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LUKIJALLE.

Suomea ensimmäisten työväenyhdistysten perustajat
ovat muuttaneet manan majoille, jälkipolvi on kuitenkin
jatkanut aloitettua työtä.
Savonlinnan Työväenyhdistys kuuluu Suomen ensim
mäiseksi perustettujen työväenyhdistyksien joukkoon.
Silmäillessä yhdistyksen pöytäkirjoja havaitaan, että
jo ensimmäiset 10 vuotta ovat olleet yhdistyksen toimin
nassa virkeää kautta. Tällöin on jo pantu alulle monet
niistä pyrkimyksistä, jotka vasta myöhemmin ovat toteu
tuneet.
Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on ollut omalta osal
taan kasvattaa kaupungin ja lähiseutujen työväenpiirejä
yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi, jotka tajuavat oman
luokkansa tarpeet ja koko maan pyrkimykset.
Yhdistyksen pöytäkirjoista myöskin kuultaa suoma
laista kansallistuntoa syventävä henki ja halu taistella vie
rasta sortajaa vastaan. Tätiä tavoin on luotu henkistä
pohjaa Suomen itsenäisyysajatukselle, jonka nykyinen
sukupolvi on nähnyt toteutuvan.
Varsinainen yhdistyksen toimintakertomus on jaettu
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kahteen osaan, joissa ensimmäisessä käsitellään eräitä
tärkeimpiä tapauksiä yhdistyksen ensimmäisen 10-vuotisen toiminnan aikana. Tämänlaisen jaon olen katsonut
tarpeelliseksi, koska ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana
on aivan kun aloitettu useimmat niistä uudistuksista, jotka
tähän mennessä ovat toteutuneet. — Viimeisimmäksi olem
me saaneet nähdä toteutuvan yleisen kansan eläkelain.
Toisessa kertomuksen osassa käsitellään myöhempää
kautta.
Huomautetaan, että tämänlaiseen pieneen kertomuk
seen on voitu merkitä vain tärkeimpiä tapauksia yhdis
tyksen 50-vuotistaipaleelta.
Lähteenä on käytetty paitsi yhdistyksen pöytäkirjoja,
yhdistyksen 40-vuotiskertomuksen kirjoittajan, parturimestari Aleks Seppäsen, hankkimia muistitietoja, eräiden kau
punkilaisten kertomuksia ja vielä seutukuntakuvausta kos
kevassa kohdassa vähäisiä historiallisia lähteitä sekä
kansan suusta kuultuja kertomuksia.
TEKIJÄ.
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KUKA HALUAA TUTKIA ELÄMÄÄ?
Tietysti jokainen.
Ei liene ketään, joka ei sitä tahtoisi.
Tämän hyvin tietäen, teemme pienen vaelluksen Savon
linnan ja lähiseutujen menneiden muistojen maille, joilta
alueilta saamme varsin kiintoisia tietoja meitä edeltänei
den sukupolvien elämästä, pyrkimyksistä ja saavutuksista
sekä mahdollisesti myöskin vastoinkäymisistä.
Täällä pimeässä pohjolassa, jossa kuitenkin on kaunis
kesä, ja sinä aikana lämpöiset päivät ja valoisat yöt, on
eletty jo paljoa aikaisemmin ennen meidän päiviämme.
Täällä on syntynyt kertomukset tietäjä Väinämöisestä,
tulisieluisesta Lemminkäisestä, metallien muokkaaja seppo
Ilmarisesta ja muista Kalevalan urhoista. Täällä on tehty
työtä, poltettu kaskea ja kasvatettu viljaa. On vietetty
rauhan päiviä, mutta on häädetty susi pihamaalta ja karhu
karjan kimpusta. On tapeltu oman heimolaisen kanssa ja
on taitettu peistä vieraan valloittajankin pyrkimyksiä vas
taan. Työn, taisteluiden, temmellyksen ja rauhallisten
aikojen vaihteleville kentille on rakennettu aina uusi suku
pois menneen ja vanhentuneen sijalle. Sillä tavoin on
raivattu tietä, päästy askel eteen päin ja kuljettu matkojen
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päähän ja tuotu elämän viiri aina meidän vuosillemme
asti.
Nyt voimme rajoittua elämän pieneen palaseen, Savon
seudun yhden osan tarkasteluun.
KYRÖN KYLÄ.
Tai mikä lienee nimenä ollut vanhempina aikoina vuo
laana virtaavan nykyisin Kyrönsalmeksi nimitetyn virran
ympärillä olevalla seudulla.
Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että seutukunta on
ollut asuttu jo ammoisista kivikauden ajoista alkaen.
Erittäinkin Sulkavan kirkonkylän seudut näyttävät olleen
asuttuja jo vanhoina aikoina. Viimeaikaiset vanhojen
oleskelupaikkojen sijat, saviastioiden kappaleiden ja mui
den tarvekalujen löydöt ovat siitä antaneet kiistämättömän
todistuksen.
Kerimäen historia myöskin osoittaa Purujärven kalarikkaat rannat olleen asuttuja jo vanhoina aikoina.
Kyrönsalmen lähettyviltä ei liene vanhimpia asumusten
muistomerkkejä löydetty, mutta voidaan kuitenkin olla
vakuutettuja, että seutu oli jo vanhimpina aikoina tunnettu
ehken asuinpaikkana, ainakin kesäisenä kalatulien savusijoina.
RAJA.
Menneen ajan historiassa sanailla ”raja” on ollut huono
maine. Rajan toisella puolen oli vieras heimo tai koko
naan vieras valtakunta, jossa mahdollisesti voitiin hautoa
ajatusta käydä ryöstöretkellä vierasheimoisen luona, antaa
kuolinisku miehille, polttaa kuolleen talo, ryöstää naiset ja
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karja. Tämänlaisena raja-alueena on Kyrönsalmen seu
dut tulleet tunnetuksi Ruotsin ja Venäjän välisissä valta
taisteluissa. Vasta myöhemmin heräsi suomalainen kan
sallishenki ja alkoi pyrkiä omaan kansalliseen itsenäisyy
teen. Mutta ennen sitä oli vielä vieraan lipun alla kai
vettava vallihautoja ja rakennettava linna sekä käytävä
monta taistelua.

PAHOLAINEN RAKENNUSMESTARINA.
Neljännentoista vuosisadan kolmannen neljänneksen
vaiheilla oli seudulla jälleen rauhatonta. Ei liene oltu
oikein selvillä rajasta ja molemmat, Ruotsi ja Venäjä,
näyttävät havitelleen omakseen Kyrön kylän asuttuja seu
tuja. Niinpä sitten alettiin suunnitella seudulle linnan
paikkaa, jonka turvissa aiottiin saada seudulle rauha py
syväiseksi. Tutkittiin ja katseltiin linnalle sopivaa paik
kaa. Kansan suussa kulkee vieläkin tarinoita, että linnaa
aiottiin aluksi rakentaa Savonrannan lähellä olevalle Orivirran laidalla olevalle, nykyisinkin Linnansaareksi nimite
tylle pienelle saarelle, mutta sille linnan rakennuspaikalle
sanotaan tulleen itse paholaisen rakennusmestariksi. Kun
työmiehet kaivoivat päivällä linnan perusmuurien kuoppia,
täytti paholainen ne yöllä. Ja kun aijottiin ruveta teke
mään itse linnan muuria, kävi paholainen yön aikana sär
kemässä koko työn. Siitä pääteltiin, ettei aiottu linnan
paikka ole sopiva.
Sitten kerrotaan linnaa aiotun rakentaa Sulkavalle
nykyisinkin Linnanvuoreksi nimitetylle korkealle ja vaikeapääsyiselle vuorelle. Siinä oli kova pohja, ei tarvittu mi
tään peruskuoppia. Mutta kun päivällä kuljetettiin vuo
relle kiviä, laastia ja muita rakennusaineita, oli edessä
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Olavinlinna.

sama juttu kuin Orivirran Linnansaaressakin: paholainen
tuli jälleen rakennusmestariksi. Se häntäniekka vieritteli
yön aikana kaikki vuorelle varatut rakennustarvikkeet
alas, eikä linnan rakentamisesta tullut mitään. — Sekään
ei ollut sopiva linnan rakennuspaikka, päättelivät silloiset
linnan rakentajat.
Alettiin etsiä kolmatta paikkaa. Se löytyikin.

OLAVINLINNA.
Kolmanneksi linnan rakennuspaikaksi valittiin Kyrönsalmen keskellä oleva pieni saari, johon v. 1475 Eerik Akselinpoika Tot alkoi rakentaa nykyistä Olavinlinnaa.
Olavinlinnankin rakentamisessa oli vaikeuksia. Sen
kin nousevia muureja pyrittiin hävittämään. Sillä kertaa
ei kuitenkaan hävittäjänä olleet paholaiset, vaan venäläi
set, joiden sanotaan väittäneen, että saari kuuluikin heidän
puolelleen.
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Matkustajasatama.

Olavinlinnan muurit nousivat joka tapauksessa. Mi
tään rauhallisia oloja linnan rakentaminen ei seutukun
nalle kuitenkaan tuonut. Rajariitaisuudet jatkuivat edel
leen ja myöhemmin jo ennen koko Suomen valloittamista,
joutui linna venäläisten haltuun. Nykyisin se on menet
tänyt kokonaan sotilaallisen merkityksensä.
Linnan perustamisenkin jälkeen elettiin sen muurien
lähettyvillä kituvaa elämää, johon lienee vaikuttanut ainai
nen pelko rauhattomuuksista. Mutta vähitellen alkoi kui
tenkin linnan länsipuolelle syntyä asumuksia, jotka alkoi
vat muistuttaa vähäistä kaupunkia.
SAVONLINNA.
Savonlinna sai kaupunginoikeudet v. 1639. Se kuului
Venäjään vv. 1743—1812. Kaupunki kuitenkin kasvot hi
taasti. Se säilytti vielä pitkät ajat tavallisen maalaiskirkonkylä-luonteensa. Nykyisen suvun vanhempi polvi
muistaa vielä varsin hyvin, kuinka, vieläpä nykyisen keski9

kaupunkiseutujen eräät alueet, olivat hakamaina. Kaupun
kilaiset pitivätkin runsaasti hevosia, lehmiä, sikoja, kanoja
ja osittain muitakin kotieläimiä. V. 1895 perustettiin kau
punkiin kylpylaitos, joka ikesäajaksi toi kaupunkiin eloi
suutta. Kaupungissa toimivat tehdaslaitokset ovat syn
tyneet vasta aivan viime vuosikymmenien aikana. Teh
taiden kaupunkiin perustamisen jälkeen alkoi kaupungin
asukaslukukin verraten nopeasti kasvaa. Kaupungin ym
päristöille syntyi myöskin asumuksia, joita liitettiin kau
punkiin v. 1932. Nykyisin on kaupungissa asukkaita lä
hes 8,000 henkeä.

ELINKEINOELÄMÄ.
Ennen puutavaraliikkeen kehittymistä elettiin kaupun
gissa tyypillistä käsityöläiskautta1. Tehdastuotteiden käyt
tö kaupungissa oli vähäistä, eikä niitä osattu kyselläkään.
Kiintoisaa lienee mainita, että kaupungissa eräinä aikoina
on toiminut kaksikin viinatehdasta, jotka lienevät kan
nattaneet hyvin. Kaupungin asujamisto oli pääasiallisesti
köyhää väestöä, jonka asunnoissa vieraili ahtaimpina ai
koina suoranainen nälkä.

SIVISTYSHARRASTUKSET.
Vanhemmilta ajoilta ei sellaisista ole paljoakaan ker
rottavaa. Ne rajoittuivat pääasiallisesti siihen vähäiseen,
mitä kirkon taholta väestölle koetettiin antaa. Säätyläisaines, joka lienee ainakin jossain määrin saanut tiedon
alkeita, oli suurelta osaltaan ruotsin- tai venäjänkielistä.
Juopottelu oli yleistä säätyläisten ja rahvaan keskuudessa.
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Juopotteleva väestö näyttää kuitenkin henkiseltä ole
mukseltaan olleen kirkon johdettavissa. Sellainen olotila
onkin hyvin ymmärrettävää. Sillä aatteellisesti pää
määrätön elämä on ollut omiaan työväestönkin mielessä
synnyttämään jonkinmoisen sovituksen kaipuun. Mikäpä
aatteettomalle, mahdollisesti juopotelevalle tai kärsivälle
yksilölle oli sen luonnollisempaa, kun mennä papilta ha
kemaan elämän lohdutusta.
1RTOLA1SUUS.
Mainittuina aikoina sanotaan seudulla käytetyn viinaa
n. 70,000 litraa. Kun voidaan arvella, että onhan ryypätty
vielä olutta ja ”hienompiakin” juomia, saa käsityksen juo
pottelun laajuudesta. Näyttääkin siltä, että alkoholi on ollut
suurena tekijänä sen ajan runsaaseen irtolaisuuteen. Van
hemmat kaupunkilaiset tietävät vieläkin kertoa, kuinka
kaupungissa ja ympäristöillä oli runsaasti paikkoja,
joissa juopoteltiin ja vietettiin muutenkin epäilyttävää
elämää.
HUOLTOTYÖ.
Tähän tuli vähän komealta kalskahtava väliotsikko.
Sillä 50 vuotta sitten ei ollut mitään huoltotyötä nykyi
sessä mielessä. Tunnettiin vaan vaivaishoito. Nykyisten
kunnalliskotien edeltäjänä ovat olleet huutokaupat, joissa
huutokaupalla myytiin vaivaisia, lapsia ja muita avun
tarvitsijoita vähimmän vaativalle. Ruotivaivaiset saivat
viettää vanhuuden päiviään likaisissa saunoissa tai muis
sa yhtä epämiellyttävissä asumuksissa. Sen paremmalta
ei näytä huutokaupattujen lastenkaan hoito olleen. Mitään
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huolto- tai vaivaistarkastusta ei ole ollut. Kun sittemmin
alettiin kiinnittää huomiota kunnalliskotien rakentamiseen
päästiin vähän siedettävämpiin oloihin. Mutta kunnallis
kotienkaan (vanhemman ajan nimitys vaivaistalot) huol
totyö (vaivaishoito) ei liene ollut mallikelpoisella kannal
la. Vaivaistaloja pidettiin todellisina nimensä mukaisina
vaivan palkkoina, eikä niihin mielellään mennyt kukaan.

TYÖTTÖMYYS.
Jo 50 vuotta sitten näyttää kaupungissa olleen tun
nettu käsite, työttömyys. Työväkeä ei kaupungissa ollut
paljoa, mutta työpaikkoja näyttää olleen sitäkin vähem
män.
KAUPUNGIN ASIOIDEN HOITO.
Sekään ei näytä olleen erityisen mallikelpoisella kan
nalla. Eräässä sanomalehdessä on kiinnitetty asiaan huo
miota ja kerrotaan että vuoden 1884 aikana on m.m. kau
pungin tilit olleet päättämättä kahdelta edelliseltä vuodelta.
Kun tiliasioiden kanssa näyttää olleen näin, voitanee olla
vakuutettuja, etteivät kaupungin muutkaan asiat ole olleet
kovinkaan hyvässä kunnossa. — Tästä asiasta voitanee
kuitenkin lopuksi sanoa, että kaupungin asiat on hoidettu
yleensä sillä tavalla, kun kaupunkilaiset ovat halunneet,
jollei asianomaisilla työntekijöillä ole ollut pelättävänä
kaupunkilaisten arvostelua, niin ei sopine ihmetellä huo
noa asioiden hoitoakaan.
*
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Edellä on lyhyt silmäys seutukunnan ja kaupungin vai
heisiin. On mainittu Olavinlinnan rakennusaika ja kau
pungin, synty. Sittemmin on kiinnitetty huomiota kau
pungin elinkeinoelämän kehitykseen, sivistysharrastuksiin, irtolaisuuskysymykseen, huoltotyöhön, työttömyyteen
ja kaupungin asioiden hoitoon.
Nyt voimmekin siirtyä käsittelemään varsinaisia työ
väen pyrkimyksiä.

TYÖVÄENLIIKE ALKAA MUODOSTUA.
Ennen sitä aikaa kun meidän maassamme alettiin kiin
nittää huomiota työväenliikkeeseen, oli, jo, useissa muissa
maissa kehitelty sosialistisia teorioita ja ehditty niitä jo
koetella käytännöllisessä elämässäkin useampien vuosi
kymmenien aikana. Ettei meidän maamme joutunut jo
alussa mukaan, oli syynä valtiolliset olomme ja myöskin
yhteiskunnallinen ja ennenkaikkea hidas taloudellinen ke
hityksemme, jossa ei liene erityisemmin ollut työväen toi
minnalle menestymismahdollisuuksiakaan.
Mutta 1870—1880-luvuilla alkoi maassamme kehittyä
tukkiyhtiöiden ja yksityisten puutavaraliikemiesten johta
maa puutavaraliikettä, joka varsin nopeasti paisui koko
maan taloudellisiin oloihin voimakkaasti vaikuttavaksi
tekijäksi. Ennen kaikkea tämä liike voimistutti kapitalis
tista kehitystä ja kehityksen jatkuessa loi vankan pohjan
sosialistisille pyrkimyksille.
V. 1883 oltiin niin pitkällä, että Vaasaan perustettiin
maamme ensimmäinen työväenyhdistys ja samana vuotena
seurasi esimerkkiä Turku ja Helsinki. Yhdistyksien sään
nöissä määriteltiin yhdistyksien tarkoituksena olevan toi
mia yhdyssiteenä ammattilaisten keskuudessa, ”edistääk
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seen heidän parastaan sekä ruumiillisessa, että henkisessä
suhteessa”. Yhdistyksien eri toimintamuodoista lueteltiin
lukusalin pito, luentojen ja huvien toimeenpano, säästö-,
eläke- ja sairaskassain perustaminen, paikanvälitystoimin.ta ja oman toimihuoneuston hankkiminen. Mainittui
hin sekä muihinkin ensiaikojen työväenyhdistyksiin kuului
huomattavalta osaltaan porvaristoa vieläpä siinä määrin,
että varsinainen työväestö ja heidän ajatuksensa aivan
hukkuivat ”parempien” muodostaman pinnan alle. Yhdis
tyksien säännöt ja niiden pyrkimykset sekä ennen kaikkea
niiden suorittama käytännöllinen työ vastasivat oman
aikansa luonnetta. Niinpä monet ensiaikojen työväenyh
distykset yhteiskunnalliselta olemukseltaan olivat koko
naan värittömiä. Useasti olivat ne muodostuneet hartausseuroiksi, joissa laulettiin virsiä ja kuunneltiin ko
koukseen pyydetyn papin saarnoja.
Mutta joka tapauksessa ensimmäiset työväenyhdistyk
set ovat luoneet pohjan koko työväen järjestötoiminnalle.
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Työväentalo.

SAVONLINNAN TYÖVÄENYHDISTYS.
Varsin pian ensimmäisten maamme työväenyhdistyk
sien perustamisen jälkeen on syrjäisellä Itä-Savon seu
dullakin herännyt ajatuksia työväenyhdistyksen perusta
misesta. Savonlinnan kaupungissa näyttää eräät koulumiehet ja kauppiaat herättäneen kysymyksen eloon.
Niinpä sitten neljä vuotta Suomen ensimmäisten työ
väenyhdistyksien perustamisen jälkeen v. 1887 on työväen
yhdistys perustettu Savonlinnaan.
Yleisemmin on asiasta keskusteltu sanotun vuoden
syyspuolella ja marraskuun 4 päivänä on pidetty seppä
Juho Tavin talossa asiaa valmisteleva kokous, jossa on
päätetty uudelleen kokoontua asiasta lähemmin päättä
mään sanotun vuoden joulukuun 18 päivänä.
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YHDISTYS PERUSTETAAN.
Sanottuna, siis joulukuun 18 päivänä v. 1887 olikin
kokous pidetty. Mainittakoon tässä, että yhdistyksen ar
kisto on säilynyt hyvin. Mutta pöytäkirjat ovat useasti
puutteellisia. Niinpä yhdistyksen perustamiskokouksen
valmistavasta kokouksesta ei löydy pöytäkirjaa. Itse pe
rustamiskokouksesta on pöytäkirja, mutta ei siinä mainita
lähemmin asian eteenpäin viejistä. Eipä pöytäkirjaa ole
allekirjoittanut enempää kokouksen puheenjohtaja tai
sihteerikään, eikä sitä ole myöskään tarkistettu. Näistä
alkuvaiheista on kuitenkin säilynyt varsin luotettavia muis
titietoja, joita yhdistyksen 40-vuotiskertomuksen kirjoit
taja, parturimestari Alex Seppänen on käyttänyt hyväk
seen sanottua kertomusta kirjoittaessaan. Hänen kerto
muksensa ja häneltä saatujen lisätietojen mukaan, on jo
valmistavassa kokouksessa asiaa alustaneet kauppias
Antti Seppänen ja lehtori Aug. Snellman.
Saman lähteen muistitietojen mukaan on yhdistyksen
perustavassa kokouksessa asian alustanut jo mainittu
kauppias Antti Seppänen. Hänet on myöskin valittu pe
rustavan kokouksen puheenjohtajaksi.
Niinpä keskustelun jälkeen onkin yhdistys päätetty pe
rustaa. Päätöksestä kertoo perustamiskokouksen pöytä
kirja, että yhdistyksen nimeksi on annettu
"Savonlinnan Työväenyhdistys, jonka tarkoituk
sena on olla yhdyssiteenä Savonlinnan työväen kes
ken, edistää sen parasta sekä hengellisissä että ai
neellisissa suhteissa, yhdistyä pääasialliseen toimeen,
perustaa ja ylläpitää lukusali ja kirjasto, joista yh
distyksen jäsenillä on tilaisuus hankkia kirjallista
tietoa sivistyttävistä aikakaus- ja ammattikirjoista,
jotka voivat kartuttaa heidän yleistä ja ammatti
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sivistystään; toiseksi esitelmäin toimeenpanolla sekä
sivistäväin ja jalostavain huvien pitämisellä soitan
non, laulun ja lausunnan kanssa valmistaa yhdistyk
sen jäsenille virkistävää ajanviettoa jou-tohetkinä ja
kolmanneksi tehokkaasti edistää työväessä raittiutta
ja säästäväisyyttä eläke-, sairaus- ja hautauskassain
hankkimisella, toimia työväen eduksi, sekä kannattaa
muita yrityksiä, jotka ovat omiansa vaurastuttamaan
työväen toimeentuloa kuin myös kaikella tavalla
koettaa auttaa tällä paikkakunnalla kurjuudessa ole
vaa työkansaa.”
Kuten edellisestä huomataan, yhdistyksen perustavassa
kokouksessa kiinnitetään päähuomio yhdistyksen sisäiseen
toimintaan, jonka tarkoituksena on jäsenistön sivistysmäärän kohottaminen. Puhutaan myöskin säästäväisyy
den varaan rakentuvasta taloudellisesta toiminnasta ja
kurjuudessa olevan työkansan auttamisesta. Varsinaisesta
yhteiskunnallisesta yhdistyksestä ulospäin vaikuttavasta
toiminnasta, joka myöhemmin aiheutti sen, että useimmat
porvarit jättivät koko perustamansa yhdistykset, ei mai
nita mitään.
Samassa kokouksessa on päätetty toimia arpajaiset
yhdistyksen pohjarahaston kartuttamisen hyväksi.
Yhdistykseen liittyvien jäsenten, sisäänkirjoitusmaksuksi on määrätty 1 mk. jäseneltä ja jäsenmaksuksi 25
p:iä kuukaudelta. Jäsenmaksu on määrätty maksetta
vaksi kuukauden ensimmäisenä päivänä. Yhdistyksen pu
heenjohtajaksi ja väliaikaiseksi ”kasööriksi” on valittu
kauppias Antti, Seppänen,.
Edelleen kerrotaan pöytäkirjassa, että yhdistyksen jä
seneksi on liittynyt neljäkymmentä henkeä.
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Matti Pärnänen.

Ansheltn Kannisto.

ENSIMÄISEN JOHTOKUNNAN VAALI.
NOPEAA SÄÄSTÖÄ.'
Yhdistyksen perustavassa kokouksessa ei yhdistykselle
ole valittu johtokuntaa. Sen vaali on tapahtunut toisessa
kokouksessa, joka on pidetty seppä Juhana Tavin talossa
tammikuun 31 päivänä 1888. Johtokunnan jäseniksi on
valittu seuraavat henkilöt: suutari Heikki Kokki, seppä
Juhana Tavi, ajuri Ernest Tolvanen, työmies Pekka Vä
keväinen ja saunanomistaja Juhana Kilpeläinen. Lisäksi
on johtokuntaan kuulunut perustavassa kokouksessa pu
heenjohtajaksi valittu kauppias Antti Seppänen.
Sen ajan oloihin nähden yhdistykselle on ehtinyt tulla
varsin runsaasti rahaa. Kokouksessa on päätetty yhdis
tyksen varoja sijoittaa kaupungin säästörahastoon 500
mk:aa. Nykyisen rahan arvon mukaan lienee summa las
kettava noin 10,000 mk:n suuruiseksi1.
Yhdistyksen talous näyttää siis olleen varmalla poh
jalla.
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SÄÄNNÖT HYVÄKSYTÄÄN.
Siitä kertoo yhdistyksen kolmannen kokouksen pöytä
kirja seuraavaa:
”Vuonna 1888 helmikuun 5 päivänä klo 6 iltapäi
vällä kokoontuivat melkein kaikki Savonlinnan Työ
väenyhdistyksen jäsenet kauppias Antti Seppäsen
taloon tarkastamaan ehdotusta yhdistyksen sään
töihin, jotka tilaisuudessa kaikin puolin yksimieli
sesti hyväksyttiin ja valtuutettiin Antti Seppänen
varustettuna tällä pöytäkirjalla hakemaan maini
tuille säännöille asianmukaista vahvistusta.”
Muita asioita ei sanotussa kokouksessa ole käsitelty.
Mainittakoon, että tämän kokouksen pöytäkirjan on
allekirjoittanut kokouksen puheenjohtaja Antti Seppänen
ja pöytäkirjantarkastajat H. Nousiainen ja S. Kumpulai
nen ovat sen tarkastaneet ja hyväksyneet.
HARTAUSTILAISUUS JA REKIAJOT.
Seuraava yhdistyksen kokous on ollut maaliskuun 11
p:nä 1888 seppä Juhana Tavin talossa. Kokouksessa on
m.m. päätetty yhdistykselle ostaa pöytäkirja ja palkata
sihteeri, joka kirjoittaa yhdistyksen pöytäkirjat. Samassa
kokouksessa on myöskin päätetty yhdistykselle vuokrata
toimihuoneusto kokouksien ja luentojen pitoa varten.
Vuokraus on uskottu johtokunnan huoleksi. Edelleen ker
too saman kokouksen pöytäkirja, että on päätetty
”3:ksi toimia ensi pääsiäisiltana yleinen hartaus
hetki eli rukous täkäläisen lauluseuran avulla vali
tun johtokunnan toimesta; Antti Seppänen valittiin
pyytämään huoneita ja lauluseuraa pidettävää hartaushetkeä varten, sekä Juhana Tavi ehdotettiin
pyytämään pappia rukousta pitämään.”
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ja ”5:ksi panna toimeen tulevana pääsiäismaanantaina yleinen rekiajo tanssihuvien kanssa johtokun
nan sitä varten valmistettavan ehdotuksen mukaan,
jos vaan tarpeellinen määrä osanottajia yritystä
kannattaa.”
Sopinee tässä huomauttaa, että rukoustilaisuuden ja
rekiajojen järjestäminen samassa kokouksessa näyttää
olleen sopusoinnussa aikansa hyvien tapojen kanssa. Yh
distyksen jäsenetkin näyttävät tehneen päätöksen yksimie
lisesti, vaikka yhdistykseen on näihin aikoihin kuulunut
kaupungin hienointa kermaa.
OMA T0IM1HU0NEUST0.
Yhdistys näyttää toimineen virkeästi. Jo edellistä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa huhtikuun 8 p:nä 1888
on keskusteltu oman toimihuoneuston vuokrauksesta.
Huoneusto on päätettykin vuokrata 25 äänellä 1 ääntä
vastaan. Huoneusto onkin saatu Taavetti Rinkiseltä.
Yhdistys on aloittanut toimintansa huoneustossa, mutta
kun vuokranantaja ei ole suostunut yhdistyksen tarjoa
maan vuokrasopimukseen, on koko sopimus purettu.
Mutta saman vuoden syyskuun 9 p:nä pidetyssä ko
kouksessa on huoneustokysymys saatettu onnelliseen rat
kaisuun, jolloin huoneusto on vuokrattu kupariseppä Ruslanderilta kahdeksi vuodeksi 15/9 1888—15/9 1890.
ENS1MÄ1NEN YHDISTYKSEN KUNNIAJÄSEN.
Jo seuraavana vuotena yhdistyksen perustamisesta
on herätetty kysymys yhdistykseen kunniajäsenen kutsu
misesta. Nähtävästi esityksen on tehnyt johtokunta. Yk
simielisesti onkin kunniajäseneksi kutsuttu lehtori Aug.
Snellman, joka pöytäkirjojen mukaan on toiminut yhdis
tyksen huvitoimikunnan esimiehenä.
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Vanhimpia yhdistyksen johtokunnan kuvia.

ENSIMÄINEN AVUSTUS JA ENSIMÄISET LAINAT.
Sääntöjensä mukaan harjoitti yhdistys avustustoimin
taa sekä lainausliikettä. Ensimäinen avustus on myön
netty 10/6 1888 pidetyssä johtokunnan kokouksessa, jos
sa viitataan pari päivää aikaisemmin pidettyyn yhdistyk
sen ylimääräisen kokouksen päätökseen, josta kokouk
sesta ei kuitenkaan ole pöytäkirjaa. Edellämainittu joh
tokunnan pöytäkirja on ensimäinen, joita yhdistyksen
kirjoihin on merkitty. Ensimäisen avustuksen on saanut
Gabriel Virolaisen perilliset. Avustuksen suuruus on ol
lut 15 mk:aa. Se on myönnetty sillä ehdolla, että peril
liset ”saattavat isävainajansa ruumiin kunniallisesti hau
taan”.
Yhdistys sai myöskin sääntöjensä mukaan harjoittaa
lainausliikettä. Ensimäiset lainat on myönnetty yhdis
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tyksen yleisessä kokouksessa 18/11 1888. Lainan saa
jina ovat olleet S. Kumpulainen, J. Tavi, E. Kuvaaja, A.
Makkonen, M. Lukkarinen ja H. Immonen. Lainattujen
summien suuruus on vaihdellut 15—50 mk:n välillä. Lai
nat on annettu kuuden kuukauden vekseliä vastaan.

YHDISTYKSESTÄ'ERO1TETAAN JÄSEN.
Yhdistyksen toiminnan ensi vuosina näyttää sisäinen
kuri olleen ankara. On pidetty tiukasti kiinni siitä, että
jokainen, kenelle jotain tehtävää on annettu, sen suorit
taa.
Pöytäkirjojen mukaan ”virkansa” laiminlyönnin
Vuoksi on yhdistyksen kokous 26/8 1888 eroittanut jäse
nensä A. Hukkasen.

SAKKOA JOLLEI MAKSA JÄSENMAKSUJAAN.
Sisäisen kurin tehostamiseksi on yhdistys ryhtynyt
myöskin sellaiseen toimeen, että on sakoittanut jäseniään,
jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan. Ensimäisen
tämänlaisen sakon on saanut iräätäli H. Sairanen. Sa
kon suuruus on ollut 1 mk. Sakoitusmenetelmää näyttää
käytetynkin ahkeraan. Jo samana vuotena pidetyssä mar
raskuun kokouksessa on sakotettu työmiehiä Albin Les
kistä ja Esa Heiskasta sekä kaptenska L. Neoviusta, ku
takin 1 mk. jäsenmaksujensa laiminlyönnistä.
Sakotusmenetelmää on edelleenkin käytetty. Henki
löiltä, jotka ovat jäsenmaksunsa määräaikaisen maksa
misen lyöneet laimin usamman kun yhden kerran on sak
ko nostettu 2 mkraan.
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Matti Mustonen.

VIINAKAUPAN JÄRJESTELY.
Jo kolmantena toimivuotenaan on yhdistys kiinnittä
nyt huomiotaan raittiuskysymykseen. Yhdistyksen ko
kouksessa tammikuun 13 p:nä v. 1889 on asiasta pää
tetty seuraavaa:
”Koska yhdistys on tullut monesta lukematto
masta syystä siihen varmaan huomioon, että väkiiviinan kannukauppa (ja anniskelu ovat suurimmaksi
haitaksi paikkakuntamme työkansan aineelliselle ja
henkiselle vaurastumiselle, ja koska niin hyvin väkiviinan kauppa kun myös anniskeluoikeus nousevan
kesäkuun alussa on uudelleen järjestettävä, päätti
yhdistys yksimielisesti kääntyä kaupungin maist
raattiin pyynnöllä, että mainitussa tilaisuudessa
väkiviinan myynti määrättäisi 25 kannuksi (noin 65
litraa) kerrallaan myydessä ja vähittäismyynti eli
anniskelu kokonaan lakkautettaisi.”
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Tuonlaisen päätöksen lienee arveltu edistävän raittiutta
sen vuoksi, koska noin suurta viiinamäärää ei kukaan mie
lellään olisi ostanut eikä työmies olisi sitä saanut irti.
Edelleen päätöksessä kosketellaan väkiviinan työkan
salle tuottamaa kurjuutta ja arvellaan, että työväestö ro
voillaan parhaasta päästä on väkiviinakauppoja ylläpitä
nyt. Päätöksestä on päätetty lähettää pöytäkirjanote kau
pungin maistraatille.
Maistraatissa ei asiaa ole saatu tyydyttävään päätök
seen. Saman vuoden maaliskuussa kahdessakin kokouk
sessa on asiasta päätetty valittaa läänin maaherralle.
Sekään valitus ei ole tuonut toivottua tulosta, jonka
vuoksi yhdistyksen johtokunta kokouksessaan saman
huhtikuun 15 p:nä on päättänyt anniskelujuttukirjat lä
hettää Helsinkiin Lauri Kivekkäälle sillä ehdolla, ”jos hän
näkisi ne tarpeelliseksi heittää- Keisarilliseen Sinaattiin”.
Tämäkään toimenpide ei ole tuottanut toivottua tulosta.
Yhdistys onkin jo seuraavana vuonna päättänyt anoa anniskeluyhtiön voittovaroja talonhankintaa ja kirjaston ke
hittämistä varten.

”PULA-AJAN” PÄÄTÖS.
Tämän kertomuksen alussa on kosketeltu kaupungin
ia seudun taloudellisia oloja ja huomautettu, että työttö
myyttä näytti olleen seudulla ja myöskin kaupungissa.
Asiantila on herättänyt työväenyhdistyksenkin huomiota.
Se on päättänytkin ryhtyä toimenpiteisiin kaupunkiin tu
levan vieraan työvoiman veroittamiseksi. Pöytäkirja 10/3
1889 kertoo asiasta seuraavaa:
(”Päätettiin yksimielisesti niiltä työmiehiltä,
jotka kuuluvat vieraaseen kuntaan ja työskentelevät
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tässä kaupungissa eivätkä suorita ulostekoja kau
pungille, ylöskantaa työansiosta sairaus- ja hautausavun nimellä työväenyhdistyksen kassaan siitä an
nettavaa työlupaa ja kuittia vastaan hevosmieheltä
10 mk:aa eli 2 mk:aa kuukaudelta ja jalkamieheltä
5 mk:aa eli 1 mk:a kuukaudelta sekä että vieras
kaupungissa työskentelevä kuntalainen on velvolli
nen työväenyhdistykseltä hankkimaan työluvan ja
suorittamaan määrätyt maksut sekä näyttämään
työnteettäjälle todistuksen eli kuitin 20 mk:n sakon
uhalla.”
Toimenpiteen johdosta on päätetty maistraatilta pyy
tää lausunto ja puheenjohtajan toimeksi on jätetty hakea
päätökselle vahvistus. — Pöytäkirjoissa ei myöhemmin
kerrota, millä tavoin anomuksen kanssa on käynyt. Mi
käli kuitenkin tiedetään, ei päätös viranomaisten puolelta
ole aiheuttanut lähempiä toimenpiteitä.
KAUPUNGIN TILIAS1AT.
Edellä on jo mainittu Savonlinnan kaupungin tiliasioista. Myöskin yhdistys näyttää kiinnittäneen niihin
huomiotaan. Niinpä v. 1889 on yhdistys kokouksessaan
päättänyt tehdä ”nöyrän” kysymyksen, minkä vuoksi
ei kaupungin tileistä ole annettu tarpeellisia tietoja ”Savonlinna”-lehdessä, vaikka tietoja ovat jo jotkut kaupun
kilaiset pyytäneet.
OMIEN TILIASIOIDEN HOITO.
Yhdistyksen omienkin tilien hoito näyttää myöskin
tuottaneen päänvaivaa. Edellä mainittunia vuonna ovat
tilintarkastajat todenneet, että yhdistyksen edellisen vuo25

den tileistä ei ole ollut kaikkia todisteita, jonka vuoksi
kokous on tehnyt asiasta navakan päätöksen ja velvoit
tanut asianomaisen tarpeelliset todisteet hankkimaan.
Asiaa on käsitelty useammassakin kokouksessa, muitta on
sittemmin pyydetty selvitys saatu ja niin on yhdistyksen
tilit saatu kuntoon.
TYÖVÄEN VAKUUTUS.
Jo näinä yhdistyksen toiminnan ensi vuosina näyttää
kiinnitetyn huomiota työväen vakuutuskysymykseenkin.
Pöytäkirjassa ei lähemmin mainita, mitä vakuutusmuotoa
on tarkoitettu, mutta lienee ollut kysymys yleisestä työ
väen sairaus-, vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksesta.
Mahdollisesti on jo tällöin ajateltu työväen eläkelainsää
däntöä. Yhdistyksen kokouksessa tammik. 12 p:ltä 1890
on valittu asiaa valmistelemaan lehtori Aug. Snellman,
kunnallisneuvos O. Hedlund, seppämestari Johan Tavi ja
kauppias A. Seppänen. Toimikunta lienee ollut kuolleena
syntynyt, koska sen työstä myöhemmissä pöytäkirjoissa
ei mainita mitään.
VALTIOLLISET VAALIT JA ÄÄNI
OIKEUDEN RAJOITUS.
Edellä mainitussa kokouksessa on keskusteltu myöskin
toisesta työväelle tärkeästä asiasta: valtiollisista vaaleista
ja ääniioikeusasteikon rajoittamisesta. Kokouksessa ei
itse työväestö näytä käyttäneen montakaan puheenvuoroa.
Niihin aikoihin, kuten Jo sanottu, oli1 yhdistyksessä jäse
ninä sen aikuisen kaupungin vaikutusvaltaisin aines, kaup
piaita, talousmiehiä, opettajia ja muu kerma, aina kunnal26

lisneuvoiksia myöten. Onpa yhdistykseen kuulunut maa
seudultakin varsin suurikokoisten tilojen omistajia. Hei
dän keskuudessaan näyttää syntyneen ajatus sanotusta
vaali- ja äänioikeusasteikon rajoittamisesta. Asiasta ker
tova varsin kiintoisa pöytäkirjan kohta kuuluu seuraa
vasti :
”Puheenjohtajan kysyttyä tahtoiko joku työväen
yhdistyksen jäsen esitellä mitään asiata keskustelta
vaksi, pyysi maanviljelijä H. Landgrén huomauttaa
yhdistyksen jäseniä siitä, että Savonlinnassa koh
dakkoin tulee pidettäväksi raastuvan kokous, jossa
tulee päätettäväksi äänimäärän rajoittamisesta vas
taisissa valtiopäivämiehen vaaleissa, lausuen maan
viljelijä Landgrén samalla suoltavaksi, että Savon
linnassakin, joka mainitussa asiassa on paljon jäl
jellä muista kaupungeista, muiden esimerkkiä nou
dattaen äänimäärä rajoitettaisi 10:een ääneen. Kun
nallisneuvos O. Hedlund arveli tämän asian keskus
teltavaksi ottamisen olevan yhdistyksen sääntöjä
vastaan ja etteivät säännöt ainakaan anna aihetta
ottaa senilaista asiaa puheeksi, koska muka asia ei
työmiehiä laisinkaan koske. Maanviljelijä H. Land
grén ja lehtori Aug. Snellman huomauttivat sen joh
dosta, että kysymys äänioikeuden rajoittamisesta
päinvastoin on asia, jota kunkin tulee harrastaa,
koska rajoittamattoman ääniiluvun käyttäminen valtiopäivämiesvaaleissa on kohtuutonta vähempivaraisten äänien polkemista, että ensi valtiopäivinä
arvattavasti tulee asioita puheeksi, jotka likeltä
koskevat työväenkin oloihin ja että kun yhdistyksen
jäsenissä on useita äänivaltaisia, asia vallan hyvin
sopii keskusteltavaksi.
Kun asioitsija P. Pesonen vielä oli kannatta
nut kunnallisneuvos Hedlund’in mielipidettä, kysyi
puheenjohtaja, tahtoiko yhdistys, että asiasta kes
kustellaan ja vastasi valtava enemmistö siihen ky
symykseen myöntävästi. Asiasta jatkettiin sittem27

miin 'keskustelua, jonka kestäessä etupäässä ennen
mainitut jäsenet sekä muutamat muutkin käyttivät
puheenvuoroja. Keskustelun päätyttyä pyysivät her
rat 0. Hedlund, A. E. Nyman ja P, J. Pesonen pöy
täkirjaan merkittäväksi heidän vastalauseensa siitä,
että äänioikeusasia on keskusteltavaksi otettu, jälki
mäinen lausuen, että on väärin tyrkyttää asiasta mie
lipiteitään toisille, jota vastalausetta vastaan maan
viljelijä Landgren ynnä useat muut vuorostaan pa
nivat vastalauseensa. Päätöstä ei kukaan esittänyt
tehtäväksi keskustelun alaisena olleesta asiasta.”
Edellämainittu pöytäkirjan pykälä puhuu korutonta
kieltään niistä ailahteluista, joita koko maan ja myöskin
Savonlinnan työväen keskuudessa alkoi syntyä. Kuten
huomataan, asia on ollut arka paikka ja se näyttää syn
nyttäneen kiivaanpuoleisen mielipiteiden vaihdon vastalauseineen. Asiasta ei ole tehty mitään päätöstä. Kokous
näyttää kuitenkin muodostaneen jonkinmoisen taitekohdan
porvaripiirien jäsenyydelle yhdistyksessä. Heitä alkoi vä
hitellen jäädä syrjään. Toiset kuitenkin pysyivät jäseninä
aina suurlakkoaikoihin asti. Joka tapauksessa kokouk
sessa tuli ikäänkuin siemen kylvetyksi tulevia suuria
asioita varten.
Myöhemmin on Haminan Työväenyhdistys lähettänyt
kirjelmän, jossa on kosketeltu samaa äänioikeusasiaa.
Savonlinnan Työväenyhdistys on käsitellyt kirjelmässä esi
tetyn asian 27 p:nä elok. 1893. Pöytäkirjaan on merkitty,
”että meidän yhdistys tällä kertaa ei saa mitään aikaan
sanotun asian hyväksi, kun yhdistyksen jäsenet eivät har
rasta koko yhdistyksen toimia, etenkin näin kesäiseen ai
kaan, jonka tähden hylättiin edellä mainittu asia.”
Samassa kokouksessa on käsitelty Helsingin Työväen
yhdistyksen kirjelmä edustajan lähettämisestä Helsinkiin
yhteiseen työväenyhdistysten edustajakokoukseen. Mutta
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varojen puutteessa, kun yhdistys parhaillaan rakentaa
taloa, on tämäkin ehdotus hylätty.
Samana vuonna 8 p:nä syysk. pidetyssä kokouksessa
on kuitenkin päätetty yhteiseen edustajakokoukseen antaa
valtakirja toimittaja Eero Erkolle Helsingistä, koska mai
nittu henkilö oli lupautunut yhdistystä edustamaan ilman
maksua.
K.o. edustajakokous on pidetty Helsingissä v. 1893 ai
kana. Kokouksessa päätettiin asettaa erityinen työväen
valtuuskunta, johon Savonlinnan Työväenyhdistys on va
linnut edustajakseen v. 1894 ajaksi lehtori Aug. Snellma
nin. Näin ollen on Savonlinnankin Työväenyhdistys ollut
alusta alkaen kehittämässä työväen yhteistä järjestötoi
mintaa.

OSANOTTO VALTIOPÄIVÄMIESVAALEIHIN.
Valtiollisista ja yhteiskunnallisista asioista keskustelu
yhdistyksen kokouksissa näyttää jättäneen siemenen yh
distyksen jäsenistön keskuuteen. On vähitellen alettu ta
juta työväen erikoiskysymysten merkitystä. On myös
kin huomattu, että ajatukset on vietävä toiminnan rai
teille siitäkin huolimatta vaikka e.m. valtiollisen toiminnan
esteenä oli äänioikeuden rajoitukset ja monet muut vai
keudet.
Niinpä onkin yhdistys sitten päättänyt kokouksessaan
syysk. 6 p:nä v. 1896 ottaa osaa valtiopäivämiesvaaleihin
ja asettaa tarkoitusta varten oman ehdokkaan, joksi on
yksimielisesti hyväksytty pankinjohtaja Aleks Sikiö Sa
vonlinnasta.
Samasta asiasta on keskusteltu seuraavan vuoden tam
mikuun 10 p:nä pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen
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pöytäkirja kertoo, että kokoukseen oli kutsuttu ja myös
kin saapunut mainittu valtiopäivämiesehdokas. Hänen
tehtäväkseen valtiopäivillä annettiin seuraavien asioiden
ajaminen:
1 :si että edusmies kannattaisi kysymystä ääniasteikon poistamisesta ja äänioikeuden laajenta
mista valtiollisissa vaaleissa;
2:si että edusmies puolustaisi äänimäärän alen
tamista kunnallisissa vaaleissa;
3:si että edusmies kannaittaisi opetuslaitoksen
järjestämistä siihen suuntaan että kansakoulut tuli
sivat pöh j ako.ul u iksi;
4:si että edusmies puolustaisi, että kansanopis
tot saisivat valtion puolelta riittävää kannatusta;
5:si että Suomen kieli asetettaisi luonnollisiin.'oi
keuksiin myöskin keskusvirastoissa;
6:si että ulkomaan väki- ja miedompain juomain
tulli korotettaisi ja väkijuomain myynti supistettaisi
niini ahtaalle kun mahdollista
8:si että edusmies puolustaisi 10-tunnin työpäi
vän aikaan saamista kaikkialla maassa;
9:st että edusmies kannattaisi niitä ehdotuksia,
joita tullaan tekemään Tampereella pidetyn yleisen
työväen kokouksen päätösten suuntaan;
10:si että edusmies kannattaisi työväen oppikurssin aikaansaamista valtion varoilla, sekä
ll:si että edusmies kannattaisi koulupakon ai
kaansaamista maassamme.”
Edusmies on lausunut kiitoksensa siitä, että hänet oli
kutsuttu kokoukseen ja vakuuttanut olevansa monessa
asiassa samaa mieltä kuin kokous.
Pöytäkirjoissa ei lähemmin (kerrota, onko valtiopäivä
miesehdokas läpäissyt. Muuten kuitenkin tiedetään, että
edustaja on päässyt valtiopäiville ja että hän myöhemmin
senaikuisen isäntävallan toimesta tuli pakoitetuksi mene
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mään maanpakoon, josta kuitenkin pääsi pois suurlakon
aikana.
Kuten kokouksen evästyksestä huomataan, on edusta
jan toteutettavaksi annettu aikansa tärkeimpiä työväen
mieliä lämmittäviä ohjelmakohtia. Voitanee vielä mainita,
että edustajaehdokas ei ole ollut varsinaisiin työväen pii
reihin kuuluva ja että mainitussa kokouksessa näyttää
olleen runsaasti muitakin kun varsinaisia työläisiä.
Paitsi edellisiä varsinaisia työväenkysymyksiä, on
edustajan tehtäväksi annettu kannattaa rautatien raken
tamista Jyväskylä—Mikkeli—Savonlinna—Punkaharju—
Elisenvaara—-Kurkijoki välille.
Mainittakoon vielä, että ennenkuin edellämainittu oh
jelma, jollaisena kokouksen evästystä voidaan pitää, on
valmistunut ja tullut hyväksytyksi, on sitä valmisteltu pi
temmän aikaa. Tarkoitusta varten on valittu erityinen toi
mikunta, joka pääasiallisesti on asettunut ohjelmakohdassa
mainitun Tampereen kokoukselle tehtyjen asioiden ja myö
hemmin tehtyjen päätöksien kannalle.

KUNNALLISET ASIAT.
Rinnan valtiollisten asioiden kanssa on yhdistyksen
keskuudessa pohdittu myöskin kunnallisia asioita. Ensin
maisen kerran on yhdistys päättänyt osallistua kunnallis
vaaleihin 15 p:nä toukokuuta v. 1892 pitämässään ko
kouksessa. V. 1894 16 p:nä joiuluk. pidetyssä kokouk
sessa on päätetty yhtyä kannattamaan kansallismielisten
kunnanvaltuutettujen ehdokaslistaa. Pari vuotta myö
hemmin joulukuussa pidetyssä kokouksessa on asetettu
omat valtuusmiesehdokkaat. Samoin on tehty jouluk. 8
p:nä v. 1897 pidetyssä kokouksessa.
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Pöytäkirjoissa ei kerrota lähemmin, onko mainituissa
kokouksissa varsinaisestii keskusteltu kunnallisesta ohjel
masta. Ehdokkaiksi valtuustoon ja muihinkin kunnalli
siin luottamustoimiin on asetettu melkein yksinomaan ai
kansa kaupungin porvarillista johtoainesta, joka kuitenkin
suurimmaksi osaksi on kuulunut myöskin yhdistyksen jä
senistöön.

TYÖVÄKI JA YHDISTYS.
Kuten yhdistyksen pöytäkirjoista havaitaan, oli yhdis
tyksen jäsenistönä ja ennenkaikkea johtohenkilöinä pää
asiallisesti, oikeastaan voidaan sanoa, kokonaan porvaril
linen aines, joka näyttää olleen varsin toimeliasta ja käsi
telleen monia työväellekin tärkeitä kysymyksiä.
Itse varsinainen työväestö näyttääkin suhtautuneen
koko yhdistyksen toimintaan verraten välinpitämättömästi.
Niinpä asiasta mainitaan m.m. johtokunnan pöytäkirjoissa
ja valitetaan, etteivät varsinaiset työtäisjäsenet liioin ota
yhdistyksen toimintaan osaa. M.m. yhdistyksen useain
arpajaistenkin järjestely näyttää Olleen pääasiallisesti ”pa
rempiosaisten” tehtävänä^
Yhdistykseen on kuitenkin koetettu hankkia jäseniä.
Niinpä asiasta kertovat yhdistyksen ensimäisen kymmen
vuotiskauden pöytäkirjat. Kokouksissa on tehty useampia
kin hyviä päätöksiä jäsenten yhdistykseen hankkimisesta.
On teroitettu m.m. henkilökohtaisen valistustyön merki
tystä työmailla y.m. paikoissa. Naisjäsenistä näyttää yh
distyksessä olleen puute. Asiaa on käsitelty yhdistyksen
kokouksissa. Toimenpiteiden tuloksena näyttää Olleen
kin, että myöskin naisjäseniä on saatu yhdistykseen.
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OMA LEHTI.
Yhdistys on ollut mukana perustamassa ensimäistä
työväen sanomalehteä. Asiasta on tehty päätös 16/8 1894
pidetyssä kokouksessa, jossa on päätetty ottaa 4 Työmieslehden osaketta.

10-VUOTISJUHLA.
V. 1897 tuli kuluneeksi 10 vuotta yhdistyksen perusta
misesta. Merkkivuoden johdosta on juhlaa valmisteltu
suurella touhulla. Siitä näyttää halutun saada sisään ja
ulos päin mahdollisimman vaikuttava. Juhlaa valmistele
maan on valittu erityinen toimikunta. Vaiiklka yhdistyk
sen pöytäkirjoissa on useastikin merkitty tavallisten keskustelukokousten ohjelmat, ei kuitenkaan niissä ole mai
nittu kymmenvuotisjuhlan ohjelmasta mitään. Sen sijaan
kertoo yhdistyksen pöytäkirja, että sanottuun juhlaan on
kutsuttu kunniajäseniksi entisten lisäksi tuomari H. Fors,
pankinjohtaja A. Sikiö, tohtori J. Forsman, rehtori Buddén,
kirjakauppias A. Palander, pormestari Breitholtz ja kuver
nööri Spåre perheineen.
*
Edellisessä on kosketeltu yhdistyksen perustamisesta
alkaen sen 10-vuotistoimintaa eräiltä tärkeimmiltä osil
taan. Kertomuksesta havaitaan, että yhdistyksen perusta
jina on ollut paitsi työväestöä, myöskin porvarillista ai
nesta, joka viimeksi mainittu on ollut varsinaisesti joh
dossa koko 10-vuotiskauden. On havaittu, että yhdistys on
harjoittanut hyväntekeväisyystoimintaa ja lainausliikettä,
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harrastellut raittiusasioita ja, mikä näyttää vieläkin tär
keältä, pyrkinyt luomaan yhdistyksen keskuuteen lujan
sisäisen kurin. Siitä on todistuksena jäsenmaksujen lai
minlyönneistä annetut sakot ja samasta syystä jäsenten
eroittamiset. Näin jämeriä päätöksiä tuskin voidaan ny
kyisin edes tehdäkään enempää työväen kun muidenkaan
yhteiskuntaluokkien järjestöissä. Yhdistys on koetellut
vaikuttaa työväen toimeentulon hyväksi kerrotulla ”pulaajan” päätöksellään. Edelleen on työväenyhdistys harras
tanut valtiollista ja kunnallista toimintaa, vaikkakin mo
lemmat ovat kokonaan olleet porvaripiirien käsissä.
Ensimmäisen 10-vuotisen toiminnan aikana on aloitettu
lisäksi monien muiden hankkeiden eteenpäin vieminen. On
rakennettu m.m. oma talo, josta ja muistakin asioista lä
hemmin jälempänä.
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Jälleen taipaleella.
YHDISTYKSEN KIINTAIMISTOT.
Aikaisemmin on kosketeltu yhdistyksen huoneustokysymystä. Kuten mainittu, yhdistys toimi vuokrahuoneustoissa. Se ei kuitenkaan tyydyttänyt toimintaa, jonka
vuoksi ajateltiin oman talon hankkimista. Tarkoitusta var
ten koottiin rahaa m.m. arpajaisten avulla. Kassa vaan ei
karttunut tarpeeksi nopeasti. Se ei kuitenkaan estänyt ta
lon suunnittelusta. Talo päätettiinkin rakentaa jo ennen
ensimmäisen kymmenvuotiskauden loppuun kulumista.
Tammikuussa v. 1893 päätti yhdistys ryhtyä talon raken
nuspuuhiin. Kaupungilta saatiin ostetuksi tarkoitusta var
ten tontti. Tämän jälkeen aloitettiin talon rakennustyöt
heti.
Yhdistyksen sairaus- ja hautausapurahastossa oli jon
kin verran rahaa. Sieltä päätettiin lainata 1.500 markkaa.
Talon rakennustyöt ovatkin edistyneet hyvin. Jo saman
vuoden heinäkuun 27 tai 28 päivänä on ollut talon harjan
nostajaiset, jota tavallisen tavan mukaan on juhlittu pie
nellä kestityksellä. Paitsi virvokkeita, on tilaisuudessa
tarjottu myöskin ryyppy viinaa.
Kaikki menikin hyvin niin kauan kun rahaa riitti. Mutta
kun rahat loppui jäi koko työ seisomaan. Levähdysaikaa
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ei kuitenkaan ole kestänyt kuin joitain päiviä. Yhdistyksen
perustajajäsen kauppias Antti Seppänen on rahoittanut
rakennusyrityksen ollen työssä muutenkin innokkaasti
mukana. Sittemmin lehtori Aug. Snellmanin toimesta on
yhdistykselle saatu järjestetyksi kiinnelaina, jonka jälkeen
yhdistys voi maksaa Seppäsen velan pois. Talon piirus
tuksen on laatinut rakennusmestari Kust. Laukkanen, joka
m.m. aikanaan urakoi Savonlinnan—Säämingin kirkon ra
kennuksen. Yhdistyksen talon rakennustyönjohtajana on
toiminut työmies Adolf Hanski. Pöytäkirjoissa edelleen
kerrotaan, että useat työläiset ovat tehneet lahjoituksia
työväentalon rakennusrahaston hyväksi. Useat ovat myös
kin suorittaneet työtä ilman palkkaa talorakennuksella.
Taloonkin valmistunut verraten nopeasti. Se on vihitty
tarkoitukseensa rakennusvuotenaan lokakuun 6 päivänä.
Juhlaan pääsymaksuina on kannettu säätyläisiltä 1 mk:a,
työläisiltä 50 p:iä ja lapsilta 25 p:iä. Tilaisuuteen on kut
suttu kaikkien siihen aikaan maassa toimivain työväen
yhdistyksien edustajat.
Valmistuneessa talossa oli sali, näyttämö, käiksi huo
netta, ravintola ja keittiö. Niihin aikoihin arvioitiin talon
hinnaksi n. 12.000 mk:aa. Pian kuitenkin osoittautui talo
pieneksi. Sitä suurennettiin v. 1899. Tällöin rakennettiin
talon pohjoispuolelle uusi näyttämö. Entinen näyttämö ja
pukuhuone kunnostettiin keittiöksi ja ravintolahuoneeksi.
Vahtimestarille jäi pieni kamari ravintolan päähän. Enti
set ravintolahuoneet jäivät muihin tarkoituksiin.
Pöytäkirjojen mukaan yhdistyksellä talonsa valmistu
misen ja uudelleen kunnostamisen jälkeen näyttää olleen
rahavaikeuksia. On m.m. koetettu saada syntymään erityi
nen kannatusyhdistys, joka ottaisi talon ja sen velat huo
lehtiakseen. Yritys ei kuitenkaan ole onnistunut.
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Yhdistyksen 50-vuotisjuhlakuva.

Vähitellen alkoikin yhdistyksen talous päästä varmalle
pohjalle. Velat saatiin maksetuksi ja oltiin jo omillaan elä
jäin kirjoissa.
Useina aikoina on yhdistyksen talo kuitenkin osoittau
tunut jälleen liian pieneksi. Talon suurentamista on suun
niteltu useaankin eri kertaan. Onpa teetetty jo piirustuk
setkin. Suurentaminen on kuitenkin jäänyt toistaiseksi.
Harkinnan alaisena on myöskin ollut sellainen mahdolli
suus, että varsinainen toimitalo kokonaan siirrettäisiin toi
seen paikkaan.

MUSTASAARI.
Työväen toimitalossa talvinen toiminta on luistanut
hyvin. Mutta kesän tultua ei talo kuitenkaan ole ollut eri
tyisemmin toimipaikkana. Savonlinnan saaristo ja viehkeä
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luonto on aina ollut omiaan houkuttelemaan väestöä
luonnon helmaan. Kaivattiin kuitenkin työväen kesätoimipaikkaa. Niinpä sitten yhdistyksen keskuudessa alettiin
suunnitella erityisen saaren tai muun sopivan varsinaisen
kesätoimipaikan hankkimista.
V. 1922 joulukuun kokouksessa yhdistys päättikin
vuokrata Savonlinnan kaupungin omistaman' Mustasaaren
Punkaharjun reitin varrelta. Vuokra-aika on 25 vuotta ja
vuokra 500 mk:aa vuodessa.
Mustasaari valmistui käyttökuntoon v. 1925, jolloin tou
kokuussa vietettiin saaren avajaisjuhlaa. Saaressa oli täl
löin ravintolarakennus, jonka toisessa kerroksessa oli
yksityisiä huoneita. Tanssilava on näyttämölavoineen.
Vähän myöhemmin rakennettiin saareen vielä uimalaitos
ja urheilukenttä. Samoin hankittiin moottori välittämään
liikennettä saareen.
Yhdistyksen saaren rakennuksiin ja laitteisiin sijoit
tama pääoma on yhteensä noin 300.000 mk:aa.
Mustasaaren kesätoiminta ei kuitenkaan ole osoittautu
nut taloudellisesti edulliseksi. Ensi vuosina se joten kuten
kannatti, mutta vähitellen kävi toiminta kokonaan kan
nattamattomaksi. Yhdistyksen kirjanpidossa onkin saaren
rakennusten, urheilukentän ja moottorin sekä muiden lait
teiden arvoja vuosittain poistettu, niin että koko saaressa
olevan kiintaimen arvo on kirjoissa nykyisin vain- noin
60.000 mk:aa. Tätä kiirjoltettaessa näyttää, että yhdis
tyksen saareen sijoittama alkuperäinen pääoma on kutis
tunut viimeksi mainittuun summaan. Tuleeko saaren toi
minta elpymään ja paremmin kannattamaan, on tätä kir
joitettaessa vaikea sanoa.
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TOINEN KAUPUNKITALO.
Kuten edellä on mainittu, on yhdistyksen keskuudessa
suunniteltu varsinaisen toimipaikan siirtämistä kokonaan
nykyiseltä paikaltaan johonkin toiseen paikkaan kaupun
gissa. Siirtoa on lähinnä ajateltu senvuoiksi, että nykyinen
toimitalo on liian syrjässä varsinaiselta liikenteeltä, jonka
vuoksi taloon ei voida järjestää mitään muita tulolähteitä,
kun mitä voidaan saada vuokrina työväenjärjestöittä tai
muilta talon käyttäjiltä. Kahvilakaan ei talossa kannata
sen syrjäisen aseman vuoksi.
V. 1927 tarjottiin yhdistykselle Olavin- ja Ruislahdenkatujen kulmassa olevaa vanhaa, mutta hyvällä liikepai
kalla olevaa yhdistyksen perustajajäsenen, kauppias Antti
Seppäsen, aikoinaan omistamaa asuin-ja liiketaloa. Kun
hinta oli verrattain kohtuullinen, päätti yhdistys talon os
taa, maksaen siitä 205.000 mk:aa. Ostaessa laskettiin ta
lolla 10:ssä vuodessa saatavan vuokria siksi paljon, että
talo kannattaa purkaa, jonka jälkeen hyvällä liikepaikalla
oleva tontti vastaa jälelle jääneen pääoman. Tätä kirjoU
tettaessa on mainittu vuosimäärä kulunutkin. Taloon kiin
nitetyt taloudelliset suunnitelmat näyttävätkin suunnilleen
toteutuneen.
Edellämainittujen kiintaimistokauppojen ja erityisesti
Mustasaaren rakennustoiminnan johdosta, joutui yhdistys
taloudellisiin vaikeuksiin. Pula-aika kärjisti vielä tilan
netta. V. 1930 jälkeen näytti yhdistyksen talous olevan ro
mahduksen partaalla. Yhdistyksenä oli velkaa n. 1/2 milj.
markkaa. Veloista kyettiin maksamaan vain ensi kiin
nitysten korot. Varsinaisten suurempien velkojain korot ia
lyhennysmaksut jäivät maksamatta. Eräille velkojille
ilmoitettiinkin yhdistyksen aikovan jättää varariikkoanomuksen. Velkojat kuitenkin suostuivat lykkäämään yhdis
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tykselle lankeavia maksuja siksi, kunnes yhdistyksen ta
loudellinen tila on parantunut.
Jo pulavuosien aikana huomattiinkin yhdistyksen pää
sevän jälleen sellaiseen taloudelliseen asemaan, että voi
tiin ryhtyä hoitamaan velkoja. Nyttemmin alkaa Mustasaaren tuottama taloudellinen rasitus olla kokonaan pois
tettu. Näyttää siltä, että yhdistys jälleen on hyvää vauhtia
kulkemassa taloudellisesti edulliseen suuntaan. Ei mene
kään enää monta vuotta, kun yhdistys voi, jos haluaa,
rakentaa viimeksi ostamalleen talon tontille uuden toimi
paikan, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa myymälöitä tai
muita liikehuoneita.

YHDISTYKSEN SUHDE SOS.-DEM. PUOLUEESEEN.
Yhdistyksen pöytäkirjojen mukaan tästä kertoo yhdis
tyksen 40-vuotiskertomuksen kirjoittaja parturi mestari
Alex Seppänen seuraavaa:
”Kesällä v. 1891, jolloin aiottiin Helsingissä pi
tää yleinen työväen kokous ja johon kokoukseen kut
sui Helsingin Työväenyhdistys kiertokirjeellään
m.m. Savonlinnankin Työväenyhdistyksen. Tähän
koko-ukseen valitsi yhdistys edustajakseen lyseon
opettajan, maisteri Emil af Hällströmin, mutta kun
kokousta ei saanutkaan pitää, jäi koko homma sillensä. Kun sitten vuonna 1893 syyskuun 18—20 päi
vinä oli ensimmäinen työväeyhdistysten edustajain
kokous Helsingissä, valtuutti yhdistyksemme edus
tajakseen Helsingissä asuvan toimittaja Eero Erkon.
Kun tämä edustajakokous päätti' järjestää maamme
työväenyhdistysten välille kiinteämmän yhdyssiteen
perustamalla ”Työväen valtuuskunnan” johon sitten
eri yhdistyksistä ympäri Suomea jäsenet valittiin,
niin valitsi yhdistyksemme tähän kokoukseen edusta40

jakseen lehtori Aug. Snellmanin. Toisessa yhdistys
ten edustajain kokouksessa Tampereella heinäkuulla
v. 1896 oli Savonlinnan Työväenyhdistyksen edus
tajana kirjansitoja V. A. Jaatinen.
Sitten kun Työväen valtuuskunta kutsui edus
tajakokouksen Turkuun heinäk. 17—20 p:ksiv. 1899,
työväenpuolueen perustamista varten, edusti tässä
kokouksessa yhdistystämme puutarhuri Kaarlo
Oksanen.
Kun sitten edellä mainitussa kokouksessa oli
päätetty ”Työväen valtuuskunta” lakkauttaa ja sen
tilalle perustaa ”Suomen Työväenpuolue”, joten val
tuuskunnan tilalle tuli Puoluehallinto, niin ei jaksa
nutkaan yhdistyksemme sitä sulattaa, vaan erosi
siitä kokonaan pois. Tähän kai vaikutti se, että tul- '
leen bob.rikoffilais-ajan vaikutuksesta liittyi paljon
yhdistykseemme sellaisia porvarillisia virkamiesy.m. jäseniä, jotka vastustivat puolueeseen liitty
mistä ja niin jäi yhdistyksemme kauaksi aikaa ulko
puolelle työväenpuolueen, elämään vanhaa kristil
listä menoaan. Tähän vaikutti myös ”Työmies”lehden jyrkkä vastustuskanta monia silloisia perus
tuslaillisten toimenpiteitä vastaan, joita se oli näihin
aikoihin ruvennut ajamaan, ollen silloin sen toimit
tajana Matti Kurikka, niin ei yhdistyksemme jaksa
nut sitä hyväksyä, kun se ei kaikissa kieppunut pe
rustuslaillisten liepeissä, niinkuin silloisessa adressipuuhassa asevelvollisuuskysymyksen johdosta y.m.
ja vielä lisäksi vaati yhdistys useammalla pöytäkir
janotteella ”Työmies”-lehden muuttamaan kan
taansa perustuslailliseksi, jota se ei kumminkaan
tehnyt, joten siltäkin puolen jäi yhdistyksemme vas
takkaiseksi mielipiteiltään Työväenpuolueeseen näh
den.
Tämän edellä selostetun asian tähden ei yhdis
tyksemme lähettänyt edustajaa Viipurissa, Fors
sassa ja Helsingissä pidettyihin puoluekokouksiin,
vaan tahtoi elää ulkopuolella koko työväen puolueelämän ja tätä kesti aina v:een 1906 saakka.
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Kun yhdistys läksi kulkemaan omia teitään eikä
liittynyt työväenpuolueeseen, synnytti tämä yhdis
tyksessä riitaisuuksia ja kamppailua, jota kesti vuo
sikausia, sillä kaikki yhdistyksen jäsenet eivät olleet
tässä asiassa suinkaan yhtä mieltä keskenään ja oli
tämä asia myötään kysymyksessä yhdistyksen ko
kouksissa, mutta yhdistyksen porvarillismieliset
jäsenet panivat puolueeseen liittymistä vastaan.
Jotta paremman kuvan voisimme saada yhdis
tyksen taholta osoitetusta vastahakoisuudesta Puo
luehallinnon toimille, voimme mainita, että yhdistys
oli taipumaton kaikkiin puoluehallinnolta tulleisiin
pyyntöihin ja esityksiin milloin tilasto- milloin muita
tarkoituksia varten niitä yhdistykseltä pyydettiin.
Mainitkaamme esimerkiksi, ettei yhdistys antanut
puoluehallinnon toimittamaan ”Työväen Kalenteriin”
selostusta yhdistyksen toiminnasta, vaikka sitä
ennen oli antanut Helsingin Työväenyhdistyksen
julkaisemaan joka vuosi säännöllisesti.
Viimein sai uudemman suunnan kannattajat van
hoista porvarillisista jäsenistä voiton silloisen yhdis
tyksen esimiehen tohtori Jaakko Forsmanin vaiku
tuksesta ja niin päätettiin liittyä Sosialidemokraat
tiseen työväenpuolueeseen v. 1905. Tämä viimeinen
kamppailuaika sattui juuri Tampereen ylimääräisen
puoluekokouksen aikoina, joka kokous myös oli
marraskuun 20 p:nä 1905, niin tämän johdosta tehkäämme vilkaisu yhdistyksemme edustukseen maini
tussa puoluekokouksessa.
Kun yhdistyksen kokouksessa tuli kysymys edus
tajan lähettämisestä edellämainittuun Tampereen
puoluekokoukseen, niin yhdistyksen kokouksessa
porvarillismieliset jäsenet ehdottivat, peläten ei saa
vansa enää puolestaan määrätyksi omaa edustavaa
henkilöä, että lähetettäisiin tällä kertaa kaksi edus
tajaa toivossa saavan siten heidän toisen edustajan
paikan. Se oli viisas laskelma, jolla he saivatkin toi
votun tuloksen itselleen. Näin valittiin sitten van
hoillisten edustajaksi kaupanhoitaja Osk. Kienanen
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ja nuoremman suunnan puolesta Anshelm Käck
(Kannisto). Kun nämä edustajat sitten palasivat, oli
heidän selostuksensa siksi eriävät toisistaan puolue
kokouksen päätöksistä, ettei asiasta tahtonut selvää
saada.
Kumminkin, niinkuin jo edellä mainittiin, oli
tämä murrosaika yhdistyksellä vanhan ja uuden
suunnan väljillä, joka ratkaisi yhdistyksen tulevai
suuden työjärjestyksen Sos.-dem. puolueen pohjalle
ja tästä vuodesta, nimittäin v. 1905 alkaen on yhdis
tys kuulunut Sos.-dem. puolueeseen.”
Puolueeseen liittymisensä jälkeen on yhdistys siihen
kuulunut jatkuvasti.
Tulkoon tämän yhteydessä kuitenkin mainituksi, että
kansalaissodan jälkeen työväen keskuudessa puhjennei
den suuntariitaisuuksien johdosta yhdistyksen jäsenis
töstä oli melkoinen osa suuntautunut vasemmalle. Tästä
ryhmästä osa heti erimielisyyksien ilmettyä erosi pois yh
distyksen jäsenyydestä osan kuitenkin jäädessä edelleen
yhdistykseen. Jäänyt osa yhdistyksessä muodosti kuitenkin
pienen, vaikkakin toimeliaan vähemmistön. Mitään suu
rempaa osaa yhdistyksen keskuudessa ei suuntariitaisuudet kuitenkaan aiheuttaneet.
Voitanee tämän yhteydessä mainita, että eronneeseen
vähemmistöön pian liittyi uutta ainesta, joka oli varsin
virkeää toimimaan. Järjestöistä eroamismenettelytapa tuli
pian hyljätyksi. Sen sijaan vasemmisto aloitti valloitustyön eräiden järjestöjen sisäpuolelta. Seurauksena oli,
että vasemmisto solutti nuoriso- ja naisosastot ja näytteli
varsin voimakasta osaa myöskin eräissä ammattiosas
toissa, vaikka viimeksi mainituissa kuitenkin sos.-dem.
suunta oli aina voiton puolellai.
Pian alettiin yhdistyksen taholta asettaa rajoituksia
vasemmistolaisaineksen
työväentalon käyttöoikeudelle.
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Seurauksena oli, että vasemmistolaiset ryhtyivät raken
tamaan Miekkoniemelle uutta työväentaloa, joka saatiin^
kin valmiiksi varsin nopeasti. Annettakoon tässä se tun
nustus, että talonrakentajat olivat aatteellisesti innostu
neita ja nähtävästi olivat vakuutettuja asiansa oikeudel
lisuudesta. Useat työläiset rakentelivat Miekkoniemen
työväentaloa viikkokaupalla ilman mitään palkkaa. Ta
loon kuitenkin tuli velkoja. Sen osake-enemmistö sittem
min siirrettin sos.-dem. erinäisten järjestöjen ja henki
löiden käsiin. Talon toiminta ei kuitenkaan kannattanut.
Osakeyhtiö teki vararikon, jonka jälkeen talo joutui kris
tilliselle yhdistykselle, jolla se vieläkin on.
Näiden suuntaerimielisyyksien jälkeen ja niistä sel
vittyä, on yhdistyksen suhteet koko puoluetoimintaan ja
Sos.-dem. puolueeseen olleet mitä parhaat.

YHDISTYKSEN VALTIOLLINEN TOIMINTA.
Jo ensimäisen kymmenvuotisikautisen toimintansa ai
kana on yhdistyksen kokouksissa keskusteltu tärkeästä
lainsäädännöllistä toimenpidettä koskevasta ääniasteikon
poistamiskysymyksestä ja sitä tietä yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden hankkimisesta. Niinä aikoina asia ei kui
tenkaan ollut vielä tarpeeksi kypsä toteutuakseen Savon
linnan enempää kuin muidenkaan työväenyhdistyksien toi
menpiteiden kautta.
Yhdistykseni toimesta on v. 1902 puuhattu raastuvan
kokousta, jossa on aiottu keskustella jälleen ääniasteikon
poistamiskysymyksestä. Pöytäkirjoista ei kuitenkaan lä
hemmin käy selville, onko kokousta saatu syntymään, tai
jos on, mitä siellä on päätetty.
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Yhdistyksen juhlavuoden johtokunta.

Vasemmalta oikealle: Kalle Kauppinen, Otto Vartio, puheen
johtaja, Toivo J. Aro, Sofia Aro, Enok Issakainen, Toivo
Mustonen, Abel Auravuo, sihteeeri ja Ernst Tiainen.

Yhdistyksen valtiopäivämiesehdokkaina näkyy olleen
tohtori Heikki Renvall ja lakitieteen tohtori K. J. Ståhl
berg. Kumpi näistä on tullut valituksi, ei ole lähempää
selkoa enemmän kuin siitäkään, kuinka paljon on vaalei
hin osaa otettu.
Bobrikoffilais-ajoilta mainittakoon yhdistyksen lähet
tämä 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
yhdistyksen puolesta: A. Paananen, K. Reinikainen, G.
Giinther, Matti Mustonen, K. Oksanen.”
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V. 1905 olleeseen suurlakkoon osallistui yhdistys jou
tuen sen talo koko lakon varsinaiseksi johtopaikaksi.
Lakkopuuhissa oli mukana runsaasti muitakin aineksia
kun työväestö. Yhdistyksenkin keskuudessa oli kuiten
kin havaittavissa melkoisia suuntaeriimielisyyksiä. Por
varillisiin piireihin lukeutunut jäsenistö ei katsellut kovin
kaan mielellään, että työväestö oli herännyt itsenäiseen
toimintaan ja alkoi ryhtyä myös yhdistyksessä ajamaan
omia asioitaan välittämättä enempää yhdistyksen jäse
nyydessä olleista tai muistakaan porvaripiirien aja
tuksista.
Varsinainen työväestö osallistui vointinsa mukaan rat
kaisevaan äänioikeustaisteluun, jota suoritettiin kaikkialla
maassa ja jonka lopullisena tuloksena oli, että v. 1906
saatiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
Seuraavana vuonna oli eduskuntavaalit. Ehdokkaaksi
asetti yhdistys puuseppä Anshelm Kanniston (Käck),
joka oli ollut yhtenä innokkaampana henkilönä suurlakon
ja sen jälkeisenä aikana ajamaan työväen asioita'. Kan
nistosta tuli ensimäinen Savonlinnan työväenyhdistyksen
ja seutukunnan eduskuntamies.
Näin oli tärkeä äänioikeuden uudistus saavutettu.
Edelleenkin on suoritettu tarpeelliset ehdokkaiden asette
lut ja muut tehtävät.
V. 1917 tapauksissa joutui yhdistyskin näyttelemään
omaa osaansa. Kaupunkiin perustettiin punakaarti, jo
hon monet yhdistyksen jäsenet liittyivät. Punakaartin
tuli kaupungissa valvoa järjestystä ja pitää huoli kau
punkilaisten turvallisuudesta. Sen ajan kun punakaarti
toimi kaupungissa, suoritti se tehtävänsä moitteettomasti.
Kun m.m. vieläkin jostain tuntemattomasta syystä kau
punkiin tuli parikin kertaa venäläistä sotaväkeä, oli
kaupungin punakaartin johdon yhtenä vaikeimpana teh46

Yhdistyksen huvitoimikunta.

Vasemmalta oikealle: Hannes Sundell, Viljo Landen, Mar
jatta Laamanen, Ville Ronkanen ja Pekka Räsänen.

tävänä saada sotaväki rauhallisesti poistumaan kaupun
gista. Se kuitenkin onnistui.
Tästä huolimatta joutui osa punakaartiin osallistu
neista menettämään henkensä. Rauhattomuuksien yltyes
sä osa pakeni Varkauteen juuri niinä aikoina, kun mai
nittu paikkakunta joutui valkoisten valtaan. Saatujen tie
tojen mukaan taisteluiden jo lakattua surmattiin kuitenkin
seuraavat Varkauteen paenneet Savonlinnan punakaartin
ja myöskin yhdistyksen jäsenet: ajuri Eemil Parkkinen,
metallityömies Emil Pulliainen, seppä A. Lahti, sekatyö
mies, Kusti Haapanen. Muualle paenneista on joko tais
teluissa kaatunut tai vankiloissa nääntynyt metallityömies
August Nymalm, työmies Koivusaari, nuorukainen Hut
tunen, sorvari Rudolf Tavi, työmies Olli Sairanen ja puutvömies Vilho Ruotsalainen.
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Kansalaissodan aikana oli työväentalo takavarikoitu
ja yhdistyksen sekä muidenkin kaupungin ja seutukunnan
kuten koko maassa olleiden työväenjärjestöjen toiminta
estetty. Useat työväenyhdistyksen jäsenet olivat vangit
tu. Heitä säilytettiin tilapäisvankilaksi muodostetussa
työväentalossa ja silloisessa elokuvateatteri ”Edenissä”.
Sittemmin vietiin vangitut eri vankileireihin, joissa heitä
kuulusteltiin. Perin harva pääsi vapaaksi. Useimmat sai
vat varsin ankaroita tuomioita. Vangittujen joukossa oli
muitakin paitsi työväenjärjestöjen jäseniä. Saatujen tie
tojen mukaan seudulla vangittuja oli nääntynyt vanki
leireihin. Vankileireillä on ollut huono ruoka joka aiheutti
huonon kohtelun lisäksi runsaasti kärsimyksiä. Ravinnon
puute tai sen sopimattomuus näyttää myös aiheuttaneen
suurimmaksi osaksi vankileireillä sattuneet sortumiset.
Tiedossa on myös sellaisia tapauksia, että kun hen
kilö, kuulustelujen jälkeen pääsi vankileireiltä pois ja
sai kunnollista ruokaa^ kuoli lyhyessä ajassa vaikeisiin
suolistohäiriöihin.
Työväenyhdistyksen toiminta tukahdutettiin v. 1918
alkupuolella. Koko vuotena ei ollut mitään toimintaa.
Voittajain taholta puhuttiinkin jo, että työväki on tullut
lyödyksi ainakin yhden miespolven iäksi. Maan yhteiskun
nallinen kehitys meni kuitenkin varsin nopeasti edullisem
paan suuntaan. Siihen näyttää vaikuttaneen huomattaval
ta osaltaan kansalaissodan jälkitapaukset, joita voittajat
kohdistivat työväenluokkaa ja erityisesti sen järjestynyttä
ja työväen puolelta kansalaissotaan osallistunutta väes
töä kohtaan. Työväestö piti voittajain rangaistuksia,
vankileirikomentoa ja monia muita toimenpiteitä kohtuut
toman ankaroina, ihmisarvoa ja kansalaisoikeuksia loukkaavina. Samantapaisia ajatuksia lienee risteillyt monien
malttinsa säilyttäneiden porvareidenkin aivoissa.
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Sos.-dem. Naisosasto.

Jokatapauksessa voittajaan musertavaksi tarkoitettu
ote helpponi verraten nopeasti. Siihen vaikutti vielä, paitsi
maan si.sälliset tapaukset, myöskin voittajain kuningaspuuhailut y.m. toimenpiteet, jotka olivat omiaan aukaise
maan kansalaisten silmiä näkemään mihinkä mennään,
jos äärimäinen oikeisto saa johtaa maan asioita.
Savonlinnassa aloitte!! työväestö toimintaansa heti
kun siihen vaan vähänkin oli tullut tilaisuutta. V. 1919
keväällä oli työväen ensimäinen kokous kansalaissodan
aikana vankilana toimineessa elokuvateatteri ”Edenissä”,
jossa päätettiin työväen toiminta aloittaa. Vahinko vaan,
että kokouksessa tehty pöytäkirja näyttää hävinneen.
Sitä ei ole yhdistyksen arkistossa.
Varsinaisen järjestötoimintansa aloitti V.- ja U.-seura
Jyry ensimäiseksi. V.uokrasipa mainittu seura seppä Ta
vilta Kirkkokadun varrelta huoneustonkin kesällä 1918.
49

Tässä huoneustossa pidettiin m.m. työläisnuoriso-osaston
sekä muiden työväenjärjestöjen kokouksia aina seuraavan vuoden kevääseen. Saman eli v. 1919 kesä
kuussa saatiin työväentalokin vapaaksi takavarikosta.
Kansalaissodan jälkeen oli talossa viimeksi mainittuna
vuotena kesäk. 15 p:nä ensimäinen kokous.
Tämän jälkeen on toiminta jatkunut keskeytyksettä.
Mutta pulavuosien alettua ja erityisesti v. 1930 jäl
keen saatiin jälleen kokea, että eräät piirit eivät ole unoh
taneet mitään, eivätkä oppineet mitään. Savonlinnassa
kin sai lapualäisajatus ja sitä seurannut lakien ja hyvien
tapojen vastainen riehunta jalansijaa. Mainitut piirit koh
distivat huomionsa muiden otteidensa lisäksi laittoman
toimintansa kärjen työväenyhdistystä ja sen taloa vas
taan. Samoin koetettiin vaikeuttaa kaikkea muutakin
sos.-dem. työväen toimintaa ja vaikeuttaa työväen amma
tillista järjestäytymistä. Myöskin oli havaittavissa painos
tusta työväen lehdistöä vastaan. Työväentalossa m. m.
koetettiin estää
suojeluskuntaan liittyneiden käynti.
Aluksi ei toimenpidettä huomattu, mutta sen jälkeen kun
talolle yritti eräät ”vartijat” tunkeutua tarkastustilaisuu
teen ilman pääsylippua1, saatiin vartioimisasiasta selvä.
Kun tämänlaiseen laittomaan toimintaan osallistuneita
henkilöitä uhattiin poliisitoimenpiteillä, näytti vartiointi
loppuneen.
Eräillä työmailla koetettiin painostaa työnantajia, että
töissä pidettäisiin vaan ”vaikosta” työväestöä. Saatujen
tietojen mukaan joissain paikoin sellaista yritettiin, mutta
työmailla laski työteho' sellaiseksi, että työnantajain,
jotka lankesivat koukkuun, on ollut välttämätöntä kiin
nittää huomionsa vaan siihen, kuka työmies tekee kunnol
lisen työn. Nykyisin näyttää painostus lakanneen. Mikäli
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useat työmiehet ovat kertoneet, ei työnantajain parhaim
misto kaupungissa ole osallistunut lapualaisliikkeen aloit
tamaan painostukseen.
Laipuanliikkeen aikana yhdistyksen talossa ja toimes
ta pidettiin yleisiä kokouksia, joissa käsiteltiin poliittista
tilannetta ja tehtiin tarpeen vaatimia päätöksiä. Erään
kerran sattui niin, että työväentaloon oli ilmoitettu ko
kous samaksi päiväksi kun kaupunkiin piti saapua oikeitstopiirien kellokkaan, Kosolan. Työväentalossa pidettiin
kokous. Kosolakin lienee ollut aatettaan selittämässä.
Lapualaispiirien suuriääninen esiintyminen kohdisti lo
pulta käytännöllisen työnsä työväen iltama-, vaali- y. m.
ilmoitteiden repimiseen. Tämä toiminta lienee saavutta
nut huippukohtansa viime eduskuntavaalien aikana sel
laisella teolla, että likaiset ”nimettömät” ripustettiin erään
työväen vaalijulisteen päälle. Henkilö tavattiin itse teosta,
ilmoitettiin poliisille ja sakotettiin Savonlinnan raastu
vanoikeudessa. Mainittakoon, että samassa oikeudessa
sakotettiin myöskin eräitä heinäveteläisiä lapualaishulinoitsijoita.
■ Lapualaisriehunta näyttää laanneen. Tänä työväen
yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuotena näyttää seudun ja koko
maan työväen toiminta jälleen olevan voimakkaassa noususuunnassa.
Kulumassa olevan vaalikauden aikana on eduskunnas
sa työväen ja pienviljelijäväestön valitsemia edustajia
kuusi seuraavaa henkilöä: pienviljelijä J. Fr. Tolonen,
sanomalehdentoimiittaja Reinh. Sventorzetski, sanomalehdentoimittaja Kalle Hakala, pienviljelijä Toivo Halonen,
työmies Alex Hämäläinen ja asioitsija Edvard Pesonen.
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KUNNALLINEN TOIMINTA.
Kuten edellä on jo kerrottu, yhdistyksen ensimmäisen
kymmenvuotistoimintakauden aikana- -syysk. 6 pnä- v. 1896
valtiopäivämiesasioiden yhteydessä oli yhdistyksen ko
kouksessa kiinnitetty huomiota myöskin kunnallisvaaliasiaan vaatimalla kunnallisen äänioikeusasteikon poista
mista. Tänä yhdistyksen puolisataisjuhlavuotena on maini
tusta keskustelusta kulunut 41 vuotta. Tällä ajalla on vaa
timus saatu toteutetuksi. Onpa jo ehditty saada melkoi
sesti kokemusta siitäkin, mitä äänioikeusasteikon poista
minen on merkinnyt kunnallisen elämän eri aloille ja ke
hitykselle.
Ennen kunnallisen äänioikeusasteikon poistamista ei
varsinaisesta työväen kunnallisesta toiminnasta voida
puhua siinä mielessä, että sillä olisi ollut joitain näkyviä
tuloksia. Tästä huolimatta on kuitenkin kaupungissa yri
telty saada vaikutusta myöskin kunnalliseen elämään.
Niinpä voidaan havaita sellaisia pyrkimyksiä yhdistyk
sen keskuudessa jo v. 1890 seuduilta asti, eli siis jo ai
kaisemmin kun varsinaisesta äänioikeusasteikon poistamiskysymyksestä oli keskusteltu. Näyttääkin siltä, että
suoritettu jokseenkin tulokseton kunnallinen toiminta on
antanut aiheen äänioikeusasteikon poistovaatimuksen syn
tymiseen.
Eräinä aikoina on työväenyhdistys asettanut omiakin
ehdokkaitaan kunnanvaltuusmiehien vaalia varten tai
asettunut sitten joidenkin porvari-ryhmien työväelle suopeamielisempien henkilöiden taakse.
Kun toiminnasta ei kuitenkaan näyttänyt olevan toi
vottuja tuloksia, on kokeiltu sellaisiakin menettelytapoja
kun vaalilakkoja. Kunnallisvaaliilakkoja näyttää -harras
tetun vuosien 1907—1916 välisenä aikana. Näytäänpä
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Työväen valtuustoryhmä.

Vasemmalta oikealle: istumassa: Hjalmar Halonen, Kalle
Ahlroos, Sofia Aro, Toivo J. Aro, Hjalmar Vastén; seiso
massa: Abel Auravuo, Kalle Kauppien, Toivo Irkamo, Martti
Seppänen, Enok Issakainen ja Emil Tavi.

lakkokannalla ollun niin ankarasti, että kun porvarit ovat
asettaneet ehdokkaiksi eräitä työväenyhdistyksen jäse
niä, on yhdistys ryhtynyt sanotunlaisten jäsenten yhdis
tyksestä eroittamistoimenpiteisiin.
Itse asiassa näyttää Olleenkin samantekevä, ottiko
yhdistys tai yleensä työväestö osaa kunnallisiin vaaleihin,
työväen kannalta katsottuna sillä ei ollut mitään merki
tystä.
Tilanne muuttui kuitenkin kokonaan toiseksi sen jäl
keen, kun kunnallinen äänioikeusasteikko oli saatu pois
tetuksi ja sen jälkeen v. 1917 tuli voimaan yleinen ja yh
täläinen äänioikeus.
Kun uuden lain mukaan ensimäiset vaalit suoritettiin
kaupungissa sai työväki kunnanvaltuustoon yhteensä 6
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edustajaa. Kunnallisen vaalilain mukaan joka vuosi erosi
kolmannes valtuutetuista. Vaalien aikana kohosi työväen
valtuutettujen luku 7. Koko kaupunkikunnan valtuustos
sa oli yhteensä 23 valtuutettua.
Työväenyhdistyksen keskuudessa ei näiden ensimäisten vaalivuosien aikana näytä kuitenkaan kovinkaan pal
joa kiinnitetyn huomiota kaupungin asioihin. Syynä lie
nee ollut se, että kun kaupungin liepeille oli kasvanut
Savonlinnan kokoon verrattuna suurehkoja esikaupunki
alueita, oli työväenyhdistyksen jäsenmäärä huomattaval
ta osaltaan esikaupunkialueilta Säämingin puolelta.
Mitään erityisempiä pyrkimyksiä tai tärkeimpiä kun
nallista toimintaa koskevia päätöksiäkään ei yhdistyksen
keskuudessa näytä tehdyn. Työväen edustus kunnanval
tuustossa pieneni niin, että se oli jo vähää ennen yhdis
tyksen kymmenen vuotta sitten vietettyjä 40-vuotisjuhlia
painunut kolmeen. Mainittuna juhlavuotena oli kuitenkin
valtuutettujen luku nousemaan päin. Se oli noussut kol
mesta neljään.
Työväen valtuutettujen luvun aleneminen kiinnitti kui
tenkin yhdistyksen jäsenten huomiota kunnallisiin kysy
myksiin. Alettiin pohtia syitä työväen kunnallisen toimin
nan heikkenemiseen. Yhdistyksen kokouksissa keskusteltiin
kunnallisesta toiminnasta ja erityisesti työväestöä koske
vista kunnallisista kysymyksistä.
Saman aikaisesti alettiin kiinnittää myöskin huomiota
Säämingin puolen kunnallisiin asioihin. Tuloksena oli,
että yhdistys alkoi asetella ehdokkaita myöskin Säämingin
puolelle. Esikaupunkialueilta valittiin Säämingin kunnan
valtuustoon useampia valtuutettuja.
Kun sitten esikaupunkialueet Pääskylahti, Miekko- ja
Lypsyniemet sekä Laitaatsilta ja Vanhankirkon alueet lii
tettiin Savonlinnan kaupunkiin v. 1932 alusta, kohosi
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kaupungin valtuutettujen luiku 23:sta 29:ään. Uusi kau
punginvaltuusto valittiin v. 1931 joulukuussa pidetyissä
kunnanvaltuutettujen vaaleissa.
Edellisessä valtuustossa oli työväellä viisi edustajaa.
Esikaupunkialueiden liittymän jälkeen v. 1932 alusta oli
valtuustossa 29 edustajaa ja niistä työväellä 13 edustajaa.
Kaupunkiin liitetyillä esikaupunkialueilla asui pääasialli
sesti työväestöä. Tämän johdosta työväen edustus kau
punginvaltuustossa huomattavasti suureni.
Lapualaispainostus kohdistui myöskin työväen kun
nallista toimintaa vastaan. Ansaitsee tulla tähän merki
tyksi, että pahimman riehunnan aikana Heinävedellä suo
ritettiin yhden työväen kunnanvaltuutetun, pienviljelijä
Onni Happosen murha.
Savonlinnassakin oli havaittavissa melkoista painos
tusta työväen kunnallista toimintaa vastaan, vaikka pai
nostus ei kuitenkaan päässyt kehittymään väkivaltaisten
tekojen pohjalle. Eräissä sanomalehdissä kuitenkin koe
tettiin leimata työväen joitakin valtuutettuja kommunis
teiksi ja sillä tavoin koetettiin antaa väärä leima työväen
kunnalliselle toiminnalle. Jossain määrin sanotunlaiset
toimenpiteet johtivat tulokseenkin.
Kun v. 1933 suoritettiin kunnallisvaalit, niin poikkeus
lakien perusteella leimattiin eräitä työväen ehdokaslistoja
sellaisiksi, että niissä olisi ollut ehdokkaina kommunisteja.
Tuloksena oli, että työväeltä hylättiin neliä ehdokaslistaa
ja vain kaksi ehdokaslistaa läpäisi.
Tällöin sai työväestö valtuustoon 12 edustajaa. Vali
tuksi tuli kaikki ehdokaslistoille jääneet henkilöt. Kun
kuitenkaan yhdellä valitulla ei ollut äänioikeutta, jäi työ
väen valtuutettujen luku yhdeksitoista.
Työväen valtuustoryhmään oli tullut pääasiallisesti
uutta ja kunnallisessa toiminnassa kokematonta ainesta.
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Ryhmän toimintaa alkoivat häiritä sisäiset erimielisyydet.
Molempien porvariryhmien painostuksen johdosta ryhtyi
vät eräät työväen valitsemat henkilöt sopimattomiin me
nettelytapoihin, jonka vuoksi ryhmä ja työväenyhdistys oli
pakoitettu soveltamaan heihin tarpeellista puoluekuria.
Tätä kirjoittaessa ovat tapaukset siksi tuoreessa muis
tissa, ettei liene syytä niitä selostella tähän enempää.
Kun kunnallisvaalit suoritettiin jälleen v. 1936, sai työ
väestö kunnanvaltuustoon kaksitoista edustajaa.
Kun kunnallinen äänioikeusasteikko oli poistettu, sai
työväestö rahatoimikamarin jäseneksi yhden henkilön.
V. 1931 astui voimaan uusi laki, jonka mukaan rahatoimi
kamari lakkautettiin ja sen tilalle tuli kaupunginhallitus,
saatiiin sanottuna vuotena hallitukseen yksi jäsen. Esikaupunkiliittymän jälkeen kun työväellä oli valtuustossa
kolmetoista jäsentä, saatiin kaupunginhallitukseen kolme
hallituksen jäsentä. V. 1933 vaalien jälkeen kaupungin56

hallituksessa aleni hallituksen jäsenluku 2:een. Tänä
juhlavuotena on kaupunginvaltuustossa työväellä kaksi
toista edustajaa ja kaupunginhallituksessa kaksi jäsentä.
Valtuuston jäseninä ovat seuraavat henkilöt: kivityömies Kalle Ahlroos, rouva Sofia Aro, sanomalehdentoimittaja Toivo J. Aro, autonkuljettaja Abel Auravuo, kivityömies Hjalmar Halonen, suutari Kalle Kauppinen, kirves
mies Toivo O. Irkamo, kiirjaltaja Martti Seppänen, maa
lari Eenok Issakainen, köyhäinhoidontarkkailija Kalle
Paakkonen, talonomistaja Eemil Tavi ja levyseppä Hjal
mar Wastén. Kaupunginhallituksen jäseninä ovat jo edel
lämainitut Aro ja Issakainen.
Lukuisiin eri kunnallisiin lautakuntiin on jäsenet valittu
suhteellisuuden perusteella joten työväestö eri lautakun
nissa on edustettuna suhteellisen edustuksensa mukaan.
Osittain on jo aikaisemmin kosketeltu kunnallisia pyr-

Icmyksiä. Niistä on huomattu m.m. työväen raittiusharrastukset jo aikaisemmilta ajoilta, toimenpiteet äänioikeusasteikon poistamisvaatimukset. Mutta kuten jo sanottu,
ennen nykyisen vaalilain voimaan astumista, työväen vaikutusvoima supistui varsin vähiin. Tässä ei lienekään tar
peellista kosketella muuta kun mainitun kunnallisen vaalitain jälkeisen ajan kehitystä. Sekin on yleensä niin lä
hellä ja siis kaikille siksi tuttu, että tyydyttänee vaan
muutamiin mainintoihin.
Kun työväki oli saanut huomattavampaa vaikutusval
taa kunnallisessa elämässä alkoi pulavuodet, jolloin oltiin
pakotettuja kiinnittämään kaikki huomio runsaan työttö
mään joukon huoltotoimenpiteiden kehittämiseksi edes sel
laiselle tasolle, että työttömäksi joutunut jotenkuten tuli
toimeen. Kun työpalkat useilla ammattialoilla painuivat
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vielä siksi alhaiseksi, ettei työssäkään käypä henkilö pal
kallaan elänyt, jouduttiin huolehtimaan myöskin alipal
kattujen henkilöiden toimeentulosta.
Työväen valtuustoryhmä ja työväen edustajat muissa
kunnanisissä elimissä tekivät kaikki voitavansa tilanteen
parantamisiksi.
Tehtiin esityksiä, että kaupunki järjestäisi töitä. Sa
moin koetettiin vaikuttaa myöskin yksityisiin henkilöihin,
mikäli sellainen oli mahdollista, että yksityistenkin taholta
olisi ollut järjestettävä ansiomahdollisuuksia. Rinnan
työnsaantia tarkoittavien toimenpiteiden kanssa, pyrittiin
vaikuttamaan siihen suuntaan, että pahimpaan hätään jou
tuneille annettaisiin avustuksia.
Näytti siltä, että ensimäisinä pulavuosina porvaripii
rien keskuudessa ei luultu pulan pitkistyvän. Työväen
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lyö- ja muita työväen etuja koskevia pyrkimyksiä pidet
tiin ennenaikaisina. Mutta sitä mukaa kun pula kehittyi
ja tuli yhä ankarammaksi, alkoivat myöskin porvaripiirit havaita välttämättömäksi ryhtyä aivan erikoistoi
menpiteisiin työn hankkimiseksi. Niinpä sitten valtuus
tossa ja muissa kunnallisissa elimissä oltiin jokseenkin
yksimielisiä siitä, että kunnan oli hankittava työtä. Pyy
dettiin myös valtion toimenpiteitä asian hyväksi.
Kun sitten alettiin saada työtä, tuli jälleen uusi pula
eteen. Huonoilla palkoilla ei tullut toimeen. Työväen
kunnallisen toiminnan taholta vaadittiin joka sopivassa
tilaisuudessa palkkojen koroittamista. Pyrittiinpä tässä
kin suhteessa vaikuttamaan myöskin yksityisiin työnan
tajiin.
Työväelle elintasoa vastaavan palkan järjestely kohtasi
voimakasta vastusta porvaripiirien taholta. Vastustus oli
omiaan lisäämään vielä valtion kaupunkilaisille järjestä
missä varatöissä maksettava alhainen palkkataso.
Vähitellen alkoi työväen toiminta asiassa saada kaikua
porvaripiirien keskuudessa. Niinpä sitten saatiin metsä
töissä palkkataso korkeammaksi, kun mitä se yleensä oli
seudun yksityisissä töissä. Sitä mukaa kun työväen palkka
taso nousi, alettiin huomata, että työväki alkoi jälleen elää
ansioillaan. Se vaikutti edullisesti kaikkeen huoltotyöhön
ja koko kaupungin kunnalliseen elämään ja muuhun ke
hitykseen.
Työväestö kunnallisen toimintansa avulla on pyr
kinyt lujittamaan kaupungin taloutta ja vaikuttamaan,
että kaupungin liian korkea veroäyri saataisiin halpene
maan. Viime ja myqskin tänä vuonna näyttää kehitys
kulkevan edulliseen suuntaan.
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VAPAUS-LEHTI.
Aikaisemmin on jo mainittu niistä toimenpiteistä, joi
hin yhdistyskin oli ryhtynyt aikanaan, kun perustettiin
maahamme ensimäistä työväen äänenkannattajaa ”Työmies”-lehteä.
Viime vuosien vaihteessa tuli kuluneeksi kolmekym
mentä vuotta siitä, kun piiriimme perustettiin erityinen
työväen äänenkannattaja, ”Vapaus”4ehti.
Savonlinnan
Työväenyhdistys on ollut lehden perustamistyössä mukana.
Samoin se on koko lehden toimiajan ka,uinuneissa ja seu
tukunnallakin tehnyt työtä lehden leviämisen hyväksi.
Koko lehden toimiajan on Savortlinnassa ollut lehden sivutoimisto. Useain vuosien aikana on toimisto ollut sijoi
tettuna yhdistyksen taloon.

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 kumpaistakaan ollut.
Tämän tähden päätti johtokunta, kun vaan rahavaroja
sille siksi paljon kertyy, järjestää lukusalin ja kirjaston.
Nämät saatiinkin samana vuonna toteutetuksi siten, kun
yhdistys sai anniskeluvoittovaroista 200 mk. apurahaa
sekä muuten kootuksi 500 mk. Tällä summalla tilattiin
lehtiä yhdistyksen lukusaliin ja kirjastoon kirjoja. Näin
oli saatu yhdistykselle lukusali ja kirjasto. Pöytäkirjoista
ei käy selville, minkälaista kirjallisuutta kirjastoon tilat
tiin, mutta lukusaliin tilattiin ensikerran Uusi Suometar,
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Kyläkirjaston Kuvalehti, Teollisuuslehti, Aamun Airut,
Matti Meikäläinen, Savonlinna ja Sanansaattaja. 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 n. 400 nidettä.
Kun sitten v. 1896 perustettiin kaupunkiin kansankir
jasto ja lukusali, osti kaupunki yhdistykseltä kirjaston 500
mk. hinnalla, joten yhdistykseltä lakkasi kirjasto ja luku
sali sillä kertaa olemasta. Kumminkin jonkun ajan päästä
alettiin taas kaivata yhdistykselle omaa kirjastoa, jossa
olisi edustettuna työväen-, tiede- ja ammattikirjallisuus.
Tämän johdosta päätti yhdistys v. 1904 järjestää itsel
leen kirjaston, jonka se on sittemmin toteuttanut. Myös
on yhdistykselle perustettu uudelleen lukusali.
Viime vuosien aikana yhdistyksen kirjastoa on verra
ten vähän kartutettu. Viime vuoden vaiheessa oli yhdis
tyksen kirjastossa 800 nidettä erilaisia kirjoja.

HUVIT.
Työväestö yhtä vähän kuin muutkaan kansanluokat ja
varsinkin sen nuoriso eivät voi olla huvituksitta. Ellei
sillä oli sellaista tarjoilla, etsii se sitä mistä tahansa. En
nen kun kukaan ei erityisesti huolehtinut huvien toimeen
panemisesta varsinaiselle työväestölle, vietti se joutohetkensä kapakoissa ja nuoriso nurkkatanssiaisissa, joissa
sillä ei ollut minkäänlaista siilmäMäpitoa. Erittäin su
rullisessa muistossa ovat ne ajat ennen yhdistyksen perus
tamista, varsinkin juhannus- ja venäläisten pääsiäisyöt
y.m. sellaiset, jolloin nuoriso koko yöt riehui pitkin katuja,
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millä viinapullo kourassa, millä joku juopunut nainen kai
nalossa.
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 kesken
ilman pääsymaksua tahi varojensa kartuttamiseksi sisään
pääsymaksun kanssa kaikelle yleisölle. Ohjelmana on näis
sä iltamissa ollut puheita, esitelmiä, kertomuksia, laulua,
soittoa, lausuntoa, kuvaelmia, näytelmiä, leikkejä ja
tanssia y.m. 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 pa
remmin 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
senjälkeen pidetty siellä. Huvimatkoista mainittakoon
erittäin alkuajoilta, että niitä tehtiin milloin minnekin
erittäinkin Punkaharjulle ja Imatralle.
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 jäsenet
joutaneet huveja toimeenpanemaan, niin valitsi yhdistys
v. 1894 erityisen huvitoimikunnan, joka siitä asti yhdis
tyksellä on aina ollut toiminnassa näihin saakka.
Työväen järjestötoiminnan saadessa useita eri muo
toja, ovat myös muut järjestöt toimineet huveja työ63

väentalossa. Tämän vuoksi viime vuosien aikana yhdistyk
sen itsensä talonsa käyttö huvitarkoituksiin on rajoittunut
huomattavasti entisestään.
♦

JUHLAT JA VALISTUSTILAISUUDET.
Yhdistyksen toiminnan alkuaikoina ei näytä tehdyn
paljoakaan eroa huvi- tai juhlatilaisuuden välillä. Sitä
mukaa kun kuitenkin toiminta on kehittynyt, on alettu
kiinnittää huomiota erilaisten ohjelmallisten tilaisuuksien
järjestelyyn.
Tärkeimpiä juhlia yhdistyksellä on ollut vuosikymmen
iä niiden välillä olevat viisivuotiskautiset juhlansa. Samoin
Vapunpäiväjuhlat ovat aina koonneet väkeä runsaasti.
Valtiollisten ja kunnallisten vaalien, edellä on järjes
tetty vaalivalistustilaisuuksia, jotka useasti ovat men
neet juhlien nimellä. Kun viime aikoina on järjestelty eri
tyisiä viikkoja eri tarkoituksia varten, on yhdistyksen
toimesta otettu osaa tämänlaisten viikkojen valistustilai
suuksien järjestelyyn. Niinpä on ollut puolueen jäsenhankintajuhlia, raittiusiltoja ja monia muita työväestöä kos
kevia tarkoituksia varten järjestettyjä illanviettoja.

MUSIIKKIHARRASTUKSET.
Jo melkein yhdistyksen perustamisvuosista alkaen on
kiinnitetty huomiota musiikkiharrastuksiin. V. 1895 aiottiin
jo yhdistyksen keskuuteen perustaa torvisoittokunta. Hankittiinpa torvetkin. Johtaj avoimien puutteen vuoksi yri
tyksestä ei kuitenkaan tullut mitään. Samana vuonna
hankittiin flyygeli, joka pääasiassa tyydytti huveissa
64

tarvittavan soiton. V. 1915 hankki yhdistys torvet, mutta
kansalaissodan aikana., kun työväentalo oli vankilana,
hävisivät torvet, eikä niitä ole saatu takasin.
Useaan otteeseen on yhdistyksen keskuuteen perus
teltu erinäisiä lauluseuroja tai -ryhmiä. Mutta ovat ne
ammattitaitoisten johtajavomien puutteessa tavallisesti
nukkuneet melkein alkutaipaleilleen. Nykyisin yhdistyksen
keskuudessa ei ole erityisempiä soitannollisia harrastuksia.

SISÄINEN VALISTUSTYÖ.
Itse asiassa jo musikaaliset harrastukset ja yleensä
koko yhdistyksen toiminta kehittää järjestön sisäistäkin
toimintaa ja harrastuksia. Yhdistyksen keskuudessa on
pitkin koko sen toimiaikaa, vielä varsinaisessa opiskelumielessäkin harrastettu sisäistä valistustyötä.
Tästä työstä 40-vuotiskertomuksen kirjoittaja mainit
see m.m. että
”yhdistyksen alkuaikaisissa jäsenissä oli paljon
sellaisia henkilöitä, jotka eivät voineet ajatuksiansa
julki tuoda suullisesti enemmän kuin kirjallisestikaan julkisissa paikoissa, niin tämän johdosta pää
tettiin yhdistykselle perustaa puhujaseura ja niin
tämä perustettiinkin sitten v. 1896. Tämän seuran
tarkoituksena oli kehittää jäseniänsä puheiden ja
esitelmien pitoon, runonlausuntaan ja kertomuksien
y.m. kerrontaan ensin keskuudessaan, jotka siinä ar
vosteltiin sekä sitä myöten julkisissa kokouksissa ja
iltamissa esiintymään. Heti seuran alettua liittyi sii
hen 20 jäsentä, jonka suuruisena se näyttää likimmittäin pysyneenkin oloaikansa. Muuten sen toiminta
näyttää olleen pöytäkirjoista päättäen alussa aika
vilkasta, mutta sitten se vähitellen laimentui ja sen
toiminta loppui kokonaan vuonna 1907.”
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Tämän yhteydessä mainittakoon yhdistyksen alkuaikoinaan järjestämät rukaustilaisuudet, jotka lienevät
tarkoitettu yhdistyksen sisäiseksi valistustyöksi.
Yhdistyksen keskuudessa on edellämainitun vuosi
luvun jälkeenkin ollut verraten vilkasta valistustoimintaa.
Eräinä aikoina on talossa toiminut erinäisiä kerhoja,
joissa yhdistyksen jäsenistöäkin on ollut mukana opiskele
massa. Erittäin näin on ollut asianlaita sen jälkeen kun
Työväen Sivistysliitto perustettiin.
Sen jälkeen kun esikaupunkialueet liitettiin kaupunkiin,
kävi ilmeiseksi, että työväen kunnallinen toiminta kaipasi
henkilöitä, jotka olivat perillä kunnallisesta toiminnasta.
Tämän vuoksi valtuustoon ja muihin kunnallisiin luotta
mustoimiin valittujen henkilöiden kesken järjestettiin
kunnallisia valistusiitoja, joissa opiskeltiin kunnallisia
kysymyksiä. Verrattain nopeasti voitiin todeta, kuinka
kunnallismiesten ja -naisten tietopiiri laajeni.
Edellämainittu valistustoiminta on ollut kauttaaltaan
sellaista, että yhdistyksen omat miehet tai naiset ovat
puhuneet, luennoineet tai muuten selittäneet esillä olleita
kysymyksiä.
Yhdistyksen keskuudessa on kiinnitetty huomiota
myös varsinaiseen kurssitoimintaan, jolloin on pidetty
määrätyn ajan kestävät kurssit ja joilla on ollut luennoit
sijoita yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta.
Jo yhdistyksen aivan alkutoiminnan vuosina on jär
jestelty luentotilaisuuksia, joihin on pyydetty kaupungissa
toimineen lyseon opettajia luennoimaan. Onpa alkuaikoina
luovutettu lyseon juhlasalikin mainitunlaisia tarkoituksia
varten. Niinpä lyseon voimistelusalissa v. 1892 on aloitettu
valistuskurssit yhdistyksen jäsenille. Kurssit ovat kuiten
kin toimineet huonolla menestyksellä, kun niiltä näyttää
hävinneen oppilaat pois.
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Ensimmäinen varsinainen työväen luennoitsija näyttää
yhdistyksen keskuudessa käyneen v. 1896 ”Työmies”lehden lähettämänä. Tämän ajan jälkeen mainitaan jo
useampiakin työväen puhujia kuten luennoitsijat A. Vata
nen ja V. Lehokas.
Suurlakon jälkeen oli työväen kurssitoiminta virkeää.
Useampia eri kertoja järjestettiin työventalossa ja
yhdistyksen toimesta viikon, vieläpä kahdenkin viikon
opiskelukursseja, joissa oli, paitsi varsinaista työväen
liikettä koskevia aiheita, myös yhteiskuntaoppia, kirjan
pitoa ja muita yleishyödyllisiä aineita.
Kansalaissodan jälkeen on edelleen harrastettu kurssi
toimintaa. Viimeaikojen kursseilla on kiinnitetty huomiota
myöskin työväen sanomalehtikysymykseen.

VOIMISTELU- JA URHEILUHARRASTUKSET.
V. 1897 herätettiin linnan vahtimestari Antti Lind
bergin toimesta vireille kysymys yhdistyksen keskuuteen
voimisteluseuran perustamisesta. Voimisteluseura saatiin
perustetuksi. Sen johtajaksi tuli edellämainittu Lindberg.
Seura ei kuitenkaan ollut pitkäikäinen kun se nukahti.
V. 1904 aloitettiin uudelleen, mutta ei tällöinkään seurasta
tullut pitkäaikaista eläjää.
Kolmas yritys tehtiin v. 1909, jolloin perustettiin V.- ja
U.-seura Jyry, joka on edelleenkin varsin virkeässä toimin
nassa. Onpa Jyryssä eräinä aikoina ollut TUL:n parhaita
niin hyvin mies- kuin naishiihtäjiä. Samoin on Jyryssä
ollut painitoiminta varsin vilkasta.
Aikaisemmin oli Jyry yhdistyksen alaosasto, mutta on
nykyisin aivan itsenäinen seura.
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NUORISOTOIMINTA.
Yhdistyksen pöytäkirjoissa ei näytä olevan sos.-dem.
työläisnuoriso-osaston perustamisvuotta. Mutta pöytäkir
jojen mukaan osasto on ollut toiminnassa v. 1911, jona
vuotena osasto kaikesta päättäen on perustettu.
Niinä aikoina oli osasto yhdistyksen jäsen ja osaston
jäsenillä oli yhdistyksen toimintaan samat oikeudet kuin
muilla yhdistyksen jäsenillä. Yhdistyksen kautta maksoi
osasto puolue- ja muut puoluetoiminnan aiheuttamat
verot.
Kansalaissodan jälkeen nuorisotoiminta järjstäytyi itse
näiseksi oman liittonsa alaiseksi.
Tämänkin jälkeen nuorisotoiminta oli varsin virkeää.
M.m. Savonlinnan nuorisopiirin, johon kuului koko Mikke
lin lääni, toimintakeskus oli Savonlinnassa.
Sittemmin nuorisotoiminta kaupungissa heikkeni, jonka
jälkeen piiritoimikunnan kotipaikkakin muutettiin Mikke
liin.
Nykyisin on nuorisotoiminta jälleen virkistynyt, ollen
osastossa jäseniä noin 150 seutuun. Osasto on jäsenriklkaimpia koko piirissä.

NAISOSASTO.
V. 1907 aikoina on yhdistyksen keskuuteen perustettu
erityinen naisosasto. Naisia näyttää osastoon liittyneen
runsaasti. Saatuaan oman erillisen järjestönsä, ovat
naiset alkaneet vaikuttaa melkoisesti koko yhdistyk
sen toimintaan. Yhdistyksen järjestämissä juhlissa tai
muissa tilaisuuksissa ovat naiset useasti olleet ohjelman
suorittajina tai muutoin avustaneet yhdistyksen toimin68

Teatterin henkilökuntaa.

taa. Ovatpa naiset ottaneet osaa kunnalliseen elämään
asettamalla m.m. omia ehdokkaitaan valtuuston vaaleja
varten. Melkeinpä kaikissa vaaleissa on valtuustoon tul
lut valituksi naisvaltuutettuja työväen piireistä.
Muiden osastojen irtautuessa yhdistyksestä, muodos
tui naisten toiminta erilliseksi. Kuitenkin naiset ovat
edelleenkin olleet yhdistyksen kanssa läheisessä kos
ketuksessa.
Naiset ovat harrastaneet keskuudessaan itseopiskelua
kerho- tai muun sellaisen toiminnan avulla. Sos.-dem.
naisten toiminta on edelleen virkeää.

TYÖVÄEN TEATTERI.
Näytelmätoimintaa on yhdistys harrastanut jokseen
kin perustamisestaan asti. Toiminta näyttää alkuaikoina
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herättäneen erimielisyyttä yhdistyksen jäsenten keskuu
dessa. Pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä minkä vuoksi
näytelmätoimintaa on vastustettu. Mutta voitanee olettaa,
että sitä on pidetty liian synnillisenä.
Kuitenkin v. 1888—89 vaiheilla on yhdistyksen jäse
net näytelleet seurahuoneen juhlasalissa pari näytelmää
”Viinatehtailija” ja ”Ihmekös tuo”. Tällöin ei vielä ollut
omaa taloa.
Kun se saatiin, kiinnitettiin jo suurempaa huomiota
näytelmätaiteen kehittämiseen. Näytelmien ja muiden
ohjelmallisten iltojen järjestely aluksi oli pääasiallisesti
yhdistyksen huvitoimikunnan huolena.
V. 1913 alettiin keskustella erityisen näytelmäseuran
perustamisesta yhdistyksen keskuuteen. Sellainen saatiin
syntymään pari vuotta myöhemmin.
V. 1919 syntyi työväentalolle toinen näytelmäseura,
”Nuorten näyttämö”. Kun kahdelle samanlaiselle ja run
saasti harjoitusiltoja vaativalle järjestölle ei talossa riit
tänyt vuoroja, yhdistettiin molemmat seurat jo saman vuo
den aikana.
Yhdistyksen näytelmäseuran ja Nuorten Näyttämön
yhdistämisestä syntyi varsinainen taidelaitos Savonlin
naan. Perustetulle taidelaitokselle annettiin nimeksi ”Työ
väen Näyttämö”.
Teatteritoiminta eli usean vuoden aikana vilkasta
nousukauttaan. Työväen keskuudessa kohosi verraten
hyviä näyttelijöitä. Yleisön mielenkiinto näytelmätoimin
taa kohtaan pysyi virkeänä.
V. 1923 muokattiin jälleen näyttämön sääntöjä ja nimeä. Työväen Näyttämöstä tehtiin ”Savonlinnan Työ
väen Teatteri”.
Teatterin sisäisessä rakenteessa tapahtui oleellisia
muutoksia. Kun näyttämö oli ollut yhdistyksen alaosasto,
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Mustasaaren ravintolarakennus.

muutettiin se kokonaan erilliseksi omilla säännöillään ja
yhdistyksestä kokonaan riippumattomaksi järjestöksi.
Teatteri toimii edelleen ja näyttää kehittyvän entistä
ehommaksi palvelemaan työväen, ja ainoana koko seudun
taidelaitoksena, koko seudun taidetarpeita.

OSUUSTOIMINTA.
Yhdistyksen jäsenten keskuudessa on herännyt myös
kin ajatuksia osuustoiminnasta. Niinpä kun kaupunkiin
perustettiin v. 1903 ensimäinen osuustoiminnallisella poh
jalla oleva kauppa ”Osuusliike Alku i.l.”, oli yhdistys
myötävaikuttamassa sen perustamiseen. Yhdistys merkitsi
perustetussa kaupassa osuuksia.
Kaupassa syntyi kuitenkin erimielisyyksiä, jonka joh
dosta yhdistys erosi siitä ja ryhtyi perustamaan puh
taasti työväen käsissä olevaa osuuskauppaa. Tämänlai
nen syntyi v. 1907. Sen nimeksi annettiin ”Osuuskauppa
Elo r.l.” ”Elo” teki kuitenkin vararikon v. 1911. Joku
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vuosi senjälkeen meni vararikkoon myös ensimäinen osuus
kauppa» ”Alku”.
Kun v. 1917 alettiin kaupunkiin perustaa kolmatta
osuusliikettä, oli yhdistys työssä jälleen mukana. Siitä
syntyi oikea eläjä. Perustettu liike on kasvanut ja laa
jentunut ja toimii ”Itä-Savon Osuusliikkeen” nimellä.

MUITA TALOUDELLISIA HARRASTUKSIA.
Kun yhdistyksen toiminnan alkuaikoina perustettiin
Savonlinnan saunaosäkeyhtiö, oli yhdistys mukana sitä
perustamassa. Sen jälkeen kun Työväen teatteri erosi
itsenäiseksi järjestöksi, on yhdistys ollut teatterin kanna
tusyhdistyksen yhtenä jäsenenä. Samoin on yhdistys
liittynyt jäseneksi Savonlinnan puhelinyhdistykseen. Eräi
den porvarillisten sanomalehtien perustamistyössä näyttää
yhdistys olleen mukana. Aikanaan sellaiseen lienee yhdis
tystä kannustanut jonkinmoiset aatteelliset pyrkimykset
Nykyisin voitanee ne merkitä vain taloudelliseksi tukemi
seksi k.o. lehtiyrityksille.
Aikaisemmin on mainittu yhdistyksen harjoittamasta
lainausliikkeestä, jossa käytettiin velkakirjoja ja vekseleitä. Sellainen toiminta ei liene näyttänyt kovinkaan me
nestykselliseltä, koskapa siitä on kokonaa luovuttu. Tul
koon tämän asian yhteydessä mainituksi, että monissa
muissakin seudun yhdistyksissä on alkuaikoina yhdistyk
sien rahavaroja lainailtu yksityisille henkilöille. Mutta
pöytäkirjoja silmäilemällä voidaan havaita, että yhdistyk
sien ”pankkitoiminta” on yleensä tuottanut ikävyyksiä,
jonka vuoksi yleensä sellaisesta toiminnasta on luovuttu.
Taloudelliseksi toiminnaksi lienee laskettava yhdis
tyksen alkuaikoina harrastama taloudellinen hyvän72

tekeväisyystoiminta, jonka avulla m.m. joulujen edellä
jaettiin lahjoja kaupungin köyhemmille asukkaille. —
Tämänlaiseen toimintaan nähden on nykyisin asetuttu sel
laiselle kannalle, että hyväntekeväisyystoiminta on huonoimpia työväestön taloudellisen tilan kohottamismuotoja. On pyrittävä järjestötoiminnan avulla kohottamaan
palkkoja. Samaan päämäärään pyrkiessä on käytettävä
myöskin kunnallisia ja valtiollisia toimintamahdollisuuk
sia.

SUHDE VÄKIJUOMAKAUPPAAN.
Aikaisemmin on jo kosketeltu yhdistyksen suhdetta
väkijuomakauppaan ja mainittu että yhdistyksen perusta
misvuosina ja niitä ennen oli kaupungissa toiminnassa
kaksikin viinatehdasta, joissa valmistettiin noin 70.000
litraa viinaa ja että raittiusharrastuksia silmällä pitäen
tehtiin v. 1888 anomus valtuustolle, että viinaa ei kaupat
saisi myydä kun 25 kannua kerrallaan. Näin suuria viinamääriä ei liene kenenkään arveltu saavan irti. Toimen
piteet eivät ole johtaneet tulokseen.
Yhdistys on vastustanut aikanaan nykyisen matkailijahotellin rakentamista. Hotellin on arveltu edistävän
juoppoutta. Yhdistyksen toimesta on kuitenkin saatu ai
kaan se, että kun sanotun hotellin yhteyteen avattiin kol
mannen luokan kapakka, se suljettiin.
Samoin on yhdistyksen toimesta tuloksellisesti vaiku
tettu, että markkinoiden ja väenkokousten aikana on vä
kijuomien kauppa kaupungissa rajoitettu ja yleensä lo
petettukin.
Yhdistyksen talossa on aina pidetty huoli siitä, ettei
siellä ole saanut juopotella, eikä esiintyä päihtyneinä.
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YHDISTYKSESSÄ TOIMINEET ERI
AMMATTIKUNNAT.
Niinkuin tunnettua, Savonlinnassa ei ollut mitään suu
rempia teollisuuslaitoksia siihen aikaan, kun työväen
yhdistys perustettiin. Tämän tähden vierähti yhdistyksen
perustamisesta viitisentoista vuotta, ennenkuin ensimmäi
nen ammattiosasto tänne perustettiin.
Ensimmäinen ammattiosasto oli pöytäkirjojen mukaan
”Kivi- ja aputyöntekijäin amattiosasto”, joka perustet
tiin v. 1902, sekä samana vuonna perustettiin myös ”Puutyöntekjäin ammattiosasto”. Tämä jälkimmäinen osasto ei
päässyt kunnolleen alkuun, kun jo lopetti toimintansa.
Vuonna 1904 perustettiin paikkakunnalle ”Kone-, rautaja metaUityöntekijäin 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 rautatierakentajayhdistys, 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. Maala
rien ammattiosasto perustettiin v. 1917 ja samana vuonna
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Savonlinnan Ty:n johtokunta v. 1927.

Vasemmalta lukien: Otto Vartio, Anton Markkanen, T. J. Peso
nen, Aaro Jalkanen, E. Järvi, E. V. Tiainen ja Kalle Kauppinen.

myös näyttää perustetun laivamiesten ammattiosasto.
Vuoden 1920 toimintakertomuksen mukaan kuuluu yhdis
tykseen 9 eri ammattikuntaa, mutta ei mainita, mitä ne
ovat.
V. 1920 aikoihin asti olivat eri ammattikunnat yhdis
tyksen alaosastoja, joilla, kuten voimistelu-, nuoriso- ja
naisosastoilla oli yhdistyksessä samat jäsenoikeudet, kun
suoraan yhdistykseen liittyneillä jäsenillä. Yhdistyksen
kautta maksoivat myös ammattiosastot piiri- ja puolue
veronsa.
Mainitun vuosiluvun aikoina ammattiosastot irtautui
vat yhdistyksestä muodostaen omat järjestönsä omine
keskusliittoineen.
Savonlinnan ammattiosastojen toiminta ei ole ollut
erityisen suurimerkityksellistä. Mutta ei sitä ole suinkaan
aliarvioitava. Moniin otteisiin on ammattiosastojen kautta
esitelty työnantajille palkankoroituspyyntöjä tai muita
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Olavinkatu 11.

korjauksia työehtoihin. Eräitä lakkojakin ovat asianomai
set ammattiosastot järjestelleet.
Olisi varsin mielenkiintoista seurata ammattiyhdistys
toiminnan virtauksia, voittoja ja tappioita Savonlinnassa
ja seutukunnalla. Mutta sellaiseen ei tämän yhteydessä
ole tilaa eikä liene tarpeellistakaan laajentaa varsinaista
yhdistyksen toiminnasta tarkoitettua kertomusta laveam
min käsittelemään enempää ammatillista kun muitakaan
puoluetoiminnan rinnakkaisilmiöitä.
Mainittakoon tässä vaan, että tänä yhdistyksen juhla
vuotena näyttää ammatillinen toiminta kaupungissa ole
van vilkastumaan päin. Kaupungissa toimii .useampia
verraten jäsenrikkaita ammattiosastoja.
*
Tässä osassa on kosketeltu yhdistyksen talon ja mui
den kiintaimistojen hankinnoita, yhdistyksen suhdetta
sos.-dem. puolueeseen ja liittymistä siihen. On sélitetty
yhdistyksen valtiollista ja kunnallista toimintaa. Samoin
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on mainittu Vapaus-lehden vaiheista, yhdistyksen kirjas
tosta ja lukusalista, 'huveista, juhlista, valistustyöstä,
musiikkiharrastuksista, voimistelu-, nuoriso- ja naisosas
tojen toiminnasta, samoin työväen teatterin kehityksestä,
osuustoiminnasta ja muista taloudellisista harrastuksista,
suhteesta väkijuomaliikkeeseen ja eri ammattiosastojen
vaiheista.

YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAT.
50 vuoden toimiajalla on yhdistyksen virkailijoina eh
tinyt olla jo monet henkilöt. Seuraavassa on luettelo pu
heenjohtajana toimineista henkilöistä:
Kauppias Antti Seppänen 1887—88, saunanomistaja
Matti Seppänen 1889, kauppias Aleks Pulkkinen 1890,
kansakoulunopettaja Pekka Sallinen 1891, kauppias Antti
Seppänen 1892—93, kansakoulunopettaja Vihtori Lähde
1894, faktori Matti Pärnänen 1895—97, suntio H. J. Mak
konen 1896, faktori Matti Pärnänen 1899—00, rakennus
mestari Aug. Miettinen 1901, puutarhuri Kaarlo Oksanen
1902—04, tohtori J. Forsman ja kirjansitoja V. A. Jaati
nen 1905, kenkäkauppias Abel Paananen ja maanviljelijä
G. Giinther 1906, työmies Pekka Pulkkinen 1907, kivityömies Robert Leino 1908, metallityömies Viktor Väänä
nen 1909—10, puuseppä E. Pärnänen 1911, kauppa-apulainen Olli Juvonen 1912, metallityömies Viktor Väänä
nen 1913—14, siltavartija Ernst Tiainen 1915—16, vahti
mestari Juho Kosonen 1917—18, kattilaseppä Otto Var
tio 1919, metallityömies Viktor Väänänen 1920, suutari
(”kauppias) J. Kivimäki 1921—22, metallityömies Viktor
Väänänen 1923, siltavartija Ernst Tiainen 1924—25, kat
tilaseppä Otto Vartio 1926—37.
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HENKILÖTIETOJA.
Kauppias Antti Seppänen s. Savonlinnassa 1852, k.
samoin Savonlinnassa 1913. Työmiehen poika. Nuoruus
vuosinaan teki itsekin työtä. Myöhemmin kauppias. Yh
distyksen perustajajäseniä ja yhdistyksen ensimäinen pu
heenjohtaja. Myöhemmällä iällään jäänyt eroon yhdistyk
sen toiminnasta.
Lehtori Aug. Snellman oli yhdistyksen ”kirjatoukkia”.
Pirteä järjestömies, joka aina oli valmis tiedoillaan ja
avunannollaan palvelemaan yhdistyksen toimintaa. Kuol
lut Savonlinnassa 1896.
Saunanomistaja Matti Seppänen oli yhdistyksen perus
tajajäseniä. Alkuaikoina tärkeimpiä yhdistyksen toimi
henkilöitä.
Suutari (kauppias) Albin Turunen oli yhdistyksen ensimäisen johtokunnan jäsen. On vieläkin elossa, mutta
jättäytynyt kokonaan syrjään työväen toiminnasta.
Faktori Matti Pärnänen oli aikanaan innokkaita yh
distyksen asioiden hoitajia. Kuollut 1911.
Kirjansitoja V. A. Jaatinen on ollut alkuaikoina yhdis
tyksen puuhakkaimpia jäseniä. Elää vielä, mutta on vetäy
tynyt syrjään työväen toiminnasta.
Nahkatyönjohtaja Adolf Pikkarainen oli aikanaan tun
nettu yhdistyksen toimissa.
Suutarimestari Abel Paananen oli aikanaan toimelias
jäsen.
Suntio H. J. Makkonen oli pirteä ja reipas toimimies.
Käytetty useissa tehtävissä.
Kamreeri Aaro Korhonen oli tunnettu yhdistyksen ta
lousasioiden järjestelijänä.
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Rakennusmestari Aug. Miettinen oli aikanaan näytte
lijä ja voimistelunharrastaja. Käytetty muissakin luotta
mustoimissa.
Tohtori Jaakko Forsman oli yhdistyksen yksi uutterimpia ja lahjakkaimpia sivistyneistön jäseniä. Hyvä puhuja
ja kaukokatseinen puoluemies.
Anshelm Kannisto (Käck) s. Joroisissa 1876, kuollut
Mikkelissä 1930. Yhdistyksen ensimmäinen varsinainen
agitaattorityyppi. Ensimmäisen eduskunnan jäsen.
Siltavartija Ernst Tiainen tunnettu
ajalla toimekkaana yhdistyksen jäsenenä.

myöhemmällä

Puuseppä Anton Markkanen tullut tunnetuksi moni
vuotisena yhdistyksen talousasioiden hoitajana.
Kivityömies Aaro Jalkanen on ollut yhdistyksen johto
kunnassa ja monissa muissa luottamustoimissa.
Nykyisistä nuoremmista toimihenkilöistä mainittakoon
johtokuntaan kuuluvat Otto Vartio, puheenjohtaja, Abel
Auravuo, sihteeri, Sofia Aro, Kalle Kauppinen, Toivo J.
Aro, Enok Issakainen, varapuheenjohtaja, Toivo Musto
nen, Kalle Paukkonen ja Ernst Tiainen.

KUNNIAJÄSENET.
Yhdistyksen vanhin jäsen, Matti Mustonen, oli kutsuttu
yhdistykseen kunniajäseneksi jo 40-vuotisjuhlan yhtey
dessä. 50-vuotisjuhlakokouksessa marrask. 7 p:nä 1937
kutsui yhdistys kunniajäsenikseen siltavartija Ernst Tiai
sen, kivityömies Aaro Jalkasen ja työnjohtaja Alex Kin
nusen.
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LOPPULAUSE.
Pienessä kirjasessa ei voi tarkkaan kertoa yhdistyksen
50-v. tapauksia. Lisäksi tankan kertomuksen laadinta vaa
tisi runsaan joukon tutkimuksia muistakin arkistoista kuin
itse yhdistyksen pöytäkirjoista. Tämä sen vuoiksi, koska yh
distyksen toimesta on tehty erinäisiä aloitteita, joiden vai
kutusta tai mahdollista toteutumista useastikaan ei ole mer
kitty pöytäkirjoihin. Vaikka sellaisen tutkielman suoritta
minen olisi kiintoisaa, ei yksinomaan yhdistyksen vuoksi,
vaan koko seutukuntatutkimuksen kannalta, ei tällä kertaa
sellaiseen ole varattu aikaa ja jää se tulevaisuuden
varaan.
Savonlinnassa, marraskuulla 1937.
Toivo J. Aro.

Yli kolmekymmentä
vuotta on

VAPA US-lehti
Tällä ajalla on maaseudulla saatu torppa
reille vapaus, kaupunki- ja palkkatyöväelle
8-tunnin työpäivä. Näissä ja monissa muissa
pyrkimyksissä on lehti tehnyt tuloksellista
työtä vähäväkisen kansan hyväksi.

TILAA JA LEVITÄ

VAPAUS- lehteä!
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IYansa-yhtiö
myöntää

Teille

edullisin

ehdoin

henkivakuutuksen
perheenne ja oman vanhuutenne
turvaksi

palovakuutuksen
kotinne suojaksi

tapaturmavakuutuksen
työkyvyttömyyden varaksi

Älkää lykätkö vakuutuksenottoa tuonnemmaksi!
SEN SUOMA TUKI VOI OLLA TARPEEN JO PIANKIN!

JLOISTA
Lausuntaohielmistoa
TERTTU
PAJ UNEN-KIVI K KÄÄN
uusi kokoelma humoristista lausuntaohjelmistoa on ilmestynyt
Etenkin juhlien järjestäjille ja ohjelmansuorittajille ovat kokoelmaan
otetut maailmankirjallisuuden makupalat hyvänä apuna. Teos sisältää
kaikkiaan 53 esitettäväksi sopivaa iloista runoa tai pakinaa.

HINTA 15 MK.

Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto (KK)
Helsinki.

Ensimäinen työväen
perustama
vakuutuslaitos on
Työväen
Keskinäinen
V akuuiusyktiö

Turva

SAVONLINNA
Puhelin 459

Perusieftu 1910

Pääkonttori Tampereella
SUORITTAA
Vakuutuskanta noin

1.5 miljardia

kaikkea alaan kuuluvaa
työtä
huolellisesti ja

Vakuuttajia noin

kohtuullisilla hinnoilla

70.000.
■i

Savola Osakeyhtiö
Savonlinna
Puhelin 470

HÖYRYSAHA
HÖYLÄYS LAITOS
VEHNÄ- JA RUISMYLLY
MYY
VARASTOSTA
kaikenlaatuista sahattua ja
höylättyä puutavaraa.
Täysin ajanmukainen
MYLLYLAITOS
suorittaa rukiin, vehnän,
ohran ja kauran jauhatusta
taatusti parhain tuloksin.

VIIPURIN TUPAKKA OY.

s

o

SUUSTUKKUKAUPPA R.L.

edistysmielisten osuuskauppojen kaupallinen ja
tuotannollinen keskusliike.

Jäseninä
119 osuuskauppaa eri tahoilla maata, niillä
jäseniä yhteensä n. 270.000.

Liikevaihto
1936 oli 872 milj. markkaa.

Rahastot
1937 145 milj. markkaa.

Omien
tuotantolaitoksien myynti
1936 oli 155 milj. markkaa.

TUOTANTOLAITOKSIA: kaksi myllyä, kahvipaahtimo,
lihanjalostustehdas,

margariinitehdas,

naisten pukutehdas,

neulomo, ja paitatehdas, pukutehdas, teknokemiallinen teh=
das, tulitikkutehdas ja vuodevaatetehdas.

I

Itä-Savon Osuusliike r. I.
on kuluttajani omistama taloudellinen yritys,
jonka vuotuinen kehitys on ollut reipasta.
V.
„
„
„

TOIMIPAIKKOJA on

1934
1935
1936
1937

oli myynti
7 milj. mk.
„
„
9
„
„
„
„
11,3 „
„
saavutamme n. 14,5 milj. mkn
myynnin.

PITÄJÄN ALUEELLA:
21 sekatavaramyymälää
2 liha- ja ruokatavaramyymälää
leipä- ja maitomyymälä
kangas- ja jalkinemyymälä ja
kahvila-ravintola

TUOTANTOLAITOKSIA on koneellinen leipomo.
JÄSENIÄ on 1600.

Osuusmaksu on 300 mk.

JÄSENTEN TALLETUKSET ovat 1,5 milj. mk. Talletuskorko 4,5 °/o.
Tämänlaisessa yrityksessä kannattaa olla mukana. Ellette Te vielä
ole tehneet ratkaisevaa päätöstä I. S. O:n jäsenkirjan hankkimiseksi,
niin tehkää se nyt, sillä ei se vieläkään ole myöhäistä. Tällä teol
lanne tuette kuluttajatovereitanne, jotka jo ovat osuustoiminnallisesti
järjestäytyneitä, samalla auttaen oman taloutenne kohottamista.

Itä-Savon Osuusliike r. I.

