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Terrorin uhasta nousuun 
1927 – 1937 
 
 
Aineellisen perustan vahvistaminen 
 
Kun vasemmistoradikaalit rakensivat omaa työväen-
taloaan Miekkoniemelle, myös sosialidemokraattien 
keskuudessa eli toive tilavammasta työväentalosta. 
Lokakuussa 1926 rakennussuunnitelmien käsittelyä 
siirrettiin odottamaan tilinpäätöksen selviämistä. 
Vuoden 1926 lopulla kuitenkin tarjoutui tilaisuus toisen 
talon ostamiseen paremmalta paikalta, nykyisen 
Kisalinnan paikkeilta: 
 
”2§. Johtokunnan ehdotuksesta päätti yhdistys ostaa räätäli P. 
Salmisen konkurssipesälle kuuluvan talon ja tontin Olavinkatu 
No 11 jos siihen on mahdollisuutta myyntitilaisuudessa. Hinta 
saa nousta korkeintaan Smrk 210.000. Asia jäi johtokunnan ja 
sen määräämien huoleksi.” 
 
Helmikuun alussa 1927 talo ostettiin STY:lle 205 000 
markalla. Ostetun talon kerrotaan kuuluneen aikoinaan 
STY:n keskeiselle perustajajäsenelle, kauppias Antti 
Seppäselle. Talo pidettiin edelleen asuin- ja 
liikekäytössä. Entiset vuokralaiset saivat jatkaa siellä 
asumista ja toimintaansa. Talosta laskettiin 10 
vuodessa saatavan: 
 
”vuokria siksi paljon, että talo kannattaa purkaa, jonka jälkeen 
hyvällä liikepaikalla oleva tontti vastaa jäljelle jääneen 
pääoman.” 
 
Taloudelliset suunnitelmat toteutuivat likimain 10 
vuodessa, mutta uuden talon rakentamiseen päästiin 
vasta 30 vuoden kuluttua. Talon osto ja Mustasaaren 
rakennustyöt yhdessä lähestymässä olleen pula-ajan 
kanssa veivät Työväenyhdistyksen talouden todella 
tiukoille. Kiinteistöjen korjaustöihin ei ollut varaa. 
 
Joukkovoiman vahvistusta 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen jäsenmäärä laski 
90:stä 45:een. Helmikuun 1926 puoluekokouksessa 
perin pohjin uudistunut puoluetoimikunta ryhtyi 
epäkohdan korjaamiseksi järjestämään erityisiä 
jäsenhankintaviikkoja. Savonlinnassakin paneuduttiin 
jäsenhankintaan innolla. Onnistumista auttoi sekin, että 
työllisyys oli tuolloin Savonlinnassa hyvä. Puistokadun 
koulu ja kivinen satamarakennus oli valmistumassa. 
Jäsenhankintaviikon aikana syksyllä 1926 STY:hyn 
liittyi peräti 18 uutta jäsentä. STY:n jäsenmäärä saatiin 
nousemaan useaksi vuodeksi 60:een, mutta 
rahanpuute johti omalta osaltaan siihen, että se 
vakiintui 40:een 20 –luvun lopulla. 
 
Jäsenten vaikutusmahdollisuuksia pyrittiin 1926 myös 
laajentamaan pelkästä eduskuntatyön seurannasta ja 
järjestövelvollisuuksien hoitamisesta suoranaisempien 
kannanilmaisujen suuntaan. Joukkokokouksien 
aiheeksi valittiin kouriintuntuva verotuskysymys. 
 
”Savonlinnan ja Säämingin vähävaraisten 
veronmaksajain kokous 17.10.1926 Savonlinnan 
Työväentalolla.” 
 
Paikalla oli noin 50 osallistujaa. Kokousta oli valmisteltu 
rinnan jäsenhankintajärjestelyjen kanssa parin viikon 
ajan. 

 
Jäsenhankintaa jatkettiin määrätietoisesti 20 –luvun 
lopulla. Syksyllä 1928 STY järjesti yksinään yhden ja 
Jyryn kanssa kolme jäsenhankintailtaa. Vuoden 1929 
alussa toimintaa jatkettiin ”Kaikki mukaan” –
opintokerhoissa. Ponnisteluista huolimatta jäsenmäärä 
ei enää noussut. Jäsenistä oli vuonna 1932 
teollisuustyöväkeä 25, rakennustyöväkeä 14, 
maanviljelijöitä 1 ja perheenjäseniä 5, joten 
jäsentaustaltaan yhdistys oli hyvin korostuneesti 
nimensä mukaisesti työväenyhdistys. Naisia 45:stä 
jäsenestä oli viisi. 
 
STY:n järjestöyhteydet 
 
Arpajaiset järjestöjen rahanhankintakeinona yleistyivät 
20 –luvun puolivälissä. Savonlinnaan otettiin 
myytäväksi Inhan, Pertunmaan, ”Voikan” (= Voikkaan) 
ja Forssan työväenyhdistysten arpoja. Moinsalmen 
TY:lle myytiin keväällä 1921 Työväentalon entiset 
istuimet puoleen hintaan, 20 mk/kpl. Erityisen vilkkaaksi 
muodostui työväen näyttömöiden välinen yhteistyö. 
Savonlinnassa vierailivat mm. Viipurin, Enson, 
Simpeleen sekä Porin työväen näyttämöt. Keväällä 
1923 Savonlinnan Työväen Näyttämö liittyi Työväen 
Näyttömöiden liiton Sortavalan piiriin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vapaus –lehden toimitalon hankkimiseksi 1923 
perustetusta Mikkelin työväen kiinteistöosakeyhtiöstä 
STY hankki 5 osaketta. Työväen Akatemian 
kannatusyhdistyksestä ostettiin 2 osaketta vuonna 
1924. Työväen elokuvakeskuksen yhteydenotto 1929 ei 
johtanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 
 
Työväen vakuutustoiminnasta ulotti yhteytensä 
Savonlinnaan ensimmäisenä Työväen keskinäinen 
palovakuutus osakeyhtiö Turva vuodenvaihteessa 1920 
– 21. Vuoden 1922 lopulla asiamiehen tehtävät siirtyivät 
Vapaus –lehden Savonlinnan toimiston hoitajalle. 
Työväentalon palovakuutuksesta pidettiin 100 000 mk 
Turvassa ja toinen puoli aiemmassa vakuutusyhtiö 
Imatrassa. Mustasaaren palovakuutukset olivat 
alkuvaiheessa Pohjolassa. 
 
Henkivakuutusyhtiö Kansan mainoskilpi kiinnitettiin 
Turvan kyltin seuraksi Työväentalon seinälle syksyllä 
1925. Samalla vahtimestari, kahvilahenkilökunta ja 
kolme järjestysmiestä, yhteensä 7 henkeä vakuutettiin 
Kansassa. Henkilökunnan tapaturmavakuutusten 
järjestely oli ollut esillä vuoden 1922 alusta lähtien. 
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Paikallisista yhtiöistä Savonlinnan Sauna Oy:n myyntiin 
suostuttiin syksyllä 1917. Savonlinnan 
Puhelinyhdistyksen osake ostettiin 500 markalla heti 
yhtiön tultua perustetuksi uudelta pohjalta 1921. 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen suhtautuminen 
puoluejohtoon oli 20 –luvun alussa varsin pidättyvää. 
Vasemmistoradikaalien jääminen syrjään STY:n 
toiminnasta osaltaan helpotti lähentymistä. 
Sääntömuutokset 1924 ja SDP:n maanpuolustus-, 
sosialisoimis-, kunnallis-, verotus- sekä kasvatus- ja 
sivistysohjelmat syksyllä 1925 hyväksyttiin 
keskustelutta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savonlinnan Osuusliikkeen (Itä-Savon Osuusliike) 
”valistusosasto” lähdössä levittämään osuuskauppa-aatetta 
1920 –luvulla (Kuva: Tampereen yliopisto). 
 
Kohti talouslamaa 
 
Hallitusmuodon ja maanomistusolojen tultua 
järjestetyiksi eivät keskustaporvarit enää tarvinneet 
sosialidemokraattien tukea oikeistovoimia vastaan. 
Porvaripuolueita yhdisti mm. jyrkän kielteinen asenne 
kommunisteihin. Niiden välillä oli kuitenkin 
näkemyseroja mm. suhtautumisessa virkamiesten ja 
ruotsin kielen asemaan. Yhtenäistä enemmistöhallitusta 
ei saatu syntymään. Vaikutettuaan monien hallitusten 
kaatumiseen, SDP sai tehtäväkseen vähemmistö-
hallituksen muodostamisen 1926 lopulla. 
Pääministeriksi tuli Väinö Tanner. Hallituksen välittömät 
käytännön saavutukset jäivät vähiin. Yrityksetkin 
kaatuivat eduskunnan porvarienemmistöön. 
Hallituksessa olo kohensi puolueväen itsetuntoa, 
Savonlinnan Työväenyhdistyskin hyväksyi 1926 
hallitusvastuun ”Porvarillisen yhteisrintaman 
rikkomiseksi ja fasonistisia pyrkimyksiä vaimentamaan”. 
Hallituksen kaaduttua 1927 lopulla ruistullien 
alentamisvaatimukseen, STY:n mielestä hallituksen 
”talousarvioehdotus osoitti inhimillisemmänkin 
verotuksen mahdolliseksi”. Hallituskauden tulosten 
vaatimattomuus sai SDP:n haluttomaksi heti uusiin 
yrityksiin. Tämä vähensi entisestään hallitus-
vaihtoehtoja ja hallitusten parlamentaarista pohjaa. 
Samalla voimistuivat syytökset parlamentarismin 
”rämettymisestä” ja kansanvallan kelvottomuudesta 
hallintojärjestelmäksi. 
 
Taloudellisen nousun jatkuessa 20 –luvulla, ei työväen 
vaatimuksia loputtomiin voitu jättää työpaikoilla 
huomiotta. Metalliteollisuuden työnantajat yrittivät tätä 
1927, mutta epäonnistuivat. Laaja 10 000 miehen 
työsulku koski Savonlinnaa vain lakkoveroina. 1928 
useat lakot nostivat palkkatasoa edelleen. Savonlinnan 
merkittävin lakkotaistelu käytiin Itä-Suomen Kutomon 
vaneritehtaalla. 
 

 
Pitkäaikainen noususuhdanne taittui Suomessa 1928, 
vuotta aikaisemmin kuin muualla maailmassa. 
Taantuman tunsivat ensimmäisinä sahateollisuus ja 
maataloustuottajat. Korkeat kantohinnat, viennin 
taantuminen ja kansainvälinen kilpailu veivät sahoja 
vararikkoon ja saivat jopa KOP:n suuriin vaikeuksiin. 
Työväen vaikutusvallan kasvu huolestutti 
pääomapiirejä, jotka pyrkivät turvaamaan voittojensa 
kertymisen pulakauden aikanakin. Pula-aikaa hyväksi 
käyttäen oikeisto käynnisti raskaan hyökkäyksen 
vasemmistoa vastaan. Alkaneet vaikeudet selitettiin 
kommunistien ”vilkastuneen” toiminnan tuloksiksi. 
Suojeluskuntien omavaltaisuus alkoi lisääntyä. 
Maalaisliiton vähemmistöhallitus 1928 käynnisti 
kommunistien pidätykset ja syytteet sanoma-
lehdentoimittajia vastaan. Samoihin aikoihin pantiin 
vireille yhdistys- ja painovapauslakien, pian myös rikos- 
ja vaalilakien muutosesitykset kommunistien toiminnan 
entistä tiukemmaksi rajoittamiseksi. 
 
Kesän 1928 kato, metsämyyntitulojen romahtaminen ja 
viljan maailmanmarkkinahintojen jyrkkä aleneminen 
katkaisivat nousukauden 1929. Tämä koski kipeimmin 
suurten ja keskisuurten tilojen viljelijöitä. Sitä vastoin 
työllisyys pysyi tyydyttävänä ja työpalkat nousivat 
vuoden 1928 laajojen lakkojen vaikutuksesta. Käänne 
oli kuitenkin jo nähtävissä. Talven 1928 – 29 pitkä 
satamalakko murtui täysin ”Pihkalan kaartien” 
rikkurityöhön, johon kato ajoi runsaasti viljelijöitä. 
 
Syvenevän laman ja oikeistojyrkkyyden merkit olivat jo 
ilmassa. Taloudellinen tilanne oli jyrkästi pahenemassa. 
New Yorkin pörssiromahdus lokakuun lopulla 1929 toi 
laman kansainväliset mittasuhteet näkyvästi esiin. 
Työllisyys huononi nopeasti, palkka- ja myyntitulot 
laskivat, tuotanto hiljeni. Laman laajeneminen ja 
syveneminen lisäsivät levottomuutta ja oikeiston 
omavaltaisuutta. Avoimet väkivaltaisuudet saivat 
alkunsa marraskuun lopulla 1929 Lapualta 
Työläisnuorisojärjestön opintopäiviltä, jossa 
”lapuanliikkeen” huligaanit kivittivät Työväentaloa ja 
repivät punaiset puserot osanottajien yltä. 
 
Seuraavaksi särjettiin kommunistien kirjapaino 
Vaasassa ja ryöstettiin asianajaja Asser Salo oikeuden 
istunnosta pahoinpideltäväksi. Laittomuuksien yhä 
laajetessa alkukesästä 1930 hallitus antoi maaherroille 
lainvastaiset valtuudet kommunistilehtien ilmestymisen 
estämiseen ja kommunistien työväentalojen 
sulkemiseen. Kommunistien toiminnan estämiseksi 
hallitus esitti eduskunnan hyväksyttäväksi tasavallan 
suojelulakia sekä muutoksia painovapauslakiin, 
valtiopäiväjärjestykseen ja vaalilakiin. Näitä hankkeita 
vauhdittamaan kokoontui Helsinkiin talonpoikaismarssi. 
Marssin aattona Kallion hallitus erosi ja tilalle tuli 
Svinhufvudin oikeistohallitus. ”Talonpoikaismarssi” 
heinäkuun alussa 1930 toi Helsinkiin 10 000 miestä 
vaatimaan tiukempia toimia kommunisteja vastaan ja 
lietsomaan uhoa toisiinsa. Lait jäivät lepäämään ja 
eduskunta hajoitettiin. Lapualaisten mielivalta 
entisestään yltyi, kunnanvaltuustoja painostettiin ja 
vasemmistoedustajia pakotettiin eroamaan. Uuden 
vaalilain ajatuksia omavaltaisesti soveltaen evättiin 
monilta työläisiltä äänioikeuskin. Eduskunnan hajotus ja 
talonpoikaismarssin luoma uho kiihdyttivät voimakkaasti 
lapualaisten kyydityspuuhia kesällä 1930. Vaaleihin 
jouduttiin valmistautumaan voimaperäisen 
oikeistoterrorin ja alituisen väkivallan uhan alla. 
Presidentin aloitteesta oikeistopuolueet olivat solmineet 
vaaliliittoja. Kokoomuksen, IKL:n ja Edistyspuolueen 
vaaliliitto koituikin SDP:lle tappioksi vaaleissa. 
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Talouselämän lama syveni 1930 – 31 entisestään. 
Työttömyys paheni, palkat laskivat ja tehtaissa tehtiin 
vajaita työviikkoja. Lapualaisten riehunta jatkui 
polttamalla, rikkomalla ja naulaamalla kiinni 
työväentaloja, pahoinpitelemällä työväen edustajia ja 
lainkuuliaisia porvareita, pelottelemalla ja uhkailemalla 
kaikkia laillisen yhteiskuntaelämän kannattajia. 
Tasavallan ensimmäisen presidentin K.J.Ståhlbergin ja 
hänen vaimonsa kyyditys lokakuun lopulla 1930 alkoi 
olla liikaa monille porvareillekin. 
 
Lapuan lakia Sääminkiin 
 
Myös Savonlinnassa lapuanliikkeen kannattajat 
järjestivät 1.12.1929 kansalaiskokouksen hallituksen 
painostamiseksi jyrkkiin toimiin kommunisteja vastaan. 
Savonlinnan seudulla ei lapuanliike juurikaan saanut 
kannattajia. Näiden omat voimat eivät riittäneet 
mainittavaan pahantekoon tai edes uskottavaan 
uhkailuun. Lapuanliikkeen vaatimusten mukaiset 
toimenpiteet kohdistuivat Savonlinnan seudulla ensin 
Miekkoniemen työväestöön. Viranomaiset sulkivat 
26.6.1930 Miekkoniemen työväentalo Ilolan, sinetöivät 
ovet, ompelivat esiripun yhteen ja sinetöivät myös siellä 
toimineiden ammattiosastojen kaapit. Kommunisteiksi 
epäiltyjen kotietsintöjä tehostettiin vuoden lopulla. 
 
Lähivuosina lakkautettiin alueelta lisäksi Suomen 
Työväen Järjestönuorten liiton Miekkoniemen osasto, 
Suomen Työväen Raittiusliiton Miekkoniemen 
raittiusosasto, Säämingin Miekkoniemen Työväen 
Paikallisjärjestö, Miekkoniemen Työväenyhdistys ja 
Kaartilan Työväenyhdistys Elo. 
 
Talonpoikaismarssin jälkeen myös Säämingin 
lapualaiset rohkaistuivat esittämään vaatimuksiaan. 
Heinäkuussa 1930 pidetyssä kunnanvaltuuston 
kokouksessa ”pari IKL:ää kannattavaa valtuuston 
jäsentä” esitti, että Toivo Halonen valtuuston 
puheenjohtajana kehottaisi 
 
”- - valtuuston kokouksesta poistumaan ne valtuutettua eli 
Kalle Ahlroosin ja Jalmari Leikkaan, jotka olivat tulleet valituiksi 
kommunistien ehdokaslistalta.” 
 
Halonen kuitenkin kieltäytyi jyrkästi, ”koska laki ei siihen 
velvoita”. Keskustelun kuluessa mainitut vasemmisto-
valtuutetut kuitenkin ”-ilman vähäisintäkään pakotusta –
” pyysivät vapautusta kunnanvaltuuston jäsenyydestä. 
Pyynnön valtuusto yksimielisesti hyväksyikin. 
 
J.V.Lötjösen kanssa sattunutta haksahdusta ja 
Ståhlberin kyydityksen herättämää vastustusta Toivo 
Halonen piti suurimpina syinä siihen, ettei Savonlinnan 
seudulta ihmisiä muilutettu. Aivan kokonaan 
Savonlinnan lapualaiset eivät kyyditysaikeita 
kuitenkaan haudanneet. Kolmen vuoden kuluttua, kun 
valmistauduttiin kesän 1933 eduskuntavaaleihin, saapui 
Halosen puhetilaisuuteen Pitkälään autolla 
puolenkymmentä ”iikollia” johtajansa William 
Wartiovaaran johdolla. Näiden lisäksi oli 12 ”iikollia” 
lähtenyt Savonlinnasta samaan paikkaan veneellä, 
mutta ilmeisesti eksyneet matkalla. Sosiali-
demokraatteja oli paikalla toistakymmentä. Tälläkään 
kertaa kyyditysaikeet eivät kuitenkaan onnistuneet. 
Nimismies Broms oli saanut vihiä aikeista ja lähetti 
kolme poliisia paikalle järjestystä valvomaan. Kun 
eksyneitä apuvoimia ei kuulunut, oli viiden miehen 
voimin ”toivotonta aloittaa hulinointia”. 
 
 

 
Vaikka lapualaisten hulinointi Savonlinnan seudulla 
jäikin harmittomaksi, oli uhka työväkeä kohtaan 
lapualaisvuosina todellista. Yleisemmin Mikkelin 
läänissä lapualaispainostusta esiintyi eri puolilla, mutta 
Heinäveden hirmutöiden kaltaisilta murhenäytelmiltä 
vältyttiin. Heinävedellä kunnallislautakunnan 
puheenjohtajaa Onni Happosta ja köyhäin-
hoitolautakunnan puheenjohtajaa Emil Luostarista 
kyydittiin heinäkuussa 1930. Syyskuussa Happonen 
raa’asti murhattiin ja koko sos.dem. ryhmä pakotettiin 
eroamaan kunnanvaltuustosta. Muissakin kunnissa 
sosialidemokraatteja joutui eroamaan valtuustosta ja 
1931 kunnallisvaaleissa sosialidemokraatteja estettiin 
osallistumasta monin paikoin läänin alueella. 
 
Poliittinen painostus Savonlinnan seudulla kohdistui 
raskaimpana Miekkoniemen vasemmistolaiseen 
työväkeen. Tilat, järjestöt, valtuustopaikat oli viety, 
muutama tuomittiin vankeuteen ja lukuisia kuulusteltiin. 
Miekkoniemen suljettu Ilola avattiin uudelleen käyttöön 
1931, kun sosialidemokraatit olivat hankkineet osake-
enemmistön ja saaneet sisäministerin vakuutettua, että 
tiloissa ei harjoiteta lainvastaista, kommunistista 
toimintaa. Lokakuussa 1933 Savonlinnan 
Rukoushuoneyhdistys perusti sinne rukoushuoneen. 
 
STY:n talous tiukalla pulavuosina 
 
Mustasaaren rakennustöiden alettua STY:n talous 
laajeni. Työväentalon kunnossapito ja kehittäminen, 
toiminnan ylläpito ja henkilökunnan palkkaus vaativat 
jatkuvasti rahaa. Teatteri vaati suosiostaan huolimatta 
jatkuvasti Työväenyhdistyksen tukea. Valtion tai 
kaupungin satunnaisten avustusten varaan ei toimintaa 
voinut perustaa. Jäsenhankinta oli nihkeää eikä 
jäsenmaksujakaan kertynyt ylettömiä määriä. 
Välittömien maksuvaikeuksien hetkeksi väistyttyä ja 
taloudenhoidon entisestään laajennuttua, varattiin 1928 
talousarvioon 14 400 markan määräraha päätoimisen 
taloudenhoitajan palkkaamiseen. Taloustilanne oli 
kuitenkin pahenemassa ja silloinen taloudenhoitaja 
Jumppanen joutui selviytymään STY:n 
taloudenhoidosta omaa palkkaansa alentamalla 
syksyllä 1931. 
 
Perinteisistä arpajaisistakaan ei ollut apua, 
vuokralaisetkin olivat omissa vaikeuksissaan eikä 
voineet ajallaan hoitaa asioitaan. Talouslama alkoi 
näkyä kaikkialla. Lainojen ja tilien järjestelyjä, maksujen 
lykkäämisiä tehtiin 1933 lopulla, mutta lopulta oli 
mentävä pankkiin neuvottelemaan. Pankki suostui 
lykkäämään saataviaan kahdella vuodella, kesäkuulle 
1936. Työväenyhdistykset olivat tuohon aikaan 
vaikeuksissa muuallakin maassa, ei vain 
Savonlinnassa. 
 
Kaupunkikuvan kehitys 
 
Savonlinnan elinkeinorakenne säilyi 1920 –luvun alusta 
1940 –luvulle asti pitkälti sellaisena, joksi se oli 
muodostunut kansalaissodan jälkeisinä 
teollistumisvuosina. Suurimpana työnantajana oli Itä-
Suomen Kutomo Oy:n vaneeritehdas, vuodesta 1938 
Oy Wilh. Schauman Ab:n Savonlinnan tehtaat, jossa 
työskenteli 1938 yli 800 henkilöä, 57 % Savonlinnan 
teollisuustyövoimasta. Toisena suurimpana 
työnantajana oli Enso-Gutzeit Oy:n Lypsyniemen 
konepaja ja kolmantena saman yhtiön Laitaatsillan 
konepaja ja lotjaveistämö. Neljäntenä oli vielä 30 –
luvun lopulla Savolan saha. 
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Savonlinnan kaupunkikuva alkoi uudistua 20 –luvun 
lopulla. Lyseon, tyttökoulun ja tuomiokapitulin talon 
lisäksi nousi keskustaan uusia kivitaloja: 
 
1925 Maatalous-Osake-Pankki Auvisen rinteeseen 
1926 uusi kansakoulu Puistokadulle, ns. Miljoonatalo 
Pitkänsillan päähän ja Tuotteen nelikerroksinen meijeri-, 
myymälä- ja asuinrakennus Haapasalmen rantaan 
1931 NNKY:n matala hotellirakennus Linnankadulle 
1937 Yhdyspankin kivitalo Kauppatorille 
1939 Säämingin seurakuntatalo tuomiokirkon lähelle 
Pellervonkadulle (nyk. Sääminginkadulle) sekä Asunto-
osakeyhtiö Linnanhovin asuinrakennus Olavinkadun ja 
Raatihuoneenkadun (nyk. Kalmarinkadun) kulmaan Olavintorin 
tuntumaan. 
 
Lamakausille ominaiset tulipalot koettelivat puolestaan 
Itä-Suomen Kutomoa. Syyskuussa 1929 palo tuhosi 
yhtiön Savonlinnan tehtaan lähes kokonaan. Kesäkuun 
1930 alkuun mennessä tehdas rakennettiin uudelleen ja 
samalla tuotantomahdollisuuksia lisättiin. Lokakuussa 
1930 paloi Itä-Suomen Kutomon Joensuun 
vaneritehdas. Sitä ei enää rakennettu uudelleen, vaan 
lisättiin konekantaa Savonlinnassa. Rimalevyn tuotanto 
siirrettiin Jyväskylästä Savonlinnaan talvisodan jälkeen 
kesällä 1940. 
 
Tuhoisia tulipaloja sattui Savonlinnassa 20 – 30 –luvulla 
muitakin. Vaneritehtaan lisäksi paloi kylpylän 
kasinorakennus 1928 ja keskustasta monia 
yksityistaloja vuosina 1925 – 32. Nämä saivat kapungin 
kehittämään palontorjuntaa, joka ensi vaiheessa oli 
kokonaan VPK:n varassa. VPK:lle ostettiin 
moottoriruisku, pian toinenkin, annettiin pysyvät tilat 
Nälkälinnasta ja hyvät mahdollisuudet huvitoimintaan. 
Pian se sai kerätyksi varat paloauton ostamiseen. 
Vakinainen palokunta oli kuitenkin lopulta perustettava. 
Huhtikuussa 1932 kuusi palomiestä aloitti työnsä 
kaupungin palveluksessa. 
 
Vuonna 1908 oli Haislahden rantaan rakennettu 
tasavirtaa tuottanut halkoja polttanut voimalaitos, josta 
kaupungin sähkölaitos otti tarvitsemansa sähkön 
vuoteen 1930 saakka. Kustannusten noustua 1. 
maailmansodan aikana, sen toiminta oli jo 1910 –luvun 
lopulla käynyt kannattamattomaksi. Sähkön saannin 
turvaamisesta neuvoteltiin 20 –luvulla Itä-Suomen 
Kutomon vaneritehtaan kanssa, kunnes yhtiö katkaisi 
neuvottelut helmikuussa 1927. Vuoden 1930 lopulla 
kaupunki sitoutui ostamaan kaiken vaneritehtaan 
tuottaman sähkön kymmenen vuoden ajan. 
 
Tieto- ja liikenneyhteydet muualle Suomeen paranivat 
tuntuvasti 1920 –luvun kuluessa. Postin kulku nopeutui, 
radio yleistyi vuosikymmenen lopulla. Puhelinverkko 
uusittiin 1920 –luvulla, johdot kaapeloitiin ja keskus 
automatisoitiin. Ensimmäisenä kaupunkina Suomessa 
Savonlinna pääsi 1929 kokonaan eroon käsivälitteisistä 
paikallispuheluista. Savonlinnassa rekisteröityjen 
laivojen määrä kasvoi 1920 –luvun alusta 1930 –luvun 
lopulle parista sadasta 300:taan, kun suuret 
puutavarayhtiöt keskittivät laivastoaan Savonlinnaan. 
Matkustajalaivojen kannatus sen sijaan heikkeni 1920 –
luvun lopulla maantieliikenteen kehittyessä. 
 
Seudun ensimmäinen traktori myytiin 1921 Nojanmaan 
kartanoon. Vuonna 1928 Savonlinnassa rekisteröitiin 
noin 60 moottoriajoneuvoa. Vasta 1938 kulki 
Kyrönsalmen yli enemmän autoja kuin hevosia. Linja-
autoliikenne Punkaharjulle alkoi 1923 ja vähitellen myös 
muiden suuntien pitäjiin. Kaukoyhteydet Mikkeliin, 
Joensuuhun ja Viipuriin yleistyivät 1930 –luvulla. 

 
Suomen Mineraaliöljy Oy rakensi 1925 bensiiniaseman 
Pitkäsillan päähän. Samana vuonna myös Savonlinnan 
Rauta Oy aloitti polttoaineen myynnin. Oy Matkahuolto 
avasi kesällä 1933 linja-autoaseman Pitkänsillan 
päähän Shellin huoltoaseman yhteyteen. Katujen kunto 
oli Savonlinnassa surkea koko 20 –luvun. Huhtikuussa 
1928 hevoset rattaineen ja ajureineen juuttuivat liejuun 
Olavinkadun ja Koulukadun risteyksessä. Keväällä 
1929 kiskottiin taas Laitaatsillan tieltä mutaan 
juuttuneita autoja hevosten avulla ylös. Ajoittain 
jouduttiin kaikki tieliikenne katkaisemaan kelirikkoajaksi. 
1930 –luvun alussa valtio lopulta kunnosti Aholahden ja 
Punkasalmen välisen maantien. Samalla rakennettiin 
matalien alikäytävien kautta uusi maantiesilta 
Laitaatsalmeen. 
 
Maailmansodan jälkeen 1920 –luvulla matkailijoiden 
määrä Savonlinnassa vakiintui vuosittain 11 000 – 13 
500:een Olavinlinnassa kävijään. Taloudellinen lama 
vähensi myös matkailua. Olavinlinnassa kävi 1932 
enää 8000 turistia, mutta 1920 –luvun tasolle palattiin 
vuonna 1934. Vuosikymmenen lopulla matkailu 
tuntuvasti vilkastui ja vuonna 1938 päästiin 
Olavinlinnassa jo 29 000 kävijään. Kylpylällä ei mennyt 
sen paremmin, vuonna 1931 vieraita oli vain 202. 
 
Vaikka Savonlinnan liike-elämä selvisi lamasta 
suhteellisin vähin vaurioin, muodostui työläisten asema 
äärimmäisen vaikeaksi. Sahat pysähtyivät, laivaliikenne 
väheni ja hakkuut loppuivat, kun puutavara ei käynyt 
kaupaksi. Kaikkiaan kaupungissa oli helmikuussa 1930 
täysin työttöminä 24 henkilöä ja ”varatöissä” 117 
henkeä. Kaupungin väkiluku samaan aikaan oli noin 
5000 henkeä. Vuotta myöhemmin, helmikuussa 1931 
työttömiä oli jo 60 – 70. Marraskuussa perustettiin 
hädänalaisten auttamiseksi yksityinen naistoimikunta. 
Se järjesti Rantapaviljonkiin töitä runsaalle 
parillekymmenelle naiselle, jakoi ruokaa ja keräsi 
vaatteita. Työtuvalla työskenneltiin klo 10 – 15 ja 
työajan kestäessä luettiin ääneen sopivaa kirjallisuutta. 
Työttömyystöiden järjestämiseksi kaupunginvaltuusto 
asetti työttömyyslautakunnan elokuun lopulla 1931. Sen 
ensimmäisenä työkohteena myönnettiin syyskuussa 
1931 määräraha Kyrönniemen urheilukentän 
rakentamiseen. Muina töinä parannettiin kaupungin 
katuja ja maanteitä ja pantiin alulle Tuokkolanlahden 
pengerrystyöt. Olavinkadun ja Tottinkadun kulmasta 
avattiin Kyrönsalmen sillalle Punkaharjuntie, jolloin 
paikalle muodostui Viiskulma. Miekkoniemi yhdistettiin 
kaupunkiin Tuokkolanlahden sillalla ja sitä kautta 
johdettiin Karjalantie valtatieksi Viipurin suuntaan. 
 
Asukasta kohti köyhäinhoitorasitus oli Savonlinnassa 
maan kolmanneksi korkein, heti Helsingin ja 
Tampereen jälkeen. Vuonna 1931 tilanne entisestään 
paheni. Köyhäinhoitoon kului kolmannes 
kunnallisverojen tuotosta. Työllisyyden parannuttua 
1933 köyhäinhoitomenotkin alenivat. Työläisten 
taloudellinen tilanne alkoi helpottua keväällä 1934. 
 
Kaupunki laajenee 
 
Tulojen ja verotuoton alhaisuuden ja laajan 
työttömyyden lisäksi kaupungin taloutta rasitti vuonna 
1932 toteutettu alueliitos. 
 
1901 kaupunkiin liitettiin Talvisalon saaren etelä- ja 
itäosat, Kyrönniemi ja Venäjän-, Mallat- ja Vuosisaaret, 
Pääskylahden tila ja joitain pienehköjä alueita 
Kyrönniemeltä. 1909 asemakaavalla näille alueille 
määriteltiin kaupunginosiksi Heikinpohja ja Kyrönniemi. 
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1910 esitettiin jo seuraavat ajatukset lisälaajennuksista. 
Itä-Suomen Kutomo varasi käyttöönsä Kyrönniemen 
teollisuusalueen. Laitaatsiltaan ja Lypsyniemeen 
perustetut tehtaat veivät oman tilansa. 1919 Savonlinna 
anoi valtioneuvostolta lisäalueikseen Talvisaloa 
Laitaatsalmeen asti, Lypsyniemeä ja muita alueita 
Hirvaslahteen, Hirvasjärveen ja Mertajärveen saakka 
sekä Uuraan-, Kaupin-, Käärme-, Venäjän- ja 
Sammalsaaria. Sääminki ehdotti vain Miekkoniemen 
liittämistä kaupunkiin. Lääninhallitus ratkaisi riidan 
ehdottamalla kaikkien näiden alueiden liittämistä 
Savonlinnaan. Monien selvitysten jälkeen vuonna 1932 
alueet liitettiin Savonlinnaan. 
 
Alueliitoksista aiheutuneisiin lisäkuluihin oli 
Savonlinnassa jossain määrin varauduttukin. 
Työllistämis- ja köyhäinhoitokulujen tiedettiin kasvavan. 
Perustamisluonteisina menoina tuli lisäksi 
Pääskylahden kansakoulun korjaaminen, kunnalliskodin 
ja lastenkodin laajentaminen sekä teiden parantaminen. 
Eduskunta myönsi Savonlinnalle avustuksen vuodeksi 
1933, minkä turvin vältettiin veroäyrin korottaminen 
Suomen korkeimmaksi. Seuraavina vuosina 
Savonlinnan veroäyri oli kuitenkin maan korkeimpia. 
 
Kunnallispolitiikka ja kaupungin asiat 
 
Sosialidemokraattien kannatus kunnallisvaaleissa ja 
edustus kaupunginvaltuustossa oli alenemistaan 
alentunut Savonlinnassa koko 1920 –luvun alun. 
Täydellinen vaikutusvallan puute oli valtuutetuillekin 
turhauttava kokemus eikä juuri innostanut asettumaan 
uudelleen ehdokkaaksi. 
 
Kolmivuotiskaudeksi kerralla suoritettu koko valtuuston 
valinta 1925 lisäsi selvästi kunnallisvaalien 
mielenkiintoa. Äänestysvilkkaus nousi, 
sosialidemokraattien äänimäärä kaksinkertaistui, 
samoin valtuustopaikat. 
 
Varsinainen mullistus valtuuston voimasuhteissa 
tapahtui alueliitoksen vahvistuttua 1931, kun 1400 uutta 
äänioikeutettua entisten 2300 lisäksi pääsi 
osallistumaan kaupunginvaltuuston valintaan. 
Työläisalueiden liittäminen Savonlinnaan merkitsi 
sosialidemokraattien kunnallisen vaikutusvallan 
tuntuvaa kasvua, määrävähemmistöä valtuustoon ja 
Kokoomuksen yksinvallan päättymistä. Vaalien tulos oli 
järkytys porvareille. 
 
Lapualaisterrori vaikutti näkyvimmin seuraavien, 
joulukuussa 1933 suoritettujen kunnallisvaalien 
tuloksiin. Kommunistilakien nojalla porvarit pyrkivät 
leimaamaan kaikki työväen ehdokaslistat 
kommunistisiksi ja sillä tavoin kokonaan estämään 
työläisedustajien pääsyn valtuustoon. Neljä listaa tulikin 
hylätyksi, mutta sentään kaksi listaa sosialidemokraatit 
saivat taistellen säilymään hyväksyttyinä. Kaikki näilla 
listoilla olleet 12 henkilöä tulivat vaaleissa valituiksi 
valtuustoon. Painostus näkyi myös kokoomuksen 
kolmen paikan voitossa ja sen nousussa viimeisen 
kerran valtuuston suurimmaksi ryhmäksi. 
 
1936 vaaleihin mennessä pahin riehunta oli jo 
laantunut. Sosialidemokraatit voittivat kokoomukselta 
paikan ja nousivat taas suurimmaksi ryhmäksi. 
Paikalliset porvarilliset pienryhmät katosivat näissä 
vaaleissa valtuustosta. Kolmantena ryhmänä 
valtuustoon jäi 6 edustajallaan Edistyspuolue, jonka 
kanssa sosialidemokraatit joissakin kysymyksissä 
alkoivat päästä yhteistyöhön. 

 
Laki kaupunkien kunnallishallinnosta nykyaikaisti 1931 
toimeenpano- ja valvontavallan järjestelyä koko 
maassa. Kaupungin taloudesta siihen asti vastannut 
rahatoimikamari lakkautettiin. Sen tehtävät siirrettiin 
perustetulla kaupunginhallitukselle. Tähän tuli 
kuulumaan kaupunginjohtaja sekä kuusi valtuuston 
vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Maistraatti jäi 
pelkästään valtion hallintoviranomaiseksi ja 
järjestysasiain tuomioistuimeksi. Kaupungin ylin 
toimeenpanovalta siirtyi kaupunginhallitukselle. Viiden 
valtuutetun voimin sosialidemokraatit saivat 
Savonlinnan ensimmäiseen kaupunginhallitukseen 
yhden edustajan, toimittaja Toivo J. Aron. 
Sosialidemokraattien murskavoitto alueliitoksen 
jälkeisissä kunnallisvaaleissa toi kaupunginhallitukseen 
kolme sosialidemokraattia, kaksi kokoomuslaista ja 
yhden edistysmielisen. 
 
Sosialidemokraattien toiminta valtuustossa painottui 
työttömyyden torjumiseen ja sen vaikutusten 
vähentämiseen. Elokuussa 1931 Savonlinnaan 
asetetun työttömyyslautakunnan ratkaisuista 
keskusteltiin useita kertoja yksityiskohtaisesti sekä 
valtuustoryhmän että Työväenyhdistyksen kokouksissa. 
Valtion työttömyystöiden epäinhimillisiä olosuhteita ja 
niihin liitettyä matkustuspakkoa pyrittiin lieventämään. 
Metsätöitä yritettiin järjestää lähiseuduilta. Teitä ja 
katuja pyrittiin parantamaan. Työläisedustajien toimet ja 
tavoitteet työttömyyslautakunnassa saivat 
keskusteluissa ryhmän ja yhdistyksen vahvan tuen. 
Toisena keskeisenä painopistealueena oli lasten ja 
vanhusten hoidon järjestäminen, pulavuosina myös 
”köyhäinhoidon” turvaaminen. Nämä kysymykset tulivat 
30 –luvulla esille erityisesti kiinteistöratkaisujen 
yhteydessä, lastenkodin ja vanhainkodin vaatiessa 
merkittäviä laajennuksia. 
 
Kokoomus käynnisti alkuvuodesta 1932 voimakkaan 
hyökkäyksen valtuustossa köyhäinmenoja vastaan. 
Puolustamaan joutuneet sosialidemokraatit selittivät 
menojen kasvun syiksi työttömyyden, irtisanomiset, 
lomautukset ja palkkatason laskun. He vaativat 
varatöistäkin maksettaviksi sellaisia palkkoja, että niillä 
pystyi elättämään perheensä, ja joka tapauksessa 
torjuivat niin pitkälle menevän säästämisen, että lapset 
joutuisivat näkemään nälkää. 
 
Eduskuntavaalit 1933 
 
Lapuanliikkeen kannatuksen huvettua ja Mäntsälän 
kapinan epäonnistuttua vuoden 1933 eduskuntavaalit 
saatiin käydä vapaammin kuin edelliset. Työläisten 
pääsyä vaalipaikoille ei enää estetty, äänioikeutettujen 
määrä oli kasvanut väestönkasvua vastaavasti ja 
vaaliuurnatkin saivat olla äänestyspäivien välisen yön 
rauhassa. IKL:n vaaliterrori painottui vaalitilaisuuksien 
häirintään, mutta oli jo niin voimatonta, että se 
pikemminkin innosti kuin pelotti työväkeä. 
Sosialidemokraatit menestyivät vaaleissa erinomaisesti. 
Porvaripuolueiden vaaliliittojen purkautumisen ja äänten 
hajaantumisen vuoksi sos. dem. edustajien luku nousi 
66:sta 78:aan. Maalaisliiton vaatimukset olivat 
lapuanliikkeen ja oikeistoyhteistyön avulla tulleet 
tyydytetyiksi. Maanviljelijöitä oli autettu laman kourista 
mm. viljatulleja ja –hintoja nostamalla sekä 
voinvientipalkkioilla maidon hintaa ylläpitämällä. 
Sosialidemokraatit olivat voimattomia äänestämään 
tulonsiirtoja yli vaalien. Tavoitteet saavutettuaan 
maalaisliitto sanoutui irti hallitusyhteistyöstä vuoden 
1932 lopulla eikä pulaliikkeiden pelosta ollut kovin 
halukas uusiin hallituksiin. 
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Sosialidemokraattien ollessa hallitukseen 
kelpaamattomia, Maalaisliitto haluton hallitukseen ja 
porvariston ollessa sisäisesti eripurainen, oli 
joulukuussa 1932 tarjolla käytännössä kaksi 
vaihtoehtoa: joko oikeistolainen diktatuurihallitus tai 
lähinnä sosialidemokraatteihin tukeutuva 
laillisuusporvarien hallitus. Laillisuussuunta pääsi 
voitolle ja muodostettiin Kivimäen hallitus. 
 
Eduskuntavaalit 1936 
 
Vuoden 1936 eduskuntavaaleihin SDP valmistautui 
koko maassa määrätietoisesti ja toiveikkaasti. Pula-ajan 
väistyminen alkoi jo näkyä työläisten elinoloissa, 
oikeistoterrori oli laantunut ja kommunistien pitkä 
poissapito julkisuudesta oli yhteinäistänyt 
työläisjoukkoja. Koko maassa SDP voitti viisi paikkaa ja 
nousi jo 83 kansanedustajaan. IKL:n eteneminen 
pysähtyi. Pulapuolueet ja Edistyspuolue menettivät 
kannatustaan. 
 
Presidentinvaalit STY:ssä 
 
Presidentinvaaleissa Savonlinnan Työväenyhdistys 
toivoi 1919, ettei kenraali Mannerheimia valittaisi. 
Vuoden 1925 vaaleihin taas toivottiin mentävän omalla 
ehdokkaalla. Muuten presidentin valitsijamiesvaalit 
eivät STY:tä eivätkä Savonlinnan työväkeä enemmälti 
kiinnostaneet. Savonlinnassa 1925 SDP:n äänimäärä 
jäi puoleen edellisen kesän eduskuntavaalien 
tuloksesta. Osanotto valitsijamiesvaaleihin oli 
Savonlinnassa laimeaa. Talven 1931 presidentin 
valitsijamiesvaaleihin otti Savonlinnassa osaa 61 % 
äänioikeutetuista, kun edellisen kesän 
eduskuntavaaleissa kiinnostus oli lähes 70 %. 
Sosialidemokraattien äänimäärä aleni lähes sadalla. 
Presidentti Svinhufvudin estettyä sosialidemokraattien 
osallistumisen hallitukseen, SDP:n päätavoitteeksi tuli 
hänen syrjäyttämisensä. Presidentinvaaleissa 1937 
sosialidemokraattien päätavoitteena olikin hänen 
syrjäyttäminen tästä virasta. Oikeistorintaman iskulause 
”Ukko-Pekka uudelleen” sai täsmennyksekseen ”- 
Luumäelle!” Kun Ståhlberg ei ensimmäisessä 
äänestyksessä saanut riittävää enemmistöä taakseen, 
äänestettiin sosialidemokraattien tuella Maalaisliiton 
Kyösti Kallio presidentiksi. 
 
Suomen lippu kulkueisiin, %-kaljaa 
työväentalolle, huvilakeja ja juhlia 
 
Vapuksi 1931 sisäasiainministeriö määräsi Suomen 
lipun kaikkiin kulkueisiin ensimmäiseksi. Valkoisen 
Suomen tunnusmerkin määrääminen vappu-
kulkueeseen pakolliseksi, loukkasi monia vanhimpia 
jäseniä. Pitkin hampain STY:n kokouskin hyväksyi 
Suomen lipun kulkueeseen. Vuodeksi 1934 annettu 
asetus velvoitti liputtamaan kansalaissodan valkoisena 
juhlapäivänä 16.5. Työväenyhdistyksessä ei 
määräyksen toimeenpanosta oltu enää eri mieltä. 
Työväentaloa pidettiin julkisena rakennuksena, jossa oli 
liputettava. Suomen lippu päätettiin ostaa, mutta kun 
siihen ei heti ollut varaa, vuonna 1934 liputettiin 
moottori Mustasaaren lipulla. Vappukulkueista ja 
ulkoilmajuhlista luovuttiin kokonaan vuosina 1934 – 36. 
 
Alkoholilakien kehitys heijastui osaltaan STY:n juhla- ja 
huvitoimintaan. Jo ennen kieltolain kumoamista 
päätettiin ”ottaa Ravintolaan nyt eduskunnan 
hyväksymää ns. %-kaljaa” myytäväksi. Päätös syntyi 
niukalla enemmistöllä äänin 3 – 2. 

 
Kieltolain päätyttyä Mustasaaren ravintolaan anottiin II 
luokan anniskeluoikeuksia ristiriitaisin tuntein: 
johtokunta kirjasi vastustavansa kaikkia väkijuomia, 
mutta ”nykyisen tilanteen ja taloudellisen pakon” 
johtaneen anomukseen. Valtuusto ei kuitenkaan 
myöntänyt Mustasaarelle edes III luokan 
anniskeluoikeuksia. Tämä heikensi Mustasaaren ja 
yleensä Työväenyhdistyksen kilpailuasetelmia. Vuoden 
1934 lopulla tilanne tasaantui, kun ravintoloista tanssit 
lopetettiin. 
 
Juhlia koskeviin lakimääräyksiin tuli 30 –luvun 
taitteessa monia muutoksia. Huviverolakeja oli muutettu 
jo aiemmin 20 –luvulla. Uusien määräysten tulkinta 
aiheutti ylimääräistä epävarmuutta päätöksiin: Saattoiko 
huvilupaa anoa koko kaudeksi yhdellä kertaa? Oliko 
luvallista houkutella Mustasaaren tansseihin yleisöä 
lupaamalla naisille ilmainen sisäänpääsy? Uudet 
määräykset vakinaistivat ja virallistivat järjestysmiesten 
asemaa. Kullekin järjestysmiehelle tuli hankkia 
poliisilaitokselta henkilökohtainen toimilupa. 
 
1920- ja 30 –luvuilla STY:llä oli monia aiheita juhlien 
järjestämiseen. Yhdistyksen perustamisesta tuli 
kuluneeksi 40  ja 50 vuotta, kesäsiirtola valmistui, 
vuotuisten juhlapäivien lisäksi monena vuonna oli myös 
vaalit. Vuotuisten vappu-, työnjuhla- ja 
naistenpäiväjuhlien lisäksi alettiin 20 –luvun lopulta 
yleistyneiden teemaviikkojen yhteydessä viettää 
jäsenhankintajuhlia, raittiusiltoja, osuuskauppajuhlia ja 
”muita työväestöä koskevia tarkoituksia varten 
järjestettyjä illanviettoja”. 
 
1925 juhlittiin toukokuun lopulla Mustasaaren kesäsiirtolan 
avajaisia 
1927 juhlittiin työväenyhdistyksen 40 –vuotispäiviä, joihin 
valmistautuminen oli niin kiireistä, että yksi johtokunnan 
kokous pidettiin Kyrönsalmen sillalla 
1937 juhlittiin työväenyhdistyksen 50 -vuotispäivää 
 
Muuttuvat juhlan aiheet 
 
Ajan mukana monet juhlien aiheet muuttuivat. 1920 –
luvun alussa varoja kerättiin erityisesti kansalaissodan 
uhreille, punaorvoille ja punaleskille sekä nälkää 
näkeville. 
 
Monissa kansalaiskokouksissa käsiteltiin 
verotusepäkohtia, pahenevaa työttömyyttä ja 
oikeistovaaraa. Työttömyyden pysyessä jatkuvasti 
pahana 1930 –luvulla, järjestettiin erityisiä juhlia 
työttömille. 
 
Sodan vastustaminen eri muodoissaan oli jatkuvasti 
esillä, ensin sodanvastustamispäivinä kansalaissodan 
uhrien muistojuhlien yhteydessä, 1930 –luvun alusta 
alkaen taas yhdessä Rauhanliiton Savonlinnan osaston 
kanssa järjestettyinä kansalaisjuhlina. Vuonna 1935 
paikalla oli ”salintäydeltä yleisöä”. 1920 –luvun lopulta 
lähtien kerättiin eri yhteyksissä nimiä sotaa ja 
kuolemanrangaistusta vastustaviin adresseihin. 
 
Työväenyhdistys tuki SAK:n julistamaa ”saksalaisten 
tavarain poikottausta” vuonna 1933, mutta 
vuosikymmenen lopulla ei ole lähettänyt edustajaa 
pohjoismaisille kansanvallan päiville. Vuosina 1936 – 
38 Espanjan sisällissota antoi aiheen vuotuisiin 
rahakeräyksiin sodasta kärsivien Espanjan lasten 
hyväksi. 
 


