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Järjestökokonaisuuden rakentaminen sorron alla 
1907 – 1917 
 
 
Suurlakon jälkeen työväki seurasi valppaana ja 
epäluuloisena eduskuntauudistuksen valtiopäivä-
käsittelyä. Äärimmäisenä mahdollisuutena oli 
Savonlinnassakin esillä ”uusi yleislakko”, johon nyt 
myös palvelijat ottaisivat osaa. Äänioikeustaistelua 
tuettiin Savonlinnassa jatkuvasti mielenosoituksin ja 
kansalaiskokouksin. Äänioikeuspäätöksen viipyminen 
piti työväkeä jännityksessä kesään 1906 asti. Samalla 
kiristyivät välit sortokauden yhteistyökumppaniin, 
perustuslaillisiin, joille entisten olojen palauttaminen riitti 
suurlakon saavutukseksi. 
 
Suurlakkotapahtumat 1905 etäännyttivät työväenliikettä 
kirkosta ja joitakin vuosia välit olivat erittäin kireät. 
Painava syy etääntymiseen oli Savonlinnan Tuomio-
kapitulin venäläisiä myötäillyt suomettarelaisuus. 
 
Liittyminen Suomen Sosialidemokraattiseen 
Puolueeseen kesällä 1905 ei karsinut STY:stä 
perustuslaillisia jäseniä, vaan näitä jäi edelleen 
runsaasti toimintaan mukaan näkyvillekin johtopaikoille. 
Myöskään suurlakko ei tuonut tähän äkillistä muutosta, 
vaikka työläisjäsenten määrä STY:ssä kaiken aikaa 
kasvoi, vaikutuksiltaan voimistui ja asenteiltaan 
jyrkkeni. 
 
Vapautuminen perustuslaillisista jäsenistä puhutti 
yhdistystä koko kevätkauden 1906 ja monesti vielä 
myöhemminkin. Vastakohtaisuudet työväestön ja 
perustuslaillisten – tai näiden johtomiesten – välillä 
syvenivät vuoden 1906 aikana siinä määrin, että 
vuoden lopulla STY luopui perustamastaan 
osuuskaupasta, koska se oli ”muuttunut porvariksi, 
työväenpyrintöjä vastustavaksi”. Osuuskauppa Alku i.l:n 
osakkeet sanottiin irti ja ostot päätettiin tehdä mistä 
vain, kunnes työväen oma osuuskauppa olisi 
perustettu. 
 
Työväen Osuuskauppa Elo r.l. perustettiin 
Työväentalolla 21.2.1907 pidetyssä kokouksessa. Elo 
avasi myymälät Kirkkokatu 6:ssa ja Olavinkatu 18:ssa. 
Osuuskaupan johtajaksi valittiin Erik Pärnänen. 
Alkuvuosina liikkeet kannattivat kohtalaisesti. Elokin 
tuotti ensimmäisenä toimintavuotenaan ylijäämää 
toistatuhatta markkaa. Liikkeen jäsenmäärä pysyi 
kuitenkin pienenä ja ostovoimaltaan vähäisenä. Vuonna 
1911 Elo ajautui pahoihin vaikeuksiin ja 1912 
vararikkoon. Vaikeutuva rahatilanne ja harjoitettu 
velkakauppa johtivat kuitenkin myös Alku-osuuskaupan 
vararikkoon 1914. 
 
Savonlinnan tuotanto-olot 
 
Kaupunkikuva oli suurlakon jälkeen muuttumassa. 
Teollisia työpaikkoja oli vanhastaan Savolan saha, 
jossa työskenteli yleensä noin 30 työntekijää, joinakin 
vuosina 40:kin. Savonlinnan Telakka ja Konepaja Oy oli 
aloittanut Savonniemellä. Työntekijöitä oli aluksi 42. 
Vuonna 1910 konepaja ajautui vararikkoon, mutta 
uudet omistajat jatkoivat toimintaa niin, että 1914 
telakalla oli peräti 111 työntekijää. 
 
Pienempiä työpaikkoja kaupungissa olivat mm. panimo, 
höyrymylly sekä Keski-Savon kirjapaino. 
 

 
1909 aloitti August Alhon nahkatehdas, joka 
sotasaappaiden huipputuotantoon 1916 tarvitsi 24 
työntekijää, sekä Enso-Gutzeit Oy:n talvisatama ja 
korjauspaja Laitaatsillassa 1911. Ensimmäiset 
eduskuntavaalit vauhdittivat porvarillisten voimien 
uudelleen-ryhmittymistä ja johtivat Kirjapaino Oy 
Savolaisen perustamiseen 1907. Rakennusliikkeistä 
aloitti Matti Ropposen rakennusliike 1909. Vuonna 1912 
Savonlinnassa harjoitti teollisuustuotantoa 12 
toiminimeä, niiden työntekijöiden yhteismäärä oli 203. 
Sähkölaitos Savonlinnaan perustettiin 1908. 
Puhelinyhdistys oli perustettu 1890. Linja Mikkeliin 
avattiin 1905. Teollisuuden ohella myös käsityö ja 
kauppa kasvoivat Savonlinnassa 1900 –luvun alusta 
alkaen. Vuosina 1905 – 15 käsityöläisten määrä kasvoi 
79:stä 90:een. Kaupan, rahaliikenteen ja majoitus-
elinkeinon kasvu eivät enemmälti vaikuttaneet 
Työväenyhdistyksen toimintaan. 
 
Liikenneyhteydet vahvistuvat 
 
Matkustaja- ja tavaraliikenteestä lähisaaristoon ja 
kauemmaksikin huolehtivat savonlinnalaiset Saimaan 
Höyrylaiva Oy ja Höyryvenhe Oy Kerttu sekä monet 
ulkopuoliset laivayhtiöt. Maantieyhteyksien ongelmana 
oli Kyrönsalmi, joka ylitettiin vuoteen 1905 asti 
soudettavalla puulossilla. Vuoden 1907 ankarana 
pakkastalvena puulossi osoittautui höyrykoneellakin 
vahvistettuna riittämättömäksi. Marraskuuksi 1908 
saatiin tilalle Savonlinnan Telakalla teetetty 23 tonnin 
rautalossi. 
 
Ratkaisevimmin liikenneyhteyksiä paransi 1905 – 1908 
Elisenvaarasta Savonlinnaan rakennettu rautatie, jota 
pitkällisten pohdintojen ja selvitysten jälkeen 1911 – 
1914 jatkettiin Savonlinnasta Pieksämäelle. Yhteyksien 
avautumisen ohella rautatien rakennustyöt toivat 
Savonlinnaan lisää työpaikkoja. Savonlinnaan 
majoittuneet kymmenet rautatien rakentajat toivat 
runsain mitoin uusia virikkeitä järjestötoimintaan. 
 

 
Jäsenpohjan uudistuminen 
 
Suurlakko ja sen jälkisaavutuksena toteutunut 
äänioikeusuudistus vaikuttivat innostavasti työväestöön 
koko maassa. SDP:n jäsenmäärä kasvoi jyrkästi ja 
työläisten itsetunto oli korkealla. 
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Aiempaa ennakkoluulottomammin ja laajemmin 
rohjettiin yleisten kansallisten tavoitteiden ohella tuoda 
esiin myös työväen omia vaatimuksia. Työmiesten 
ohella myös naisten itsetunto vahvistui. 
Savonlinnassakin naisia tuli mukaan työväenjärjestöihin 
monin verroin enemmän. 
 
Joulukuussa 1905 perustettu Savonlinnan 
Rautatieläisten Työväenyhdistys (SRTY) kokosi 
jäsenikseen rautatien rakennustöihin osallistuneita 
työläisiä ja liittyi puolueeseen 1906. Yhdistys lakkasi 
ratatöiden loputtua 1908. Toimintaa jatkoi 1910 –luvulla 
Suomen Tie- ja Vesirakennustyöväen liiton Savonlinnan 
osasto. Kolmantena puolueosastona toimi Suomen 
Kirjaltajain liiton Savonlinnan osasto. 
 
Suurlakon seutuvilla ja sen jälkeen työväenyhdistyksiä 
perustettiin Savonlinnan maaseudun ympäristöön mm. 
Kallislahteen, Silvolaan, Naislahdelle, ”Kakkosaareen” 
(Kokonsaari?), Putikkoon, Rantasalmelle, Sulkavalle ja 
Lohikoskelle. Puolituhatta uutta jäsentä ja jäsenmäärän 
viisinkertaistuminen vaativat luonnollisesti tarkistuksia 
aiempaan järjestökäytäntöön. STY:n uusi, kokematon 
johtokunta joutui siinä kovan tehtävän eteen, josta se 
kuitenkin suoriutui. 
 
Järjestötyön haittoja 
 
Kulkuyhteyksien paraneminen lisäsi väestön 
vaihtuvuutta. Vilkkainta vaihtuvuus oli suurlakon jälkeen 
ja 1910 –luvulla, jolloin seitsemisen prosenttia 
Savonlinnan noin 3500 asukkaasta muutti vuosittain 
muualle. Muuttovoitto lisäsi kaupungin väkilukua vähän 
enemmän kuin luonnollinen lisääntyminen. Savonlinnan 
työpaikkojen kausiluontoisuus ja suhdanneherkkyys 
lisäsivät muuttoja. Konepajalla tai rakennustöissä 
hankittu ammattitaito sekä ratatöiden antamat virikkeet 
tekivät muuton helpommaksi. Järjestötyössä ilmennyt ja 
harjaantunut henkinen vireys antoi valppautta myös 
muuton valmisteluun ja valmiuksia työväenlehdistön, 
osuuskauppaliikkeen ja puolueagitaation tehtäviin. 
Erityisesti naisten osalta avioituminen, lastenhoito ja 
kotitaloustöiden kasautuminen nopeuttivat järjestö-
tehtävien kiertoa. 
 
Suurlakon jälkeinen vilkas vaihtuvuus vaikutti myös 
STY:n luottamustehtävien hoitoon. Puheenjohtajat 
vaihtuivat miltei parin vuoden välein, sihteerit sitäkin 
nopeammin. Pysyvien vaihdosten sijasta tehtävissä 
käytettiin tilapäisiä varasihteereitä. Huvitoimikunnan 
esimiehen toimi oli samalla tavoin vaihtuvissa käsissä 
kuin sihteerin työtkin. Rahastonhoitajan ja STY:n 
toimitalon vahtimestarin tehtäviä hoidettiin vakaammin.  
 
Venäläistämistoimien kiristyminen ”toisella sorto-
kaudella” suuntautui korostetusti työväenjärjestöihin 
1912 tienoilta alkaen. Niiden takana olivat laajimmat 
joukot venäläistämistä vastaan. Viranomaiset vaativat 
mm. iltamaohjelmia ennalta sensuroitavaksi. 
Määräykset oli annettu ”yleisvaltakunnallisessa” 
järjestyksessä ja niitä pidettiin Suomessa laittomina. 
Määräys iltamien ilmoittamisesta poliisilaitokselle tuli 
STY:n käsiteltäväksi helmikuussa 1912. 
 
Yhdistys päätti pysyä jyrkästi lain määräämissä 
puitteissa ja kieltäytyi ehdottomasti toimittamasta 
ohjelmia sensuroitavaksi. Myös alaosastoja yllytettiin 
pidättäytymään ilmoituksista. Seurauksia niskuroinnista 
saatiin parin kuukauden kuluttua ja yhdistyksen 
sääntömuutosten käsittelyn keskeytti 
 

 
”Välipäätös 
Oli tultu Savonlinnan Poliisilaitokselta hakemaan 
puheenjohtajaa Nimismies Raevaaran käskystä. Niin kokous 
päätti, että puheenjohtaja pysyköön paikallaan ja johtakoon 
puhetta, jos ei ole omia asioitaan sinne mennä. Ja koska ei 
oltu sanottu asijata. Waan sitte vasta jos tullaan väkipakolla 
hakemaan.” 
 
Urkkijoiden ja poliiseihin yhteydessä olevien 
henkilöiden varomiseen kiinnitettiin huomiota niin ikään 
syksyllä 1912. Vuoden 1913 aikana alkoivat 
varovaisemmat järjestäjät jonkin verran viedä 
iltaohjelmia tarkasettavaksi, mutta vuoden lopulla 
vahvistettiin uudelleen, että tähän suostutaan vain, jos 
siihen nimenomaan pakotetaan. 
 
Agitaatioverkostoa luodaan 
 
Viranomaisten rangaistusten uhka lisäsi luottamus-
tehtävien aiheuttamaa rasitusta eikä puheenjohtajan ja 
sihteerin tehtäviin ollut halukkaita. 
 
Suurlakon jälkeen pidettiin STY:n puhujaseuran ”toinen 
perustava kokous” marraskuun lopulla 1905. 
Osanottajia oli paikalla runsaasti ja jäsenmäärä nousi 
pian puoleen sataan. Mukana oli nimenomaan nuorisoa 
ja aikaisemmista yrityksistä poiketen myös naisia. 
Johtokuntaankin valittiin puheenjohtajan ja sihteerin 
lisäksi neljä naista ja neljä miestä. Keskustelun aiheet 
kietoutuivat itsestään tasa-arvokysymyksiin, joihin 
naisten runsas mukaantulo antoi lisäväriä. 
Maaliskuussa 1906 puhujaseuraan perustettiin 
kunnallislautakunta, jolle annettiin nimeksi ”Lamppula”. 
Seuran vaikutusvaltaisimmat jäsenet ilmeisesti jossain 
määrin eristäytyivät sinne, sillä samoihin aikoihin alkoi 
puhujaseuran toiminta muilta osin hiljetä. 
 
Suurlakon jälkeen 1905 STY perusti myös 
lakkotoimikunnan seuraamaan eduskuntauudistuksen 
etenemistä ja järjestämään kansalaiskokouksia. Sen 
rinnalle tulivat keväällä 1906 punakaarti ja 
puhujaseuran ”Lamppula”. Toukokuun alussa 1906 
perustettiin ”agitatsioni toimikunta”, johon valittiin 
jäseniksi kolme naista ja neljä miestä. 
 
Agitaatiokursseille Lahteen marraskuussa 1906 
päätettiin STY:stä lähettää yksi edustaja. Vuoden 1906 
jälkeen erillistä agitaatiotoimikuntaa ei enää valittu, 
vaan sen tehtävät siirtyivät kunnallistoimikunnalle. 
Sos.dem. puolueen valmistautuminen kevään 1907 
eduskuntavaaleihin johti marraskuussa 1906 
kunnallistoimikunnan perustamiseen. STY:stä asetettiin 
8 ja Rautatieläisten työväenyhdistyksestä 7 edustajaa. 
 
 
 
 
 
 
Syksyn 1906 piirikokouksessa Mikkelissä oli kaikkiaan 
67 edustajaa 33 yhdistyksestä. Esillä oli erityisesti 
sanomalehden perustaminen. Piirilehti Wapaus alkoi 
ilmestyä vuoden 1907 alusta, sopivasti ennen 
eduskuntavaaleja. Wapaus valittiin Savonlinnan 
Työväenyhdistyksen ”pää-äänenkannattajaksi”, jossa 
kaikki ilmoitukset päätettiin julkaista. Työväentalolle 
tilattiin Wapauden lisäksi Savon Työmies, Työmies, Työ 
ja Raivaaja.  
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Vaaleja, kannanottoja ja yhteiskunnallisia 
mielenilmaisuja 
 
Marraskuussa 1906 perustetun Savonlinnan sos.dem. 
kunnallistoimikunnan tehtävänä oli vaalivalistuksen, 
opastuksen ja agitaation järjestäminen. Vaalisuoritusten 
varmistamiseksi harjoiteltiin viivan vetoa ennakkoon 
erityisillä leikkivaaleilla. 
 
Valtakunnallisella tasolla sosialidemokraatit olivat 
järjestäytyneet puolueeksi jo 1899. Yhteydet 
lähialueiden sosialidemokraatteihin olivat jo olemassa 
ennen varsinaisen piiriverkoston luomista. Sitä vastoin 
porvarit joutuivat suurelta osin luomaan omat 
yhteytensä vasta eduskuntavaaleihin. Savonlinnan 
perustuslailliset olivat järjestäytyneet nuorsuomalaiseksi 
yhdistykseksi joulukuun alussa 1905 ja liittyivät 
nuorsuomalaiseen puolueeseen kesällä 1906. 
Savonlinnan vanhasuomalaiset liittyivät lokakuussa 
1906 Mikkelin läänin suomettarelaiseen vaalijärjestöön 
ja marraskuun lopulla järjestäytyivät Savonlinnan 
suomalaiseksi seuraksi. Vasta vuotta myöhemmin 
muodostettiin suomalaisen puolueen Savonlinnan piiri. 
Lokakuussa 1906 perustettiin jopa ruotsalaisen 
kansanpuolueen paikallisosasto Savonlinnaan. 
 
Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 15. – 16.3.1907 
Savonlinnan 1142 äänioikeutetusta kävi äänestämässä 
74,8 % enemmän kuin muissa lähiseudun 
kaupungeissa tai koko maassa. Sosialidemokraatit 
saivat koko maassa 37 % äänistä ja 80 
kansanedustajaa. Savonlinnassa sosialidemokraatit 
saivat lähes 40 % äänistä. Perustuslaillinen perinne eli 
vahvana ja toi nuorsuomalaisille lähes puolet (48,4 %) 
äänistä, suomalaisen puolueen jäädessä 13 %:iin. 
 
Suomalaisten sisäinen eripuraisuus 1908 ja niskurointi 
venäläistä hallitusvaltaa vastaan 1909 – 1911 johtivat 
vuosittain eduskunnan hajotuksiin ja uusiin vaaleihin. 
 
Vuoden 1906 eduskunta- ja äänioikeusuudistuksella oli 
valtiolliset vaalit saatu kansanvaltaiselle pohjalle, mutta 
kunnallisvaaleissa hallitsi jatkuvasti ”kukkarovalta”. 
1906 epäkohtaan alettiin kiinnittää korostettua 
huomiota. Työväen listalla ei ketään tullut valituksi 
valtuustoon. Vuotta myöhemmin sosialidemokraattien 
asenne vaaleihin oli entisestään jyrkentynyt. STY:n 
Nuija –lehdessä kutsuttiin koolle yleinen työväen 
kokous päättämään kunnallisvaaliosanotosta. 
Vaalilakko ja mielenosoitus näyttönä 
epäoikeudenmukaisuudesta tuotiin esiin 
varteenotettavina vaihtoehtoina. Vuodesta 1907 alkaen 
vaalilakko säilyi STY:n vallitsevana suhtautumistapana 
kunnallisvaaleihin. Usein sitä täydennettiin 
joukkomielenosoituksin, puhein ja kulkuein. 
 
Ainoan poikkeuksen johdonmukaisesta vaalilakko-
asenteesta muodosti vuosi 1909, jolloin osallistumisella 
haluttiin esittää vastalause ”Savonlinnan kaupungin 
nykyistä asioiden hoitotapaa vastaan” ja samalla 
käytännössä osoittaa vaalijärjestelmän epäkansan-
valtaisuus. Taustalla oli lisäksi eduskunnassa 1908 
hyväksytty laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta 
kunnallisvaaleissa, jota kuitenkaan ei vahvistettu ennen 
vuotta 1917. Tämän jälkeen 1910 vaalilakkoa 
tehostettiin uhkaamalla erottaa ne yhdistyksen jäsenet, 
jotka osallistuvat vaaleihin tai suostuvat porvarien 
listoille ehdokkaaksi. 
 
 

 
Siitä huolimatta, että valtuusmiesvaaleihin ei yhtä 
poikkeusta lukuunottamatta vuosina 1907 – 1917 otettu 
osaa, ei Työväenyhdistys pysynyt sivullisena 
kunnallisten asioiden hoidosta. Yhdistyksen jäseniä oli 
mukana mm. köyhäinhoitolautakunnassa, ja toisinaan 
esim. kunnalliskodin asukkaat toivat jäsenten 
välityksellä Työväenyhdistyksenkin käsiteltäväksi 
laitoksen oloissa ilmenneitä epäkohtia. 
 
Vuoden 1916 lisävaltuusmiesten vaaliin ei otettu osaa, 
vaikka suhtautuminen muuten oli selvä: ”järjestäytynyt 
työväki ei tahdo kannattaa Lypsyniemen ostamista 
kaupungille”, koskei siitä arveltu olevan hintaa 
vastaavaa hyötyä. Seuraavan vuoden keväällä 
vastustettiin Pääskylahden myyntiä Itä-Suomen 
Kutomolle ”niin halvalla” ja esitettiin sen sijaan alueen 
vuokraamista 40 vuodeksi; myöskään Savolan sahalle 
ei haluttu myytävän liian huokealla maata. Lainanottoa 
ei kannatettu raskaiden hoitokulujen takia. 
Vaaliosanotosta kuitenkin kerta kerralta pidättäydyttiin: 
”Nykyisten kunnallislakien voimassa ollessa ei vaaleihin 
oteta osaa”. 
 
Pyrkimykset työttömyyden ja siitä aiheutuneiden 
epäkohtien lieventämiseen kuuluivat STY:n tavoitteisiin 
toiminnan alusta alkaen. Syksyllä 1901 STY:n 
kokouksessa tuli heti esille joukko todella 
kouriintuntuvia ehdotuksia työttömyyden 
lieventämiseksi: Matkailijahotellin halkoliitereiden 
rakentamisesta kaupungin omina töinä sekä 
kaupunginvankilan, kansakoulun ja puistojen 
kunnostustöitä. Kylpylälaitoksen siltojen, ”likaröörien” ja 
muiden välttämättömien kunnostustöiden aloittamista jo 
syksyllä ja talvella, eikä vasta kiireisimpänä aikana 
kesäkautena. 
 
Työttömyyden paheneminen 1910 –lukua 
lähestyttäessä johti erityisen ”Työttömäin komitean” 
perustamiseen ja tämän anomukseen kaupungille 
hätäaputöiden järjestämiseksi. Työllisyyden 
lyhytaikainen paraneminen ratatöiden alettua 1910 –
luvun alussa jätti työttömyyskysymyksen vuosina 1912 
– 1913 vähemmälle huomiolle, mutta maailmansodan 
puhjettua nopeasti pahentuneeseen työttömyyteen 
puututtiin tarmokkaasti. 
 
Yleiset kansalaiskokoukset osoittivat voimansa 
suurlakossa 1905. Seuraavina vuosina niitä järjestettiin 
edelleen runsaasti. Vuonna 1906 järjesti STY 12 ja 
Rautatieläisten Työväenyhdistys 8 yleistä 
työväenkokousta Savonlinnassa. Järjestötoiminta oli 
muutenkin vilkasta. STY:n johtokunta kokoontui 28 ja 
SRTY:n 20 kertaa sekä yhdistyksen yleiset kokoukset 
vastaavasti 19 ja 34 kertaa. 
 
Kansalaiskokousten aiheina olivat 1906 mm. kaupungin 
poliisivoimien lisääntymissyyt ja Viaporin kapina. 
Syksyllä 1909 yleisissä työväenkokouksissa 
keskusteltiin työväensuojelulainsäädännöstä, Venäjälle 
maksettavista sotilasmiljoonista sekä kieltolaista. 
Valtiollista kuristuspolitiikkaa vastaan järjestettiin 1910 
kaksi mielenosoitusta. 1910 yleisistä 
työväenkokouksista päätettiin luopua, koska niissä 
siihen asti oli ollut verrattain vähän väkeä. Keväälla 
1911 pidettiin kuitenkin vielä kaksi kokousta. Niissä 
paheksuttiin SDP:n laillisuuskysymyksestä esittämän 
adressin syrjintää eduskunnassa ja vastustettiin 
venäläisten suunnitelmia Kivennavan ja Uudenkirkon 
pitäjien liittämiseksi Venäjään. Keväällä 1914 viljatullit 
antoivat aiheen mielenosoituskokoukseen. 
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Ammattiosastot Savonlinnassa 
 
”Ammattiosastot ei ota viihtyäkseen meillä”, kirjoitti 
nimimerkki ”harrastaja” Kaarlo Oksasen toimittamassa 
Nuija –lehdessä keväällä 1902. Esimerkkeinä hän käytti 
siihen mennessä toimintansa aloittaneiden puuseppien 
ja kivityömiesten ammattiosastojen alkuvaikeuksia. Hän 
päätyi lopulta johtopäätökseen: ”Yhteisetu, 
yhteistoiminta se ei ole savolaisen luonteen mukaista”. 
Toisaalla samassa lehdessä pakinoitsija Wisaniska 
tarjosi Mikkelin kirjaltajien ammattiosaston liittymistä 
Mikkelin Työväenyhdistykseen esimerkiksi myös 
Savonlinnan ammattiyhdistyksille. ”Harrastajan” 
perustoteamus ammattiosastojen ”viihtymättömyydestä” 
piti suurelta osin paikkansa seuraavan viidentoista 
vuoden ajan. Tuona aikana esiintyi STY:n 
pöytäkirjoissa mainintoja 22 ammattikunnan 
järjestäytymis- ja edunvalvontahankkeista. 
 
Ensimmäisinä ryhtyivät STY:hyn ammattiosastoa 
perustamaan puusepät 1901. Kivityömiesten 
ammattiosaston säännöt hyväksyttiin aluksi varauksin 
helmikuussa 1902. Kirjaltajien ammattiosasto piti 
kokouksia ja juhlia työväentalolla erityisesti vuosina 
1908 – 09 ja vuoden 1911 alkupuolella. 
 
Kone-, rauta- ja metallityöntekijäin ammattiosasto 
perustettiin Savonniemen konepajan työläisten 
keskuuteen ja se liittyi 1904 marraskuussa STY:hyn. 
Ammattiosasto erosi STY:stä 1906, mutta palasi 
vuoden 1912 aikana Suomen Metallityöväen Liiton 
Savonlinnan osasto No. 19:na STY:n alaosastoksi. 
 
Toinen suuri ja STY:n toimintaan vaikuttanut 
ammattiosasto oli Rautatieläisten ammattiosasto, se 
hyväksyttiin STY:n alaosastoksi Savonlinna-
Elisenvaara –ratatöiden alettua marraskuussa 1905. 
Suomen Tie- ja Vesirakennustyöläisten Liiton 
Savonlinnan Osastoksi järjestäytynyt rautatieläisten 
ammattiosasto hyväksyttiin STY:n alaosastoksi vuoden 
1911 lopulla. 
 
Suomen Maalarien Liiton Savonlinnan Osasto 
perustettiin vuoden vaihteessa 1909 – 1910 ja sen 
mukana STY:hyn liittyi toistakymmentä jäsentä. 
 
Rakennustyöläisten ammattiosasto perustettiin kesällä 
1906 ja siihen kuului lähes 30 miestä ja yksi nainen. 
Vuoden 1908 alussa osasto kuitenkin lakkautettiin ja 
liitettiin Kirvesmiehiin. Kirvesmiesten ammattiosasto 
liittyi STY:hyn helmikuussa 1908 ja se maksoi STY:lle 
jäsenveroja 20–30 jäsenestä. Vuonna 1909 
kirvesmiesten ammattiosasto yhdistettiin 
Puutyöntekijäin ammattiosastoon. Puutyöntekijäin 
ammattiosasto liittyi Suomen Puutyöntekijäin Liittoon 
Savonlinnan Osastoksi No. 67 pysyen edelleen STY:n 
yhteydessä. 
 
Vuonna 1906 aloitti toimintansa Saha- ja 
lautatarhatyöläisten ammattiosasto liittyen STY:hyn. 
 
Muurarien ammattiosasto liittyi 1907 alussa Suomen 
Muuratien liittoon, jonka toiminta edellisen vuoden 
aikana oli käynnistynyt viiden vuoden tauon jälkeen. 
Osasto maksoi kuitenkin edelleen STY:lle veroa 
jäsenmäärän perusteella. 1908 ammattiosastoon kuului 
alun toistakymmentä jäsentä. Vuoden 1909 puolivälissä 
Muurarien ammattiosasto erosi STY:stä. Toukokuussa 
1917 perustettiin Suomen Muurarien Liiton Savonlinnan 
Osasto No. 22, joka samalla hyväksyttiin STY:n 
jäseneksi. 

 
Kivityöntekijäin ammattiosaston toiminta virisi uudelleen 
vuonna 1907. Vuoden 1908 alussa osasto liittyi 
STY:hyn. 
 
Vuoden 1907 lopulla aloitti STY:ssä toimintansa Ajurien 
ammattiosasto tai Ajuriyhdistys. Toiminta hiipui 
kuitenkin melko nopeasti. Laivamiehiä kutsuttiin 
ammattiosastoa perustamaan STY:hyn maaliskuussa 
1913, jolloin puhumassa oli Suomen Kuljetustyöläisten 
Liiton edustaja. Ammattiosaston toiminta käynnistyi 
kuitenkin varsinaisesti vasta keväällä 1917, jolloin myös 
liittyi STY:n alaosastoksi. 
 
Alkuvuodesta 1906 STY:hyn liittyi Räätälien 
ammattiosasto. Keväällä 1906 lähiseudun torpparit 
järjestäytyivät STY:n alaosastoksi. Palvelijoiden 
ammattiosastot perustettiin STY:hyn kesällä 1906 ja 
Suutarit liittyivät vuoden 1906 lopulla. Liikeapulaiset 
olivat olleet mukana jo vuodesta 1904. Sekatyöläisten 
järjestäytymistä koetti Suomen Tehdas- ja 
Sekätyöväenliitto vauhdittaa kahteen otteeseen vuoden 
1909 aikana. Sekatyöläiset hyväksyttiin lopulta STY:n 
jäseneksi vuonna 1916. 
 
Nuoriso- ja naisosastoja 
 
Lapsille ja varhaisnuorille tarkoitettu järjestötoiminta 
alkoi STY:ssä vuoden 1906 lopulla. Ehdotus lasten 
iltaopetuksen järjestämiseksi tuli STY:lle Rautatieläisten 
Työväenyhdistykseltä. Lastenopetus- ja Ihanneliitto-
toimikuntaan valittiin STY:stä 7 – 8 jäsentä. Vuoden 
1907 alusta alkaen Ihanneliiton alkeiskurssit 
kokoontuivat perjantai-illoin Työväentalolla. Ihanneliiton 
toiminta alkoi laantua keväällä 1907. Aatteen purressa 
ehdotettiin helmikuun alussa 1907 Sos.Dem. 
Nuorisoliiton haaraosaston perustamista Savonlinnaan. 
Syyskaudeksi 1907 Nuorisoliiton käyttöön annettiin 
tiistai-illat alennetulla vuokralla. Kevään 1908 aikana 
osaston toiminta hiljeni. Erillisen nuoriso-osaston 
perustamiseen oli jatkuvasti kiinnostusta. Vuoden 1911 
lopulla saatiin tuloksia, jäseniä liittyi 
perustamiskokouksessa 28. Viranomaisten tiukentunut 
ote vuodesta 1912 rajoitti myös Nuoriso-osaston 
toimintaa, mutta STY:n tavoin osastokin päätti 
kieltäytyä iltamaohjelmien toimittamisesta 
poliisilaitokselle ja paheksui tällaista ”viranomaisten 
nuuskintaa”. 
 
Naisia oli toivottu enemmän mukaan STY:n toimintaan 
jo 1800 –luvulta lähtien. Jatkuvasti heitä valittiinkin 
yhdistyksen huvitoimikuntaan, kahvinkeittoon ja 
arpajaisvoittojen tekoon, mutta kokouksissa ja 
päätöksissä heidän vaikutuksensa pysyi 
näkymättömänä. Vuoden 1905 itsetunnon 
vahvistuminen ja järjestöinnostus johti naisosaston 
perustamiseen STY:n alaosastona, jossa 1906 oli 36 
jäsentä. 
 
Naisosaston kokouksissa ohjelmasuorituksilla – 
puheilla, runoilla, kertomuksilla, yhteislauluilla ja 
käsinkirjoitetulla Taimi-lehdellä – oli merkittävä asema. 
Välitöntä sosiaalista avustustyötä olivat jatkuvat 
vierailut vanhainkodilla kahvitarjoiluineen, huolenpito 
vanhusten asianmukaisesta kohtelusta siellä sekä 
käsityötarpeiden hankkiminen varattomille 
kansakoululapsille 1910 –luvun alusta alkaen. Vuonna 
1915 esimerkiksi Naisosasto osti koyhille 
kansakoululapsille käsityötarpeiksi ”flanellipaita-
kangasta, lyyssikangasta, mekkokangasta ja 
esiliinakangasta”, joista pääsi osalliseksi 79 lasta. 
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STY:n Jyry 
 
Ensimmäinen voimisteluseura perustettiin STY:hyn 
syksyllä 1897, mutta sen toiminta jäi varsin lyhyeksi. 
Lokakuussa 1909 kutsuttiin ”kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka haluavat, että voimistelu- ja urheiluseura 
perustettaisiin työväenyhdistyksen yhteyteen, 
kokoontumaan 10.10.1909 Savonlinnan työväentalolle 
kello 8 i.p.” Paikalle saapui 28 miestä. Perustuskokous 
pidettiin sääntöehdotuksen valmistuttua 16.11.1909. 
Seuran nimeksi tuli iskevä ja ytimekäs ”Jyry”. 
 
STY:n näytelmäseura 
 
Näyttelemistä oli harjoiteltu ja näytelmiä esitetty 
STY:ssä käytännöllisesti katsoen perustamisesta 
alkaen, 1880 –luvulta asti. Näyttämön tarpeet otettiin 
huomioon jo Työväentaloa suunniteltaessa ja 
rakentaessa ja laajentaessa 1800 –luvun lopulla. 
Huvitoimikunnan lisäksi näytelmiä esittivät myös 
muutamat ammattiosastot ja STY:n puhujaseura. 
 
Erillisen STY:n ”teatteriseuran” perustaminen oli 
harrastajien keskuudessa ollut esillä jo pidemmän 
aikaa. Huhtikuun 1907 Nuijassa siitä muistutettiin 
vanhana asiana ”ettei jätettäisi unholaan”. Tammikuun 
alussa 1909 perustivat ”Näytelmäseuran asiaa 
harrastavat” noin 25 henkeä lopulta Työväentalolla 
Työväen Näytelmäseuran. 
 
Muotoutunut järjestökokonaisuus 
 
Suurlakon ja ensimmäisen maailmansodan välisenä 
aikana, työväen ollessa kunnallisesta päätöksenteosta 
syrjäytettynä ja yhdistyneiden porvaripuolueiden ja 
venäläisten hallitusvallan tehdessä tyhjiksi eduskunnan 
kautta yritetyn uudistustyön. Savonlinnan työväki 
vahvisti ja monipuolisti järjestöjään. Tällöin luotiin 
perusta eri alojen ammattiosastoille, nuoriso-osastolle, 
naisosastolle sekä erittäin vahvasti Savonlinnan 
työväen harrastuksiksi juurtuneille urheilu- ja 
näytelmäseuroille. Tämän järjestökokonaisuuden 
piiristä työväki lähivuosikymmeninä suurelta osin valitsi 
vapaa-ajan harrastuksensa, sen turvin piti yllä 
itsetuntoaan, loi käsitystä itsestään ja kehitti omaa 
työväenkulttuuria porvareista toki vaikutteita ottaen. 
Järjestöjen monipuolisuus osaltaan auttoi työväkeä 
selvitymään taloudellisesti ja henkisesti raskaiden 
aikojen yli. Järjestökokonaisuuden selkärankana oli 
Työväenyhdistys ja toiminnan keskuspaikkana 
Työväentalo. 
 
Vappu 1912 
 
Työväen merkittävimmäksi vuotuiseksi juhlapäiväksi 
vakiintui Suomessa vuosisadan vaihteessa 
kansainvälisten esikuvien mukaisesti vappu. Lisäksi 
kokoonnuttiin yhteisille kävelyretkille ja 
mielenosoituksiin helluntaina tai kesäkuun 
ensimmäisenä sunnuntaina, jotka Pohjolan ilmasto-
oloissa paremmin sopivatkin kevätjuhlien viettoon. 
Helluntain kävelyretkiä tehtiin Savonlinnassa 
työväenvaltuuskunnan kehotuksesta vuodesta 1897 
lähtien.  
 
Vuonna 1912 vappua vietettiin Savonlinnassa kaikkien 
työväenjärjestöjen yhteisvoimin. Vappujuhlia valmisteli 
huhtikuun alkupuolelta lähtien eri järjestöjen edustajista 
koottu 20 –henkinen vapputoimikunta. 
 

 
Vappuaamuna kokoonnuttiin kello 10 Työväentalolle, 
josta marssittiin Kaikuvuorelle. Marssijärjestyksenä oli 
Työväenyhdistys, puutyöntekijät, sahalaiset, 
rautatieläiset, Aholahden rautatieläiset ja STY:n 
nuoriso-osasto. Juhlien ohjelma aloitettiin yhteislaululla. 
Ohjelma oli laaja ja asiapitoinen. Puheita pidettiin 
valtiollisesta liikkeestä, 8 tunnin työpäivästä, 
ammatillisesta liikkeestä ja nuorisoliikkeestä. 
Kaikuvuorella vietettiin selvästi koko päivä ennen kuin 7 
tervehdyspuhetta, 3-4 runoa, 4 juhlapuhetta ja satu oli 
kuultu. Juhlien taloudellinen tulos, 40 pennin voitto, oli 
yleisöpaljouteen vaatimaton. Myynnin yksityiskohtainen 
tarkastus osoitti juhlissa myydyn lähes 250 pulloa 
virvoitusjuomia, yli 300 paakelsia, lähes 100 appelsiinia, 
kahvileipää 22 markan edestä sekä runsaasti kahvia, 
teetä, voileipiä ja maitoa ilman tositteita. 
 
STY 25 vuotta 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen 10 –vuotisjuhlia oli 
viettetty arvokkaasti ja näyttävästi syksyllä 1897. Sen 
jälkeen tasavuosien juhlinta jäi vähemmälle huomiolle. 
20 -vuotisjuhlat otettiin esillekin vasta vuonna 1908, 
mahdollisesti rekisteröintipäivän mukaan. Juhlia 
vietettiin pienessä muodossa jäsenten kesken. Samoin 
30 –vuotisjuhlat 11.11.1917 jäivät varsin 
vaatimattomalle juhlinnalle. 
 
Yhdistyksen 25 –vuotisjuhlien valmistelut avasi Vihtori 
Väänäsen puhe Savonlinnan aikaisemmasta 
työväenliikkeestä. Toimittaja Santtu Wuorio laati STY:n 
25 –vuotishistoriikin. Yhdistyksen jäsen, valokuvaaja V 
Sihvonen tilattiin kuvaamaan Työväentaloa ja STY:n 
johtokuntaa. Toimittaja Knut Sarlin kirjoitti palkkiotta 
juhlarunon. Kaupungin valtuusmiehiä ei kutsuttu 
juhlavieraiksi. 
 
Kansalaissodan rintamien takana 
 
Maailman sodan puhkeaminen syyskesällä 1914 toi 
tullessaan työttömyyttä, asunto- ja elintarvikepulaa sekä 
hintojen nousun. Merikuljetusten vaikeuduttua korostui 
Savonlinnan poikkiradan merkitys. Tämä vauhditti 
päätöksiä teollisuuden rakentamiseksi Savonlinnaan. 
Venäjän maaliskuun 1917 vallankumous palautti 
Suomen itsemääräämisoikeuden. Elintarvikepula 
paheni ja sotatöiden loputtua työttömyys lisääntyi. 
Savonlinnan työväki avusti viranomaisia 
elintarvikehuollossa ja järjestyksenpidossa. 
 
Luokkaristiriidat kärjistyivät, kun puute ja eriarvoisuus 
lisääntyivät. Tehtaiden rakentamista valvomaan tulleet 
ulkokuntalaiset perustivat Savonlinnan valkoisen 
suojeluskunnan elokuussa 1917. Suomen 
Ammattijärjestön kehotuksesta kokosi työväki 
marraskuun alussa punakaartin. Venäjän lokakuun 
vallankumous sai Suomen porvaritkin kannattamaan 
maan itsenäisyyttä. 
 
Aseettomien ja alistettujen työläisten avuksi saapui 
Savonlinnaan loppiaisena 1918 kutsumaton 
sotilasretkikunta. Sen pois saamiseksi sovittiin 
molemmin puolin aseet laskettaviksi kaivoon. Porvarit 
kuitenkin pettivät lupauksensa. 
 
Kansalaissodan puhjettua Savonlinnan suojeluskunta 
riisui lähiseudun punakaartit aseista, osallistui 
taisteluihin itärintamalla ja teloituksiin Varkaudessa. 
Kaupungin sosialistit vangittiin. Sekä punakaartin että 
suojeluskunnan tappiot olivat Savonlinnassa 11 miestä. 
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Maailmansodan vaikutus Savonlinnassa 
 
Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen heinäkuun 
lopulla 1914 ulotti vaikutuksensa välittömästi 
Suomeenkin. Savonlinnassa sodanjulistus tuntui 
yleisessä mielialassa. Monet kylpylävieraat lähtivät heti 
koteihinsa. Savonlinnassa siirrettiin sodan johdosta 
mm. koulujen alkamista. Elintarvikkeita alettiin ostaa 
ylenmäärin varastoon, jolloin hinnat nousivat. Sotatila 
rajoitti liikkumis-, kokoontumis- ja sananvapautta ja 
tiukensi sensuuria. Järjestötoiminta vaikeutui 
entisestään. 
 
Mielialoiltaan Suomi kallistui aluksi Venäjän ja sen 
sotaponnistelujen puolelle. Uskollisuutta esivallalle 
korostivat erityisesti liikemiehet. Sotatilaukset ja 
hintojen nousu olivat heidän etujaan. Sodan 
ensimmäisinä kuukausina lähti Suomesta Venäjän 
sotaväkeen nelisensataa vapaaehtoista. 
 
Marraskuun puolivälissä 1914 pääsi julki venäläisten 
suunnitelma valtiovallan lujittamiseksi ja itsehallinnon 
hävittämiseksi Suomesta. Tämä havahdutti suomalaiset 
tiiviimpään kosketukseen Saksan kanssa. Elokuussa 
1915 Saksan armeijaan perustettiin suomalainen 
jääkäripataljoona, jonne myös Savonlinnasta värvättiin 
nuorisoa. 
 
Suomen teollisuus otettiin suurelta osin Venäjän 
sodankäynnin palvelukseen. Sen seurauksena 
sahateollisuus surkastui, kun taas monet muut alat – 
metalli-, nahka-, vaate- ja paperiteollisuus – lisäsivät 
työvoimaansa, tuotantoaan ja voittojaan. Rahaa 
suorastaan tulvi maahan. Vuonna 1915 määrättiin 
markan ja ruplan kurssi kiinteäksi, mikä ruplan arvon 
aletessa synnytti salakauppaa, keinottelua ja 
voimakasta rahan arvon alenemista myös Suomessa. 
Venäläisten linnoitustyöt vuodesta 1916 lisäsivät 
työvoiman kysyntää ja johti suoranaiseen 
työvoimapulaan, mikä lisäsi naisten työssä käyntiä ja 
jopa lapsityövoiman käyttöä. 
 
Ratatöiden eteneminen loitommalle Savonlinnasta teki 
työttömyyden vaikeaksi Savonlinnassa jo vuonna 1913. 
Huhtikuussa oli työtä vailla ”melkein kaikki työläiset 
kaupungissa ja varsinkin rakennustyöläiset ihan kaikki 
jouten”. Savolan sahan palo ei ainakaan parantanut 
työllisyyttä, vaikka saha rakennettiinkin heti uudestaan. 
Työttömyystöistä, STY:n työttömyystoimikunnan avusta 
ja muuttomahdollisuudesta huolimatta monet joutuivat 
turvautumaan kunnalliseen ”köyhäinapuun”. 
 
Työllisyyden ohella ruuan hinta oli työväestölle 
elintärkeä asia. Elintarvikkeiden niukkuus alkoi näkyä 
Savonlinnassa syksyllä 1915. Valtuusmiehet hankkivat 
ensin 1000 säkkiä ruisjauhoja kaupunkilaisten 
tarpeisiin. Puute kuitenkin paheni seuraavana vuonna; 
ensin loppui sokeri, sitten voi, maito, liha, lopulta 
perunakin. Elokuussa 1916 valtuusmiehet lopulta 
asettivat elintarvikevaliokunnan poistamaan erityisesti 
maitopulaa, mutta maidon ja voin saanti vaikeutui 
edelleen. Sokerin jakelu joutui kortille Savonlinnassa 
lokakuussa 1916, liha tammikuussa 1917. Ravinnon 
lisäksi myös vaatteet, kengät, vuokrat ja polttopuut 
kallistuivat.  
 
Sotatila rajoitti järjestötoimintaa ja mahdollisuuksia 
palkkaetujen valvomiseen. Palkat alkavat jäädä jälkeen. 
Alkava työvoimapula ja levottomuuksien pelko toivat 
työläisille jonkin verran hyvitystä kohonneista hinnoista. 
 

 
Sodan vaikutus Työväenyhdistykseen 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen toimintaedellytykset 
oli painettu aika ahtaalle jo ennen maailmansotaa. 
Tähän olivat vaikuttamassa venäläisten valtiollinen 
painostus, porvarien itsekkyys, kunnallinen 
kukkarovalta, eduskuntatyön tuloksettomuus sekä 
ratatöiden edettyä syventynyt työttömyys ja 
toimeentulon niukkuus. 
 
Luottamustoimiin ei ollut kiinnostusta, kun välittömän 
toimeentulon turvaaminen vaati päivä päivältä 
enemmän huomiota ja ponnisteluja ja kun rangaistukset 
olivat lisäksi uhkaamassa. 
 
Työväenyhdistyksen rinnalle oli perustettu tai perusteilla 
vireitä erikoisosastoja urheilemista, näyttelemistä, 
naisasioita ja nuorisotoimintaa varten, ammattiosastot 
toimivat monilla aloilla. Näiden kautta saatiin 
kanavoiduksi toimintaa alueille, joita kohtaan 
viranomaisten ja ympäristön vastustus oli vähäisempää. 
 
Samalla suunnattiin huomiota sivistyspyrkimyksiin. 
Luentokursseja järjestettiin Työväentalolla vuosittain. 
Luokkatietoisuus kasvoi ja tuotantosuhteiden pohjalta 
tehdyt johtopäätökset kävivät yhä osuvimmiksi. 
 
Savonlinnan kautta kulkeneen poikkiradan tärkeys toi 
kaupunkiin venäläistä sotaväkeä radan turvallisuutta 
varmistamaan. Helmikuussa 1916 nämä majoitettiin 
Työväentalolle. Venäläiset sotamiehet pysyttelivät 
tiiviisti majapaikassaan eivätkä juuri olleet 
kosketuksissa kapunkilaisiin. Runsaasta puhelimen 
käytöstä yhdistys joutui huomauttamaan. Kesän ajaksi 
venäläisen sotaväen käyttöön vuokrattiin STY:n 
soutuvene. Kesäksi 1916 talo vapautui 
majoituskäytöstä, kun sotilaita alettiin sijoittaa muualle. 
Syyskuussa tarvittiin kuitenkin taas Työväentaloa, jota 
vuokrattiin entisin ehdoin. 
 
Eduskuntavaalit 1916 käytiin suurelta osin 
torpparikysymyksen merkeissä. Savonlinnan 
Työväenyhdistyksessä vaaleihin valmistauduttiin 
hyvissä ajoin ja huolellisesti. Kun Työväentalo oli 
keväällä sotilaiden majapaikkana, ei voitu pitää iltamia, 
vaan tuettiin vaalivalistusta rahalahjoituksin. 
Äänestysvilkkaus kohosi edellisistä vaaleista. 
Sosiaalidemokraatit saivat kaikkiaan 13 lisäpaikkaa ja 
yhteensä 103 kansanedustajaa. 
 
Kiinnostus järjestöihin kasvaa 
 
Vuoden 1916 hyvä työllisyys ja jyrkkä hintojen nousu 
pakotti työläiset tiivistämään rivejään. Kilpailu 
työvoiman saannista jo sinällään nosti palkkoja, mutta 
lisäksi kerättiin vaatimusten tueksi tilastoja, tuotiin niitä 
esiin sanomalehdissä ja esitettiin anomuksia 
työnantajille. Suomen Ammattijärjestön jäsenmäärä 
nousi vuoden aikana lähes 40 %. 
 
Savonlinnassakaan ei enää ollut suoranaista 
työttömyyttä, kun monet olivat tilapäisesti muuttaneet 
muualle töihin, parempien palkkojen ja halvempien 
elintarvikkeiden ääreen. 
 
Majoituskäytön takia oli kevään 1916 vappujuhlatkin 
pidettävä Matkailijahotellin juhlasalissa ja vapunpäivänä 
Hungerborgin mäellä. Työläisten vahvistuneita asemia 
kuvasti sekin, että vappua vietettiin monipuolisesti ja 
töistä vapaana. 


