensa
lisäämiseksi.
Tämän tähden päätti johtokunta aivan
heti, kun vaan rahavaroja sille siksi paljon kertyy, jär
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jestää lukusalin ja kirjaston. Nämät saatiinkin samana
vuonna toteutetuksi siten, kun yhdistys sai anniskeluvoittovaroista 200 mk. apurahaa sekä muuten kootuksi
500 mk. Tällä summalla tilattiin sitten lehtiä yhdistyk
sen lukusaliin ja kirjastoon kirjoja ja näin oli saatu yh
distykselle siis lukusali ja kirjasto. Pöytäkirjoista ei
käy selville, minkälaista kirjallisuutta kirjastoon tilattiin,
mutta lukusaliin tilattiin ensikerran Uusi Suometar, Kyläkirjaston Kuvalehti, Teollisuuslehti, Aamun Airut, Matti
Meikäläinen, Savonlinna ja Sanansaattaja. Siis hauska
kokoelma nykyisen työmiehen silmällä katsoen. Tällai
sena lukusali näyttää menneen useat vuodet ainakin 1896,
jolloin yhdistys on tilannut ainoastaan Savonlinna- ja
Työmies-lehdet.
Kirjastoa laajennettiin vuosi vuodelta niin, että siinä
oli neljättäsataa nidettä.
Kun sitten v. 1896 perustettiin kaupunkiin kansankir
jasto ja lukusali, osti kaupunki yhdistykseltä kirjaston
500 mk. hinnalla, joten yhdistykseltä lakkasi kirjasto ja
lukusali sillä kertaa olemasta. Kumminkin jonkun ajan
päästä alettiin taas kaivata yhdistykselle omaa kirjastoa,
jossa olisi edustettuna työväen-, tiede- ja ammattikirjal
lisuus.
Tämän johdosta päätti yhdistys v. 1904 järjestää itsel
leen kirjaston, jonka se on sittemmin toteuttanutkin. Ny
kyinen kirjasto on vuosien vieriessä lisääntynyt siihen
määrään, että siinä v. 1925 oli lähes neljäsataa nidettä,
johon sisältyy noin 120—130 nidettä näytelmäkirjalli
suutta. Myös on yhdistykselle perustettu uudelleen luku
sali, jossa v. 1920 oli 12 lehteä ja jotka etupäässä kuu
luivat työväenlehtiin, ja niin vuosittain milloin enemmän
milloin vähemmän.
Kumminkin näyttää kirjaston ja lukusalin käyttö vä
häiseltä, koska niitä pöytäkirjojen mukaan kehoitetaan
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yhdistyksen jäseniä enemmän käyttämään. Kun vilkai
see toimintakertomusta v. 1926, niin osoittaa se, että
yhdistyksen kirjastossa on 381 kpl. kirjoja, joiden arvo
on 4,743 markkaa 5 penniä, ja että lainausta on paljon
runsaammin käytetty, siis kaikin puolin elpymään päin.
Samoin on lukusalikin paljon käytetty, johon yhdistys on
tilannut samaksi vuodeksi 12 kpl. sanomalehtiä ja aika
kausjulkaisuja.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen soitto=
kunnat ja lauluseurat.
Torvisoittokuntaa koetettiin yhdistykselle saada oman
soiton ylläpitämistä varten ensi kerran v. 1895, jolloin
erään henkilön ehdotuksesta, joka myös lupautui sitä
johtamaan, tilasi yhdistys torvet ja niin piti sitten soitto
kunnan alkaa. Torvien tultua kieltäytyi kumminkin mai
nittu henkilö toimeensa rupeamasta ja kun paikkakun
nalla ei ollut sellaista henkilöä, jonka puoleen olisi voi
nut kääntyä, eikä yhdistyksen kannattanut muualtakaan
johtajaa tilata, raukesi koko homma täten ja yhdistys
myi torvet v. 1899 pois.
Kun yhdistys kumminkin tarvitsi soittoa ja ei torvisoit
tokuntaa saatu aikaan, niin tämän johdosta päätti
yhdistys ostaa huoneustoonsa Flyykelin soitannollista
tarvetta varten. Tämän se ostikin v. 1895 ja on se yh
distyksen soitannollista tarvetta näihin saakka tyydyt
tänyt alkuaan rouvien Maikki Luostarisen ja Grönforssin
soittamana, joka jälkimmäinen oli useat vuodet yhdis
tyksen vakinaisena pianistina iltamissa ja vaihteeksi käy
tettiin V. P. K. torvisoittokuntaa. Kumminkin kaivattiin
aina torvisoittokuntaa saatavaksi yhdistykselle, ettei siinä
suhteessa tarvitsisi vieraan varaan ryhtyä ja tähän tar
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joutuikin mukava tilaisuus siten, kun V. P. K:n soitto
kunta lakkasi, niin yhdistys osti v. 1915 468 mk. hinnalla
sen torvet kaikkine välineineen ja nuotteineen V. P. K:lta
ja niin oli taas yhdistyksellä omat soittovälineensä, jo
ten soittokunta saatiin tähän nähden pystyyn v. 1916
öhmannin johdolla. Pöytäkirjoista ei käy kumminkaan
selville, kuinka kauan tämä torvisoittokunta oli sitten toi
messa, mutta luultavasti se ei ollut kovinkaan kauan. Kapina-aikana v. 1918, jolloin yhdistyksen omaisuus taka
varikoitiin, katosi takavarikon aikana yhdistykseltä tor
vet ja niin on taas yhdistys ilman' torvia ja torvisoitto
kuntaa.
Samoihin aikoihin, kun yhdistykselle ensimmäistä torvi
soittokuntaa järjestettiin, perustettiin sille myös lauluseura, jota johti rva Maria Ramstedt. V. 1891 koetteli
lauluseuraa johtaa opettaja Pekka Sallinen, josta ei ollut
pitkäaikaista hyötyä. Samoin v. 1895 johti yhdistyksen
kuoroa opettajatar Aura Vilkas, joka saattoi sen hyvään
kuntoon ja maineeseen, samoin myös konemestari Ivari
Partanen johti sitä v. 1900 seuduilla ja kaupanhoitaja
Oskar Kienänen 1904. Vielä pöytäkirjojen mukaan on
yhdistyksellä ollut lauluseura 1907—1910 tienoilla ja on
sen johtajana toiminut tällöin kapellimestari Matti Var
vikko. Tämän jälkeen ei yhdistyksellä ole ollut lauluseuraa. joka on johtunut siitä ettei ole ollut täysin päte
vää johtajaa laulukuoroa johtamaan.

Savonlinnan Työväenyhdistyksen lainausliike
sekä sairaus= ja hautausapurahasto.
Yleisten huonojen työ- ja raha-aikojen takia, jotka
täällä vallitsivat siihen aikaan, kun yhdistys perustettiin,
tuli heti kysymys yhdistyksen kokouksissa, että eikö voi
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taisi jollain tavoin auttaa niitä yhdistyksen jäseniä, jotka
joutuvat rahan tarpeeseen. Tämän johdosta päätti yh
distys niin pian kun sille rahavaroja kertyisi ruveta anta
maan jäsenilleen lainoja pikku erissä ja erittäinkin tal
visaikaan, jolloin monellakin on työansiot huonot ja tu
lot vähäiset.
Niinkuin pöytäkirjoista näkyy on tätä lainausliikettä
aika tavalla käytetty sekä myös velat jotakuinkin sään
nöllisesti maksettu 6 koron kanssa. Esimerkiksi v. 1891
lainasi yhdistys 26 jäsenelleen 2,165 mk.
Tällaista lainausliikettä näyttää jatkuneen noin 10 vuo
den ajan, mutta sittemmin ei ilmene mitään sellaista.
Samoin myös yhdistys heti toimintansa alussa järjesti
sairaus- ja hautausapukassan panemalla toimeen arpa
jaiset sen hyväksi. Tästä oli puhdasta tuloa 500 mk. ja
vielä kun yhdistys myönsi tämän lisäksi 500 mk., niin oli
pohjarahasto 1,000 mk. valmis, jota sittemmin kartutet
tiin suuremmaksi arpajaisilla, iltamilla y.m. tuloilla.
Tästä rahastosta annettiin sitten yhdistyksen jäsenille
apua sairaus- ja kuolemantapauksissa, erittäinkin hau
tausapu ehdolla, että vainaja viedään kunnialla n.s. kou
lun kanssa hautaan.
Näillä kassoilla ei ollut mitään erityisiä sääntöjä, vaan
toimi ne yhdistyksen sääntöjen ja johtokunnan harkinnan
mukaan.
V. 1891 seuduilla vaadittiin johtokunnalta, että näille
kassoille laadittaisiin erityiset säännöt, mutta kai siitä ei
ole tullut mitään, kun ei pöytäkirjoista sitä ilmene.
Näitten kassojen toiminta näyttää pöytäkirjojen mu
kaan kestäneen lähes pari vuosikymmentä.
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S. Ty :n puhujaseuran toiminta.
Kun yhdistyksen alkuaikaisissa jäsenissä oli paljon
sellaisia henkilöitä, jotka eivät voineet ajatuksiansa julki
tuoda suullisesti enemmän kuin kirjallisestikaan julki
sissa paikoissa, niinkuin kokouksissa, iltamissa y.m. pai
koissa, niin tämän johdosta päätettiin yhdistykselle pe
rustaa puhujaseura ja niin tämä perustettiinkin sitten
v. 1896. Tämän seuran tarkoituksena oli sitten kehittää
jäseniänsä puheiden ja esitelmien pitoon, runonlausun
taan ja kertomuksien y.m. kerrontaan ensin keskuudes
saan, jotka siinä arvosteltiin sekä sitä myöten julkisissa
kokouksissa ja iltamissa esiintymään. Heti seuran alet
tua liittyi siihen 20 jäsentä, jonka suuruisena se näyttää
likimmittäin pysyneenkin oloaikansa. Muuten sen toi
minta näyttää olleen pöytäkirjoista päättäen alussa aika
vilkasta, mutta sitten se vähitellen laimentui ja sen toi
minta loppui kokonaan vuonna 1907.

S. Ty:n alkuaikaisef henkiset harrastukset ja
hyväntekeväisyystoiminta.
Heti yhdistyksen perustettua ja sen toiminnan alettua
pani yhdistys toimeen yhdistyksen huoneustolla jäsenil
leen hartaushetkiä, joihin pyydettiin seurakunnan pappia
y.m. apulaisia palikkaa vastaan näitä toimeenpanemaan.
Tällaisia hartaushetkiä oli useasti sunnuntaisin päivällä
ja illalla oli tanssiaiset sen päälle. Tällaista kristilli
syyttä näyttää vakinaisesti yhdistyksessä olleen aina 1895
paikkeille saakka, jolloin alettiin työväen piireissä omak
sua uskonto yksityisasiaksi ja niin jätettiin se kokonaan
yhdistyksen ohjelmasta pois.
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Samoin heräsi myös yhdistyksessä hyväntekeväisyystoiminta alusta alkaen. Tämän pani yhdistys aluksi arpajaisilla toimeen syksyllä v. 1888, joista saadut varat
jakoi yhdistyksen ulkopuolellakin oleville kaupungin va
rattomille työläisperheille ja orpolapsille jouluksi. Tätä
jouluksi jakamistoimintaa kesti usean vuoden ajan, mutta
sittemmin kun yhdistys sai oman talonsa, jäi tässä muo
dossa, nimittäin rahassa jakaminen pois käytännöstä ja
rupesi yhdistys sen sijaan viettämään yhdistyksen jäsen
ten sekä muille kaupungin köyhille lapsille joulukuusiiltamia, jossa jakoi pikku lahjoja tavaroiden, kirjojen,
leikkikalujen y.m. muodossa. Tätä hyväntekeväisyystoimintaa näyttää yhdistyksellä kestäneen toistakym
mentä vuotta, jolloin se sitten lakkasi. Mainittakoon lo
puksi, että yhdistys on osaltaan ollut avustamassa vuoden
1918 kapinan jälkeen joutuneita n.k. punaorpoja, joille
se on avustusta antanut useammassa erässä.

S. Ty :n oppilasharjoifuskurssi ja luen£o=
toimintoja.
Jo yhdistyksen alkuaikoina näyttää johtokunnassa helänneen kysymys oppikurssien toimeenpanemisesta kau
pungin työväestölle, josta suuri osa lapsuutensa aikana
ei ollut saanut nykyajan kansalaiselle edes välttämättö
miä tiedon jyväsiä. Tämän johdosta näyttää johtokunta
kääntyneen lyseon opettajien puoleen pyynnöllä, että opet
tajat avustaisivat heitä, johon he näyttävät suostuneen
kin, ja niin sai yhdistys jäsenilleen oppilaskurssit lyseon
voimistelusalissa, jotka alkoivat syksyllä v. 1892. Aluksi
oli näissä paljon oppilaita, mutta sittemmin näyttää läh
teneen vanhemmat oppilaat ensin ja sitten nuoremmat
perästä kursseilta pois, joten ne täytyi kokonaan lopettaa.

Sos.=dem. lu en to k u rssit S av o n lin n assa 1908.
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Samoin myös opettajat antoivat luennoita yhdistyksen
jäsenille monissa eri aineissa.
Muuten näyttää työväestö pysyneen luokkatiedottomana
aina 1900 luvulle saakka, joka näyttää ilmenneen niin
johdettavissa kuin johtajissakin, mutta sitten alkoi yhdis
tys hiljalleen vapautua vanhanaikaisuudestaan.
Ensimmäinen työväen puhuja, pöytäkirjojen mukaan,
kävi Savonlinnassa ,,Työmies”-lehden kustantamana hra
Savander v. 1896. Sitten näyttää olleen jo saatavissa
useammankin kerran uudemman ajan todellisia työväen
puhujia täällä luennoitsijoina.
Täten rupesi vähitellen näkymään uudemmanaikaisia
pyrkimyksiä ja näin rupesi vähitellen muodostumaan sitä
joukkoa, joka nykyään on tälläkin paikkakunnalla erot
tautunut porvaristosta luokkatietoiseksi työväeksi.
Sittemmin aikain kuluessa rupesi myös käymään puo
lueen varsinaisia luennoitsijoita, m.m. toverit A. Vatanen,
V. Lehokas y.m.
Suurlakon jälkeen on Mikkelin Sos.-dem. piiritoimikunta
pannut useita luentokursseja täällä toimeen työväelle,
niinkuin vuosina 1911 ja 1913 y.m. niin että silläkin alalla
on kehitys kulkenut ripein askelin eteenpäin.

5. Ty:n edustus puoluetoimintaan.
Kesällä v. 1891, jolloin aiottiin Helsingissä pitää ylei
nen työväen kokous ja johon kokoukseen kutsui Helsingin
Työväenyhdistys kiertokirjeellään m.m. Savonlinnankin
Työväenyhdistyksen. Tähän kokoukseen valitsi yhdistys
edustajakseen lyseon opettajan maisteri Emil af Hällströmin, mutta kun kokousta ei saanutkaan pitää, jäi koko
homma siis sillensä. Kun sitten vuonna 1893 syysk. 18—
20 päivinä oli ensimmäinen työväenyhdistysten edustajain

kokous Helsingissä, valtuutti yhdistyksemme edustajak
seen Helsingissä asuvan toimittaja Eero Erkon. Kun tämä
edustajakokous päätti järjestää maamme työväenyhdis
tysten välille kiinteämmän yhdyssiteen perustamalla ”Työ
väen valtuuskunnan”, johon sitten eri yhdistyksistä ym
päri Suomea jäsenet valittiin, niin valitsi yhdistyksemme
tähän kokoukseen edustajakseen lehtori Aug. Snellmanin.
Toisessa yhdistysten edustajain kokouksessa Tampereella
heinäkuulla v. 1896 oli Savonlinnan Työväenyhdistyksen
edustajana kirjansitoja V. A. Jaatinen.
Sitten kun Työväen valtuuskunta kutsui edustajakokouk
sen Turkuun heinäk. 17—20 pksi v. 1899, työväenpuolueen
perustamista varten, edusti tässä kokouksessa yhdistystämme puutarhuri Kaarlo Oksanen.
Kun sitten edellä mainitussa kokouksessa oli päätetty
”Työväen valtuuskunta” lakkauttaa ja sen tilalle perus
taa ”Suomen Työväenpuolue”, joten valtuuskunnan tilalle
tuli Puoluehallinto, niin ei jaksanutkaan yhdistyksemme
sitä sulattaa, vaan erosi siitä kokonaan pois. Tähän kai
vaikutti se, että tulleen Bobrikoffilais-ajan vaikutuksesta
liittyi paljon yhdistykseemme sellaisia porvarillisia virka
mies- y.m. jäseniä, jotka vastustivat puolueeseen liitty
mistä ja niin jäi yhdistyksemme kauaksi aikaa ulkopuo
lelle Työväenpuolueen, elämään vanhaa kristillistä me
noaan. Tähän vaikutti myös ”Työmies”-lehden jyrkkä
vastustuskanta monia silloisia perustuslaillisten toimen
piteitä vastaan, joita se oli näihin aikoihin ruvennut aja
maan, ollen silloin sen toimittajana Matti Kurikka, niin ei
yhdistyksemme jaksanut sitä hyväksyä, kun se ei kaikissa
kieppunut perustuslaillisten liepeissä, niinkuin silloisessa
adressipuuhassa asevelvollisuuskysymyksen johdosta y.m.
ja vielä lisäksi vaati yhdistys useammalla pöytäkirjan ot
teella ”Työmies”-lehden muuttamaan kantaansa perustus
lailliseksi, jota se ei kumminkaan tehnyt, joten siltäkin
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puolen jäi yhdistyksemme vastakkaiseksi mielipiteiltään
Työväenpuolueeseen nähden.
Tämän edellä selostetun asian tähden ei yhdistyksemme
lähettänyt edustajaa Viipurissa, Forssassa ja Helsingissä
pidettyihin puoluekokouksiin, vaan tahtoi elää ulkopuo
lella koko työväen puolue-elämän ia tätä kesti aina v:een
1906 saakka.

S. Ty:n liittyminen sosialidemokraattiseen
puolueeseen.
Kun yhdistys läksi kulkemaan omia teitään eikä liitty
nyt työväenpuolueeseen, synnytti tämä yhdistyksessä rii
taisuuksia ja kamppailua, jota kesti vuosikausia, sillä
kaikki yhdistyksen jäsenet eivät olleet tässä asiassa suin
kaan yhtä mieltä keskenään ja oli tämä asia myötään
kysymyksessä yhdistyksen kokouksissa, mutta yhdistyksen
porvarillismieliset jäsenet panivat puolueeseen liittymistä
vastaan.
Jotta paremman kuvan voisimme saada yhdistyksen ta
holta osoitetusta vastahakoisuudesta Puoluehallinnon toi
mille voimme mainita, että yhdistys oli taipumaton kaik
kiin puoluehallinnolta tulleisiin pyyntöihin ja esityksiin
milloin tilasto- milloin muita tarkoituksia varten niitä yh
distykseltä pyydettiin. Mainitkaamme esimerkiksi, ettei
yhdistys antanut puoluehallinnon toimittamaan ”Työväen
Kalenteriin” selostusta yhdistyksen toiminnasta, vaikka
sitä ennen oli antanut Helsingin Työväenyhdistyksen jul
kaisemaan joka vuosi säännöllisesti.
Viimein sai uudemman suunnan kannattajat vanhoista
porvarillisista jäsenistä voiton silloisen yhdistyksen esi
miehen tohtori Jaakko Forsmanin vaikutuksesta ja niin
päätettiin liittyä Sosialidemokraattiseen työväenpuoluee-
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seen v. 1905. Tämä viimeinen kamppailuaika sattui juuri
Tampereen ylimääräisen puoluekokouksen aikoina, joka
kokous myös oli marrask. 20 p:nä 1905, niin tämän joh
dosta tehkäämine vilkaisu yhdistyksemme edustukseen
mainitussa puoluekokouksessa.
Kun yhdistyksen kokouksessa tuli kysymys edustajan
lähettämisestä edellämainittuun Tampereen puoluekokouk
seen, niin yhdistyksen kokouksessa porvarillismieliset jä
senet ehdottivat, peläten ei saavansa enää puolestaan
määrätyksi omaa edustavaa henkilöä, että lähetettäisiin
tällä kertaa kaksi edustajaa toivossa saavan siten heidän
toisen edustajan paikan. Se oli viisas laskelma, jolla he
saivatkin toivotun tuloksen itselleen. Näin valittiin sitten
vanhoillisten edustajaksi kaupanhoitaja Osk. Kienanen ja
nuoremman suunnan puolesta Anshelm Käck (Kannisto).
Kun nämä edustajat sitten palasivat, niin oli heidän selos
tuksensa siksi eriävät toisistaan puoluekokouksen päätök
sistä, ettei asiasta tahtonut selvää saada.
Kumminkin, niinkuin jo edellä mainittiin, oli tämä mur
rosaika yhdistyksellä vanhan ja uuden suunnan välillä,
joka ratkaisi yhdistyksen tulevaisuuden työjärjestyksen
Sos.-dem. puolueen pohjalle ja tästä vuodesta, nimittäin
v. 1905 alkaen on yhdistys kuulunut Sos.-dem. puoluee
seen.

5. Ty :n kunnallinen ja valtiollinen
toiminta.
Yhdistys on ottanut koko toimintansa ajan, pienempiä
poikkeuksia lukuunottamatta, samoin kuin muutkin kau
pungin asujamistot, kunnallisvaaleihin osaa milloin omalla
listalla, milloin taasen jonkun porvarisryhmän kanssa yh
teisillä ehdokkailla. Noin v. 1890 seuduilla ja sen jälkeen
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un yhdistys onnistunut saamaan jonkun oman ehdokkaansakin valtuustoon tai' muihin luottotoimiin. Panipa yh
distys toimeen vaalilakkojakin, kun ei milloin näyttänyt
edustajaa saatavan lävitse vanhoillisen ääniasteikon takia.
Näitä vaalilakkoja on ollut vuosina 1907 ja 1908, sekä
1915 ja 1916.
Vuonna 1908 olleen vaalilakon aikana pantiin toimeen
ensi kerran puoluekuri; päätettiin nimittäin, että ne yhdis
tyksen jäsenet, jotka ottavat osaa vaaliin tai antautuvat
porvarien ehdokaslistalle, katsotaan yhdistyksestä eron
neeksi. Tällä tavoin tuli m.m. seppä Salomon Tavi eroitetuksi yhdistyksen jäsenyydestä, kun antautui porvaris
ton ehdokaslistalle ehdokkaaksi.
Monia vaiheita näyttää yhdistyksellä olleen kunnallisten
vaalien suhteen pöytäkirjojen mukaan, milloin se on yhty
nyt vapaamielisiin saaden erehdyksen osakseen, milloin
mitenkin päin harhaillut, mutta sittemmin uuden kunnal
lislain voimaan astuttua, on yhdistys säännöllisesti otta
nut osaa kunnallisvaaleihin saaden jo useampiakin edus
tajia, m.m. nykyäänkin on 4 edustajaa työväenlistalta
saatu sinne.
Enemmän luottamusta nauttivina valtuusmiehinä vanhimmalta ajalta mainittakoon kauppias Antti Seppänen
sekä sittemmin kirjansitoja V. A. Jaatinen, sekä nykyiseltä
ajalta Anton Markkanen, E. Tiainen, Aaro ja rouva A.
Jalkanen, kaupanhoitaja Kärkinen, Toivo Aro y.m.
Niinkuin jo edellä mainitsin, on työväellä nykyään 4
edustajaa kaupunkimme valtuustossa, mutta se on niin
vähäinen määrä kokonaisuuteen verraten, että se ei pal
joakaan saa aikaan siellä, kun sen vastassa on porvaril
linen yhteisrintama, joten sen merkitys on vähäinen. Tä
män johdosta kirjoittaakin vuoden 1926 toimintakertomuk
sen tekijä toimintakertomuksessaan, että: ”Koskahan Sa
vonlinnankin työväestö herännee, että se ottaisi kunnallis
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politiikan vakavammalta kannalta, ja siten alkaisi valloit
taa lukumääräänsä vastaavaa vaikutusvaltaa kunnallisten
asiain hoidossa.”
Kun taas katselee pöytäkirjoja yhdistyksen valtiolliseen
toimintaan nähden, ei huomaa mitään alkuaikoina teh
dyksi esimerkiksi korkean äänioikeussensuksen alentami
seksi, kuljettiin vaan niinkuin muutkin, asetettiin, jos mil
loin tarvittiin sama ehdokas nuorsuomalaisten kanssa ja
siinä kaikki, eikä ehdokkaalle, suuria evästyksiäkään an
nettu.
Ensi kerran korkean sensuksen poistamisesta
alusti kysymyksen herra Hugo Landgren (nyk. nimi
Kalima) tammi k. 12 p. kokouksessa v. 1890 ja kun se kes
kustelu on ikuistettu pöytäkirjaan, niin ottakaamme se
myös tähän näytteeksi sen ajan katsantokannoista sem
moisena kun se pöytäkirjassa on seuraavasti: ”Kun val
tiollisiin vaaleihin osanotosta ja korkean sensuksen pois
tamisesta oli ensi kerran kysymys v. 1890, heräsi se maan
viljelijä Landgrenin alotteesta, joka esitti kokoukselle, että
kun seuraavassa raastuvan kokouksessa tulee kysymys
ääniasteikon alentamisesta, olisi työväenkin otettava tuon
asian ratkaisuun osaa, koettaen vaikuttaa niin, että as
teikko alennettaisiin 10 ääneen, koska Savonlinnassa ol
laan yleensä tässä suhteessa jälellä muista kaupungeista.
Tämä esitys sai kunnallisneuvos O. Hedlund’im taholta
mitä jyrkimmän vastustuksen. Hän nimittäin selitti sel
laisen toimenpiteen esille otonkin olevan vastoin työväen
yhdistyksen sääntöjä ja ettei sellaisten asiain käsittely
kuulu työväestölle. Landgrenin saatua puolelleen lehtori
Snellmanin y.m., jotka pitivät asian käsiteltäväksi oton ei
olevan sääntöjen vastaista ja että tämän asian huolehti
minen kuuluu yhtä tärkeästi työläisille ikuin muillekin kan
sanluokille ja erittäinkin työläisille, koska rajoittamatto
man äänioikeuden käyttö ”on kohtuutonta vähempivaraisten äänien polkemista, ja kun ensi valtiopäivillä tulenee
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esille asioita, jotka läheltä koskevat työväenkin oloihin.”
Kun vielä asioitsija P. J. Pesonen oli kannattanut Hed
lundia, kysyi puheenjohtaja kokoukselta: "tahdotaanko
asiasta keskustella”, johon valtava enemmistö vastasi:
”tahdotaan”. Jonkun aikaa keskusteltua ja kinailtua,
jätti Hedlund vastalauseen pöytäkirjaan sen johdosta,
että asia on otettu esille. Tähän yhtyivät kapteeni A. E.
Nyman ja Pesonen, lausuen viimeksimainittu, että ”on
väärin tyrkyttää mielipiteitään toisille”. Tätä vastalau
setta vastaan taas pani vastalauseensa herra Hugo Land
gren y.m., ja lopuksi tuli sellainen kahakka, ettei koko
asia tullut mihinkään päätökseen.
Tällainen oli kokouksen meno, jossa muutamat harvat
keskustelivat, vaan varsinainen työväki kuunteli takertu
matta enemmän puoleen kuin toiseenkaan. Tästä asiasta
ei pitkiin aikoihin taas löydä pöytäkirjoista mitään kes
kustelua ennenkuin vasta 1895 vaiheilla, jolloin yhdistys
kokouksessaan keskustelee ja arvostelee paikkakuntamme
porvarissäädyn edustajaa toimittaja Erkkoa siitä, ettei se
ole täyttänyt yhdistyksen hänelle jättämää toivomusta
työväenluokkaa koskevissa, valtiopäivillä esille tulleissa
asioissa. Kumminkaan ei kokous näytä tehneen sen palemmin muistutusta.
Kun vuodesta 1896 alkaen rupesi yhdistys varsinaisesti
ottamaan osaa valtiollisiin vaaleihin, niin yhdistys puoles
taan valitsi useasti porvarissäädyn edustajan pankinjoh
taja A. Sikiön ja tällekin yhdistys antoi evästykseksi vaa
timuksen työväen ohjelma-kysymyksissä.
'Tavallisesti nämä evästykset annettiin, mutta niiden täyt
tämistä ei näy vaaditun. Tällainen nykyaikana ei saisi
tulla kysymykseenkään, ettei edustajalta vaadita mihin se
on lupautunut.
Samana vuonna, nimittäin 1896 rupesi yhdistyksen toi
minta myös suuntautumaan siihen suuntaan, että äänias-
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leikko alennettaisiin 10 ääneen. Tätä kysymystä pohdit
tiin raastuvan kokouksissa sekä samalla evästämällä valtiopäivämiestä myös samana vuonna' oleville valtiopäi
ville. Mainitkaamme tässä, mitä yhdistys evästykseksi
antoi valtiopäivämiehelleen näytteeksi huvin vuoksi seuraavaa: ”että valtiopäivämies vaikuttaisi ääniasteikon
alentamista kunnallisvaaleissa, että kansakoulu asetettai
siin pohjakouluksi, että kansanopistot saisivat valtiolta
riittävää kannatusta, että suomenkieli asetettaisiin luon
nollisiin oikeuksiinsa keskusvirastoissakin, että ulkomais
ten väkijuomain tulli korotettaisiin ja väkijuomani myynti
supistettaisiin mahdollisimman vähään, että edusmies
ajaisi 10-tuntisen työpäivän aikaansaamista koko maassa,
että edusmies koittaisi ajaa läpi kaikkia niitä kysymyk
siä, joita Tampereella pidetty edustajakokous tidee esittä
mään, että edusmies kannattaisi työväen oppikurssien ai
kaansaamista valtion varoilla, ja että edusmies kannat
taisi koulupakon aikaansaamista y.m.
Ääniasteikon poistamista vaadittiin myös 1902 puuhaa
malla sen johdosta maitsraatin kokous, mutta siitä kai
ei tullut sen valmiimpaa, kun ei pöytäkirjoista löydy mi
tään merkintöjä tämän asian johdosta.
Yhdistyksen valtiopäiväiniesehdokkaiina näkyy olleen
1904 tohtori Heikki Renvall ja lakitiedetten tohtori K. J.
Ståhlberg. Kumpi näistä on tullut valituksi, ei ole lähem
pää selkoa enemmän kuin siitäkään, kuinka paljon on
vaaleihin osaa otettu.
Bohrikoffilais-ajoilta mainittakoon yhdistyksen lähettä
mä sähkösanoma ministerivaltiosihteerille, jonka sisältö
oli seuraava: ”Savonlinnan työväenyhdistys kokoukses
saan tehdyn päätöksen mukaisesti vaatii Teitä heti eroa
maan ministerivaltiosihteerin virasta, koska Suomen kan
salla ei ole vähintäkään luottamusta Teihin ja Te olette
esteenä laillisten olojen palautumiselle maahan. Työväen-

40

yhdistyksen puolesta: A. Paananen, K. Reinikainen, O.
Gunther, Matti Mustonen, K. Oksanen.”
Vuonna 1905 otti yhdistys osaa suurlakkoon, joutuen
yhdistyksen talo miltei sen keskipisteeksi ja sen järjestökaarti valvoi kaiken järjestyksen yötä päivää kaupungissa.
Tämän suurlakon jälkeen muodostui ensi kerran suurempi
kärjistyneisyys täällä porvariston ja työväen välillä, joka
oli havaittavissa monissa kokouksissa ja joka ne joudutti
kahteen leiriin. Muuten kun suurlakko on jokaiselle tun
nettu, en lähde tässä siitä pitemmälle selostamaan, sa
moin sitäkään, miten uusi eduskunta nousi yksikamarisena
eduskuntana toimimaan. Tämän yhteydessä kumminkin
mainittakoon, että yhdistys otti osaa siihen kiivaaseen
ratkaisevaan äänioikeustaisteluun panemalla toimeen mie
lenosoituksia sekä keräämällä rahastoa sen hyväksi, että
vielä lähettämällä yhdistyksen puolesta edustajan, jona
oli A. Käck (Kannisto) Helsinkiin silloin, kun säätyvaltiopäivät ratkaisevasti käsitteli äänioikeuskysymystä. Kan
nistosta tuli sitten uuden eduskunnan aikana piirimme
eduskuntamies, ollen useammilla valtiopäivillä edustajana.
Pitkät ajat kului sitten, ettei yhdistyksen pöytäkirjoista
näy suuriakaan valtiollisista asioista, muuta kuin virka\ällän kiristäminen poliisien kautta yhdistyksen toimin
taan nähden v. 1912, mutta sitten maailmansodan alettua
alkoi meidänkin maassamme vähitellen asema muuttua
sodan johdosta ja sen joutuessa siihen ajankohtaan, jol
loin Venäjän vallankumous tuli. Vallankumous alkoi Pie
tarissa 8 p. maalisk. 1917. Olkoon myös tässä mainittu,
että eduskunta kutsuttiin koolle liuhtik. 4 p. 1917 ja oli
silloin sosialidemokraattisella puolueella 103 edustajaa.
Sitä seuranneen tilanteen aikana seurattiin myöskin yh
distyksemme toimesta tarkoin valtiollista tilannetta sekä
puolueen keskuselinten antamia ohjeita, voimatta enää sa-
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nottavasti vaikuttaa tilanteeseen, jota johdettiin suurien
maailman tapahtumien mukaan.
Tällaisissa oloissa kului kesä v. 1917 ja kärjistyi tilanne
syksypuolella yhä enemmän, johtaen vuosien 1917—1918
vaihteessa kansalaissotaan, jonka johdosta yhdistyksem
me, samoin kuin koko maan työväenliike joutui pysähdystilaan, myöskin yhdistyksemme jäsenistöstä joutui osa
kansalaissodan pyörteisiin ja menetti yhdistys siinä seu
raavat jäsenet: Emil Parkkinen, Jussi Pulliainen ja A.
Lahti, jotka ammuttiin Varkaudessa. Taistelussa kaatu
neita on August Nyinalm, Kusti Haapanen,, Koivusaari ja
Huttunen. Myöskin joutui suuri joukko kärsimään van
keutta n.s. Edenissä sekä myöhemmin työväentalolla.
Kansalaissodan johdosta kehittyi tilanne sellaiseksi,
että työväen toiminta lakkautettiin sekä työväentalo y.m.
irtain omaisuus otettiin takavarikkoon. Työväentalosta
tehtiin työläisten vankila sekä tutkintotuomarien kanslia.
Kun kapina-aika sitten meni ohi ja työväen toiminta
vuoden lopulla alkoi hiljalleen virota siitä ”kaaoksesta”,
mihin se oli näin joutunut, ruvettiin myös täälläkin sitä
virottelemaan henkiin. Kokouksia pidettiin Jyryn luioneustolla, sillä talo oli vielä takavarikossa. Viimein saa
tiin tämäkin takavarikosta pois ja kun sitä oli korjailtu
ja puhdisteltu pidettiin siellä ensi kerran kokous kesäk.
15 p:nä 1919.
Kun kapina oli Suomessa loppunut ja Suomesta oli ta
savalta tehty ja sitten tuli presidentin vaali, niin tämän
vaalin johdosta näyttää pöytäkirjojen mukaan päätetyn,
että koska työväki ei saa omaa ehdokastaan asetetuksi,
niin tulipa ken hyvänsä muu, kunhan ei vaan Mannerheim
tule, joka oli myös presidenttiehdokkaana. Sitten myös
otti yhdistys osaa toisenkin presidentin vaaliin, jolloin jo
työväellä oli oma ehdokaskin.
Vuonna 1921 asetti yhdistys oman kunnallistoimikun-
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nan (edellisinä vuosina toiminut yhteydessä Savonlinna Säämingin kunnallistoimikunnan kanssa), johon kuuluu
5 vakinaista ja 3 varajäsentä ja sen tehtäviin näyttää
kuuluvan kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestely.
Toimintakertomuksien mukaan v. 1921 ei johtokunta näytä
olleen tyytyväinen sen toimintaan, vaan valittaa, ettei kunnaillistoimikunta ole tehtäviensä tasolla y.m. Samaa on
myös sanottu seuraavissakin vuosikertomuksissa, joten
sen toiminta ei näytä onnistuvan.
Yhdistys on myös ottanut osaa Sos.-dem. puolueen jär
jestämään vähävaraisten verorasitusasiaa koskevaan ky
symykseen vähävaraisten verojen alentamiseksi, joka ky
symys pantiin vireille 1926 jti on ollut jo eduskunnassakin
käsiteltävänä tämä asia, mutta mennyt siellä myttyyn.
Niinkuin edellä olevista selostuksista näkyy, on yhdis
tys koettanut parhaansa tehdä työväen hyväksi niin kun
nallisella kuin valtiollisellakin toiminnallaan.

S. Ty:n yhteydessä toimineet eri
ammattikunnat.
Niinkuin on tunnettu;! ettei Savonlinnassa ollut mitään
suurempia teollisuuslaitoksia siihen aikaan, kun työväen
yhdistys perustettiin, eikä suuremmassa mittakaavassa sen
jälkeenkään, lukuunottamatta muutamaa konepajaa ja
faneeritehdasta, on Savonlinna pysynyt pikkukaupunkina,
jossa matkailijat ainoastaan kesäisin vierailevat. Tämän
tähden vierähti yhdistyksen perustamisesta viitisentoista
vuotta, ennenkuin ensimmäinen ammattiosasto tänne pe
rustettiin.
Ensimmäinen ammattiosasto oli, pöytäkirjojen mukaan
"Kivi- ja aputyöntekijäin ammattiosasto”, joka perustet
tiin v. 1902, sekä samana vuonna perustettiin myös ”Puu
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työntekijäin ammattiosasto”. Tämä jälkimäinen osasto ei
päässyt kunnolleen alkuun, kun jo lopetti toimintansa.
Vuonna 1904 perustettiin paikkakunnalle ”Kone-, rautaja metallityöntekijäin ammattiosasto”, mutta samana
vuonna sekin lopetti toimintansa. Sitten ”Torppariammattiosasto” aloitti toimintansa 1906 syksyllä, mutta ei
sekään ollut pitkäaikainen. Vuoden 1907 toimintakerto
muksen mukaan oli yhdistyksessä seuraavat ammattiosas
tot: Räätälien ammattiosasto, saha- ja lautatarhatyöläisten ammattiosasto, puuseppäin ammattiosasto, torpparien
osasto, rakennustyöläisten ammattiosasto, suutarien am
mattiosasto, Suomen muurarien liiton Savonlinnan osasto
ja naisosasto. Vielä toimi yhdistyksen huoneustossa koko
Savonlinna—Elisenvaaran rautatien tekoajan rautatierakentaiayhdistys, josta sittemmin, kun perustettiin Suo
men tie- ja vesirakennustyöläisten liitto, muodostui mai
nitun liiton osasto ja oli tämä paikkakunnan osastoista
elinvoimaisempia toisiin verraten. Vuonna 1909 on pöy
täkirjoissa mainittu, että puuseppäin ja kirvesmiesten
osastot on yhdistetty, vaikka pöytäkirjassa ei mainita, että
milloinka kirvesmiesten osasto on perustettu. Vuonna
1911 näyttää toimineen kaikki muut v. 1907 mainitut osas
tot, paitsi torpparien osasto ja naisosasto, joiden toiminta
näyttää lakanneen juuri v. 1911, mutta sen sijaan näyttää
ilmestyneen samana vuonna sos.-dem. nuoriso-osasto.
Tämän osaston perustamisaikaa ei pöytäkirjoista löydy,
mutta muuten se näyttää olleen elinvoimainen. Maalarien
ammattiosasto perustettiin v. 1917 ja samana vuonna
myös näyttää perustetun laivamiesten ammattiosasto.
Vuoden 1920 toimintakertomuksen mukaan kuuluu yhdis
tykseen 9 eri ammattikuntaa, mutta ei mainita, mitä ne
ovat.
Tähän saakka on alaosastot, joiksi ammattiosastot kuu
luvat, maksaneet yhdistykselle veroa, mutta uusien sään
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töjen mukaan lakkasi vero sekä ammattiosastojen toiminta
yhdistyksen yhteydestä, niin ettei yhdistyksen alaosas
tona toimi enään yhtään ammattiosastoa.
Mitään huomattavampia parannuksia ei ammatillisella
toiminnalla paikkakunnallamme ole saavutettu, ainoastaan
kohteliailla pyynnöillä on saatu mitä on saatu. Sellaisista
saavutuksista mainittakoon työpäivän lyhennys 10 tuntiin
sekä tuntipalkka päiväpalkan sijaan. Nämä saavutukset
saavutettiin v. 1904 tienoilla yhdistyksen toimenpiteitten
kautta.
Muista ammattiosastojen pyrkimyksistä taloudellisen
aseman parantamiseksi en katso syytä olevan tässä tehdä
lähemmin selvää, koska ne vähäiset saavutukset, mitä sil
loin tällöin on tullut, on saavutettu ilman voimain pon
nistusta.
Se, ettei ammatillinen työväenliike ole onnistunut pa
remmin, on johtunut pääasiassa siitä, ettei paikkakun
tamme, niinkuin alussa mainitsin, ole mikään teollisuus
paikka.

Vanhempana aikana oli Savonlinnassa urheiluharras
tukset vähäiset ja sitäkään, nimittäin voimistelua harras
tettiin ainoastaan kouluissa, eikä muualla, sentähden ei
yhdistyksen jäsenet tulleet alkuaikoina tuota huoman
neeksi, että yhdistyksen jäsenet tarvitsevat myös urheilua
työnsä lomassa virkistyksekseen.
Tämän asian esille viritti ensi kerran linnan vahtimes
tari Antti Lindberg kokouksessa 1897, jolloin siinä kes
kusteltua päätettiin perustaa yhdistykselle voimisteluseura. Tämä aije toteutettiinkin samana vuonna ja Lind-
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bergiä pyydettiin johtajaksi, joka lupautuikin mielellään
siihen. Voimisteluseuran harjoitukset pidettiin yhdistyk
sen salissa ja käsitti se pääasiallisesti käsi- ja jalkaliikkeita, kun voimisteluseuralla ei ollut mitään voimisteluvälineitä. Kauan ei kumminkaan Lindberg tätä voimisteluseuraa johtanut, vaan muuttui sen johtajaksi raken
nusmestari August Miettinen, joka jonkun aikaa sitä johti.
Näin eli tämä voimisteluseura jonkun vuoden, kunnes nu
kahti innostuksen puutteessa. Vuonna 1904 perustettiin
taas voimisteluseura, mutta ei sekään ollut pitkäikäinen,
vaan nukahti melkein alkuunsa.
Kolmannen kerran tuli asia taas esille v. 1909 ja silloin
tuli perustetuksi työväen voimistelu- ja urheiluseura
”Jyry”, joka vielä nykyäänkin elinvoimaisena toimii. Ai
kain kuluessa on seura muuttunut yhdistyksen alaisuu
desta itsenäiseksi seuraksi ja on sillä mies- sekä nais
osasto.
Näin on tälläkin paikkakunnalla herännyt työväessä
yhdistyksen alotteesta voimistelu- ja urheiluharrastukset
innokkaaseen toimintaan.
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5. Ty:n näy£elmäharras£ukse£ ja
sen £ea££eri.
Alkuaikoinaan, ennen yhdistyksen talon rakentamista,
heräsi sen nuoremmissa jäsenissä halu saada esitetyksi
suurempia näytöskappaleita, mutta näitä esityksiä kovasti
vastusti yhdistyksen vanhemmat jäsenet. Kumminkin teki
vät nämät kerran yrityksen 1888—89 vaiheilla ja näytteli
vät kappaleet ”Viinatehtailla” ja ”Ihmekös tuo” seura
huoneen näyttämöllä, josta oli aikamoinen jähinä sitten
kokouksessa. Nämät mainitsin sentähden, kun ne olivat
ensimmäiset kappaleet, kun yhdistyksen toimesta näytel
tiin.
Sitten oman talon saatua näyteltiin suurempia kappa
leita yhdistyksen huvitoimikunnan järjestäminä aika ta
valla hyvin oloihin verraten.
Mutta sitten vuoden 1909 seuduilla heräsi yhdistyksen
kokouksessa kysymys erikoisen näytelmäseuran perusta
misesta, mutta ei näyttämötyöhön kiinnitetty huomio sil
loin vielä ollut niin voimakas, että erikoista näytelmäseuraa olisi voitu perustaa. Huvitoimikunnan hoidettavaksi
jäi edelleen iltamien ohjelmain järjestely. V. 1913 heräsi
uudelleen kysymys näytelmäseuran perustamisesta ja ryh
dyttiin laatimaan jo sääntöjä seuraa varten, mutta val
mistui ne monien erimielisyyksien jälkeen vasta keväällä
v. 1915. Elokuun 22 p:nä valittiin uusien sääntöjen mu
kaan toimintansa alottavalle työväenyhdistyksen näytelmäseuralle ensimäinen johtaja J. Öhman, joka toimi oh
jaajana yhden näytäntökauden. Seuraavalla näytäntökaudella oli johtajana Heikki Meriluoto ja toimi seura sil
loin seurahuoneella, koska yhdistyksen huoneustoon oli
majoituslautakunnan toimesta sijoitettu venäläistä sota
väkeä asumaan. Syksyllä v. 1917 tuli johtajaksi P. Kas
kinen, mutta täytyi seuran toiminta lopettaa jo tammikuun
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alkiipnolelkt v. 1918 siiloin vallinneen sotaisen tilanteen
tähden.

Saman vuoden syksyllä, siis v. 1919 kun yhdistys sai
talonsii omaan hoitoonsa, alotettiin jälleen seuran toi
minta, mutta jäätiin ilman johtajaa.
Kun samaan aikaan oli kaupunkiin perustettu toinen
työväestön käsissä oleva ”Nuorten näyttämö”-niininen
seura, ja ei kahdelle näyttämötyötä harrastavalle seuralle
ollut riittävää kannatusta, alotettiin neuvottelut seurojen
yhdistämisestä. Yhdistyksen puolesta neuvotteluja käy
mään ja sääntöehdotusta laatimaan valittiin J. Utriainen
ja O. Vartio, ja päästiin neuvotteluissa yksimielisyyteen
sekä uusi sääntöehdotus sai yhdistyksen hyväksymisen,
joten elokuussa v. 1919 kutsuttiin perustava kokous, jossa
lopullisesti päätettiin perustaa ”Työväen näyttämö”-niminen taidelaitos, jonka johtokuntaan yhdistyksen puolesta
valittiin J. Kosonen ja Anton Markkanen. Marraskuun
alusta kiinnitettiin näyttämön johtajaksi Antti Julkunen,
joka oli johtajana aina v. 1922 kevääseen asti, tänä aikana
kohosi näyttämötyön saavutukset verrattain korkealle ta
solle johtaja Julkusen ja hänen käytettävänään olleen
runsaan ja uhrautuvan henkilökunnan yhteistyön tulok
sena. sen aikuisesta henkilökunnasta säilyy "kauan muis
tossa sellaiset nimet kuin Hilma Saxberg, Ida Kauppila,
Elsa Julkunen, Sanni Forsström sekä miehistä Hugo Mak
konen, Vieno Vuorensola, Antti Lukkarinen, Väinö Silta
nen, Antti Jukarainen sekä monet muut, joitten tekemä
työmäärä on kiitollisuudella muistettava.
V. 1922 elokuussa tuli johtajaksi Antti Kiiski, ollen toi
messa toukokuun loppuun v. 1923, jona aikana oli näyttä
möllä täysi työ pysyä entisten saavutuksien tasolla.
Lokakuun 22 p:nä 1923 hyväksyttiin taas uudet sään
nöt ja muuttui näyttämölle nimeksi ”Savonlinnan Työväen
Teatteri”. Johtajaksi saatiin uuteen teatteriin Väinö Ren-
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vik, joka toimi v. 1925 kevääseen asti johtajana, joka aika
muodostui teatterille jälleen huomattavaksi nausukauileksi. Johtaja Renvikin tultua toimeensa otettiin teatte
rin palvelukseen kaksi vakinaista näyttelijää, joina oli rva
Ida Pappinen-Renvik ja U. Ahlgren. Tällöin kävi mah
dolliseksi operettienkin esittäminen, jolloin säestyksen
hoiti v. 1923—24 Hannes Horjander sivutoimena sekä
seuraavana vuotena Yrjö Ketola, ollen vakinaisella pal
kalla teatterin palveluksessa. Elokuussa v. 1925 tuli teat
terin johtajaksi Sulo Autere jäi toimi hänkin johdossa
kaksi vuotta eli siihen asti kun Savonlinnan työväenyhdis
tys lopetti teatterin toiminnan, joka siirtyi sitä varten pe
rustetun kannatusyhdistyksen hoitoon toukokuun 31 p:nä
1927. Vuonna 1925 jäivät myös näyttelijät Ida PappinenRenvik sekä U. Ahlgren pois teatterin palveluksesta ja
tuli uusia neiti Irja Lautiainen ja herrat Eino Koikkalai
nen ja Ossi Elmstedt, joka on hoitanut teatterin pianistin
ja regisöörin tehtävät.
Uusi kannatusyhdistys on jatkanut välittömästi teatte
rin toimintaa paikkakunnalla ja kiinnittänyt toimeen myös
entisen johtajan.

5. Ty:n »Mustansaaren» kesäsiirtola.
Aikaikoina vietti yhdistys kesäisin, huvejaan Kaupinsaaressa, Olavinlinnassa ja Savonniemen kentällä, mutta
olojen muuttuessa on näiden paikkojen saantiin tullut mo
nenlaisia esteitä. Eikä ne enää vastaisikaan niitä vaati
muksia, että voisivat nykyaikana tyydyttää työväen tarvista. Toisaalta taas työväki, joka talvisin toimii talossaa neljän seinän sisällä kaipaisi vapaaseen luontoon het
kiseksi huvitellakseen työnsä lomassa, eikä kaupungilla
eikä lähistöllä ollut mukavaa paikkaa saatavissa tähän
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Mu séansaaren ravintolarakennus.

tarkoitukseen sen jälkeen kun Savonniemen kenttä jäi
käytännöstä pois. Täten oli yhdistyksellä suuri puute
kesäisen juhlapaikan, voimistelu- ja leikkikentän suhteen.
Tästä keskusteltiin useasti työväen kesken ja viimein
syysk. 28 p:nä 1919 kokouksessa teki alustuksen J. Kivi
mäki, että yhdistys vuokraisi kaupungilta jonkun saaren
tähän tarkoitukseen. Kokous ottikin asian varteen ja
päätti johtokunnan ottamaan asiasta selvää. Johtokunta
kääntyi asian johdosta sitten kaupungin, valtuuston puo
leen, josta useampia paikkoja esitettyä johtokunnalle, joka
viimein kokouksessaan huhtik. 18 p:nä 1922 rahatoimi
kamarin kirjelmän johdosta päätti sulan tullen käydä pai
kan päällä ”Mustasaarta” katsomassa, jonka valtuusto oli
yhdistykselle tarjonnut vuokralle 25 vuoden ajaksi 500
markan vuotuisvuokralle erinäisillä ehdoilla. Kokouksessa
tätä puolsi Aaro Jalkanen, T. Aro ja Anton Markkanen,
jota vastoin A. Luukkanen ja Lehtoranta tätä asiaa vas
tusti. Lopuksi jätettiin asian lopullinen järjestäminen
johtokunnan ja V.- ja U.-seura Jyryn valtuutetuille. Mo
nissa kokouksissa asiata sitten pohdittiin ja kiisteltiin
m.m. syysk. 24 p. 1922 kokouksessa, jossa johtokunnan
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puolesta asiaöi kokoukselle selosti V. Väänänen ehdottaen
sitä vuokrattavaksi puutteellisuuksista huolimatta, jättäen
myös asian johdosta syntyneen Sos.-dem. nuoriso-osaston
pöytäkirjan maaliskuun 18 p:ltä 1922. Asian johdosta
syntyi vielä äänestys, jossa 8 äänellä 5 vastaan hyväksyt
tiin asia, mutta kumminkin jätettiin vielä johtokunnan tie
dusteltavaksi, eikö Punkaharjun reitiltä löytyisi parempaa
paikkaa. Sitten kun johtokunta oli tiedustellut asian joh
dosta, kumminkaan sen paremmin onnistumatta, päätti
yhdistys kokouksessaan joulukuun 17 p. 1922, että johto
kunta saa vuokrata Mustansaaren. Johtokunnan sitten
tehtyä vuokrasopimuksen valitsi yhdistys sille kokoukses
saan huhtik. 8 p. 1923 toimikunnan, johon tulivat V. Vää
nänen, Anton Markkanen, E. Mehtonen, Toivo Aro ja va
ralle O. Vartio sekä päätettiin, toimikunnan heti aloitta
maan työn. Samalla tästä asiasta annetaan tieto kai
kille järjestöille. Toimikunnan on annettava lausuntonsa
S.T.Ym johtokunnalle tarvittavia varoja ja ohjeita var
ten. Toimikunnan suunnittelun tuloksena oli, että ensim
mäisenä on siirtolaan rakennettava välttämättömät raken
nukset, tiet, urheilukenttä, juoksurata sekä uimahuone,
sekä esitti ne kokoukselle, joka sitten antoi näiden raken
nuspiirustusten teon rakennusmestari Toivo Aron tehtä
väksi, jotka sitten valmistuivat ja yhdistys kokouksessaan
toukokuun 29 p:nä 1924 hyväksyi. Rakennuksiin kuuluu
ravintolarakennus, tanssilava näyttämöineen, ulkohuonerakennukset ja uimahuone, sekä on päätetty tulevaisuu
dessa rakentaa sauna ja pesutupa vielä myös sekä mootlorilaituri. Samassa kokouksessa päätettiin myös hank
kia komea, punaisella pohjalla oleva lippu, jossa on val
kealla sana ”Mustasaari”.
Kun sitten Mustasaaren kesäsiirtola oli saatu jonkun
laiseen kuntoon, vietettiin avajaisjuhla toukokuulla 1925,
eli ensimmäisenä helluntaipävänä klo 3 ip., johon tilaisuu-
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Savonlinnan i'y:n moottori »Mustasaari».
Taustalla näkyy kaup. uusi kansakoulurakennus.

teen oli m.m. E. Tiainen laatinut historiikin kesäsiirtolan
kehittymisvaiheista.
Kun muuten asiat olivat hyvällä tolalla, mutta yhdis
tyksellä ei ollut omaa kulkuvälinettä kaupungin ja Mus
tansaaren välille, niin tämän asian auttamiseksi päätettiin
tilata Bleekholman veneveistämöltä Helsingistä moottori
vene, johon piirustuksia, kustannusarvioita y. m. asioita
toimimaan tuli O. Vartio ja Anton Markkanen, jotka
sen tilasivat sitten mainitusta paikasta 38,500 markan
hinnalla, niin että nyt kesäsiirtolalla on oma moottorivene
kin, jonka nimi on ”Mustasaari”.
Aluksi tuli Mustansaaren ravintolatoimikuntaan K. Hän
ninen, E. Tiainen ja V. Makkonen sekä vahtimestariksi
valittiin Eino Ahonen, sekä hänen jälkeensä tuli vahtimes
tariksi F. V. Visanen. Tämän poistuttua tuli sitten sa
maan toimeen P. Räsänen, joka nykyään on siinä toimessa.
Näin oli vähitellen saatu työväelle kauan kaivattu kesäsiirtola, jonne voivat muulloinkin eikä ainoastaan juhlaajaksi pistäytyä vapaasta luonnosta kesällä nauttimaan.
Tästä myös parhaillaan keskustellaan ja koetellaan tämä
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järjestää siten, että sinne ei ainoastaan työläisnuoriso,
vaan vanhempikin työläisjoukko siellä kesäisin hyvästi
viihtyisi ja että se muodostuisi kaikin tavoin työläisten
viihtyisäksi olinpaikaksi.

S. Ty:n sekalaisia £oimin£oja ja harras£uksia.
Yhdistys yhtyi ”Kansanvalistusseuraan” v. 1890. Kuin
ka kauan yhdistys on suorittanut sille verot, ei pöytäkir
joista käy selville.
Kun venäläisen hallituksen taholta rupesi näkymään
häikäilemätöntä menettelyä v. 1911 siten, että ruvettiin
vaatimaan Kivennavan ja Uudenkirkon pitäjiä erotetta
vaksi Suomesta sekä muodostettavaksi venäläiseksi maa
kunnaksi, pani yhdistys tämän johdosta toimeen suuren
kansalaismielenosoituskokouksen. Tämän johdosta eroitettiin kaupunkimme poliisimestari ja ylikonstaapeli sentähden, etteivät määräyksestä huolimatta hajoittaneet ko
kousta.
Onpa yhdistys ollut myötävaikuttamassa toiminnallaan
osuustoimintayrityksiä. Niinpä perustettiin yhdistyksen
myötävaikutuksella v. 1903 ”Osuuskauppa Alku i.l.”, johon
yhdistys otti osakkeita. V. 1907 erosi yhdistys siitä ja
perusti oman osuuskaupan nimeltä ”Elo r.l.”, joka sitten
meni vararikkoon v. 1911. Sittemmin, kun perustettiin
”Itä-Savon Osuusliike”, on yhdistys myös ottanut siihen
osuuksia.
Myös ”Savonlinnan Sauna-osakeyhtiön” syntysanat
näyttävät yhdistyksen kokouksessa lausutun ja yhdistyksellämme olleen siinä osakkeita.
Vielä kun bobrikoffilaisaikana lakkautettiin silloinen
' Savonlinna”-lehti, ja tämän johdosta perustettiin nuor
suomalainen ”Keski-Savo”, niin näyttää yhdistys sitäkin
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olleen myötävaikutuksellaan auttamassa, vaikka sitten
sama lehti joutui vastakohdaksi yhdistyksen toiminnalle.
Sittemmin oli yhdistys toisten työväenyhdistysten ja
järjestöjen kanssa perustamassa työväen omaa lehteä
”Vapaus”, joka on saanut voimakasta kannatusta yhdis
tyksemme taholta niin taloudellisesti kuin muutenkin.
Olisi vielä pieniä tapauksia, yhtä ja toista yhdistyksen
toiminnassa, mutta en katso niitä tarpeelliseksi tässä jul
ki tuoda muuta kun mainitsen, että yhdistys on aikojen
kuluessa kunniajäsenekseen ottanut lehtori Aug. Snell
manin, tohtori N. R. av Ursinin, hra Hugo Landgrenin
(Kalima) ia työmies Matti Mustosen.

5. Ty :n huomaäiimmat virkailijat.
Sinä pitkänä ajanjaksona, jonka yhdistys on ollut, on
sille ennättänyt tulla sangen monta henkilöä, joiden ansio
yhdistyksen toiminnassa on siksi suuri, että niitten nimet
ja ansiot pitäisi tulla julkisuuteen tässä toimintakerto
muksessa, mutta kun tila ei salli kaikkia niitä tuoda julki
suuteen, niin rajoitun siten, että koettelen tuoda ainoas
taan ansiokkaimmat jäsenet ja henkilöt, jotka ovat seu
raavat:
Kauppias Antti Seppänen, joka on syntynyt Savonlin
nassa v. 1852, oli työmiehen poika ja siis oppi nuoruu
dessaan tunteinaan jo työläisen elämän ja aseman. Vähi
tellen hän kehittyi niin, että joutui paljon aikaisemmin
yhdistyksen perustamista edustamaan kunnallisissa luottotoimissa kaupunkimme työväkeä ja pikkutalonomistajia ja
niin hänelle kehittyi aate, että saada työväki yhtymään,
joten hän joutui yhdistyksemme perustajaksi, niinkuin
edellä on mainittu. Hän oli yhdistyksen ensimmäinen esi
mies, rahastonhoitaja sekä sittemmin huvitoimikunnan
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esimiehenä y.m. toimissa moneen kertaan lähes parin
vuosikymmenen ajan, joten hän aikanaan oli innokas kai
kin puolin yhdistyksen eteenpäin viejä, niin talon saan
nissa kuin muissakin. Hän kuoli v. 1913.
Lehtori August Snellman oli, jonka älyyn aina turvau
duttiin alkuaikoina, kun hätä tuli. Hänen toimintansa oli
suuriarvoinen puhujana alkuaikaisissa kokouksissa ja ilta
missa sekä järjestelyissä, erittäinkin silloin kun omaa
taloa hommattiin. Hän oli yhdistyksen ensimmäisessä
johtokunnassa ja ensimmäinen huvia toimeenpanevan
huvitoimikunnan esimies, yhdistyksen pöytäkirjuri, rahas
tonhoitaja, ensimmäinen yhdistyksestä valittu edustaja
maamme työväenyhdistysten edustajakokoukseen ja kun
sitten perustettiin Suomen työväervvaltuuskunta, edusti hän
tässä yhdistystämme. Hän kuoli Savonlinnassa v. 1896.
Suutarimestari Heikki Kokki’n ansiot ovat myös suuret
yhdistykseni toimintaan nähden. Hän oli yhdistyksen en
simmäinen varapuheenjohtaja sekä ensimmäinen talou
denhoitaja, y.m. monissa luottotoimissa, joten hänkin oli
alkuajan huomatuimpia henkilöitä. Kuollut.
Matti Seppänen, saunanoniistaja, on myös alkuajoilta
ikuistetuksi tullut. Hän oli, vaikka kirjoituskyvyttömänä,
yhdistyksen toinen esimies. Hänen ansionsa ovat myös
monipuoliset, mutta erittäinkin mainittakoon, että hänen
ehdotuksestaan yhdistyksen jäsenistä suoritti1 moni vapaa
ehtoista työtä lahjaksi yhdistyksen taloa tehdessä, jonka
arvo oli suuri, siihen aikaan.
Albin Turunen, silloinen posteljooni, nykyinen kauppias
ja raatimies, oli1 yhdistyksen ensimmäisen johtokunnan
jäsen ja tuli ensimmäiseen huvia toimeenpanevaan toimi
kuntaan myös sekä on ainoa elävä ensimmäisen huvitoimi
kunnan jäsen, on myös ollut monissa toimissa alkuaikoina.
Matti Pärnänen, faktori, oli1 yksi, jota ei sovi unholaan
heittää. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana monet
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Matti Pärnänen.

A. Kannisto.

vuodet ja oli aikansa luottoa nauttiva henkilö, omaten
vapaita, vieläpä sosialistisiakin käsityksiä. Hän kuoli v>
1911.
Viktor Aleksander Jaatinen, kirjansitoja, oli yksi yhdis
tyksen niitä jäseniä, jotka kaikessa hiljaisuudessa yhdis
tyksen toimintaa eteenpäin veivät monella tavoin. Hänen
ansionsa on suuri erittäinkin puheenjohtajana, rahaston
hoitajana, huvitoimikunnan esimiehenä, kunnallistoimiikunnan esimiehenä, yhdistyksen edustajana valtuustossa sekä
Tampereen puoluekokouksessa 1897 ynnä monissa hom
missa ja ansioissa.
Adolf Pikkarainen, nahkatyönjohtaja, oli taloudenhoita
jana pitkät ajat, samoin myös kirjastonhoitajana. Hän ei
ollut ainoastaan näissä toimissa, vaan toimi hän monen
laisissa muissakin yhdistyksen toiminnoissa, ollen aina
ystävällinen ja iloinen. Samoin -kuin hän, niin hänen lap
sensakin ottivat osaa yhdistyksen toimintaan pitkät» ajat.
Kuollut.
Abel Paananen, suutarimestari, ollut monissa yhdistyk
sen toimissa. Oli yhdistyksen puheenjohtajana ja huvi-
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toimikunnan esimiehenä muutamana vuotena sekä monis
sa muissa luottamustoimissa, kuuluen myöskin jonkun
kerran huvitoimikuntaan. Kuollut.
li. J. Makkonen, alkuaan kirjansitoja, sittemmin poliisi,
suntio ja ajuri y.m., oli yhdistyksen monissa luottotoimissa, ollen myös puheenjohtajanakin jonakuna vuonna.
Otti myös osaa vanhoilla päivilläänkin huviitoimikuntaan.
Hänen lapsensa ovat yhdistyksessä monipuolisesti myös
ansioituneet. Kuollut.
Aaro Korhonen, kamreeri, sahanhoitaja, oli yhdistyksen
rahastonhoitajana ja kuuluen myös huvitoimikuntaan,
jossa etevänä näyttelijänä saavutti suuren suosion. Oli
monissa muissakin yhdistyksen luottotoimissa. Kuollut
August Miettinen, rakennusmestari, kuuluen useana
vuonna huvitoimikuntaan, ollut myös yhdistyksen puheen
johtajana, ollen etevä näyttelijä sai hän siten itsensä tun
netuksi. Oli perustamassa yhdistykselle voimisteluseuraa,
ollen sen johtajana jonkun aikaa, sekä monissa yhdistyk
sen luottotoimissa. Kuollut.
Tohtori Jaakko Forsmannin toiminta yhdistyksessä tuli
siitä erittäin huomatuksi, että hän koko toimintansa ajan
edusti yhdistyksessä mitä jyrkintä ja vapaamielisintä
suuntaa, ollen yhdistyksen mitä moninaisemmissa toimin
noissa. Kun työväenpuolueen perustamisesta saakka oli
yhdistyksessä useasti kysymys meidän yhdistyksemme
rupeamisesta työväenpuolueeseen, kestäen-tätä ristiriitaa
aina 1905 saakka, jolloin yhtyminen sitten tapahtui, oli
Forsman koko Savonlinnassa oloaikansa jyrkkänä puolta
massa liittymistä Sos.-dem. puolueeseen, pitäen esitelmiä
ja puheita muiden maiden työväenpuolueista, näyttäen
täten, että miten välttämätöntä liittyminen yhdistyksel
lemme on sen eteenpäin menossa tarkoitustaan vastaa
vaksi työväen toiminnalle. Oli yhdistyksen puheenjohta
jana aikanaan. Muuttanut pois paikkakunnalta-.
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Anshelm Käck (Kannisto)
toimi aluksi huvitoimikunnassa ja tuli sitten esimie
heksi. Kun suurlakon voi
makkaat mainingit tempasivat Savonlinnan työväentönkin mukaansa, niin joutui
Kannisto koko suurlakkoliikkeen sieluksi paikkakunnalla.
Ja kun sitten v. 1906 tuli yksikamarinen eduskunta, niin
valittiin hänet piirimme edus
tajaksi sinne. Lukemattomia
Vikéor Väänänen.
pienempiä toimia oli myös
Kannistolla yhdistyksessämnie.
Muuttanut Mikkeliin.
Viktor Väänänen on ollut yhdistyksen puheenjohtajana,
rahastonhoitajana, edustajana useissa piirikokouksissa,
joten hänen toimintansa yhdistyksessä on suuriarvoinen.
Muuttanut pois paikkakunnalta.
Ernst Tiainen, rautatien siltavahti, on yksi yhdistyk
semme pitkäaikaisimpia toimitsijoita. Hän on ollut useam
man kerran yhdistyksen puheenjohtajana, rahastonhoita
jana sekä monenlaisissa muissa yhdistyksen luottotoimissa, on yhdistystä edustanut valtuustossa sekä monissa
Sos.-dem. puolueen piirikokouksissa ja on edelleenkin toi
mihenkilönä ja pirteänä yhdistyksen jäsenenä.
Anton Markkanen, puuseppä, on myös, niinkuin pöytä
kirjoista selville käy, monipuolisesti ansioitunut pitkäai
kainen jäsen yhdistyksessämmc. Hän on ollut huvitoimikunnan esimiehenä sekä rahastonhoitajana 14 vuoden
ajan. Edustanut yhdistystä valtuustossa y.m. kunnalli
sissa luottoroimissa, ynnä monissa piiri- ja puoluekokouk
sissa sekä monissa muissa luottotoimissa, toimii edelleen
yhdistyken jäenenä.
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Aaro Jalkanen, ent. työ
mies, poliisi ja nykyisin va
kuutusasiamies, on ollut yh
distyksen jäsenenä pitem
män aikaa, kuuluen useat
vuodet johtokuntaan sekä
ollut monissa yhdistyksen
luottotoimissa,
samalla
myös edustanut yhdistystä
muissa kunnallisissa luottotoimissa. On edelleen yh
distyksen jäsenenä.
Otto Vartio on ollut myös
Ma£éi Mustonen, kiviéyömies.
yhdistyksen puheenjohtaja
Henkilö on 63 v. ja on vanhin tätä nykyä
na ja huvitoimik. esimiehe
elossa oleva yhdistyksen jäsen.
nä parikin kertaa sekä mai
nitaan monissa muissakin toimissa häntä, joten hänen toi
mintansa on ollut suuriarvoinen, etenkin kapinavuoden
1918 jälkeen hän oli puheenjohtajana työväen toimintaa
saatettaessa taas alkuun täällä. On edelleenkin yhdis
tyksen toiminnoissa.
Juho Kivimäki, ent. suutari, kauppias, ollut yhdistyksen
puheenjohtajana, huvitoimikunnassa ja v. 1918 surullisen
kapinan jälkeen edustajana puoluekokouksissa y.m. luot
totoimissa yhdistyksessä.
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Siivoni innan *ly:n johtokunta v. 1927.
\ ase m multi i lukien: Olio Viiriin, Aition ?*\ui'kkunen, I. .1. Pesonen, Aaro Jalkanen,

li, liirvi, li. V. Tiainen ja Kalle Kauppinen.

5. Ty :n puheenjohtajat eli esimiehet.
Antti Seppänen, kauppias ..........................................
Sama .........................................................................
Matti Seppänen, saunanoinistaja ............................
Aleks Pulkkinen, kauppias ........................................
Pekka Sallinen, kansakoulunopettaja
..................
Antti Seppänen, kauppias .........................................
Sama .........................................................................
Vihtori Lähde, kansakoulunopettaja ......................
Matti Pärnänen, Faktori ...........................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
H. J. Makkonen, suntio .............................................
Matti Pärnänen, faktori ...........................................
Sama .........................................................................
Aug. Miettinen, rakennusmestari .............................
Kaarlo Oksanen, puutarhuri ......................................

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
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Kaarlo Oksanen, puutarhuri ......................................
Sama .........................................................................
J. Forsman, tohtori; V. A.Jaatinen ............................
Abel Paananen, suutari; G. Giinther ......................
Pekka Pulkkinen .......................................................
Robert Leino, kivityömies .......................................
Viktor Väänänen .........................................................
Sama ......................................................................
E. Pärnänen.................................................................
Olli Juvonen .................................................................
Viktor Väänänen .........................................................
Sama .........................................................................
Ernst Tiainen .............................................................
Sama .........................................................................
Juho Kosonen .............................................................
Sama .........................................................................
Otto Vartio .................................................................
Viktor Väänänen.........................................................
Jussi Kivimäki ...........................................................
Sama .........................................................................
Viktor Väänänen.........................................................
Ernst Tiainen .............................................................
Sama .........................................................................
Otto Vartio .................................................................
Sama .........................................................................

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Huveja toimeenpanevan komitean esimiehet.
Alussa ei ollut erityistähuvitoimikuntaa, vaan se muo
dostettiin johtokunnan jäsenistä. Ensimmäinen huvitoimikunta tuli vasta v. 1894. Esimiehet olivat seuraavat:
Aug. Snellman, lehtori .............................................
1888
Sama ......................................................................... 1889
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Heikki Kokki, suutari .................................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
Abel Paananen, suutari .............................................
Heikki Kokki, suutari .................................................
Sama .........................................................................
V. A. Jaatinen, kirjansitoja .....................................
Sama .........................................................................
Antti Seppänen, kauppias .........................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
V. A. Jaatinen, kirjansitoja .....................................
Osk. Kienanen, kauppa-apulainen ..........................
Anshelm Kannisto .......................................................
Pekka Pöyhönen .........................................................
Juho Pitkänen, leipuri ................................................
Jooseppi Heimonen, leipuri ........................................
Lindholm, kauppa-apulainen ....................................
Anshelm Kannisto .....................................................
Kalle Määttä, räätäli .................................................
Sama .........................................................................
Heikki Meriluoto, suutari .........................................
Anton Markkanen .....................................................
Sama .........................................................................
K. Summanen .............................................................
Väinö Siltanen ...........................................................
Otto Vartio .................................................................
Juho Kosonen .............................................................
Otto Vartio .................................................................
K. Summanen .............................................................
Väinö Siltanen ...........................................................
Sama .........................................................................
Emil Mehtonen ...........................................................
Yrjö Pesonen .............................................................

1890
'891
'892
1893
'894
'895
'896
'897
'898
'899
'900
'901
1902
'903
'904
1905
1906
1906
1907
1908
'909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
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T. J. Kuukkaneu .........................................................
Kalle Hänninen ...........................................................
Matti Hentunen ...........................................................
Sama .........................................................................
H. Lundell ...................................................................

1923
1924
1925
1926
1927

Yhdistyksen rahastonhoitajat.
Antti Seppänen, kauppias .........................................
Sama .........................................................................
Heikki Kokki ...............................................................
Ang. Snellman .............................................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
Sama .........................................................................
Kusti Jalkanen, kansakoulunopettaja ......................
Assar Palander, kirjakauppias ..................................
Aaro Korhonen, kamreeri ............................................
Sama ...........................................................................
Sama ...........................................................................
Antti Seppänen, kauppias ............................................
V. A. Jaatinen, kirjansitoja ........................................
Aapo Kosonen, kauppias ............................................
Sama ...........................................................................
Sama ...........................................................................
Osk. Kienanen, kauppa-apulainen ..............................
Matti Varvikko, kapellimestari ....................................
V. A, Jaatinen, kirjansitoja ........................................
Sama ...........................................................................
Viktor Väänänen ..........................................................
E. Pärnänen ...................................................................
Olli Juvonen ...................................................................

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
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Ernst Tiainen .............................................................
Anton Markkanen .......................................................
Sama ......................................................................
Sama
......................................................................
Sama
......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ..........................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama ......................................................................
Sama .......................................................................
Sama ......................................................................

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Työväenvhdistyksen £aloudenhoitaj a£.
Alussa oli) väliaikaisena seuraavat: Heikki Kokki, suu
tari, Erik Paavilainen, suutari. Tämän jälkeen tuli v. 1894
vakinaiseksi A. Fr. Pikkarainen, S. Siitonen, Aug. Turu
nen, J. Öhman, Antti Julkunen, Antti Kiiski, Jussi Koso
nen, Kalle Kauppinen, Matti Hentunen ja nykyisin Olli
Bröms.
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Lopuksi yleissilmäys I yöväenyhdisfyksen
toimintaan.
Savonlinnan Työväenyhdistys on Suomen vanhimpia
työväenyhdistyksiä. Silloin kun se perustettiin ei ollut vielä
Suomessa työväenpuoluetta eikä suurempaa ohjausta eikä
opasta työväenyhdistysten välillä, jonka mukaan sitä olisi
ohjattu, niinkuin nykyään on.
Savonlinnan työväenyhdistys otti, niinkuin sen ajan
muutkin työväenyhdistykset, puoluekannakseen silloisen
nuorsuomalaisuuden sekä ohjelmakseen n.k. Wrightiläisyyden, jonka ohjelman oli laatinut kunnallisneuvos Wright
ja jonka ohjelman sisältö oli laadittu ainoastaan pienem
pää teollisuutta ja käsityöammatteja silmällä pitäen.
Niinkuin edellä on sanottu, läksi yhdistyksemme toimi
maan näissä merkeissä. Kun nykyaikaisen köyhälistön
yhteistyö, joka on kehittynyt ja lujittunut kansainvälisen
sosialidemokratian pohjalle, toisaalta on taistelua työläis
ten ja vähävaraisten puolesta ja toisaalta työtä sosialis
min voitoksi, joitten tunteminen ja arvioiminen edeltää
kokemuksella ja oppimisella hankittuja tietoja. Mutta
juuri näitä tietoja puuttui silloin yhdistykseltännne ja sen
jäseniltä, sen tähden ei ollut ihme, että yhdistystä lähdet
tiin viemään kristillisessä hengessä hartaushetkiä pitäen
ja hengellisiä lauluja laulaen sekä armeliaisuustyötä joh
dettiin porvarilliseen tapaan. Samoin silloinen porvaristo
ja opettajat, joka oli omannut koulujen johdon, lujitta
nut sen oman suuntaiselleen kansankasvatukselle; antoi
vat luentoja ja oppikursseja yhdistyksen jäsenille sen
alkuaikoina. Tämä edellämainittu hidastutti yhdistyksen
toiminnan kehittymistä noin kymmenen vuotta.
Mutta sitten alkaa yhdistyksessä vilkkaampi aikakausi
ja on jo havaittavissa vähän kehittyneempi suuntakin,
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mutta sille tuli vastapainoksi bobrikoffiilaisajan tähden
suurempi porvariston liittyminen yhdistykseen.
Näistä ajoista alkaen alkaa hiljalleen porvariston ja
työväen välinen ristiriita yhdistyksen kokouksissa ilmetä,
niinkuin monien kunnallisten ja valtiollisten kysymysten
suhteen sekä yhdistyksen liittymisestä sosialidemokraatti
seen puolueeseen.
Näissä vaiheissa moni harras työläinenkin, joka koetteli
parhaan ymmärryksensä mukaan työväen' etua valvoa, se
kaantui porvariston joukkoon ja siten joutuen vastoin pa
rempaa tietoansa sosialismia ja kansanvaltaa vastaan
eroten yhdistyksestä.
Tällaisia hiljaisia työväen vastustajia oli, jotka suur
lakon aikoina yhdistykselle kokouksissa naamarinsa pal
jastivat, että mitä he oikeastaan' olivat, mutta yhdistyk
semme kumminkin seisoi kannallaan kaikesta huolimatta
yhtä hyvin laillisuuden pohjalla kuin silloiset perustuslaillisetkin, eikä suurlakossa löytynyt yhdistyksen jäsenistä
ainoatakaan Bobrikoffin kannattajaa, joita toisista lei
reistä löytyi.
Kaikki tällaiset epämääräisyydet jouduttivat vain yh
distyksen liittymistä työväenpuolueeseen, johon se sitten
seuraavana vuonna suurlakon jälkeen liittyi, päästen täten
porvarillisista jäsenistä ja saaden täten toiminnalleen
varman suunnan.
Yhdistyksen toiminta jatkui sitten hiljalleen eteenpäin
suuremmitta kommelluksitta mistään päin, kumminkin pie
nempiä seikkoja lukuunottamatta, aina vuoteen 1916, jol
loin tänne Savonlinnaan tuotiin venäläistä sotaväkeä ja
majoitettiin m. m. työväenyhdistyksenkin rakennukseen,
joten yhdistyksen toiminnalle ei jäänyt kylliksi tilaa esim.
iltamien v.m. pidolle ja täten yhdistyksen toiminta kärsi
siitä.
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Muttei- se ei ollut mitään sen rinnalla, kun v. 1918 kapi
nan alkaessa tuli. Yhdistyksen toiminta kokonaan lakkau
tettiin ja yhdistyksen omaisuus takavarikoitiin. Tästä oli
yhdistykselle ja sen jäsenille katkerat seuraukset ja meni
kauan aikaa ennenkuin taas päästiin vähän jaloilleen.
Kumminkin päästiin senkin ajan ohi ja toiminta taas vä
hitellen elpyi niin, että on menty taas eteenpäin aika ta
valla ilman mitään kolahduksia muulta taholta kuin
jäsenten omasta keskuudesta. Niinkuin eräästä toiminta
kertomuksesta näkyy, että osassa yhdistyksen jäseniä on
alkanut ilmaantua kommunistisia oireita. Nämät oireet
menivät niin pitkälle, että oli odotettavissa pesän jako
yhdistyksen sosialidemokraattisten ja kommunististen jä
senten kesken, joka sitten toteutettiin siten, että osa yhdis
tyksen jäsenistä, kun eivät saaneet käännytetyksi yhdis
tyksen toimintaa mieleisekseen, jättivät yhdistyksen ja
rupesivat rakentamaan itselleen uutta asuinsijaa ja niin
ollen jäi yhdistys täydellisesti sosialidemokraattiseksi.
Tämä maailmansodan jälkeiskautena venäläisen kullan
vaikutuksesta syntynyt kommunistinen liike vaikutti näin
meidänkin yhdistykseemme ja sen toimintaan ja näistä
sai yhdistys täten porvariston lisäksi vielä itselleen vas
tustajan. Tämän kansanvaltaiselle yhdistykselle vihamie
lisen suunnan palvelukseen antautuneilla henkilöillä ei ole
selkärankaa irtautua erehdyksestään ja erehdyttäjäseurastaan.
Kumminkin yhdistyksemme on avoin aina köyhälistön
rintamasta harhautuneille, sekä avaai heille sylinsä ja
antaa tilaisuuden jälleen palata sosialidemokratian puo
leen yhdistykseemme liittymällä joutuen täten sosialisti
seen ja kansanvaltaiseen työväen yhteisrintamaan, jossa
voittomme tulee olemaan varma ja vakaa.
Muuten, niinkuin edellä olevasta toiminnasta näkyy,
niin kaunis on se sato katsella, jota yhdistys on otoajal-
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laan saavuttanut, vaikkakin se on monet kolhaukset saa
nut, niin ulkoa kuin sisältäkin päin osakseen.
Sentähdcn nyt, kun yhdistys täyttää 40 vuotta, voi se
tyytyväisesti katsella menneisyyteen sekä hyvin toivein
lähteä tulevaisuutta kohden toivomalla kerran* koittavan
ajan, että kaikkien maiden köyhälistö on saavuttanut sen,
mitä se on halunnut ja että yhdistyksemme on ollut yhtenä
rattaana sen kehityksen kulussa.
Savonlinnassa huhtikuun 14 p:nä 1927.
Savonlinnan työväenyhdistyksen puolesta:
Aleks. Seppänen,
toimeksi saanut.

Lehtori August Snellmannin puhe
pidetty ensimmäisessä julkisessa Savonlinnan
Työväenyhdistyksen iltamassa tammikuun
29 p:nä 1888, joka on seuraava:

Arvoisat kansalaiset!
Tämä vuosisata, jonka viimeisen vuosikymmenen kohta
saamme nähdä vaikenevan, on vanhempi kuin kukaan
meistä; ja kun 12 vuoden päästä tämä sainanen vanhus,
19:sta vuosisata, hautaan vaipuu, on varmaan usea meis
tä jättänyt tämän maallisen elämän.
Minkä lopputilin ihmiskunnan historia vastaisuudessa
julistaa siitä työstä ja toiminnasta, joka tähän vuosisa
taan mahtuu, sitä emme voi arvata.
Ne monivaiheiset pyrinnöt ja riennot, jotka aikansa
kehityttyään tällä vuosisadalla ovat ilmituleen syttyneet ja
nykyisin julkisuudessa liikkuvat, ovatkin osittain niin
uusia, ettei niitä voi hedelmistään arvostella. Itse puoles
tamme olemmekin oikeastaan jäävit näitä rientoja' arvos
tellessa, sillä kun olemme, kuten on tapana sanoa', aikam
me lapsia, olemme tietämättämmekin joutuneet kiinni
näihin aikamme liikkuviin rientoihin, ettei meistä ole puo
lueettomiksi arvostelijoiksi. Vaikkapa emme olekaan
suuria, ihmiskuntaa innostuttavia aatteita ilmoihin tuo
neet, olemme kumminkin itsekukin jotakin aatetta1, jotakin
pyrintöä yhdellä tai toisella tavalla kannattaneet, toista
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vastustaneet ja niinpä koskisi arvostelumme osaksi omaa
kin toimintaamme. Sen verran kumminkin lie kieltämä
töntä, että tämän vuosisadan lopputiliä tehdessä varmaan
kin näkyy, ettei sen tarvitse hävetä menneitten rinnalla,
mitä ihmiskunnan edistyttäiniseen tulee. Sen myöntääksemine riittää mainita, että tämä vuosisata on ollut kan
sallisuuden aatteen heräämisen aika, on ihmeteltävien
käytännöllisten keksintöjen vuosisata, että se on valta
vasti edistänyt tieteen tuloksien ja yleisen sivistyksen
tunkeutumista kaikkiin alhaisimpiin kansankerroksiin, —
mikä tällä hetkellä on erittäin muistettava, — se on aina
enemmän ja enemmän pyrkinyt yhteiskunnassa toteutta
maan tuota aatetta, että niinkuin keppikerjäläinen Juma
lan edessä voi olla maailman mahtavimpien vertainen,
niinpä työkin, olkoon se mitä laatua hyvänsä on yhteis
kunnan edistymiselle yhtä tarpeellinen ja yhtä tärkeä.
Nykyaika nähdäkseni aina selvemmin tajuaa, ettei hen
kinen työ ole ehdottomasti asetettava ruumiillisen työn
edelle, vaan että niiden oikea suhde on täydentää toi
siaan. Sillä yhtä tärkeä kuin henkisen työn viljelijälle
on ruumiinsa voimien kehittäminen, voidakseen sitä te
hokkaammin työtä tehdä valitsemallaan henkisellä alalla,
yhtä tärkeä ja oikeutettu on se vaatimus, että ruumiilli
sen työn tekijälle tulee hankkia tilaisuutta henkisten voi
mainsa kehittämiseen voidakseen hänen sitä selvemmin
käsittää työnsä merkitystä yhteiskunnassa ja' sen edis
tymisessä. Mutta ovatko yhteiskunnalliset olomme ny
kyään vielä sillä kannalla, että tuon yhdenvertaisuuden
aate, tuo alempien kansankerrosten nostaminen ylem
pien rinnalle olisi toteutumistaan lähellä. Jos luomme
silmämme mihin maan ääriin hyvänsä, niin emme ruu
miillista työtä harjoittavien suusta kuule juuri muuta
kuin valitusta ja vaikeroimista heidän surkeasta niin ta
loudellisesta kuin yhteiskunnallisesta tilastaan. Sitä sur-
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kéutta ovat sanomalehdet täynnä ja laajan leviämisen
mahdilla istuttavat he tiedon tuosta surkeudesta joka
paikkaan. Meidän suomalaisellekin työmiehelle, että ol
koonpa heidän tilansa huono, huono, jollei huonompi se
on muualla maailmassa. Että valituksissa tottakin on,
sitä ei voida kieltää; eikä sitä ainakaan kieltäne se, joka
esim. on sanomalehdissä nykyään nähnyt mainittuna tu
loksen komitean työstä, jonka Belgian valtio tuonnottain asetti tutkimaan työkansan oloja Belgiassa. Syytä
tuohon kurjuuden tilaan on epäilemättä itse valittajissa
kin, mutta on sitä tietääkseni melkoisesti nykyisissä yh
teiskunnallisissa oloissakin. Se työ, joka tällä vuosi
sadalla on tehty yleisen sivistyttämisen eteen, on aina
kin siellä, missä työ on pitemmälle ehtinyt, nostanut työ
väen luokan koko joukon lähemmäksi ylempiä kansan
kerroksia, on opettanut työmiehen omi-rotakeisemmin ar
vostelemaan asemaansa yhteiskunnassa ja valtiossa; vuo
sisatamme osoittama kulkuneuvojen, sanomalehtien suu
renmoinen vaurastuminen on tuottanut työkansalle mah
dollisuuden paremmin tutustua muiden kansankerrosten
elämäntapoihin ja pyyntöihin niin omassa kotimaassaan
kun ulkomaillakin.
Se nautinnon himo, ylellisyys, jossa nämät ylemmät
kerrokset heihin verrattuna elävät ja joka on pidettävä
yhtenä nykyisen sivistyneen maailman päävioista, on kas
vattanut kateutta ja tyytymättömyyttä niissä, joiden elä
mänehdot eivät ole samanlaisia.
Tuohon ylellisyyteen tutustumisesta on syntynyt työmiehessäkin halu päästä, jollei juuri samaankaan ylelli
syyden tilaan, niin kumminkin jonkin sellaisen mukavuu
den nautintoon, jollaisia hän on nähnyt lähimmäisellään
joka päivä tarjona olevan. Pyrkiessään vähillä säästöil
lään, mikäli niitä on voinut karttua, noiden toivomainsa
mukavuuksien perille, on hän kevytmielisesti jättänyt
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oman ja perheensä tulevaisuuden oman onnensa varaan,
turvaamatta ja hädän tullen on hän ohjauksen ja avun
puutteessa joko yhtynyt vihaan tai joutohetkensä uhran
nut juovuttavien juomien nautintoon koettaen niihin hu
kuttaa tietonsa omasta kurjasta tilastaan.
Ja olisipa edes noita työkansan karttuneita ylellisyy
den tai mukavuuden pyyteitä seurannut suurempi rahansaalis, suurempi säästämisen mahdollisuus, mutta siltä ei
nykyisin näytä.
Koneteollisuuden suurenmoinen edistyminen vuosisadal
lamme on, sanotaan, äkkiä vähentänyt työn valmista
miseen tarvittavaa työvoimaa, joutilaiden työvoimien vir
taaminen maaseuduilta maanviljelyksen alalta suureen
tehdasliikkeen pesäpaikkoihin, luultuja rikkauksia ja
mukavampaa leipää hakemaan, on ylenmääräisen kilpai
lun mahdilla polkenut työn hintaa. — Olot ovat kovin
jyrkkään muuttuneet ehtiäksensä vielä tasaantua ja niin
on syntynyt tuo nykyaikana melkein yhtä mittaa kestävä
työnpuute — se on jokapäiväisen leivän puute sen kan
nalta katsoen, jolla ei säästöjä ole ja joka apua ei voi
muualta saada hädässään. Mutta, sanonee joku, onhan
apu ollut tarjolla. Onpa niinkin. Mutta nuo apukeinot
ovat olleet riittämättömät. Lainaa pitemmäksi aikaa on
työmiehen sairauden taikka työn puutteen aikana vaikea,
miltei mahdoton saada. Valtio on pyrkinyt auttamaan
hädässä antamalla mahdollisuuden mukaan työtä, josta
edes leipää on voinut saada se, joka työhön pystyy. Yksi
tyiset myös ovat auttaneet minkä ovat voineet — muita
apukeinoja ei ole tarjonakaan ollut. Mutta tämä avun
anto on ollut järjestämättä, s.o. satunnaista, se onkin siis
lieventänyt ainoastaan suurinta yleisintä hätää ja ainoas
taan osan hätääntyneistä.
Senpä tähden se on ollut riittämätön. On tosin yksi
keino vielä ollut tarjona, nim. köyhyyttä vastaan ponnis-
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teleniatta heittäytyä kunnan vaivaishoidon halttuun ja
ottaa vastaan- kun joku kunnan jäsen virkansa puolesta
- kylmällä kädellä — useinpa tinkien — antaa, minkä
kunta, vuosi vuodelta kasvaneen vaivaishoidon rasitta
mana, on voinut antaa — ja se apu ei ole suuri sekään.
Ajatelkaamme sitä, että täytyisi meidän joko kivuloisuuden tai vainihuuden takia heittäytyä kunnan turviin
voimatta toivoakaan sitä aikaa, jolloin omalla työllämme
itsemme ja perheemme voisimme elättää tietäen, että
kuolemamme olisi paras lahja, minkä köyhälle yhteis
kunnalle voisimme antaa. Muistakaamme vielä, että työ
väen sivistyskansa on siksi alhainen, että se ei aina ole
voinut tajuta sitä, ettei syy tuohon kurjuuteen ole yksin
valtion eikä rikkaidenkaan — niin emme, luulen minä,
suuresti hämmästyne siitä, että tunnottomien kiihoittajien on ollut verraten helppo kylvää työkansaan rajatto
man vihan siemenen sitä yhteiskuntaa vastaan, joka heille
ei ole tehokasta apua antanut ja niitä kansanluokkiavastaan, joiden he näkevät elävän ylellisyydessä, sillä
välin kun- heitä kovin kurjuus ahdistelee. Kuinka suu
reksi tuo viha on voimat yltyä, sitä todistaa tuo ulko
mailla melkein tuttu ilmiö, joka anarkian eli vallatto
muuden nimellä kulkee, se kammottava mätähaava, joka
yhteiskuntamme perustuksia jäytää, joka on valmis julis
tamaan oman käden oikeuden, murhan ja murhapolton
väliaikaiseksi evankeliumi-kseen päästäkseen niiden avulla
jakamaan sitä omaisuutta, joka tosin vielä on toisen hal
lussa, vaan johon s.e itsellään luulee olevan täyden omis
tusoikeuden.
Kun olevaisista oloista on voinut kehkeytyä sellainen
hirvittävä ja yhteiskuntaa häviöllä uhkaava ilmiö, täytyy
valtion kuin yksityisenkin tunnustaa, että apu, pikainen
korjaus on huutavan tarpeen vaatima, ja sellaista ilmiötä
poistamaan ei pysty lain kovuus, ei kokouksien eikä va
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paan lausumisoikeuksien kieltäminen, ei maanpakoon aja
minen.
Apu on tarpeen sellainen, joka poistaa tuon
ilmiön perussyyn, nim. työkansan kurjuuden tilan ja lain
ankaruuden kovuutta käyttämällä hätääntynyttä vastaan
se ei poistu. Mutta vuosisatamme on. toki osannut luoda
esiin siinä kohden paremman tulevaisuuden enteitä. Työ
kansan omista riveistä on alkanut nousemaan kykyjä ja
voimia, jotka ovat syntyneet tajuamaan, että nykyisen
kurjuuden poistaminen ei onnistu olevaisen yhteiskunnan
ja sen olomuotojen äkillisellä kumoamisella, vaan mal
tillisella työllä, joka laillisin keinoin ja järjestetyin yhdis
tynein voimin pyrkii asteettain työväen oloja paranta
maan, — työllä, jonka hedelmät vasta tulevaisuudessa
kypsyvät. Nämä voimat ovat liittoutuneet yhteen työ
väenyhdistyksen nimellä, joita ulkomailla ja omassa kotimaassammekin on aina useampia esiin astunut. Tarkoi
tuksenaan nämä järjestetyt yhdistykset pitävät etukäsin
työkansan kokoamista yhdistynein voimin puoltamaan
etujaan, voidakseen siten saada pyyntönsä yhteiskun
nassa paremmin kuulumaan. Ne koettavat köyhyyttä lie
ventää kokoamalla jäseniensä maksuista ja muilla kei
noin pysyväisiä rahastoja, joista puutetta kärsivä työn
tekijä voi saada sairaus- ja hautausapua, jopa lainoja
kin lyhyemmäksi ajaksi, apua siis sellaista, jota hän voi
häpeämättä vastaan ottaa koska hän itse on rahaston
syntyä ja kasvamista edistänyt omilla tekemillään sään
nöllisillä maksuilla. Ne pyrkivät totuttamaan työmiestä
käyttämään joutohetkiään omaksi edukseen ja jalostuttamisekseen, sitä varten toimeenpannaan työväen iltamia,
joissa esitelmän, laulun, soitannon vaihdellessa työmies
voi samoissa oloissa elävien veljiensä kanssa keskustella
heidän yhteisistä pyrinnöistään.
Ne perustavat ja kannattavat lukusaleja, kirjastoja ja
työmiehen oloihin soveltuvia opetuskursseja, joista työ

75

kansa voi ammentaa sellaisia tietoja, jotka sekä edistä
vät hänen ammattisivistystään, että myöskin auttavat
häntä selvemmin käsittämään nykyistä yhteiskuntaa ja
sen laillisia muotoja, joiden keskuudessa hän elää, nyky
ajan valtiollisen elämän Hinauksia sekä niitä oikeuksia
ja velvollisuuksia, mitkä kullekin yhteiskunnan jäsenelle
nykyaikaan kuuluu. Jopa on valtiokin tehokkaasti ru
vennut tarjoamaan työkansalle apuansa yllämainittujen
pyyteiden toteuttamisessa; siitä muuta mainitsemattakaan
on tuores esimerkki tuo Saksan valtiopäivillä nykyään
valmistuksen alaisena oleva tuuma yleisen valtion takaa
man ja järjestämän eläke- tai vakuutuslaitoksen perusta
misesta työväen luokan turvaamista varten sairauden,
vanhuuden taikka onnettomuuden tapauksen kautta syn
tyvää hätää vastaan ja jonka rahaston kartuttamiseen,
tietääkseni, on tarkoitus saada työnteettäjäkin, jonka hy
väksi työmiehen kätten työ tulee, maksuilla osaa otta
maan. Että tällainen järjestetty laillisiin muotoihin pu
keutunut päämaaliinsa pyrkivä työ on työväen omassa
keskuudessa joka päivä voittanut aina enemmän suosiota
ja osanottoa, se on luettava epäilemättömäksi edistyk
seksi, sillä vaikkapa se nykyisiin oloihin ei ehtisikään
tuntuvasti vaikuttaa, on siinä kumminkin valoisamman
tulevaisuuden toivo ja on se paras ennen sitä etteivät
anarkistien rajut ja pilventakaiset tuumat lopullisesti saa
työmiestä tahraamaan käsiään yhteiskunnan murhalle.
Mitä erittäin työkansan oloihin omassa maassamme
tulee, tiedämme kaikki, että ne tuntuvasti eroavat ulko
maisista oloista. Kysymys työntekijäin oloista, Jumalan
kiitos, ci meillä ole saanut sitä kiihkeätä uhkaavaa luon
netta, kuin suurissa tehdasmaissa. Syitä siihen lie mon
takin: ei ole työkansan köyhyys meillä niin silmiin pis
tävä, kuin ulkomaiden suurissa maailman kaupungeissa,
joissa työmiehet asuvat yhteen sullottuina täyttäen ko-
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konaisia kaupunginosia, jotka asukkaidensa aineellisen
köyhyyden ja henkisen kurjuuden takia ovat paikkapai
koin muuttuneet ilettävän saastaisuuden haiseviksi pesiksi
ja joista kiihoittajien yllyttämä epätoivon vallassa oleva
hurjistunut joukko voi niinä hetkenä hyvänsä tulvata esiin
ja uhata häviöllä niitä, jotka heidän naapurissaan ylelli
syyttään nauttivat usein aavistamattakaan heidän vierel
lään piilevää vaaraa.
On sitä paitsi kansamme luonteeltaankin hidasta, kär
sivää, lainkuuliaista ja ainoastaan verkkaan rajuun toi
mintaan yltyvää; eikä suomalaisten työntekijäin äänikään
niin pitkälle pääse kuulumaan kuin ulkomaiden työnteki
jäin, joita jo tukevat lukuisat suuret yhdistykset, työväen
etuja ajava suuri sanomalehdistö ja laajemmat valtiolli
set oikeudet. Tai ehkäpä lie meillä työväen olot parem
mat kuin muualla? Epäilemättä ei meidän kaupungis
samme työväen aineellinen kurjuus olekaan niin suuri
kuin suurissa ulkomaiden pääkaupungeissa, mutta että
työkansa meilläkin köyhyyttään kituu, että sellaiset varo
ja apukeinot, joita työväenyhdistykset tarkoittavat aikaan
saada, olisivat meilläkin hyvin tarpeen, sen me kaikki
myöntänemme todeksi.
Yhtä kieltämätön tosiasia on, että työkansamme sivistyskantakin on alhainen, etteivät useimmat heistä vielä
ymmärrä itse käyttää niitä tilaisuuksia, joita heillä voisi
olla tarjona julkisuudessa toiveitaan esiintuodakseen.
Hyödyttäviä huvituksia ei heillä ole ollut tarjona, jouto
aika ja se raha, mikä säästöön olisi voinut jäädä huonompain aikain varalle, on valitettavasti hyvinkin usein
kulunut kapakkaan, joita lukuisasti aina' on ollut tar
jona. Yleisten asiain harrastamiseen ja julkiseen toimin
taan heillä ei ole ollut eikä ole paljon tilaisuutta.
Kunnallinen äänivalta meidän työmiehellä toki on ja
vaikkapa se ei ole suurikaan, on se toki jotakin; mutta
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sitäkään tilaisuutta ottamaan osaa yleisiin kunnan har
rastuksiin on työkansamme vasta vähitellen ja hitaasti
oppinut hyväkseen käyttämään.
Yhdessä kohden meillä suuresti eroavat työväen olot
ulkolaisista. Meidän työmiehellä ei niin. ole valtiollista
ääntöoikeutta. Olkoon hän kuinka sivistynyt, kuinka ym
märtäväinen hyvänsä, ei hän voi saada omasta piiristään
lähteneen edusmiehen kautta toiveitaan esitellyiksi maam
me valtiopäivillä, ei hän voi edusmiehen vaaliin vähintä
kään vaikuttaa. Siinäkin kohden on koko työ tehtävä,
ennenkuin työmies oppii tällaisen valtiollisen oikeuden ar
von käsittämään, tajuamaan seuraavia oikeuksia ja vel
vollisuuksia ja kypsyy tätä oikeutta oikein käyttämään —
kun kerran meilläkin hänelle sellainen oikeus annetaan.
Että siis työväenyhdistyksillä maassamme on työtä kyllin,
työtä, jonka onnistuminen yhteiskunnallemme ei ole vähän
arvoinen, se on selvä asia. Ovatpa sen työmiehemme kä
sittäneetkin; sillä useissa maamme kaupungeissa jo löy
tyy ylempänä mainitsemaani suuntaan työskenteleviä työ
väenyhdistyksiä, onhan jo maassamme omituinen työväen
oloja eriten silmällä pitävä ja sen etuja aijava sanoma
lehti, vaikkapa se alussa ilmestyykin suuremman päivälehden turvissa ja on ainoastaan pidettävä vähäisenä al
kuna ja enteenä paremmasta ja vilkkaammasta elämästä,
jonka työväen keskuudessa toivomme syntyvän.
Onpa jo puuhattu nykyisillä valtiopäivillä puheeksi ot
taa työmiehen vakuutuslaitoksen aikaansaamista Suo
messa tai1 ainakin säädä valtiota asettamaan komitean,
joka ottaisi työkansan oloja maassamme tutkiakseen.
Kunn. kansalaiset! Minä uskallan toivoa, ettemme
tänä iltana ole tänne tulleet ainoastaan hetken huvia hakeaksemme, vaan tukeaksemme kukin voimainsa mukaan
äsken syntyneen Savonlinnan työväenyhdistyksen tulevai
suutta. Kun sanon, että Savonlinnan Työväeyhdistyksellä
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un samat tarkoitukset kuin muillakin vanhemmilla saman
laatuisilla yhdistyksillä, joita tarkoituksia olen koettanut
selitellä, ymmärtänee jokainen, joka ei sitä vanhastaan
tiedä, että asia, jonka hyväksi tänään pidettävät arpajai
set ovat toimeenpantu on asia, jota kukin kuntalainen voi
hyvällä omalla tunnolla kannattaa. Mutta koska häm
mästyksekseni olen kuullut, että huhuja on liikkunut jopa
työväenkin1 kesken sellaisia perustettu, ettei muka työväen
yhdistys ansaitse puolustamista, sallittanee minun lyhyesti
yhdistyksen sääntöjen mukaan, jotka piakkoin saartanee
valmistetuksi, luetella ne tarkoitukset, joiden perille yh
distys pyrkii. Osoittaakseni aluksi, ettei Savonlinnan
Työväenyhdistys aijo työtään sannalle perustaa, vaan sille
horjumattomalle kalliolle, jolle Suomen kansa ennen ja
nytkin tulevaisuutensa on rakentanut, mainitsen, että
sääntöehdotuksen mukaan yhdistys aikoo työväen keskuu
dessa koettaa edistää jumalisuutta tarjoamalla omassa
vuokraamassaan huoneustossa sunnuntai-illoin jäsenilleen
ja muillekin kansalaisille tilaisuutta kuulemaan Jumalan
sanaa ja toivoo yhdistys siinä kohden etenkin apua paik
kakunnan arvoisalta papistolta. Savonlinnan Työväen
yhdistys aikoo koota varoja perustaakseen ja ylläpitääk
seen rahastoa, josta hätääntynyt yhdistyksen jäsen voi
saada sekä sairaus- että hautausapua talviseen aikaan,
jolloin työnsaanti tavallisesti on huonommillaan, jopa
toivon mukaan vähäisiä lainojakin, jotka viimeiset kum
minkin annetaan ainoastaan lyhyeksi ajaksi ja ovat mak
settavat viimeistään antoaikaan seuraavan kesäkuun ku
luessa. Tarkoitus on vielä saada perustetuksi lukusali ja
kirjasto, jossa yhdistykseen kuuluva työmies tai muu jäsen
voi joutoaikanaan viljellä sekä ammatti- että muuta hyö
dyllistä kirjallisuutta. Kun vielä lisää, että työväenyhdis
tys voimaimsa mukaan aikoo toimeenpanna jäseniään var
ten iltamia, joissa heille jalostuttavaa huvitusta tarjotaan
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esitelmän, soitannon, laulun y.m. muodossa, niin siinäpä
onkin Savonlinnan Työväenyhdistyksen koko tarkoitus.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen
Savonlinnan kunnan jäsen, maksettuaan yhden markan
sisäänkirjoitusmaksuksi. Sittemmin tulee yhdistyksen jä
senen maksaa joko 35 penniä'kuukausittain taikka 4 mark
kaa vuosittain eli kerrassaan maksaen 20 markkaa ja se,
joka 5 vuotta peräkkäin on vuosimaksunsa suorittanut, on
sääntöjen mukaan maksuista sittemmin vapaa.
Eikö siis tarkoitus ole hyvä ja Savonlinnan Työväen
yhdistys oikeutettu vaatimaan asettamansa päämaalin
kunnioittamista, vai onko kuntamme työväki niin rikasta,
ettei se apukassoja kaipaa tai onko sellaista entuudelta
olemassa? Onko Savonlinnassa lukusalia työväen varalta
tai sivistyttäviä iltamia, jotka tarjoaisivat sille joutohetkinä tilaisuutta henkisen puolensa kehittämiseen tai vir
kistyttävää huvitusta.
Tiedämmehän kaikki, ettei Savonlinnassa niitä ole —
ei ole työmiehellä joutohetkenä tarjona muuta kuin köyhä
koti ja jollei koti ole kylliksi puoleensa vetävä taikka jos
kotia tykkänään puuttuu, on vain kapakka, ja siitähän lie
nemme kaikki yksimieliset, että Jumala työmiestämme
kapakasta varjelkoon. Mutta yhdistyksen tarkoituksien
toteuttaminen kysyy kykyä, kysyy työvoimia ja intoa!
Käsittäköön siis kuntamme työmies etupäässä, että se
asia, joka on alkuun pantu tarkoittaa hänen parastaan ja
ruvetkoon yhdistyksen jäseneksi. Muistakoon hän, että
hän yhdistystä auttaessaan auttaa itseäänkin ja että sitä,
joka itseään auttaa ja että vaikkapa hän ei itse joutuisi
esim. yhdistyksen apukassan tarpeeseen, voi hänen lap
sensa, jos heistäkin työmiehiä tulee, vasta maailmassa
tulla sen tarpeeseen, 35 penniä kuukausittain on vähän
päälle pennin päivältä, sen voi helposti säästääkin, kun
vain halua on ja jospa näin talviseen aikaan tuo maksu
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luutuisi suurelta, suopi työväenyhdistys helpotusta siten,
että jättää kuukautisen maksun talviseen aikaan kanta
matta, mutta sen sijaan kesäkuun alusta joulukuun alkuun
kantaa 70 penniä kuukaudelta. Olisi vielä erittäin suota
vaa, että jotkut niistäkin, jotka eivät kuulu työväenluok
kaan, tahtoisivat asiata auttaa, sillä pyrkiessään tarkoi
tuksensa perille yhdistys hyvinkin tarvitsisi niidenkin apua
ja ohjausta, joiden osalle on sattunut suurempi sivistys,
erittäinkin olisi sellainen apu tarpeen, jos mieli saada
aijotut työväen iltamat sivistyttäviksi ja hupaisiksi.
Lopuksi kunnia niille, jotka hyvän asian ovat alkuun
panneet — kestäköön vaan intoa asiata ajaessa, niin luu
len, että toteutuu viimein se toivomus, johon toivon, että
kaikki nyt yhdymme, varttukoon se siemen, joka nyt on kyl
vetty, vähitellen kukoistavaksi puuksi, jonka hedelmät tu
levat siunaukseksi paikkakuntamme työväelle ja kaunis
tukseksi kunnallemme ja maailmalle.

