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Imatran sos.-dem. työväenyhdistyksen talo.

20 VUOTTA IMATRAN SOS.-DEM. TYÖVÄEN
YHDISTYKSEN TOIMINTAA.
Viimeisen parin vuosikymmenen aikana on sosiali
demokraattisen työväenliikkeen kehitys meidän maas
samme ollut valtava, niissä seuduin, missä työväen
järjestöjä on ollut vaikuttamassa. Eikä suinkaan vä
hemmin ole siihen vaikuttanut se järijestö, jonka toi
mintaa kahdenkymmenen vuoden ajalta pysähdymme
hetkeksi selostamaan. Imatran sos.-dem, työväenyh
distyksien toiminta sosialidemokratian hyväksi ei ole
mainittava vähäiseksi. Numeroilla ja maininnoilla, joita
selostuksemme yhteydessä esitämme, emme voi todeta
tarkalleen sen varmaa suuruutta. Mutta siitä huoli
matta voimme varmoina todeta sen, että sen tuloksena
on syttynyt aatteen kipinä moneen rintaan. Sosiali
demokratian levenemistä on se auttanut toiminnallaan
eteenpäin suurin tuloksin. KaihdenkymJmienenkahdeksan sosialidemokraatisesti ajattelevan toverin perus
tama Linnankosken työväenyhdistys on kahden vuosi
kymmenen ajalla kehittynyt suureksi, joka mainitaan
sosialidemokraattisen puolueen parhaiden järjestöjen
joukossa.
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Annamme mainitun yhdistyksen asiakirjojen puhua
seuraavaa:
Marraskuun 29 päivänä v. 1908, kokoontuivat seuraavat kaksikymmentäkahdeksan henkilöä B. Rantun
torppaan Imatralla: Antti Juho Ahokas, Antti Miikki,
Otto Koski, Vihtori Mäkeilä, Heikki Pietikäinen, Kusti
Korhonen, Tauno Kekäle, Anna Korhonen, Ville Pe
kurinen, Ilmari Matikka, Juho Puolakka, Olli Turunen,
Matti Pellinen, Emil Akkanen, Risto Kauppila, Juho
Törrönen, Petter Juho Väänänen, Hilda Kekäle,
Heikki Heinonen, Taavi Heimöla, Maria Korhonen,
Sandra Friman, Valpuri Jokinen, Juho Henrik Pul
liainen, Juho Vauhkonen, Juho Jokinen, Matti Ruotsi
ja Toivo Backman,
Mainitussa tilaisuudessa johti puhetta Antti Miikki,
pöytäkirjaa piti Risto Kauppila. Siinä perustettiin Lin
nankosken työväenyhdistys. Samassa tilaisuudessa
päätettiin ilmoittaa yhdistys Suomen Työläisliittoon
kuuluvaksi.
Vapaaehtoinen kolehti, joka kannettiin tilaisuudessa,
tuotti yhdeksän markkaa 55 penniä. Kukapa yhdis
tyksen perustajista olisi uskonut siitä tulevan puo
lueensa parhaita järjestöjä.
Yhdistyksen perustamiseen johtivat silloisena aikana
tunnetut syyt: Kehitys oli sinä aikana kulkenut vii
meisten vuosien ajalla nopeasti. Pari vuotta sitä en
nen tapahtunut marraskuun suurlakko, jolla oli suuri
merkitys valtiolliselle elämälle, oli antanut myöskin
varman sysäyksen työväen pyrkimyksille meidän
maassamme. Vielä lyhyt aika sitten, jolloin elettiin
pahimpaa bobrikoffilaista sortoaikaa, jolloin hallitus
valta oli niin pimeää, niin valonarkaa, ettei sitä saanut
vähääkään arvostella julkisesti, ei rohkeimmatkaan
uskaltaneet ajatella, että työväen julkinen taistelu ja
toiminta voi niin pian jo olla sallittua, ja että se niin
pian nousee sellaiseksi voimaksi, joka saa liikkeelle
niin suuret joukot aivan perustamisestaan lähtien. Ku
ten mainitsimme, oli työväen valtiollisten vapauksien
tuojana marraskuun suurlakko suurmerkityksiellinen
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tekijä. Sen jälkeen aloitti Suomen työväenluokka
uuden ajanjakson elämässään. Sitä ennen oli sen elä
mä ollut synkkää, ahdistettua. Nyt se oli vapaaksi
päästettyä voimaa, joka aloitti valtiollisen ja yhteis
kunnallisen valistustaistelukautensa.
Näissä oloissa perustettiin siis Linnankosken työ
väenyhdistys, tekemään herätys- ja valistustyötä paik
kakunnallaan kaikkien köyhien ja omistamattomien
keskuudessa.
Ensimäkien toimintavuosi, 1909, oli järjestelyvuotta
enimmäkseen. Sen aikana enimmäkseen pidettiin yllä
järjestön varsinaisten toimien järjestämistä. Mutta
päätettiin silloin jo suuremmistakin asioista. Herä
tettiin kysymys arpajaisten järjestämisestä jo heti toi
mintaa aloitettaessa. Ne pidettiinkin v. 1909 kesällä,
joten taloudellinen puoli saatiin edes sellaiseen kun
toon, että muun toiminnan rakentamista voitiin parem
min ajatella. Arpajaistuloilla perustettiin yhdistyk
sen keskuuteen kirjasto.
Tätä aikaa häiritsivät myöskin jonkunverran kireät

Yhdistyksen perustavat jäsenet, jotka ovat yhtämittaa kuuluneet
yhdistykseen: O. Koski, J. Puolakka, V. Jokinen, J. Törrönen
J. Jokinen, V. Pekurinen, J. H. Pulliainen.
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valtiolliset olot. Mainittuna vuonna piti yhdistys yli
määräisen kokouksen eduskunnan hajoituksen joh
dosta. Tässä kokouksessa tuotiin julki syvä mielipaha
valtiollisten kansalaisoikeuksien- ja vapauksien sorta
misesta ja niihin kohdistetuista hyökkäyksistä.
Kieltolain karille ajautumisen vuoksi piti yhdistys
myöskin yleisen kansalaiskokouksen. Sen johdosta
päätettiin ettei taistelua saa hellittää, vaan kieltolakitaistelu on työväenluokan vietävä voittoon!
Sen vuoden huomattavimmat tapahtumat muodosta
vatkin yllämainitsemamme tapahtumat.
V. 1910 vilkastuu toiminta entisestään. Hankitaan
yhdistykselle toimintahuoneusto. Sitä varten laina
taan yhdistyksen varoista taloudenhoitaja A. Korho
selle 200 markkaa, talonsa kuntoon laittamista varten,
että yhdistykselle saataisiin siitä toimintahuoneusto.
Korjaukset mainitun toverin rakennuksessa tehdään
pian. Sen Ijläilkeen luovutetaan siitä osa yhdistykselle,
nim. yksi huone, joka pidettiin lukutupana, sekä myös
kin kokous- ja luentohuoneustona. Lukutupaan tuli
siihen aikaan yhdistyksen puolesta tilattuna: Karjala
ja Uusi Suometar ja Kurikka. Taloudenhoitaja Kor
honen antoi oman Työmies-lehtensä lukutupaan luetta
vaksi, ettei yhdistyksen vähäisiä varoja tullut tuhlat
tua liian paljon.
Mainittuna vuonna osallistuu yhdistys jo varsin tar
mokkaasti Ruokolahden toisten työväenjärjestöjen yh
teisen keskusjärjestön, sos.-dem. kunnallistoimikunnan
kokouksiin ja toimintaan.
Sos.-dem. piirijärjestön toimintaan kiinnitettiin yh
distyksen taholta silloin huomiota. Kehoitettiin vaa
lipiirin edustajakokoukseen menevää edustajaa tuo
maan kokouksessa yhdistyksen mielipiteenä julki, että
piirijärjestön sihteerin palkka on liian kallis, sitä olisi
syytä alentaa. Että piirisihteeri velvoitettaisiin käy
mään enemmän matkoilla pitämässä puheita järjes
töille. Myös siihen pitäisi kiinnittää huomiota, että
piirin palveluksessa oleva henkilö olisi ehdottomasti
raitis.
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Saman vuoden aikana järjestettiin yhdistyksen toi
minta-alueelle piirijärjestön luento- ja opastuskurssit.
Niille myönsi yhdistys rahavaroistaan 30 markan suu
ruisen avustuksen.
Edellisenä vuonna arpajaisista saaduilla tuloilla pe
rustettu kirjasto toimi nyt ensimäistä vuotta. Se kä
sitti kaikkiaan 62 nidosta ja tehtiin siitä vuoden var
rella 478 lainausta. Kirjastonhoitajana toimi Kusti
Korhonen.
Piirilehti »Rajavahdin« tukemistarkoituksessa pi
dettiin iltama yhdessä sos.-dem. kunnallistoimikunnan
kanssa, sekä ostettiin mainitun lehden osuus.
Sanomalehtiasiamiehenä toimi yhdistyksen vastuulla
O. Pulliainen.
Vappua vietti yhdistys .mainittuna vuonna Tainionkosken työväentalolla Tainionkosken ja Enson työ
väenyhdistyksen kanssa yhdessä.
Samana vuonna osallistui yhdistys myöskin Lauritsalassa pidettyihin Etelä-Saimaan Työväenjärjestöjen
yhteiseen kesäjuhlaan.
V. 1910 pidettiin myöskin kokoustilaisuus, jossa ve
näläistä taantumusta vastaan lausuttiin ankaria sa
noja. Keskusteltaessa, mitkä olisivat parhaat keinot,
taistella sen hyökkäyksiä vastaan, lausuttiin kokouk
sen päätöksenä, että »kansan valistus on sitä vastaan
paras ase taistella. Sortoa voi vastustaa parhaiden
valistunut joukko. Se voi ja jaksaa kärsiä enempi,
sekä sopivan ajan tullen myöskin valistunut joukko
huomaa, miten sen on pudistettava harteiltaan pois vie
raat sekä omat sortaijat«.
Parhaina valistusmuotoina pidettiin perheiltojen jär
jestämistä, keskusteluiltojen toimeenpanemista, mutta
myöskin persoonallinen valistustyömuoto on muistet
tava tärkeäksi.
Seuraavan vuoden, 1911 alussa jäsenmäärä laskee.
Toiminta laimenee muutenkin, mutta kohoaa jälleen
vuoden varrella. Yhdistyksen keskuudessa toimii huvitoimikunta, kokoonkutsujanaan O. Koski. Osallis
tutaan samana vuonna Enson ja Tainionkosken toveri-
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yhdistysten kanssa niiden järjestämiin näytelmäkilpailuihin, jolloin Linnankosken työväenyhdistyksen näyt
telijät selviävät kilpailuista voittajina.
Yhdistyksen keskuudessa toimi myöskin naisten om
peluseura. Taasen tehtiin päätös uusien arpajaisten
järjestämisestä. Anottiin lupa niiden järjestämiseen,
ja pidettiin ne — ilman ohjelmaa. Virkavalta ei sal
linut tilaisuudessa pitää minkäänlaatuista ohjelmaa.
Tulojen puolesta ne kuitenkin onnistuivat hyvin, jät
täen puhtaaksi tuloksi 788 mk. 27 penniä.
Yhdistys oli nyt jäsenten mielestä kyllin »äveriäs«
omistamaan itselleen oman talon. Tehdään talon
kauppa tov. K. J. Laakson kanssa, jolta ostetaan talo
2,700 markan suuruisesta hinnasta. Talonkauppa ei
mennyt läpi riidatta. Toisten mielestä maksettiin lii
kaa, hintaansa nähden se oli huono. Tehtiinpä sen
ostamisen johdosta vastalause yhdistyksen pöytäkir
jaan.
Kohta havaittiinkin, ettei se ollut kyllin sopiva yh
distykselle toimitaloksi, sitä ryhdyttiin muovailemaan
toisenlaiseen kuntoon, herätettiinpä kysymys sen myymisestäkin aivan heti kohta, mutta korjauksen jälkeen
se jäi edelleen yhdistykselle myymättä, palvellen suo
jissaan vielä monta, monta vuotta yhdistyksen harras
tuksia.
1911 vietettiin vappujuhla yhteisesti toisten järjes
töjen kanssa Vuoksenniskalla. Mainittuun juhlaan läh
dettiin kulkueessa, järjestynein rivein.
Samana vuonna kävivät yhdistyksen virkailijat, pu
heenjohtaja ja sihteeri venäläisen virkavallan vaati
muksesta poliisilaitoksella kuulusteltavana. Mainittu
virkavalta tahtoi tietoonsa työväenjärjestöjen toimi
henkilöiden nimet. Yhdistyksen virkailijat kieltäytyi
vät antamasta mainittuja tietoja, kieltäen muitakin yh
distyksen jäseniä niitä ilmoittamasta, koska sellainen
järjestöjen toimihenkilöiden nuuskinta on lakiin pe
rustumatonta, laitonta menettelyä. Silloinen nimismies
Kraemer uhkasi pakoiittaimalla saada antamaan vaati
mansa tiedot. Järjestön toiminta säilyi kuitenkin
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ehyissä puitteissa, ketään ei sentään pahempi kohdan
nut.
Taas järjestettiin piirin luentokurssit yhdistyksen
alueella. Ne kestivät kolme iltaa, ja pidettiin ne Imat
ran V. P. K:n talolla, joka vuokrattiin erityisesti sitä
varten. Kursseilla luennoitiin 9 tuntia, toimien luen
noitsijana E. Viinikainen, luennoiden aineista: Sosialis
min historia, Ammatillinen liike Ija verotuskysymys.
Yhdistyksen puolesta oli niille osallistunut osanottajia
sekä myöskin toisista lähiyhdistyksistä.
Vuoden ajalla oli kirjastoa täydennetty entisestään,
käsittäen nyt 76 nidosta. Vuoden ajalla oli siitä tehty
415 lainausta.
Sanomalehtiä koetetaan levittää paikkakunnalle,
edelleen toimii yhdistyksen vastuulla asiamiehenä tov.
O. Pulliainen,
Sinä vuonna pitää yhdistys jo yleisiä iltamia, järjes
täen niitä vuoden ajalla 10. Niissä esitettiin ohjelmaa
runsaasti, puheiden, lausunnon, laulu ja näytelmien
muodossa. Mutta varattiin tilaa myös keskusteluille.
Yhdistyksen keskuudessa toimii myöskin varsinai
nen keskusteluseura, 'joka kokoontui sinä vuonna 5
iltana.
Keskusteluillat muodostuivat osanottajien
vuoksi, sekä myöskin keskustelukysymysten virkeyden
tähden erittäin mieluisiksi tilaisuuksiksi. Niissä taval
lisesti suoritettiin paitsi keskusteluaihetta, myöskin
muuta ohjelmaa.
Yhdistys keskusteli sinä vuonna myös työttömyyskysymyksestä ija asetettiin 3-henkinen toimikunta kut
sumaan koolle yleinen työttömien kokous. Toimikunta
kutsui useamman kerran työttömiä kokoukseen, mutta
onnistui niitä varten järjestetyt kokoustilaisuudet ko
konaan epätäydellisesti, syystä, ettei koskaan saapu
nut työttömiä kokoukseen niin paljon, että olisi voinut
kokouksen pitää. Työttömyyskysymyksen suhteen
raukesivat kaikki muut, enemmät toimenpiteet siis ko
konaan.
Yhdistys järjesti jäsenilleen mainittuna vuonna taas
kirjanpitokurssit, joilla toimi opastajana kaupanhoi-
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VILLE PEKURINEN
yhdistyksen perustavia jäseniä, kuulunut yhtämittaa yhdistykseen
toiminut yhdistyksen iltamissa pääsylipunmyyjänä 20 vuoden ajan
hoitaen siis tarmolla tulopuolta.

taja Stavenhagen. Yhdistyksen omille jäsenille kus
tansi yhdistys puolestaan kurssitaripeet, ei-jäsenille
myönnettiin kursseille vapaapääsyoikeus, mutta ei an
nettu kurssitarpeita yhdistyksen puolesta.
Alettaessa uutta vuotta jälleen, oli yhdistyksen jä
senmäärä kohonnut taas entisestään, mutta paikka
kunnan asujamiston lukuun katsoen oli se määrä ver
raten vähäinen. Keskus,teluseura toimii edelleenkin,
toimeenpannen keskusteluiltoja yhdistyksen nimeen.
Että saataisiin yhdistyksen rakennusvelka makse
tuksi, päätettiin jälleen toimeenpanna arpajaiset. Mai
nittua tarkoitusta varten toimii naisten ompeluseura
erittäin vilkkaasti, tehden runsaasti arvokasta työtä
arpajaisvoitoiksi. Silloisena aikana ei kuitenkaan jär-

II

jestötoiminta ollut vielä vapaata virkavallan painos
tuksesta. Niinpä evättiin mainittuna vuonna yhdistyk
sen tekemä arpajaisanomus. Tästä ei kuitenkaan pe
lästytty, vaan päätettiin tehdä uusi anomus maaher
ralle nimismiehen kautta. Nyt pyydettiin arpajaislupaa seuraavaksi vuodeksi, mutta kuten kirjoista sel
viää, evättiin se vielä toisellakin kerralla. Ja mainit
tuun tarkoitukseen kerätyt voitot täytyi myydä huuto
kaupalla.
Tuona vuonna vappujuhlaa vietettiin jälleen Tainionkoskella yhteisenä juhlana. Sinne olivat yhdistyk
seen kuuluneet henkilöt menneet sankoin joukoin.
Sos.-dem. Piiritoimikunnan kurssit järjestettiin mai
nittunakin vuonna yhdistyksen alueelle, ne pidettiin
kin taaskin Imatran V. P. K:n talolla. Näille kurs
seille myönnettiin yhdistyksen puolesta 30 markan
suuruinen avustus myöskin. Ne olivat järjestetty, ku
ten edellisenäkin vuonna järjestetyt kurssit, kolmeiltaisiksi, ja toimi niillä luennoitsijoina E. Viinikainen
ja Hanna Karhinen, pitäen niillä luentoja Sosialismin
historiasta, Kunnallispolitiikasta ija Verotuskysymyk
sestä.
Kirjastosta tehty lainaus pysyttelee edelleen saman
suuruisena kuin edellisinä vuosinakin, -mutta nidoslukua on taas kohotettu jonkun verran. Kirjaston käyt
töön nähden voi sanoa, että sitä käytettin oloihin kat
sottuna ahkeraan.
Lukutupaan tulee mainittuna vuonna yhdistyksen
nimeen 'jo puoluelehdet: »Työ«, »Työläisnainen«, Ku
rikka ja osuustoiminnallinen lehti Yhteishyvä. Sanomalehtiasiamiehenä toimii ennen valittu tov. O. Pul
liainen.
Sinä vuonna vietti yhdistys kolmevuotistoimintajuhlan, johon olivat kutsuttu myös lähiyhdistykset.
Samoin järjesti se yhteisen toveri-illan eli juhlan
mainittujen naapuriyhdistysten kesken. Siinä suori
tettiin henkisiä kilpailuja niiden välillä, joissa kilpai
luissa jaettiin voittajille palkintoja.
Kuten muistetaan, oli sinä vuonna puhjennut suuri
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lakkotaistelu Kymiyhtiön työläisten keskuudessa, joka
kesti monta kuukautta. Näiden lakkolaisten avusta
miseksi, tässä oikeudetussa taistelussaan, parempien
toimeentulomahdollisuuksiensa puolesta, pidettiin yh
distyksen toimesta iltama, josta tuloina jäi puhtaaksi
70 markkaa, joka summa lähetettiin lakkolaisille.
Samaan aikaan tuettiin myöskin pienemmällä avus
tuksella Ruotsin työläistovereita, jotka niihin aikoihin
olivat joutuneet sulkuun. Heille myönnetty avustus
summa lähetettiin Ammattijärjestön kautta perille.
Mainitun vuoden jälkeen alentuu sitten yhdistyksen
jäsenmäärä vähitellen aina yhtämittaisesti vuoteen
1917 asti, jolloin se kohoaa taas moninkertaiseksi. Ei
vielä vuonna 1913 saatu arpaijaislupaa.
Mitään erikoisempaa ei sen vuoden ajalla tapahtu
nutkaan. Sinä vypnna osallistui kuitenkin yhteisen
vapun viettoon jo myöskin Joutsenon Korvenkylän
työväenyhdistys.
Vuoden varrella oli piiritoimikunnan taholta taaskin
järjestetty kurssit, jotka pidettiin maalari O. Kosken
verstaassa. Kaikkiaan niilläkin kursseilla luennoitiin
yhdeksän tuntia. Taloustieteestä, kehitysopista ja sos.dem. nuorisoliikkeestä. Näillä kursseilla luennoitsi
joina toimi Jukka Tuomikoski ja N. Valavaara.
Yllämainittuna vuonna ei yleisemmin mainittavaa
muuta ole kirjoihin merkittynä.
V. 1914 oli taas piiritoimikunnan kurssit yhdistyksen
alueella, jotka pidettiin nytkin Imatran V. P. K:n ta
lolla. Tällä kertaa avusti yhdistys kursseja 391 mar
kalla. Niillä luennoi N. Valavaara, ammatillisesta
liikkeestä, avustustoiminnasta, osuustoiminnasta, ja
metsäkapitalismin kehityksestä. Näille kursseille osal
listui yhdistyksen jäsenistä huomattava osa.
Vuonna 1915 oli toiminta taas hiljaista. Mitään eri
koisempaa ei ole siltä ajalta muuta mainittavaa, kuin
että nyt ei voitukaan viettää vappua suurin yhteisin
juhlin, kuten aikaisempina vuosina, kun kaikki kul
kueet olivat virkavallan taholta jyrkästi kielletty.
Imatran työväenyhdistys Tainionkoskella, oli kui-
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tenkin talolleen järjestänyt sisä juhlan, jonne myöskin
Linnankosken työväenyhdistyksen jäsenet kaikki me
nivät yksityisellä tavalla, ei lipuin ja lauluin, kuten
edellisinä vuosina elivät tehneet jo monta kertaa.
Mainitsemisen ansaitsee ehkä, että piiritoimikunnan
taholta aijotut luentokurssit jäivät tällä kertaa pitä
mättä, piiritoimikunnassa juuri siihen aikaan esiintulleiden selkkausten, piirisihteeri Valavaaran, suurta
huomiota herättäneen jutun vuoksi.
Tätä hiljaisuutta, paremminkin yksitoikkoisuutta,
kestää yhdistyksen asioissa vuoden 1917 alkuun. Sil
loin, kuten jo aikaisemmin mainitsimme, kohoaa yh
distyksen jäsenluku moninkertaiseksi, uusia jäseniä
tulvii yhdistykseen kovasti, niin että jäsenluku vuoden
aikana kasvaa 5-kertäiseksi. Muussakin toiminnassa
näkyy sen vuoden suuri innostus. Venäjältä tänne
ulotthnut vallankumousliike antaa ulospäin näkyvän
leiman kaikessa, myöskin yhdistyksen toiminnan kas
vamisessa.
Silloin ryhdytään perustamaan paikkakunnalle yh
distyksen aloitteesta myöskin ammatillista järjestäy
tymistä varten erikoista järjestöä. Syntyy Tehdasja sekatyöväenliiton osasto paikkakunnalle, johon kii
rehtii kaikki paikkakunnan työläiset jäseneksi.
Voimistelu- ja urheiluseura niinikään perustetaan
samaan aikaan. Myöskin keskustellaan, joskaan se ei
johtanut tuloksiin, palvelijatarten keskuuteen perus
tettavasta omasta järjestöstä.
Sinä vuonna lähdetään taas yhdistyksen talolta vap
puaamuna yleisessä kulkueessa liikkeelle Vuoksennis
kalle. Rivit olivat entisestään moninkertaistuneet.
Kulkueessa oli sinä keväänä 150 henkilöä.
Mainittuna vuonna oli, kuten muistamme, vakavia
elintarvekysymyksiä koko maassamme. Sen kysy
myksen johdosta kokoontui Imatralla myöskin Lin
nankosken työväenyhdistyksen kutsumana kokoon
yleinen kansalaiskokous, jossa elintarvetilanteesta kes
kusteltiin.
Oli aijottu pitää sinä vuonna taas arpajaiset, mutta
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saatiin arpaj aislupa niin myöhään, ettei ehditty niitä
enään 'järjestää sen vuoden ajalla, ne täytyi siirtää
seuraavaan pidettäväksi. Kukaan ei vieilä osannut
aavistaa ,ettei vuonna 1918 tulisi enään minkäänlaista
toimintaa olemaan.
Viimeinen kokous, yhdistyksen varsinaisena kokouk
sena on pidetty 21 päivänä lokakuuta 1917, sekä joh
tokunnan kokous 22 päivänä tammikuuta 1918. Koh
talokkaat tapahtumat tulivat yllättäen. Yhdistyksen
kaikki toiminta jää kokonaan pitämättä. Suuri osa
jäsenistä tuhoutuu siinä kansalaissodassa, jotka käy
tiin yllämainittuna vuonna maassamme. Alkuvuodesta,
jolloin etelä-Suomi oli punaisten, eli työväen hallitse
ma, ei joudettu enään yhdistystoimintaan ottamaan
osaa. Paikkakunnalta joutui suuri määrä työväenyh
distyksen jäsenistä rintamalle, toiset paikkakunnalle
perustettuun työväen järjestyskaartiin.
Kun sitten toukok. alussa valkoiset vahasivat koko
maan haltuunsa, alkoi tämänkin yhdistyksen alueella
surulliset ja tuhoisat jälkiselvittelyt. Moni sai silloin
syyttömästi, ilman tutkintoakin antaa henkensä valkoi
selle alttarille, vihan ja koston alttarille. Puhumatta
kaan siitä, että heitä tutkittiin ja syytettiin paljosta.
Ei kuitenkaan yhdistyksen jäsenistön taholta yksikään
henkilö ole tehnyt itseään syypääksi niin kataliin ri
koksiin, kuin minkälaisista rikoksista joutuvat monet
heistä antamaan henkensä. Moni vaimo joutui silloin
antamaan miehensä viimeiselle retkelle, monet lapset
jäivät turvattomiksi, turhaan odottamaan isää kotiin
palaavaksi. Niin tapahtui yhdistyksen jäsenten yksi
tyisessä elämässä, mutta ei säästynyt yhdistyskään
»rauhoitustoimenpiteiltä«, joiksi niitä julistettiin. Val
loittajat anastivat yhdistyksenkin omaisuuden. Talo
julistettiin takavarikoimis- ja hukkaamiskiellon alai
seksi. Musta huntu, surun ja tuskan huntu laskettiin
koko paikkakunnan työväestön silmille, ja koko työ
väenliikkeen silmille. Vain voittajat elivät ja riemuit
sivat tälläkin paikkakunnalla, ilkkuen aseettomiksi
riisutuille voitetuille.
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E. Kanerva, V. Laitinen, V. Aalto, O. Koski, J. Hämäläinen,
O. Kuivalainen, E. Ihalainen, O. Saarinen, A. Vepsäläinen.

Ei kukaan, ei edes työväestö itse uskonut siinä tilas
saan, että se nousee jälleen sellaisella voimalla ja niin
pian.
UUTTA AIKAA YHDISTYKSEN ELÄMÄSSÄ.
Leikattiin alulle tuon työväenluokan kärsimysten
vuoden jälkeen uusi vuosi, 1919. Ruhjotun työväen
luokan joukkoruumis alkoi siellä täällä nostaa pää
tään pystyyn. Vaatia takaisin riistettyjä omaisuuk
siaan, alkaa toimintaansa jälléen. Tammikuun 12 päi
vänä, kutsuttiin Imatralle V. P. K:n talolle koolle ylei
nen yhdistyksen nimessä ilmoitettu kokous. Siinä pää
tettiin aloittaa yhdistyksen toiminta jälleen. Keskus
teltiin eduskuntaehdokkaiden asettelusta ja päätettiin
heti anoa taloa ja koko omaisuutta vapaaksi takavarikoimisalaisuudesta. Se ei tapahtunut niinkään hel
posti, kuin olisi luullut käyvän. Saatiin tehdä monta
kertaa kyselyitä asiasta viranomaisille, vasta kolman-

i6

neliä kerralla saatiin yhdistyksen omaisuus vapaute
tuksi kokonaan. Talon vapauttamista vastaan erikoi
sesti kunnostautui nimismies. Kun yhdistykselle ei
kuulunut vielä kolmannellakaan kerralla hakemuspapereita takaisin vaan viipyivät ne kovin pitkän ajan,
lähetettiin yhdistyksen puolesta ottamaan maaherran
virastosta selvää tov. Einari Kanerva.
Myöskin ansainnee maininnan tässä muistelossa,
siltä äijältä jolloin taloa haettiin vapaaksi, se, että sel
laisissakin virastoissa vallitsi siihen aikaan hyvin, sanoisimmeko lievästi kiihkeä vallannäyte työläisten heräämisyrityksiä vastaan. Asiakirjojen mukana, joita
maaherran virastosta palautettiin yhdistykselle, löytyi
myöskin eräs kirjelmä, joka puhuu meille jälkeenpäin
yhtyneille tovereille siitä, kuinka alhaisilla ja raaoilla
sanoilla sielläkin merkittiin lausuntoja työläisten jul
kisista Ijärjestöistä. Siinä koetettiin estääkseen talon
vapautumista, vedota noilla sanoilla ylempiin viras
toihin, todeta siis työläisten »vaarallisuus«, sekä en
nenkaikkea heidän järjestötoiminnan vaarallisuus, täs
sä uudessa, verellä ja syyttömien kärsimyksillä raken
netussa yhteiskunnassa.
Kun samana vuonna talolla varsinaisesti toimittiin,
ei muuta erikoista yhdistyksen asioissa ehtinyt tapah
tua. Hiljaista se oli sinä vuonna, paljon entisiä hyviä
tovereita oli jäänyt pois riveistä. Uusin voimin, joskin
vaatimattomin täytyi kaikki aloittaa. Oli sentään joku
vanhoistakin säästynyt edellisen vuoden vainoista, ja
nyt riensivät jälleen yhdistyksen toimintaa nostamaan.
Seuraavana keväänä pidetään jo taas yhteinen vap
pujuhla Tainionkoskella, johon mentiin kulkueessa.
Pidettiin myös vuoden ajalla useista kysymyksistä
kesku st el ukokouks i a.
V. 1921 järjestetään kansalaissodan jälkeen ensimäiset nelipäiväiset luentokurssit. Niille osallistutaan
joukoin, toimien opastajina ja luennoitsijoina Arvi
Hautamäki ja Janne Korhonen.
Sinäkin vuonna järjestettiin yhteinen vappujuhla
Tainionkoskelle, jonne taas osallistuttiin joukoin.
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Kirjasto havaitaan tarkastettaessa vanhentuneeksi,
se ei vastaa uusia vaatimuksia [ja kooltaan on s-e mität
tömän pieni yhdistykselle, sen uusissa oloissa, joita se
nyt eli.
Kun aloitettiin seuraavaa vuotta, 1922, nähtiin että
maamme viranomaiset eivät vielä olleet jaksaneet va
pautua siitä 1918 saavuttamansa voiton tuomasta vallanhumalasta, jota he aina pyrkivät näyttelemään. Niin
pä lähetti nimismies yhdistyksen vuosikokoukseen po
liisin seuraamaan kokouksen kulkua ja siellä tehtäviä
päätöksiä. Kokous antoi nimismiehelle julkisen paheksumislauseensa menettelynsä johdosta.
Mainittuna vuonna toimitettiin, kuten muistetaan
eduskuntavaalit. Vaaliagitatsionia harjoitettiin yhdis
tyksen taholta voimakkaasti, järjestettiin puhetilai
suuksia, levitettiin lehtiä ja vaalikiiijallisuutta sekä
plakaatteja. Avustettiin sos.-dem. Piiritoimikunnan
vaalitoimintaa myöskin 200 markan suuruisella avus
tuksella.
Yhdistys osallistuu myöskin jäseniensä kautta, vali
ten heitä edustajiksi Osuusliike Imatran toimintaan.
Mainitun osuusliikkeen eri toimikuntien jäseninä toimii
useita Linnankosken työväenyhdistyksen jäseniä.
Samana vuonna ostetaan yhdistykselle Piponiukselta tontti omaksi, sekä päätetään ryhtyä aivan ensi
tilassa rakennuspuuhiin. Yhdistyksen entinen talo ei
riitä enään uudelle toiminnalle, ei vastaa enään paik
kakunnan suuria vaatimuksia. Olosuhteet ovat koko
naan muuttuneet. Uusia liikeyhtymiä ilmaantuu paik
kakunnalle, nimikään yhä ilmestyy uutta työvoimaa,
jotka alkavat täyttää entistä enemmän yhdistyksen
pientä taloa, sen järjestämissä tilaisuuksissa. Paik
kakunnan elämässä tapahtunut nopea kehittyminen,
sai aikaan nopean kehittymisen myöskin yhdistyksen
elämässä.
Ryhdyttiin tiedustelemaan sopivia taloja, etsittiin
niitä kauempaakin, paikkakunnalla kun ei ilmaantu
nut sellaista myytäväksi. Yhdistyksen valtuuttamana
kävi pari henkilöä etsimässä niitä edempää. Silloin
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Yhdistyksen talo pihan puolelta.

ilmoitti erään huvilan omistaja, cp. Ristolainen Kan
naksella olevan hyvilansa myytäväksi. Yhdistyksen
puolesta käytiin tarkastamassa mainittua huvilaa, josta
vaadittiin 45,000 markkaa. Jostain syystä kuitenkin
ajateltu kauppa raukesi, jäätiin entiseen taloon vielä
toimimaan toistaiseksi, vaikkei se vastannutkaan ase
tettavia vaatimuksia.
Kohta kuitenkin tuo pieneksi ja riittämättömäksi
osoittautunut talo myytiin. Uuden tarve oli niin suuri,
että pikaisesti alettiin uutta, tarkoitustaan vastaavaa
taloa etsiä yhdistykselle. Sellainen löydettiinkin ra
jalta. Kuokkalan työväenyhdistys oli pahoitettu toi
mintansa lamaantumisen vuoksi myymään entisen,
suuren talonsa, joka kävi sille liian mahdottoman suu
reksi pitää yllä, heikontuneella toiminnallaan. Mai
nittu talo ostettiin vuonna 1926, siitä maksettiin 50,000
markkaa, josta 23,000 maksettiin käteisenä, 27,000
mkista annettiin velkakirja.
Yhdistys liittyy 1923 jäseneksi Imatran sähkö
yhtiöön. Samana vuonna järjestää se taas alueelleen
luentokurssit. Arvostellaan sinä vuonna yhdistyksen
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kokouksessa myös sos.-dem. eduskuntaryhmän toimin
taa, jossa yhdistyksen jäsenten mielestä ei ryhmän ta
holta ole kyllin tarmokkaasti ajettu eduskunnan täysi
lukuiseksi saattamisen asiaa.
1924 toiminta on vain vähemmin ulospäin näkyvää,
silloin ei mitään erikoista järjestetä yhdistyksen ta
holta. Mainitsemisen arvoista vain lieneekin mainitun
vuoden ajalta, että yhdistyksen nimeen ostetaan osake
Työväen Akatemia-nimisen työväen omistaman kor
keakoulun kannatusosakeyhtiöltä.
Saman vuoden
aikana erottiin myös Työväen Raittiusliiton jäsenyy
destä, mainittu liitto kun oli muutettu kommunistiseksi.
V. 1925 perustetaan yhdistyksen alaiseksi osastoksi
voimisteluseura Voima, johon kuuluu yhdistyksen jä
senistöä runsas osa. Sekä samana vuonna. Työväen
Sivistysliiton alainen opintokerho.
Samana vuonna tehtiin yhdistyksen taholta ehdotus
Imatran työväenyhdistykselle, että se muuttaisi ni
mensä, kun se toimii Tainionkoskella, ja niin ollen ei
yhdistyksen mielestä Imatran työväenyhdistys sovi
sille, vaan kuuluu luonnostaan Linnankosken työväen
yhdistyksen nimeksi, joka toimii juuri Imatralla. 1927,
muutetaan sitten Linnankosken työväenyhdistyksen
nimi kuulumaan Imatran Sos.-dem. työväenyhdistyk
seksi, Tainionkosken työväenyhdistys kun ei muuttanut
nimeään.
Yhdistys liittyy kannatusjäseneksi myös Imatran
seudun Työväenopistolaitokseen. Yhdistyksen jäsenet
liittyvät runsaslukuisesti mainitun opiston opiskelijoik
si, sekä kuuntelijoiksi luennoille, joita mainittu Työ
väenopisto järjestää.
V. 1926, kuten jo ennemmin lyhyesti mainitsimme,
osti yhdistys lopullisesti Kuokkalan työväenyhdistyk
seltä talon. Mainittu talo rakennettiin Piponiukselta
ostetulle tontille, perustyöt pantiin heti alkuun. Talo
valmistui sanottuna vuonna joulukuussa niin valmiiksi,
että siinä pidettiin jo yksi kokous sen vuoden ajalla.
Mainitun rakennuksen hankkimiseksi täytyi yhdis
tyksen ottaa velkaa. Suurimpina rahanantajina esiin-
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tyivät yhdistykselle Helsingin ja Viipurin Työväen
Säästöpankit, jotka molemmat auliisti antoivat yhdis
tykselle tarvittavaa rahallista apua.
Muu toiminta mitä rakennusasioissa käsiteltiin, on
vähäisempää, joskin olisi hyvä jos voisimme kaiken
näin pitkän ajan historiassa mainita, mutta täytyy jät
tää vähäpätöisemmät seikat syrjään ja koota ainoas
taan sitä mikä on huomattavampaa.
V. 1926 aikana Työväen Sivistysliiton järjestämille
Opintojohtaj akursseille Tainionkosken Työväentalolle
osallistui myöskin 4 jäsentä yhdistyksen puolesta. Sa
man vuoden aikana järjesti yhdistys seuraavat, huo
mattavammat juhlatilaisuudet: Vappujuhla, uuden ta
lon vihkiäisjuhla, juhla sos.-dem. Piirijärjestön valistusrahaston hyväksi, Kunnallisjärjestön hyväksi, ava
jaisjuhla, sekä joulukuusijuhlan.
Samana vuonna perustettiin yhdistyksen keskuuteen
omat elokuvat, jotka alusta lähtien ovat saaneet koko
paikkakunnan yhteisen kannatuksen.
Tämän jälkeen on yhdistyksen toiminta ollut jatku
vaa nousua taloudellisesti, mutta myöskin muuten, ku
ten jäsenmäärän suhteen, sekä yleisesti kauttaaltaan,
kuten toimintakertomuksen yhteydessä merkitystä tau
lukosta, joka on laadittu yhdistyksen toiminnasta 20
vuoden ajalta, näkyy.
Viime eduskuntavaaleja varten asetettiin yhdistyk
sen kokouksessa edustajaehdokkaiksi seuraavat henki
löt: toht. J. Helo, pienvilj. Yrjö Velling, piirisihteeri
Mikko Suokas, ja paikalliséhdokkaaksi Vilho Aalto.
Vaalivalistusjuhlia järjestettiin myöskin, joissa puhu
jina esiintyi toht. Helo. Sos.-dem. Piiritoimikunnan
vaalirahastoa avustettiin yhdistyksen puolesta 200 mar
kalla.
Viime vuoden aikana ostettiin myöskin tontti omak
si 10,000 markan hinnasta.
Samoin pidettiin arpajaiset, jotka eivät kuitenkaan
jättäneet puhtaaksi tuloksi erikoisen suurta summaa.
Mutta onnistuivat kuitenkin tyydyttävän hyvin.
Yhdistys avusti viimevuoden aikana myöskin 500
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JUHO PEKKARINEN
yhdistyksen monivuotinen johtokunnan jäsen. Kuoli 10/l0-28
lähes 50 vuoden ikäisenä. — Kepeät mullat
kunnon toverin haudalle.

markan suuruisella summalla Imatran V. P. Kuntaa
moottoriruiskun hankkimista varten.
Syksypuolella vuotta kunnostettiin talo sisäpuolelta,
valmistettiin asunto vahtimestaria varten, pikkusali
kokoushuoneistoksi, uusittiin näyttämö, valmistettiin
voimisteluseuralle oma huone toimintaansa varten.
Nimikään on aikeissa vielä rakentaa yhdistykselle sau
na, toistaiseksi ei kuitenkaan ole vielä niin pitkälle
päästy.
Kuluvana vuonna on mainittavien tapauksien jouk
koon merkittävä taaskin Vapun vietto. Kulkueessa läh
dettiin Tainionkosken kautta Vuoksenniskalle, jossa
yhteinen ijuhla pidettiin.
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Samoihin aikoihin yhdistyksen puolesta osallistuttiin
Sos.-dem. Kunnallistoimikunnan järjestämään Suru
juhlaan, v. 1918 tapahtumissa sortuneitten haudalle.
Mainitussa juhlassa oli väkeä n. 1,500 henkeä, yhdis
tyksemme jäseniä oli mukana runsaasti. Tilaisuudessa
puhui kansanedustaja O. Toivonen.
Suojärven Välikylän Työväentalo-osakeyhtiön osak
keita ostettiin myös yksi kappale yhdistyksen nimeen
kuluvan vuoden aikana.
Koko kuluvan vuoden aikana on yhdistys toiminut
erittäin ripeästi, toimeenpannen kesällä kesäjuhlan.
Koko vuoden äjalla on elokuvat olleet säännöllisesti
käynnissä hyvällä tuloksella. Kehittymistä parempaan
on vielä kuitenkin odotettavissa. Ei ole epäilystäkään,
etteikö toiminta nouse vieläkin paremmaksi.
Yhdistyksen kaiken muun toiminnan rinnalla ansait
see erikoisesti mainita se seikka, että yhdistyksellä on
erinomainen järjestysmiehistö keskuudessaan, jota hy
vää, oikeastaan kiitettävää ilmiötä ei nähdä kuin har
voissa tapauksissa. Työväenyhdistysten järjestysmiehistössä tahtoo aina olla muistuttamisen aihetta toi
minnassaan, mutta siihen ei ole syytä Imatran sos.dem. Työväenyhdistyksen keskuudessa. Sen järjes
tysmiehistö on tehtäviensä tasalla, se tahtoo ja se ky
kenee myös pitämään hyvän järjestyksen talollaan.
Imatranseudun työväenjärjestöjen yhteinen järjestysrengas onkin herättänyt huomiota laajemmallakin alu
eella kuin omalla paikkakunnalla. Onpa siitä annettu
muiden paikkakuntien työväenjärjestöille kehoitus ot
taa esimerkkiä toiminnalleen. Monet, m.m. puolueen
puhujat ovat antaneet kiittävät lausunnot siitä järjes
tyksestä, jota Imatran sos.-dem. työväenyhdistyksen
talolla pidetään.
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Taulukko Imatran sos-dem. työväenyhdistyksen
kehityksestä:
Vuosi

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

J äsenmäärä

Kokouk
set

29
32
42
47
34
26
23
23
101
—
33
45
41
38
35
31
47
111
88

19
21
26
24
17
12
6
4
14
—
12
15
8
13
10
8
29
34
26

Kiijasto
nid.

lainaus

62
76
100
118
122
117
—
119
—
—
—
111
—
—
—
—
—
—

478
415
439
388
529
398
—
333
—
—
—
179
—
—
—
—
—
—

Yhdistyksen talo päästä katsottuna.

Omaisuus

286
923
1.172
2.250
2.590
3.313
3.946
4.210
6.867
6.867
6.687
15.374
21.405
31.692
47.481
56.383
76.955
126.461
179.863

17
21
75
53
36
05
82
88
60
60
60
34
20
25
67
23
96
45
49
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Kun nyt olemme tarkastaneet Imatran sos.-dem.
työväenyhdistyksen toimintaa 20 vuoden ajalta, niin
emme voi olla merkille panematta sitä, mitä alussa sa
noimme, että sosialidemokraattisen liikkeen kehityk
seen ei ole vähäarvoisesti vaikuttanut myöskään Imat
ran sos.-dem. työväenyhdistys. Olemme tavanneet
tuolta kahdenkymmenen vuoden pituiselta taipaleelta
paljon arvokasta, työväenliikkeen hyväksi suoritettua
työtä, joka ei koskaan tule painumaan unhoon. Imat
ran sos.-dem. työväenyhdistyksen saavutukset 20 vuo
den aikana ovat suuriarvoiset siksi, että ne perustuvat
yhdistyksen jäsenten suuriin vaikeuksiin ja äärettömän
suuriin ponnistuksiin ja työhön. Tuo katsauksemme
tuohon menneeseen, tuo mieliin monta taistelua ja
monta pettymystä. Mutta ei se tuo yksistään niitä, se
tuo meille eteemme voittojakin. Niille, jotka tämän
yhdistyksen toiminnassa ja taistelussa ovat koko ajan,
20 vuotta olleet mukana, on tämä hetki ehkä elämänsä
hartaimman haaveensa täyte!
Tuottakoon seuraavat kaksikymmentä vuotta yhtä
paljon, yhtä suuria ja kauniita voittoja!
Linnankosken työväenyhdistyksen
toimihenkilöitä:
1909
1910—11
1911—12
1912—13
1913—14
1914—15
1915—16
1917
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

sihteeri
K. Kauppila,
M. Hallikas,
V. Mäkelä,
Anna Törrönen
V. Mäkelä,
V. Jokinen,
M. Hallikainen,
M. Hallikainen,
P. Ikävalko,
Antti Leino,
Albin Tast,
Albin Tast,
Albin Tast,
Albin Tast,
Albin Tast,
Albin Tast,
Vilho Aalto,
Vilho Aalto,

puheenj.

V. Mäkelä,
V. Mäkelä,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
E. Jokinen,
E. Jokinen,
E. Jokinen,
E. Jokinen,
Emil Jokinen,
P. Ikävalko,
E. Jokinen,
E. Jokinen,
E. Jokinen,
V. Laitinen,
V. Laitinen,
V. Laitinen,
A. Vepsäläinen,

rahastonh.
A. Miikki,
A. Miikki,
H. Heinonen,
H. Heinonen,
H. Heinonen,
H. Heinonen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
O. Pulliainen,
E. Ihalainen,
E. Ihalainen,
V. Aalto.

