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Kansalaissota ja järjestöjen herääminen sodan 
jälkeen 
1917 – 1927 
 
 
Kevät 1917 
 
Venäjällä sodan tappiot ja raskaat uhrit vaativat 
työläisiä ja talonpoikia sotaväkeen. Rautatiekaluston 
puute haittasi viljan kuljetuksia. Epäkohdat ja 
tyytymättömyys pahenivat syksyllä 1916. Maaliskuun 
alussa 1917 puhkesi Pietarin suurilla tehtailla lakkoja, 
joita sotaväki kieltäytyi tukahduttamasta. Lakot 
laajenivat yleislakoksi. Valtakunnan duuma asetti 
väliaikaisen hallituksen keisarin sijaan. Sen ohella käytti 
valtaa Pietarissa työväen edustajien neuvosto. 
Vallanvaihtoa seuraavana päivänä 16.3.1917, vangittiin 
Suomen kenraalikuvernööri ja senaatin venäläinen 
varapuheenjohtaja. Eri puolueiden edustajista koottu 
valtuuskunta matkusti Pietariin neuvottelemaan 
Suomen aseman järjestämisestä. Väliaikainen hallitus 
palautti Suomelle entiset oikeudet muttei vahvistanut 
hyväksyttyjä yhteiskunnallisia uudistuslakeja. 
 
Uutisia vallankumouksesta alkoi Savonlinnaan saapua 
17.3.1917 lauantaiaamuna. Tiedot otettiin vastaan 
valtavan innostuneesti kaikissa kansalaispiireissä. 
Punaisia lippuja, viirejä, nauhoja, ruusukkeita nousi 
vapauden vertauskuvina esiin. Tsaarinkuvat hävisivät, 
poliisit luopuivat virkapuvuistaan ja poliisilaitoksen 
ylijohto siirtyi maistraatille. Santarmit riisuttiin aseista. 
Poliisipäällikkö vangittiin ja vietiin putkaan. Maistraatti 
pyysi Työväenyhdistystä auttamaan järjestyksen 
pidossa. Maanantaina 19.3. illalla järjestäytynyt työväki 
kokoontui Säämingin kunnanhuoneelle valtavaan 
kokoukseen, jossa oli läsnä noin 800 henkeä. 
 
Kokous päätti työväen pysyvän säännöllisesti työssä. 
Katukulkueista toivottiin pidätyttävän. Ellei se uusissa 
tilanteissa kävisi päinsä, vaadittiin ehdottoman hyvää 
järjestystä säilytettäväksi. Poliisipäällikkö vaadittiin 
vapautettavaksi, mutta häntä kehotettiin poistumaan 
paikkakunnalta. Muiden sortotoimiin syyllistyneiden 
selvittäminen jätettiin maistraatin avuksi valitun 
toimikunnan tehtäväksi. 
 
Keskiviikkona 21.3. tuli Savonlinnassa tiedoksi Venäjän 
väliaikaisen hallituksen manifesti, jolla palautettiin 
voimaan Suomen entiset oikeudet. Koko Savonlinna 
saapui juhlimaan tietoa Olavintorille. Kaupat, pankit, 
virastot ja koulut suljettiin. Työväenyhdistyksen ja 
ammattiosastojen lisäksi urheiluseurat, raittiusseura, 
liikeapulaisyhdistys, koulunuoriso kokoontui lippuineen 
torille. 
 
Sunnuntaina 25.3. järjestettiin kansalaisjuhla, katseet 
suunnattiin eteenpäin, vapaamman hallitusmuodon 
huumasta yhteiskunnalliseen uudistustyöhön ja sen 
välttämättömyyteen. 
 
Maaliskuun lopulla kokoontui Savonlinnan työväki, 150 
henkeä, Säämingin kunnanhuoneelle käsittelemään 
vaatimuksia olojen korjaamiseksi. Vaatimusten sävy oli 
jyrkentynyt. Työläisiä koetteli epäselvän tilanteen 
pitkittyminen ja pelko, että taas kerran työväkeä 
petettäisiin ja otollinen ajankohta luistaisi käsistä, kuten 
syksyllä 1905. 
 

 
Lisäksi elintarviketilanne oli vaikea, hinnat kohoamassa 
ja sortokauden virkamiesten asema pysyi jatkuvasti 
vahvana. Porvaripuolueet eivät kiirehtineet työväelle 
tärkeiden uudistusten toteutumista. 
 
Savonlinnan työväen asennoituminen hallitus-
kysymykseen oli sitä vastoin selkeä ja yksiselitteinen: 
 
”järjestäytynyt työväki hyväksyy sosialidemokraattien 
kuulumisen senaattiin” etenkin meneillään olevana 
murroskautena, kun oli toiveita yhteistyöstä eduskunnan 
kanssa. Eduskunta- ja hallitustyölle asetetuista keskeisistä 
vaatimuksista tuotiin esiin: 
1. Kieltolaki. 
2. Kunnallislain uudistamisen välttämättömyys. 
3. Elintarvikeasia. 
4. Torpparikysymyksen oikeudenmukainen järjestäminen 
sosialidemokraattien vaatimusten mukaisesti. 
5. Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. 
6. Vanhuus- ja työkyvyttömyyslain voimaan saattaminen ensi 
tilassa ja vähäosaisten vanhuuden turvaaminen yhteiskunnan 
kustannuksella. 
7. Työväen suojelulakien, 8 tunnin työpäivän ja 
tapaturmavakuutuksen laajentaminen kaikille ammattialoille. 
8. Wirkamieskysymyksen järjestäminen kaikessa 
laajuudessaan, palkka- ja eläkejärjestelyineen. 
 
Kahdeksan tunnin työpäivä toteutui Savonlinnassa 
kevään 1917 kuluessa lähes kaikilla ammattialoilla. 
Konepajalla ja maalarinalalla oli palkoista ja työajoista 
erimielisyyttä, mutta niitä koskeneet lakot selvisivät 
melko nopeasti. 
 
Savonlinnan työväenjärjestöjen 
eduskunta kesällä 1917 
 
Toiminnan tehostamiseksi, rivien tiivistämiseksi, 
järjestyksen säilyttämiseksi STY:n kuukausikokoukseen 
tuotiin esitys työväenjärjestöjen ja osastojen yhteisen 
neuvottelukunnan perustamisesta. 
 
Sunnuntaiksi 20.5. kutsuttiin Seurahuoneelle kokous 
asiaa harkitsemaan. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 
140 henkeä. Yksin minkään järjestön voimat eivät näin 
laajaan toimintaan riittäneet, minkä vuoksi ehdotettiin 
työväenjärjestöjen yhteisen eduskunnan perustamista. 
Kukin järjestö saisi 2 jäsentä ja 1 varajäsenen. 
Eduskunnalle annettaisiin täysi aloite- ja laaja 
toimeenpano-oikeus, voisi kutsua kokoon yhteisiä 
työväenkokouksia omasta aloitteestaan tai jonkin 
järjestön sitä vaatiessa. Savonlinnan työväenjärjestöjen 
eduskunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 
27.5.1917. Savonlinnan työväenjärjestöjen eduskunta 
kokoontui yleensä pari kertaa kuukaudessa. 
 
Alkuvaiheen vakavin kiista kaupunginvaltuuston kanssa 
oli Kylpylaitoksen ja Seurahuoneen anniskeluoikeudet, 
jotka valtuusto oli myöntänyt toukokuun lopulla. 
Työväen mielenosoitus kokoontui 15.6. kauppatorille 
vaatimaan anniskelukieltoa 20.6 mennessä. Lisäksi 
tuettiin elintarpeiden riittävyyttä lisääviä voimia ja 
kannatettiin venäläisen siviiliväestön poistamista 
kaupungista. Viljan tuhlaus oluttehtaalla päätettiin niin 
ikään ottaa selvitettäväksi. 
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Savonlinnan työväen ja virkavallan 
suhteet 
 
Savonlinnan kaupungin edustajien ja työväestön 
suhteet vaikuttivat kevätkesällä 1917 sopuisilta ja 
asiallisilta. Juridista saivartelua, pilkkaavaa 
kielenkäyttöä tai muodollisia tekosyitä työväen 
vaatimusten torjumiseksi ei julkisuudessa korostettu. 
Työväestö oli noussut varteenotettavaksi voimatekijäksi 
Savonlinnan kunnalliselämässä ja se pystyi käyttämään 
tätä asemaa määrätietoisesti ja vastuuntuntoisesti. 
Työväenjärjestöjen jäsenmäärä kasvoi ja Työväentalo 
kävi ahtaammaksi. Kesällä 1917 majoituslautakuntaa 
pyydettiin tyhjentämään se välittömästi, ”kuta 
väleemmin sitä parempi”. Heinäkuun lopulla talo saatiin 
taas kokonaan Työväenyhdistyksen omaan käyttöön. 
 
Valtalain kaataminen 
 
Työväenyhdistyksen kanta, kenelle kuului ylin valta 
Suomessa keisarin kukistuttua, oli ongelmaton ja 
yhdistyksen perinteidenkin mukaan itsenäisyyttä 
korostava: Venäjän väliaikaisella hallituksella ei katsottu 
olevan mitään oikeuksia puuttua Suomen 
lainsäädäntöön. Suomen sisäisten lakien ylin vahvistus 
kuului Suomen senaatille. Kysymys nousi jälleen 
kesällä 1917 ajankohtaiseksi. Korostettiin Suomen 
itsenäisyyttä siinä määrin, ettei laeille hankittu Venäjän 
väliaikaisen hallituksen vahvistusta, jolloin hyväksytyt 
tärkeät uudistukset viivästyisivät. Kysymyksen 
ratkaisemiseksi kiirehdittiin valtalakia, jolla korkein valta 
Suomessa määritellään Eduskunnalle ja Suomen 
itsenäisyys niin laajaksi kuin suinkin oli ajateltavissa. 
Valtalaki julistettiin 18.7.1917 perustuslain luonteisena 
kiireelliseksi äänin 165 – 27 ja hyväksyttiin äänin 136 – 
55. Lisäksi päätettiin äänin 104 – 86, ettei lakia lähetetä 
Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi. 
Sosialidemokraattinen Suomi oli julistautunut 
itsenäiseksi, mutta aliarvioi Venäjän väliaikaisen 
hallituksen aseman. Venäjän väliaikainen hallitus hajotti 
eduskunnan ja eduskunnan hajaantuessa ”lomalle” jäi 
Suomen itsenäistyminen siltä erää toteutumatta. 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksessä ei kevätkesän 1917 
jälkeen otettu kovin voimakkaasti kantaa valtiollisiin 
kysymyksiin. Huomio keskitettiin yhdistyksen sisäisiin ja 
paikallisiin asioihin. Elintarviketilanteen paheneminen 
vei huomion pois valtiollisista asioista. Tilanteen 
pahenemiseen vaikutti maanomistajien haluttomuus 
korottaa maatyöläisten palkkoja, jolloin maatyöt osin 
jäivät tekemättä. Venäjän väliaikaisella hallituksella ei 
myöskään ollut kiirettä viljatoimituksille – osaksi 
varmaan vastavetona Suomen itsenäisyys-
suunnitelmille. Keväällä hyväksytyn elintarvikelain 
mukaista tuotantoa ja varastoja ei voitu aukottomasti 
valvoa. Lisäksi tilannetta vaikeutti se, että 
elintarvikeasioista vastannut Wuolijoki muiden mukana 
erosi eduskunnasta eikä porvareilla ollut ammattitaitoa, 
asiantuntemusta eikä voimavarojakaan, ei ehkä 
kiinnostustakaan asianmukaiseen hoitamiseen. 
 
Syksy 1917 
 
Aineelliset edellytykset mielialojen kiristymiselle olivat 
mitä ilmeisimmät: elintärkeiden uudistusten viipyminen, 
nälkä ja porvariston liittoutuminen taas kerran 
ulkomaisen sortovallan kanssa. Tästä huolimatta 
Savonlinnassa valmistauduttiin lokakuun 1917 vaaleihin 
tavalliseen tapaan. Vaalien oikeutusta tai merkitystä ei 
asetettu kyseenalaiseksi. 

 
Syksyn 1917 eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraatit 
menettivät paikkojaan Maalaisliitolle ja uudelle 
kansanpuolueelle, mutta sai silti valtiopäiville 92 
kansanedustajaa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itä-Savo ei ilmestynyt joulukuun 7. päivänä 1917, mutta 
lauantaina 8.12. lehti raportoi rauhanneuvotteluista kahdessa 
sisäsivun parin palstan uutisessaan.  
 
Etusivulle rauhansanomat eivät Itä-Savossa kuitenkaan 
yltäneet. Paraatipaikaltaan lehti patisti itäsavolaisia 
valmistautumaan vuoden 1918 alkupuolella järjestettäviin 
kunnallisvaaleihin ja niiden ehdokasasetteluun. Uudet 
kunnallislait olivat muuttamassa kokonaan kunnalliselämän 
siihenastisen järjestelmän. 
 
”Vaan on joka kuntaan valittava kunnan eduskunta, 
kunnanvaltuusto”, uutisoi Itä-Savo 8.12.1917. 
 
Varallisuuteen perustuva ääniasteikko oli poistumassa ja 
jokaisella oli vaaleissa käytettävissään vain yksi ääni. 
 
Luokkavastakohdat kärjistyvät 
 
Keväästä 1917 alkaen, maatalouslakkojen ja 
kunnanvaltuustojen painostusuhan esiin nostamina, oli 
porvaristo alkanut koota omia suojeluskuntiaan. 
Virallisesti niihin pyrittiin saamaan mukaan kaikkia 
kansalaispiirejä, mutta johto kaikilla paikoilla oli tiukasti 
porvarien käsissä ja niiden puolueettomuuteen 
vastakohtien kärjistyessä oli yhä vaikeampi uskoa. 
Savonlinnassakaan työväen osallistuminen järjestyksen 
ylläpitoon ei kaikkia miellyttänyt, vaan 
suojeluskuntajärjestön pohjaa oli ryhdytty rakentamaan 
salaisesti jo toukokuusta 1917 alkaen. Keskeiseen 
asemaan Savonlinnan suojeluskuntahankkeissa tulivat 
Kyrönniemelle ja Lypsyniemelle perustettujen uusien 
tehtaiden, Itä-Suomen Kutomo Oy:n ja Konetehdas 
Oy:n toimihenkilöt. Enimmäkseen juuri muualta 
muuttaneina nämä saattoivat räikeästikin yliarvioida 
Savonlinnan työväen varallisuutta, jyrkkyyttä ja 
”punaisuutta”, josta paikkakuntalaiset eivät olleet 
huolissaan. Toiminnan päämajaksi muodostui Itä-
Suomen Kutomo Oy:n virkailijoiden yhteisasunto 
Huvilakatu 5:ssä. 
 
Elokuun lopulla perustettiin suojeluskuntaorganisaatio, 
jossa kaupunki oli jaettu viiteen piiriin. Salaiseksi aiotun 
hankkeen vuotaminen julkisuuteen johti joksikin aikaa 
toiminnan keskeytykseen, kunnes tulokkaiden 
kärsivällisyys ei lokakuussa enää riittänyt, vaan he 
perustivat tehdasalueille oman suojeluskunnan. 
Kaupunginvaltuusto tuli puuhaan virallisesti mukaan 
2.11. asettamalla erityisen valiokunnan. Valtuusmiehet 
pyysivät myös työväkeä mukaan suojeluskuntaan, 
mutta Työväenyhdistys ei nähnyt siihen edellytyksiä ja 
kieltäytyi. 
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Savonlinnasta muodostui Itä-Suomen suojelus-
kuntaliikkeen keskus. Paikallisen suojeluskunnan 
vahvuus oli marraskuussa 1917 noin 150 miestä ja 
tammikuun 1918 puolivälissä jo noin 400. Aseita oli 
pitkin kesää ja syksyä hankittu jatkuvasti mistä suinkin 
saatiin. Joulun tienoilla järjestettiin Savonlinnassa jopa 
suojeluskuntien päällikkökurssit, joihin osallistui 
puolisensataa miestä. 
 
Eduskuntavaalien jälkeen sosialidemokraatit eivät enää 
voineet luottaa eduskuntaenemmistöön. Yhtynyt 
oikeisto ajoi avoimesti kunnallislakien ja 8 tunnin 
työpäivälain hylkäämistä ja kävi Suomen oikeuksista 
kauppaa Venäjän väliaikaisen hallituksen kanssa. 
Porvarisenaatin elintarvikepolitiikan perinpohjainen 
epäonnistuminen lisäsi levottomuutta ja kärjisti 
luokkaeroja entisestään. 
 
Salaisten poliisikoulujen paljastuminen lisäsi paineita 
työväen itsepuolustuksen järjestämiseen. Hajanaiset 
valmistelut työväen järjestyskaartien luomiseksi saivat 
virallisemman luonteen Suomen ammattijärjestön 
valtuuston 20.10.1917 kiirehdittyä kaartien 
perustamista, mihin myös SDP:n puolueneuvosto pian 
yhtyi. Suomen ammattijärjestön päätöksen nojalla 
perusti Savonlinnan työväenjärjestöjen eduskunta 
26.10.1917 kaupunkiin työväen järjestyskaartin. 
Savonlinnan punakaartin päälliköksi tuli muurari 
Herman Moilanen. 
 
Vahvasti aseistautuneen valkokaartin vastapainoksi 
Savonlinnan punakaarti oli täysin aseeton. Savonlinnan 
tutkintotuomarin kanslian keväällä 1918 laatiman 
luettelon mukaan siihen kuului 87 miestä ja 
sairaanhoitoyksikköön, ”ambulanssiin” viisi naista. 
Punakaartilla oli lisäksi 40 km:n päässä tukenaan 
Putikon tehdasyhdyskunnan järjestyskaarti, jonka 60 
miehellä oli käytössään 15 venäläisvalmisteista 
sotilaskivääriä. Yhdessä nämä muodostivat 
Savonlinnan pataljoonan, jonka päällikkönä oli Putikon 
kaartin päällikkö, asemamies J.V.Johansson. 
 
Yleislakko 1917 Savonlinnassa 
 
Savonlinnan työväki yhtyi Suomen ammattijärjestön 
yleislakkoon heti tiedon saatuaan torstaina 14.11.1917. 
Tehtaat ja työpajat hiljenivät. Työväen miliisi piti yllä 
järjestystä ja onnistui jossain määrin taivuttamaan 
kauppiaita sulkemaan puotinsa ainakin osaksi päivää. 
Koulutyö keskeytyi loppuviikosta paria päivää 
aikaisemmin. Laivaliikennettä ympäristökuntiin ei 
pysäytetty ollenkaan. 
 
Lakon kannalta pahimmiksi ongelmiksi muodostui 
toisaalta Savonlinnan suojeluskunnan aseellinen 
vahvuus, toisaalta asemapäällikkö Öller, joka 
suojeluskuntaan luottaen kieltäytyi noudattamasta 
lakkokomitean päätöksiä. Lakon ulkopuolelle jääneessä 
puhelinlaitoksessa suojelukunta aidon tsaristisen 
urkintaperinteen mukaisesti salakuunteli puheluja. 
Lauantaina 16.11. merkittiin siellä Kososen selostaneen 
paikallista lakkotilannetta piirisihteeri Alex. Haloselle 
Mikkeliin: 
 
”… on vaikea noudattaa lakkojulistusta, sillä asetettu 
lahtarikaarti esiintyy vastustajana…” 
”asemapäällikkö aseelliseen pakotukseen nojaten lähettelee 
mielivaltaisesti junia lähiasemille”. 
 
Tilanteesta kuitenkin selvittiin rauhanomaisesti, kun 
Öller taipui liikenteen lopettamiseen ja lakkokin loppui 
tiistaina 19.11. 

 
Savonlinnan suojeluskunnan aseellinen vahvuus tuli 
lakkoviikon aikana selvästi esiin sen tehdessä kaksi 
retkeä Kangaslammille karkottamaan sinne 
Varkaudesta tulleita punaisia joukkoja. 
 
Näissä luokkavastakohtien kärjistymistä korostaneissa 
oloissa Suomen julistautuminen itsenäiseksi 6.12. ei 
herättänyt juuri mitään huomiota: 
 
”Kukaan ei tuntenut tarvetta kirjoittaa juhlarunoja, niin kuin 
maaliskuun vallankumoukselle olivat runoilleet niin porvarit 
kuin sosialistitkin. Riemuitsevia väkijoukkoja ei nähty 
Savonlinnan kaduilla, ei liioin juhlalippuja kantavia kulkueita 
eikä Olavintorilla ja Kauppatorilla pidetty kansalaiskokouksia.” 
 
Loppiaisen ”rangaistusretkikunta” 
 
Vuodenvaihde 1917 – 1918 sujui Savonlinnassa 
rauhallisesti, vaikka suojeluskuntalaisten 
Kangaslammin retket ja röyhkeä aseellinen 
esiintyminen lakon aikana olivatkin nostaneet työläisten 
kiukkua ja vaikka suojeluskuntien juuri jouluna 
 
”toimitetut upseeriharjoitukset ja niiden yhteydessä levitetyt 
huhut suojeluskaartin mahdollisesta joukkoesiintymisestä 
julkisuudessa kohottivatkin tuon kiukun huippuunsa” 
 
Loppiaisaattoaamuna, 5.1.1918 saatiin Savonlinnaan 
tieto, että sotilasjuna oli lähestymässä kaupunkia 
Elisenvaaran suunnasta, siis Punkaharjulta päin. 
Suojeluskunnan esikunta siirrätti lyseolla säilytetyt 
aseet jääkäri Wennerströmmin asunnolle 
Kyrönniemelle, ja junan yhä lähestyessä niitä ryhdyttiin 
kuljettamaan pois kaupungista. Itä-Suomen Kutomon 
(nyk. Schaumanin) kohdalla, ylikäytävällä asereki ei 
onnistunut välttämään sotilasjunan kohtaamista, mutta 
suojeluskuntalaisten rauhallinen esiintyminen – oman 
kertomuksen mukaan – hälvensi pahimmat epäluulot ja 
päästi heidät livahtamaan aseineen Haapalahteen. 
 
Sotilasjunan miehistönä oli pari-kolmesataa sotilasta 
Haminan ja Kotkan venäläisistä varuskunnista. 
Ilmeisesti sama ”rangaistusretkikunta” oli marraskuun 
lopulla vieraillut Kuopiossa. ”Saatuaan tiedon jollakin 
paikkakunnalla vallitsevasta työläisten sorretusta tilasta 
ja porvarien aseellisesta ylivallasta”, retkikunnan 
tehtävänä oli ”matkustaa paikkakunnalle moista 
asiaintilaa muuttamaan työväelle edullisempaan 
suuntaan. Iltaan mennessä sotilasjuna oli kuitenkin 
kääntynyt paluumatkalle, kun heidät oli vakuutettu, ettei 
kaupungissa ollut sellaisia levottomuuksia. 
 
Putikon asemamies Johansson sai junan kuitenkin 
kääntymään takaisin Savonlinnaan ja mukana oli tällöin 
Putikon 30 punakaartilaista. Loppiaisaamuna juna 
saapui perille, ja joukot miehittivät aseman, 
lennätinkonttorin, puhelinkeskuksen ja poliisilaitoksen. 
Suojeluskuntalaiset kokosivat ympäristöpitäjien 
joukkoja kaupungin lähistölle, mutta 
hourupäisimmätkään näistä eivät sentään uskaltaneet 
hyökätä aseellista vihollista vastaan. 
 
Punaisten toimet tähtäsivät suojeluskunnan aseiden 
löytymiseen. Lyseo tarkastettiin huolellisesti, samoin 
tuomiokirkko – kunnioittavasti päät paljastettuina. 
Kotietsintöjä suoritettiin. Viitisenkymmentä kansalaista 
vangittiin ja suljettiin Työväen taloon. Loppiaisiltana 
aloitettiin kuulustelut aseiden kätköpaikan 
selvittämiseksi. Aamuun mennessä kuulustelut olivat 
ohi ja vangit oli vapautettu. 
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Neuvottelukokouksessa suojeluskuntaa vaadittiin 
hajotettavaksi, aseita luovutettaviksi ja porvariston tuli 
luopua kostotoimista ja rangaistusvaatimuksista. 
Aamulla 8.1. päästiin sopimukseen. Aseet tuli luovuttaa 
Tottin torin kaivoon. Kaivo varustettiin kahdella lukolla, 
joista toinen avain annettiin valtuustolle, toinen työväen 
luottamusmiehille. Aseiden käytöstä päättämään piti 
kummankin osapuolen valita taholtaan kolme henkilöä. 
Porvaristo sitoutui olemaan vaatimatta edesvastuuta 
loppiaisen tapahtumista. Työväki irtisanoutui venäläisen 
sotaväen käytöstä ja lehdistöä kehotettiin pidättymään 
”harkitsemattomista ja sopimuskumppania loukkaavista 
sekä muutoinkin kiihottavista kirjoituksista”. Samana 
iltana ulkopuoliset asevoimat poistuivat Savonlinnasta. 
 
Sopimuksen täytäntöönpano näytti viipyvän uhkaavasti 
sotilaiden poistuttua. Porvaristolla ei enää ollut välitöntä 
painetta työväestölle tehtäviin myönnytyksiin. Kolmen 
päivän kuluttua sopimuksesta 11.1.1918 illalla, 
kokoontui lopulta suuri väkijoukko Tottin torille 
seuraamaan aseiden luovutusta. Punakaarti oli jostain 
onnistunut hankkimaan yhden kiväärin, jonka se luovutti 
kaivoon laskettavaksi. Valkoiset luovuttivat runsaista 
varastoistaan kuusi kivääriä ampumatarpeineen. 
Työläiset olivat heti selvillä siitä, että heitä oli (- taas -) 
petetty. Katuminen ei kuitenkaan enää auttanut. 
Valkoisten aseellinen ylivoima Savonlinnassa oli 
kiistaton tosiasia. 
 
Kansalaissota Savonlinnassa 
 
Tammikuussa 1918 mielialat kiristyivät entisestään. 
Kuin sattumalta samana yönä 27. – 28.1. sotatoimet 
alkoivat molemmilla tahoilla. Kesän mielenosoituksista 
suojeluskunta oli saanut vähäistä tekosyytä toimilleen ja 
omalta kannaltaan erittäin onnistuneesti pystyi 
naamioimaan sodan luokkaluonteen ”vapaussodaksi”. 
26.1. suojeluskunta riisui Pääskylahden kasarmeilla 30 
venäläistä sotilasta aseista. Suojeluskunnan 
esiintyminen kaupungin kaduilla teki täysin aseettoman 
punakaartin ja työväen aseman peräti turvattomaksi. 
Suojeluskuntalaisten käyttäytyminen Savonlinnassa 
kävi entistä röyhkeämmäksi, rauhallisia työläisiä 
pidätettiin ja estettiin menemästä töihinsä. Viimeiseksi 
jääneenä viestinään Savonlinnan punakaarti tiedotti 
tästä Putikkoon: 
 
”Savonlinnan pataljoonan päällikölle. 
Täällä Savonlinnassa on lahtarit ruvenneet käyttäytymään 
hävyttömän röyhkeästi. Warmoista lähteisgtä olemme saaneet 
tietää, että he Sortavalasta tullessaan ovat uhanneet riisua 
Putikkolaisilta aseet. Pyytämme tämän johdosta olemaan 
varuillaan heidän sotahyökkäyksiltään. Samoin he ovat täällä 
riisuneet aseet paikallisilta Wenäläisiltä sotilailta, yhteensä 37 
kpl kiväärejä ja 5.570 kpl patrooneja. Täällä lahtarit pitättäneet 
rauhallisia työläisiä työhön mennessään Wennerströmmin 
talon kohdalla maantiellä. 
Täällä on nykyisin huomattu lahtareilla käsipommeja kadulla 
kävellessään, käsissä, joiden säilytyspaikaksi on huomattu 
lyseo. Lahtarit käyttävät kovaa vartiostoa kadulla päivin sekä 
öin. 
Savonlinnassa 26. p:nä tammik. 1918. 
Kunnioituksella J.Pulkkinen 
Komppanian puolesta: H.Moilanen (päällikkö) Armas Huttunen 
(järjestäjä)” 
 
Savonlinnan punakaartin tiedot suojeluskunnan 
suunnitelmista piti paikkansa, mutta Putikkoon varoitus 
tuli liian myöhään. Jo samana päivänä näet 
Savonlinnan suojeluskunnan ”lentävä osasto” saapui 
junalla Putikkoon ja riisui sen järjestyskaartin aseista. 
Pataljoonan päällikkö, asemamies J.V.Johansson 
lähetettiin vangittuna Pohjanmaalle ja jäi sille tielleen. 

 
Valkoisten valta Savonlinnassa 
 
Aseettomina ja voimakkaammista teollisuusseuduista 
eristettynä Savonlinnan ja lähiseudun työläiset olivat 
täysin suojeluskunnan armoilla. Juho Kosonen pyrki 
edelleen hillitsemään epätoivoista työväestöä 
ryhtymästä laittomuuksiin. Hän julkaisi Keski-Savossa 
helmikuussa vetoomuksen, jossa kehotti työväkeä 
rauhallisuuteen: 
 
”Sen tähden niin järjestymätön työläinen käyttäköön järkeään 
ettei joutuisi osaltaan lisäämään toveriensa varsin vakavaa 
kohtaloa eikä itseään sellaiseen tilaan saattaisi”. 
 
Pian tämän jälkeen Kosonen ja muita työväen 
johtomiehiä vangittiin. Ensin heidät teljettiin lyseolle, 
sieltä siirrettiin Työväentalolle ja elokuvateatteri 
Edeniin. Savonlinnalaisten vangitsemisia ja vankien 
kohtelua selosti puoluetoimikunnalle kansalaissodan 
jälkeen viilaaja Janne Utriainen: 
 
”Wangitsemiset alkoivat tammikuun viimmeisinä päivinä 1918. 
Alkupuolella kohtelu tyydyttävä. Myöhemmin, eli toisin sanoen 
kuin Valkoisten asema vakiintui, kävi kohtelu aivan 
sietämättömäksi. Wankien kuulustelu yleensä hyvin raakaa. 
Siirtämisiä toimitettu Kuopioon, Mikkeliin ja Waasaan ja 
päinvastoin.” 
 
Sääminkiläisten osalta tilannetta kuvasi Toivo Halonen 
hieman yksityiskohtaisemmin: 
 
”Vankien kohtelu oli ensimmäisten vangitsemisien aikoina 
jokseenkin siedettävää, mutta jo helmik. loppupuolella kävi se 
erittäin huonoksi, ruoka oli jonkunlaista, mutta perin vähän, 
tutkinnoilla julmisteltiin; uhkailtiin aseilla e.m., asunto-olot 
huonot; alussa säilytettiin vangittuja S:linnassa lyseolla ja 
elävienkuv. teatterihuoneessa (”Eden”), joka oli valoton, kostea 
ja kylmä. Pieniin huoneisiin sullottiin paljon vankeja, niin että 
hädin tuskin mahtui pitkällään nukkumaan. Ilmainvaihtolaitteita 
ei ollut varsinkaan Eden vankilassa juuri nimeksikään. Lyseolla 
säilytettävät olivat hiukan paremmassa asemassa, he saivat 
toki päivällä akkunan kautta vaihtaa raitista ilmaa huoneeseen, 
joka oli vastemielistä sellaisille, jotka olivat arat vilustumiselle. 
Huvin vuoksi mainittakoon, että usein täytyi vankien kesken 
toimittaa äänestys akkunan avaamisen ja kiinnipitämisen 
välillä.” 
 
Kesäkuun lopulla siirrettiin kaikki poliittiset vangit 
Mikkeliin ja loput otettiin ”pakolla sotaväkeen” tai 
laskettiin vapaaksi. Kesäkuun lopussa ei Savonlinnassa 
enää ollut mielipidevankeja. Mutta aseettomuudesta ja 
sotilaallisesta vaarattomuudesta huolimatta 
Savonlinnan punakaartin tappiot nousivat vähintään 
yhtä raskaiksi kuin taistelutoimiin aktiivisesti 
osallistuneiden valkoistenkin. Useita punakaartin 
johtohenkilöitä teloitettiin Savonlinnassa helmikuun 
1918 lopulla ilman oikeuden päätöstä tai 
”kenttäoikeuden päätöksellä ilman tutkintaa”. 
 
Savonlinnan työväenliikkeen maltillisuus, viattomuus ja 
vaarattomuus ei säästänyt sitä toimintarajoituksilta 
kansalaissodan aikana eikä sen jälkeen. Oma toimitalo 
saatiin takavarikosta kesäkuussa 1919. Kokouksia oli 
pidetty Jyryn huoneistossa, joten talon vapautuminen 
oli järjestöväelle merkkitapaus: 
 
” Yhden ainoan illan rivakalla työllä toimitettiin talossa 
välttämätön suursiivous, ja jo helluntaina saatettiin viettää 
tupaantuliaisjuhla. Se hetki oli varmaankin monen työläisen 
mielestä järjestötoimintansa merkillisin ja mieleenpainuvin. 
Saada vielä astua oman orren alle, kuten kotiinsa konsanaan - 
- ” 
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Vakiintuvaa toimintaa vähin voimin noin 
1919 - 1927 
 
Jo maailmansodan aikana 1914 – 1917 elintarpeiden 
niukkuus ja jyrkkä hintojen nousu olivat tehneet 
vähävaraisten ihmisten toimeentulon vaikeaksi ja 
puutteelliseksi. Kansalaissodan tappio pahensi 
aineellista puutetta entisestään. Vaikeinta oli kesällä 
1918 vankileireillä, joihin vielä alkukesästä haalittiin 
lisää väkeä punaisten hallussa olleilta alueilta. 
Enimmillään vankileireillä oli runsaat 80 000 vankia. 
Ruokaa näille ei annettu juuri nimeksikään. Niukka ja 
puutteellinen ravinto piti työläiset ja varsinkin 
vankileireillä olleet erittäin heikossa kunnossa. Työläiset 
olivat täysin vailla perustuslaillisia oikeuksiaan, 
oikeiston mielivallan armoilla. Työväentalot ja 
työväenjärjestöjen omaisuus oli mielivaltaisesti 
takavarikoituna eikä mitää takeita tulevaisuuudesta 
ollut. Tuotannon ja ulkomaankaupan voimistuminen 
lähivuosina ei tältä pohjalta kovinkaan pian päässyt 
näkymään työläisten elintason kohoamisena. 
 
Kansalaissodan jälkeen järjestötoiminnassa korostui 
sodan vaurioiden lievittäminen ja paikkaaminen. 
Työväen toimeentulon turvaaminen, oikeussuojan 
palauttaminen ja poliittisten vankien vapauttaminen 
pysyivät lähivuosina STY:ssäkin tärkeinä tavoitteina. 
 
Kurjuuden keskellä kuitenkin yritettiin valmistautua 
kevään 1919 eduskuntavaaleihin. Moni entinen 
kansanedustaja ei enää ollut käytettävissä tai oli vielä 
vankileirillä. Kerimäkeläinen J.F.Tolonen oli 
käynnistänyt kuitenkin keskustelut edustajaehdokkaista 
vankileirin ”murjussa” keväällä 1918: 
 
”- - sieppasin - - mielestäni luotettavimman – oikein jämerän 
miehen – käsipuolesta kiinni ja vein eräälle ylinnä olevalle 
makuulavetille. Siellä aloin hänelle luottamuksellisesti puhua 
vaalien valmistelusta. - - hän arveli minun pääni joutuneen 
sekakuntoon. – Minä taas selitin, ettei päässä ole mitään 
vikaa. Se on vain tämän ajan parhaita. 
- Sano mutisematta, eikö teidän suuressa kunnassanne ole 
sopivaa. 
- Milloinka niitä sinun mielestäsi tarvittaisiin? Kaveri kysyi. 
- Ennen ensikevään näitä aikoja, kuinka hullulta se 
tuntuneekin. 
Toinen purskahti aivan ilmielävään nauruun. 
- Olen tullut siihen käsitykseen, että sinulle tulee jäämään 
kaikki oikeudet, jonka vuoksi tulen aikanaan sinusta tekemään 
ehdokasehdokkaan. Sano mistä saadaan toinen. 
- Se tulee sinusta, koska sanot pääseväsi täältä aivan pelkällä 
säikähdyksellä. 
- Tässä tapauksessa meillä on jo kaksi. 
- Montako niitä tarvitaan? 
- Tästä piiristä menee läpi todennäköisesti 6 meikäläistä. 
Tämä summa olisi hyvä saada nyt jo tietoon. Lisäehdokkaiden 
etsiminen on aina sitten ajallansakin helppoa. - - ” 
 
Savonlinnan Työväenyhdistys ei ehtinyt vaikuttaa 
ehdokasasetteluun. Myöskään kiireesti koolle kutsutulla 
piirikokouksella ei ollut liikaa ehdokkaita tarjolla. 
 
Lähtökohdat 1919 eduskuntavaaleihin olivat vaikeat. 
Suurin osa aktiivisinta kannattajakuntaa oli kuollut, 
paennut tai muuten jäänyt syrjään. Piirilehteä ei ollut. 
Piirillä ei ollut rahaa. Sosiaalidemokraattien vaalijulistus 
”Sorron yöstä nouskaa” oli sävyltään hyvin jyrkkä. 
Monin paikoin levittäjät saivatkin sakkoja tai vankeutta: 
 
”Puolueen vaalijulistuksen levittämisestä tuomittiin 12 henkilöä 
50 markan sakosta alkaen aina 10 kuukauden linnatuomioon 
asti.” 
 

 
Puutteellisesta ja vaikeasta vaalityöstä huolimatta 80 
edustakuntapaikkaa antoi sosiaalidemokraateille uutta 
uskoa tulevaisuuteen. Kuningasmielinen oikeisto kärsi 
vaaleissa tuntuvan tappion, mikä teki lopun 
kuningashaaveista. Oikeiston tappion jälkeen valta 
siirtyi keskustaporvareille. Tavoitteidensa läpiajamiseen 
nämä tarvitsivat eduskunnassa sosialidemokraattien 
tukea. Tämä antoi SDP:lle mahdollisuuksia joidenkin 
tavoitteidensa toteuttamiseen, keskustaporvarien 
ehdoilla, luonnollisesti. Tältä pohjalta uudistettiin monia 
työlakeja työläisten eduksi sekä korjattiin 
köyhäinhoitolakia ja pakollista tapaturmavakuutusta. 
Torpparilailla monine täydennyksineen poistettiin 
yhteiskunnasta vaarallisin vallankumouspesäke ja 
lievennettiin kaikkein pahimpia epäkohtia. Säännöstelyä 
jatkamalla estettiin työläisten elinehtojen romahtaminen 
aivan kestämättömäksi. Keskustasuuntausta Suomen 
politiikassa kesti 20 –luvun alkupuolelle saakka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrönsalmen rautatiesillan uudelleen maalaajat vuonna 1919. 
Silta valmistui 1908. 
 
STY:n linja ja järjestöjen herääminen 
 
Kansalaissodan jälkeen Savonlinnan Työväenyhdistys 
otti kantaa moniin ajankohtaisiin asioihin. Heinäkuussa 
1919, presidentinvaalin aattona esitettiin: 
”sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle toivomus, ettei 
nykyinen valtionhoitaja G. Mannerheim ainakaan tulisi 
valituksi.” 
 
Syyskuussa 1919 korostettiin Neuvostoliiton kanssa 
solmittavan rauhansopimuksen välttämättömyyttä: 
”- - rauhankaipuu on sanomattoman suuri työväen 
keskuudessa ja - - rauha Neuvosto-Venäjän kanssa katsottiin 
aivan välttämättömäksi, koska silloin kauppa pääsisi elpymään 
Wenäjän kanssa, josta me saisimme sitten välttämättömiä 
elintarpeita ja tarveaineita.” 
 
Monissa kannanotoissa STY kiinnitti huomiota 
erityisesti punavankien asemaan ja kohtaloon. 
Wäänäsen aloitteesta lähetettiin jouluksi 1919 
jouluonnittelu ja rohkaisukirje STY:n jäsenelle 
O.Toivaselle vankilaan, jossa hän edelleen oli 
valtiollisista syistä tuomittuna. Samalla lausuttiin jyrkkä 
paheksunta kolmelle sosialidemokraattiselle 
kaupunginvaltuutetulle, jotka olivat puoltaneet 1000 
markan myöntämistä porvarien itsenäisyysjuhliin: 
”vaikka ei työväestö nauti lähimainkaan niitä etuja ja oikeuksia 
kuin vapaan maan kansalaisten tulisi sekä että suuri osa 
työväestöstä saa vielä kitua syyttömästi vankilan komeroissa.” 
 
Suuntataistelu ja uudistunut yhdistyslaki vaativat 
muutoksia puolueen ja perusosastojen sääntöihin. 
Vuoden 1919 aikana niitä voimakkaasti uudistettiinkin. 
Lokakuussa 1919, ennen joulukuun puoluekokousta, 
STY:n vanhat ja uudet säännöt lähetettiin 
puoluetoimikunnan tarkastettaviksi. Uudet säännöt 
hyväksyttiin marras-joulukuussa 1919. Niiden jälkeen 
1919 puolella STY myös rekisteröitiin. 
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Uudistettujen puoluesääntöjen kauaskantoisimpia 
kohtia oli määräys, että ammattiosastot saattoivat jäädä 
työväenyhdistysten alaosastoiksi vain, jos niiden kaikki 
jäsenet olivat puolueen jäseniä. Ammattiosastojen 
ohella myös Naisosasto itsenäistyi. Eroaminen STY:stä 
ei välittömästi muuttanut niiden asemaa 
Työväenyhdistyksessä. Ne jatkoivat toimintaansa 
Työväentalolla entisin vuokraehdoin. 
 
Vuonna 1921 ammattiosastojen yhdyssiteeksi 
perustettiin Savonlinnan Ammatillinen Keskusneuvosto. 
Ammatillisia keskusneuvostoja perustettiin maahan 
kaikkiaan noin 30 paikkakunnalle. Lähes kaikissa niistä 
kommunistit saivat enemmistön. Kommunistien 
suunnittelemat ”tuotannon valvonta” –tavoitteet 
hyväksyttiin niiden toimintaohjeiksi kevätkesällä 1921, 
joskaan kirjaimellisesti niitä ei pantu käytäntöön. 
Savonlinnassa keskusteltiin ”uusista toimintatavoista” 
ainakin Laitaatsillassa tammikuussa 1922. 
 
Koko maassa vasemmistosuuntaus pääsi ensin vallalle 
nuoriso- ja naisliikkeissä, jo vuoden 1919 aikana. 
Savonlinnan Työväenyhdistyksessä erimielisyydet 
tulivat julki Sos.dem. Naisyhdistyksessä vuoden 1921 
alussa. STY:stä 1920 itsenäistyneen Naisyhdistyksen 
vuosikokouksessa yhdistys jakautui kahtia ja 
sosialidemokraatit perustivat oman yhdistyksen, jonka 
nimeksi tuli Uusi Sos.dem. Naisyhdistys. 
 
Työläisnuoriso-osastojen luku- ja jäsenmäärä kasvoi 
nopeasti 1910 –luvun alussa. Vuonna 1911 oli 
Savonlinnan osaston lisäksi perustettu neljä muuta 
nuoriso-osastoa ja piirin jäsenmäärä oli miltei 
nelinkertaistunut entisten neljän osaston 70:stä 
250:een. Ensimmäisenä sos.dem. järjestönä 
nuorisoliitto joutui syyskuussa 1919 kokonaan vasem-
mistolaisten valvontaan. Savonlinnan Nuorisopiirin 
jättäydyttyä vasemmiston valvontaan joutuneen 
nuorisoliiton ulkopuolelle, perusti liittotoimikunta 
Mikkeliin rinnakkaispiirin. Samaan aikaan Savonlinnaan 
perustettiin toinenkin sos.dem. nuoriso-osasto ja 1922 
Järjestönuorten varhaisnuorisotoiminta. 
 
Työväenliikkeen suuri unelma, kieltolaki, saatiin 
kymmenvuotisin ponnisteluin lopulta hyväksytyksi ja 
voimaan 1919. Kansalaissodan jälkeisissä puutteen ja 
ahdingon oloissa lain voimaanastumista ei Savonlinnan 
Työväenyhdistyksessä liiemmin juhlittu. Suomen 
Sos.dem. Raittiusliitto oli keväällä 1920 vasemmiston 
vaatimuksesta muuttanut nimensä Suomen Työväen 
Raittiusliitoksi, ”jotta molempien aatesuuntien 
kannattajat voisivat paremmin kokea sen omakseen”. 
STY oli liittymässä liittoon keväällä 1924. 
Työväenliikkeen eri suuntien vastakohtaisuudet ja 
porvarien hyökkäykset kommunisteja vastaan 
voimistuivat. STY perui liittymisensä raittiusliittoon ja 
perusti toukokuussa 1925 lasten raittiusjärjestön 
Savonlinnaan. Sen nimeksi otettiin 1927 lopulla ”Valo”. 
Samoihin aikoihin perustettiin myös Savonlinnan 
Sos.dem. Työväen Raittiusjärjestö ”Taisto”. 
 
Sosialistien kannatus Savonlinnassa oli keskittynyt 
erityisesti Miekkoniemelle. Vasemmistojärjestöjen 
lisäksi sinne perustettiin 1922 Miekkoniemen 
Työväenyhdistys. Työväenyhdistys lakkautti toimin-
tansa toukokuussa 1925 liityttyään kommunistiseksi 
tuomittuun Suomen Sosialistiseen Työväenliittoon. 
Vasemmistojärjestöt ryhtyivät kesällä 1926 
rakentamaan Miekkoniemelle työväentaloa, Ilolaa. 
Ilolassa toimi oma näyttämö, urheiluseuraksi 
perustettiin Miekkoniemen Jyske. Myös monet 
ammattiosastot siirtyivät Ilolaan. 

 
Nais- ja nuoriso-osastojen toimesta perustettiin myös 
opintokerhoja, STY:lle oma kirjasto ja lukusali. Laulu- ja 
soittoesitykset olivat paljolti yksityisten harrastajien 
varassa. STY:n näytelmäseura ja Nuorten Näyttämö 
pyrkivät jatkamaan toimintaansa kansalaissodan 
jälkeen heti kun mahdollista.  
 
Jyryn irtautuminen kansalaissodan jälkeen STY:stä 
itsenäiseksi seuraksi ei käytännössä muuttanut sen 
suhteita työväenyhdistykseen. Jyryn lisäksi toimi 
Työväentalolla myös TUL:n Etelä-Savon piirijärjestö. 
Jyryn toimintaan tuli 20 –luvulla mukaan uintia, 
nyrkkeilyä ja palloilua. Painopiste oli kuitenkin edelleen 
voimistelussa, painissa ja jopa näitäkin enemmän 
hiihdossa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jyryn miesvoimistelijat 1920 –luvulla. 
 
Teollistunut Savonlinna 
 
Venäjän vallankumous katkaisi liikeyhteydet Pietariin. 
Savonlinna jäi syrjään valtakunnan vilkkaimmilta 
kauppaväyliltä. Rautatien valmistuminen sai kuitenkin 
vireille teollistamishankkeita, joita ei enää peruttu. 
 
Itä-Suomen Kutomon kaavaillun puuvillatehtaan 
paikalle valmistui 1921 vaneeritehdas. Ympäristön 
runsaat koivumetsät sopivat raaka-aineeksi. Tehtaalla 
oli 20 –luvulla 300 – 400 työntekijää. Lypsyniemelle oli 
1917 – 1918 rakennettu konepaja. Pian se kuitenkin 
joutui vaikeuksiin. Tällöin suurin asiakas, W.Gutzeit & 
Co. osti sen 1922 ja jatkoi toimintaa Oy Lypsyniemen 
Konepajana. Työntekijöitä konepajalla oli parisataa. 
Vuonna 1920 Laitaatsiltaan rakennettiin samalle yhtiölle 
lotjaveistämö. Uittokausien ulkopuolella 1920 – 38 siellä 
valmistettiin toistasataa alusta. Savonniemen konepaja 
jatkoi laivojen, höyrykoneiden ja –kattiloiden korjausta 
ja valmistusta. Enimmillään se työllisti 20 –luvulla 20 – 
30 työntekijää. Pienempiä metallialan yrityksiä olivat 
1917 perustettu Pääskyniemen konepaja, Albin 
Tynkkysen valimo ja korjauspaja sekä vuodesta 1924 
Jalmari Huopaisen autokorjaamo. Savolan sahaa 
laajennettiin 1927, vaikka maa-alueen ahtaus rajoitti 
sen kehittämistä. Enimmillään sahalla oli 
viitisenkymmentä työntekijää. Emil Tannisen höyrysaha 
toimi Kyrönniemellä 20 –luvun lopulle asti. Leonard 
Lemolan Savonlinnan Puunjalostustehdas Oy ja R. 
Rouheen Kotilahden puunjalostustehdas aloittivat 1929. 
 
Viljan saannin loputtua Venäjältä, perustettiin elokuussa 
1918 Savo-Karjalan Mylly Oy. Sen toiminta kesti 
nelisen vuotta. Elokuussa 1927 tukkukauppias Alpo 
Jordan rakennutti Haislahteen nelikerroksisen myllyn. 
Sinne tuli toistakymmentä työntekijää. Muuta 
elintarviketeollisuutta jatkoivat Savolan mylly, apteekin 
vesitehdas sekä panimo. Oluttehtaalla työskenteli yli 
parikymmentä työntekijää. Itä-Savon Osuusliike perusti 
1922 oman leipomon, jopa pian laajeni leipätehtaaksi. 
Myös E.A. Kuutin leipomo laajeni. Aleksander Kaljun 
Savonlinnan makkaratehdas aloitti 1924. 
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Osuusmeijeri perustettiin 1921 ja saman tien sen 
toimintaa laajennettiin Savonlinnan seudun osuusliike 
Tuote r.l:ksi. Liike aloitti toimintansa tyttökoulun 
alakerrassa Puistokadun ja Olavinkadun kulmassa. 
Oma nelikerroksinen meijeri- ja toimistorakennus 
valmistui 1926. 
 
Savonlinnan nopea teollistuminen kansalaissodan 
jälkeen ei yht’äkkiä muuttanut työläisten ja työnantajien 
suhteita työpaikoilla. Kaupungin työnantajat eivät juuri 
kuuluneet työnantajajärjestöihin. Metalliteollisuuden 
raskaat lakot ja työsulut 20 –luvulla näkyivät 
Savonlinnassa lähinnä kohonneina jäsenmaksuina, ei 
ansionmenetyksinä. Joitakin paikallisia sopimuksia 
Savonlinnassakin tehtiin. Vaikka työsulut ja –seisaukset 
eivät häirinneet Savonlinnan metalliteollisuuden 
tuotantoa, rasitti töiden kausiluontoisuus niiden 
kannattavuutta. 
 
Porvarien ylivalta jatkuu kaupungissa 
 
Porvarivoimien uudelleen ryhmittyminen luokkaetujen 
pohjalta tapahtui Savonlinnassa yhtä nopeasti kuin 
muuallakin maassa. Savonlinnan nuorsuomalaiset 
samaistuivat kuningasmieliseen sahaporvaristoon ja 
liittyivät kokoomukseen. Tämä aiheutti jyrkkiä 
muutoksia paikallisten sanomalehtien toimitussuhteisiin 
ja linjavalintoihin. 
 
Vanhasuomalaisten voimin vaivoin pystyssä pysynyt 
sanomalehti Savolainen muutettiin kansanpuolueen 
äänenkannattajaksi lokakuussa 1917. Samalla lehden 
nimeksi otettiin Itä-Savo. Loppuvuodesta 1926 
edistyspuolueen tunnuksista alettiin luopua ja 
tammikuussa 1927 Itä-Savo siirtyi Maalaisliiton 
äänenkannattajaksi. 
 
Keski-Savoa julkaisseet nuorsuomalaiset yrittivät saada 
Itä-Savosta osake-enemmistöä haltuunsa. Enemmistöä 
ei saatu, mutta Itä-Savon päätoimittaja saatiin. 
Lokakuussa 1919 Keski-Savon suunnanmuutos 
katsottiin niin merkittäväksi, että lehden nimi muutettiin 
Savonmaaksi ja samalla lehti sitoutui kokoomuksen 
äänenkannattajaksi. 
 
Kunnallisvaalit pidettiin Savonlinnassa 4.12.1918. 
Valtuustoon valittiin 24 edustajaa. Sosialidemokraatit 
saivat neljäsosan äänistä, kuusi paikkaa. Porvarien 
paikoista kokoomus sai 14 ja edistyspuolue 4. 
 
Työväen edustajien asema kaupunginvaltuustossa 
kansalaissodan jäljiltä kärjistyneessä ilmapiirissä ei ollut 
helppo. Kokemuksia ryhmätoiminnasta tai yhteistyön 
valmistelusta vastustajien suuntaan ei juuri ollut. Aluksi 
esiintyminen oli hapuilevaa ja epäyhtenäistä. Hajaääniä 
annettiin usein. J.Kososen esityksestä STY vaati ennen 
kokouksia pidettäväksi ryhmäneuvotteluja, ”jotta ryhmä 
voisi esiintyä yhtenäisesti ja asiallisesti”. V.Väänäsen 
aloitteesta taas vaadittiin ryhmää pysymään ”jyrkästi 
työväen etujen kannalla tai ilmoittamaan selvästi 
eriävän mielipiteensä”. 
 
Useimmissa lautakunnissa työväen edustajien asema 
oli yhtä huono kuin valtuustossakin. Erityisesti työväkeä 
kiinnosti ”vaivaishoito”- ja elintarvikelautakuntien asiat. 
Elintarvike- ja työllisyyskysymyksiä oli vuonna 1917 
totuttu käsittelemään Työväenyhdistyksessä ja 
kansalaiskokouksissa. Samalta pohjalta niitä otettiin 
uudelleen esille pari kertaa 20 –luvun taitteessa ja 
vaadittiin asianomaisia lautakuntia ajamaan eteenpäin 
Työväenyhdistyksen vaatimuksia. 
 

 
STY:n rakennushankkeet 
 
Vuoden 1919 lopulla valittiin toimikunta 
suunnittelemaan Työväentalon korjauksia tai uuden 
ostoa. Rakennustoimikunta katseli talohuutokauppoja, 
mutta talot olivat joko liian kalliita tai menivät nopeasti 
kaupaksi niin, ettei ostosuunnitelmia ehditty yksilöidä. 
Ammattiosastojen jouduttua eroon Työväenyhdistyk-
sestä, siirtyivät rakennustoimikunnan tehtävät 
johtokunnasta valitulle talousvaliokunnalle, joka selvitti 
kesällä 1923 talon ja tontin ostoa tai muutospiirustuksia 
olemassa olevalle. Talvella 1924 rakennusmestari R. 
Rosengrenilta tilattiin uuden työväentalon piirustukset 
näyttävällä tornilla, joka haluttiin Koulukadun päähän. 
Työväentalon korjaus- ja rakennussuunnitelmien ohella 
välittömänä syynä lainanottoon olivat kesäsiirtolan 
vuokraus ja rakennustyöt sekä oman moottoriveneen 
osto. 
 
Toiminnan alkuvuosista lähtien STY oli kesäisin 
viettänyt kokouksia ja juhlia luonnon helmassa 
erityisesti Kaupin-, Uuraan- ja Simunansaarissa. 
Syksyllä 1919 keskustelua käytiin Sireenisaaren ja 
Kreitonsaaren vuokraamisesta. Syyskesällä 1921 
anottiin Mallatsaarta vuokralle 50 vuodeksi ”työväen 
virkistyspaviljongin rakentamista varten”. 
Rahatoimikamari ei suostunut vaan esitti vaihtoehtoisia 
vuokrauskohteita. Toukokuun 1922 lopulla katsottiin 
Mustasaari Punkaharjun reitin varrelta sopivimmaksi. 
Helmikuussa 1923 yhdistyksen puheenjohtaja 
allekirjoitti vuokrasopimuksen. Keväällä 1924 
järjestettiin rakennussuunnittelukilpailu ja rakennustyöt 
saatiin päätökseen suurimmalta osin vuonna 1924. 
Kulkuvaikeudet hidastivat paviljongin käyttöönottoa ja 
kesällä 1925 kuljetuksiin vuokrattiin K. Sutisen ”Perho” 
–alus. Toukokuussa 1926 ostettiin ”siro ja 
käytännöllinen venhe” moottorilla, M/S Mustasaari. 
Moottorin käyttöä varten laadittiin tarkat käyttöohjeet. 
Lisävarusteiksi hankittiin mm. ”tolppa hylsiä”, 
”pislaakeja”, ”hinauslaitteet” ja ”suvikatto”. Kesäksi 1927 
moottorin käyttöön hankittiin puhelin, jota talvisin 
vuokrattiin yleensä teatterinjohtajalle. 
 
Mustasaaren avajaisia vietettiin helluntaina, 
toukokuussa 1925. Avajaisjuhlan lisäksi vietettiin 
kesällä perinteistä kokkojuhlaa juhannuksena Jyryn 
kanssa Kaupissa ja Mustasaaressa, yhdessä nais- ja 
nuoriso-osaston ja teatterin henkilökunnan kanssa 
rantakala- ja perhejuhlaa sekä 12 muuta juhlaa, lähinnä 
tansseja. 
 
Kesällä 1925 saareen teetettiin 30 pöytää, hankittiin 
ravintolaan astiastot ja pöytäliinat sekä ikkunoihin 
verhot. Kaivon ja sähköjen saanti siirrettiin tuleville 
vuosille. Kesällä 1925 paneuduttiin erityisesti 
urheilukentän raivaukseen ja rakentamiseen. Runsaan 
viiden vuoden ajan Mustasaaren urheilukenttä oli 
Savonlinnan ainoa. Jyry osallistui kentän 
kunnostukseen ja ylläpitoon aktiivisesti. Vuoden 1926 
rakennustyöt painottuivat uimalaitoksen rakentamiseen. 
Kesällä 1926 saareen hankittiin huvilasänkyjä, 
pesukomuutteja ja pyykkipata. Saarelle suunniteltiin 
oma lippukin, jossa punaisella pohjalla luki valkoisin 
kirjaimin Mustasaari. Saari oli nyt valmis monipuoliseen 
virkistyskäyttöön. TUL:n Etelä-Savon piiri ja Jyry 
järjestivätkin siellä vuosittain voimisteluohjaajakursseja, 
urheilujuhlia ja kilpailuja. Ammatillisen keskusneuvoston 
työnjuhlat vietettiin Mustasaaressa, samoin 
naisyhdistyksen punaorpojuhlat ja STY:n ja Jyryn 
yhteiset kokkojuhlat. 
 


