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Sodista rauhaan ja vireään toimintaan 
1937 – 1947 
 
 
STY:n toiminnallinen tila 1930 –luvun 
lopulla 
 
STY:n taloudellinen ja toiminnallinen tila alkoi kohentua 
1930 –luvun lopulla työttömyyden väistyessä. STY:n 
vuoden 1937 toimintakertomuksessa mainittiin 
erityisesti ammatillisen järjestäytymisen parantuneen ja 
sen mukana työolojen ja palkkojen vähän 
korjaantuneen. Hallituspolitiikassa vallitsi ”myös terve ja 
kansalle edullinen suhtautuminen” Cajanderin 
punamultahallituksen tultua muodostetuksi. 
 
Työläisten osallistumismahdollisuudet paranivat. STY:n, 
Jyryn, Teatterin, Naisyhdistyksen Nuoriso-osaston ja 
ammattiosastojen vilkas toiminta näkyi 
Työväenyhdistyksen tileissä vuonna 1937, mutta 
varsinkin 1938. Edellisen vuoden lopulla laadittu 
talousarvio ylitettiin kerrassaan kolminkertaisesti. 
Työväentalolla pidettiin silloin 186 kokousta, 72 tanssit 
sekä 54 ohjelma- ja näytäntöiltaa, joiden ”taloudellinen 
tulos on ollut parempi kuin moniin vuosiin”. Hyvään 
tulokseen vaikutti Mustasaaren kesäsiirtolan myynti. 
 
Savonlinna 300 vuotta 
 
Vuonna 1639 perustettu Savonlinnan kaupunki vietti 
300 –vuotisjuhliaan kesällä 1939, talvisodan uhan 
ollessa jo ilmassa. Edellisenä vuonna STY kehotti 
”kunnallismiehiä” huolehtimaan siitä, että mukaan tulee 
myös työväen toimista tarpeellinen selostus. Presidentti 
Kallion ollessa sairaana, hoiti pääministeri Cajander 
hänen tehtäviään ja piti tilaisuuden juhlapuheen. Muuna 
ohjelmana kaksipäiväisissä juhlissa esitettiin mm. 
Leoncavallon ooppera Pajazzo. 
 
Suursodan uhka STY:ssä pantiin merkille jo vuonna 
1938: ”Toivorikasta alkua loppuvuodesta synkensi 
maailman sekava poliittinen tilanne, josta kyllä 
maamme on saanut olla syrjässä” viennin 
heikkenemistä lukuunottamatta.  Sodan uhka hiljensi 
kuitenkin vilkastumassa olleen toiminnan syksyllä 1939. 
Työväentalo joutui armeijan käyttöön ja miehet suurelta 
osin rintamille.  
 
Maailmansodan puhkeaminen syyskuun alussa 1939, 
Saksan hyökättyä Puolaan, vaikutti lähes välittömästi 
Savonlinnaan. Bensiinistä tuli pulaa. Heti syyskuun 
alkuviikoilla linja-autoliikennettä rajoitettiin vähentämällä 
mm. ”sinikoiden” kulkuvuorot puoleen. Sokerin ja kahvin 
säännöstely alkoi lokakuussa. Samoihin aikoihin 
perustettiin kaupunkiin kansanhuolto- ja 
työvelvollisuuslautakunnat. Kaasunaamareita tuli 
apteekkeihin, ikkunat määrättiin pimennettäviksi ja niitä 
alettiin vahvistaa liimapaperein. Koulut sulkivat ovensa 
ja reservin miehiä alettiin siirtää rajan suuntaan. 
 
Kesällä 1939 saatiin eduskuntavaalit rauhassa 
pidetyksi. STY:n ainoaksi ehdokkaaksi asetettiin Sofia 
Aro. ”Vaaliagitaatiotarkoituksiin” Vapaus –lehteä tilattiin 
kuukaudeksi mahdollisimman moneen kotiin. Mielialoja 
STY:ssäkin kohensi sosialidemokraattien jatkuva 
eteneminen ja sen pohjalta muodostettu ”työväelle 
mieluinen” hallitus. 
 

 
Syksyllä 1939 STY varautui kunnallisvaaleihin 
painamalla 1200 valistuskirjasta, postitusosoitteita 
keräämällä ja ehdokaslistat laatimalla. Sodan uhan 
takia vaalit kuitenkin peruttiin ja vuonna 1936 valitun 
valtuuston toimikautta jatkettiin lopulta aina vuoteen 
1945 asti. Tämän jälkeen Työväenyhdistyksen toiminta 
Savonlinnassa hiljeni kokonaan pariksi kuukaudeksi. 
 
Kaupungin pommitukset ja kuolonuhrit 
 
Talvisota alkoi 30.11.1939. Joukkojen huollon ja 
kuljetuksen kannalta Savonlinnan maantie- ja 
rautatieyhteydet olivat tärkeitä, minkä vuoksi kaupunki 
joutui raskaasti pommitetuksi. Nimenomaan helmi-
maaliskuun vaihteessa 1940 pommitukset olivat kiivaita 
ja aiheuttivat laajoja tuhoja. Kaikkiaan noin 150 
rakennusta tuhoutui tai vaurioitui pommituksissa. 
Olavintorin etelälaidan puutalot paloivat kokonaan. 
Synnytyslaitoksen talo tuhoutui. Tuomiokirkosta jäivät 
vain muurit jäljelle. Pahimmat tuhoalueet eivät olleet 
kaukana Työväentalosta, joka myös kärsi vaurioita 
pommituksissa. Seuraavana talvena 1941 niistä 
maksettiin sotavahinkokorvausta kuutisen tuhatta 
markkaa. Savonlinnan Työväenyhdistyksen toinen 
kaupunkikiinteistö Viiskulmasta tuhoutui kokonaan 
1.3.1940. 
 
Savonlinnalaisista kaatui talvisodassa 32 ja katosi 
kolme, kaupungin pommituksissa kuoli 12 ja 24 
loukkaantui, jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana 
syksyllä 1941 kaatui 39. Kaikkiaan toisessa 
maailmansodassa menehtyi 128 savonlinnalaista ja 
katosi neljätoista. Vähäisestä jäsenmäärästään STY 
joutui antamaan omat uhrinsa. Talvisodan alussa, 
vuonna 1939, oli sota ”vienyt mennessään yhdistyksen 
toimintatarmoisen sihteerimme Salmisen”. Jatkosodan 
alussa, vuoden 1941 lopulla kaatui johtokunnasta 
toinenkin jäsen, Toivo Mustonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pommituksen tuhoja talvisodan aikana helmi-maaliskuun 
vaihteessa 1940. Kuvassa Olavintorin eteläpuolen vanhat 
puutalot liekeissä. 
 
STY:n toimintaolot 
 
Lokakuun lopulla 1939 Työväentalo joutui sotaväen 
varasto-, huolto- ja majoituspaikaksi. Marraskuun 
puolivälissä talo vapautui pariksi viikoksi, mutta 
talvisodan puhjettua puolustusvoimat otti sen taas omiin 
tarkoituksiinsa. STY:ltä vuoden 1939 viimeisellä 
neljänneksellä ”pieneni tulot aika huomattavasti, sillä 
toimitalo oli majoituksessa, josta ei peritty vuokraa vaan 
ainoastaan kulut”. 
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Syksyllä 1941 määräsi palotarkastus Työväentalon 
muurit palovaarallisina purettaviksi ja käyttökieltoon. 
Tämäkin rajoitti talon käyttöä. Suurisuuntaisiin 
korjauksiin ei kuitenkaan haluttu ryhtyä. Työväentalo 
vapautui puolustuslaitokselta maaliskuun alussa 1942. 
Puolueettomat tarkkailijat haluttiin arvioimaan 
majoituskäytöstä aiheutuneita vahinkoja. 
 
”Puolustuslaitokselta päätettiin anoa tarkastuksessa todettu 
vahinkosumma mk 20.761,-”. 
 
Lopulta tyydyttiin siitä 40 %:n korvaukseen. Talon 
korjaus kesällä 1942 oli ”melko kallista”. Uunien 
korjauksen lisäksi taloa maalattiin ja korjattiin 
näyttämöä. Koko loppuvuoden jatkuneisiin korjauksiin 
kului 50 000 mk. 
 
Määräysten mukaan sisäikkunat piti poistaa 
maaliskuussa 1944 ja yleisö sai istua 
teatterinäytöksissä päällysvaatteet päällä. ”Maistraatin 
tarkastus” rajoitti salin istuinluvuksi 160. Vuonna 1944 
Työväentalo joutui vielä kerran puolustuslaitoksen 
käyttöön, kesäkuussa aluksi tilapäisesti ja sittemmin 
vakinaisesti. Työväentalolla toimi kenttäpostikonttori, 
marraskuuhun 1944 asti. Savonlinnan huutava 
asuntopula pakotti antamaan Työväentalolta tilaa myös 
siviiliväestön asumiseen. Siirtolaisia asui mm. teatterin 
pukuhuoneissa. Uusi teatterinjohtaja taas asui 
tilapäisesti painihuoneessa. 
 
Huhtikuun alusta 1940 puolustuslaitos otti 
Mertakankaan tanssilavankin omaan käyttöönsä, 
polkupyöräkorjaamoksi. ”Toimintavaikeuksien vuoksi” ei 
vappuna 1940 vietetty Savonlinnassa lainkaan 
vappujuhlia. Heinäkuun lopulla 1940 päästiin armeijan 
kanssa sopimukseen, että lavalla voitiin pitää tansseja 
lauantai ja sunnuntai-iltoina. Niitä jatkettiin marraskuulle 
asti. Mertakangas vapautui puolustusvoimilta talvella 
1940 – 41. Vappujuhlia ja muita tilaisuuksia vietettiin 
siellä vakiintuneella ohjelmalla vuosina 1941 – 43. 
Syksyllä 1941 pidettiin mm. ”yhtenäisyysjuhlat” ja 
säilöntäkurssit. Sodan lähestyessä loppuaan joutui 
Mertakangas vuoden 1944 alusta muutamaksi 
kuukaudeksi kaupungin ja valtion käyttöön 
varastointitilaksi. 
 
Sotavuosien Savonlinna 
 
Sota-aika toi kunnan viranomaisten ja lautakuntien 
hoidettavaksi paljon ylimääräisiä tehtäviä. Niinpä v. 
1940 STY:n toimintakertomuksen mukaan: 
 
”Sodan aikana ja sen jälkeen on kunnallinen elämä ja toiminta 
ollut varsin vilkasta. Sodan aikana oli väestönsuojelu 
huomattavalta osaltaan kunnallisten elinten suuremman tai 
pienemmän valvonnan ja huolenpidon kohteena - - ” 
 
Kansanhuoltolautakuntaan, huoneenvuokralauta-
kuntaan, työvelvollisuuslautakuntaan ja moniin muihin 
virallisiin ja epävirallisiin valvonta- ja avustustehtäviin 
valittiin poismuuttaneiden tai muuten eronneiden 
jäsenten tilalle jatkuvasti uusia. Voitiin lisäksi todeta, 
esim. 1942, että asetetuilla lautakunnilla oli vaikutusta 
asioiden hoitoon, 
 
”jos työväen edustus niissä on tarpeeksi vahva ja palkka-
asioita tunteva”. 
 
Ammattijärjestöjen merkitys korostuikin sota-aikana. 
Työvoimaa oli vähän ja työn tuotteista pulaa. Naisten 
osuus työelämässä vahvistui. 

 
Idän suunnan kulkuyhteydet toivat Savonlinnaan suuret 
määrät karjalaista siirtoväkeä, kymmeniä tuhansia 
ihmisiä. ”Alituisesti vaeltavat väestöjonot tekivät 
järkyttävän vaikutuksen.” Siirtolaisista ”useat pyrkivät 
asettumaan kaupunkiin” asumaan, vaikka pommitusten 
jäljiltä asuinnoissa muutenkin oli ahdasta. Vaurioituneita 
rakennuksia kuitenkin korjattiin, uusia rakennettiin sekä 
yksityisin että kaupungin voimin. 
 
Talvisodan jälkeen keskustaan rakennettiin asunto-
osakeyhtiöinä isojen kivitalojen kortteli. Kaksi taloa 
valmistui ennen jatkosotaa, kaksi muuta taas 
jatkosodan aikana. Mertajärven lähelle valmistui 14 
uutta omakotitaloa ja Hernemäkeen 15 ruotsalaista 
lahjoitustaloa. Kaupungin rakennustoiminta talvisodan 
jälkeen oli ”melkoista”. Schauman rakensi nelisen-
kymmentä pientaloa lähialueelleen, jota sinne 
majoitettujen inkeriläisten mukaan kutsuttiin 
Inkerinkyläksi. 
 
Siirtolaisuuden vaikutuksesta Savonlinnan väkiluku 
nousi vuoden 1940 runsaasta 7000:sta vuosiksi 1941 ja 
1945 miltei 9200:aan. Sotien jälkeen se edelleen jatkoi 
kasvuaan. Asuntopula jatkui Savonlinnassa vaikeana 
koko sota-ajan ja monia vuosia sen jälkeenkin. 
Työväenyhdistys vuoden 1944 lopulla asetti kaupungin 
toimista etusijalle kunnalliset asunnot, jotka ”poistaisivat 
hirveää asuntopulaa kaupungissa.” Vielä keväällä 1945 
oli asunnottomia noin 200 perhettä. 
 
Siirtolaisten mukana siirtyi Savonlinnaan talvisodan 
jälkeen myös Sortavalan Kauppakoulu. Se palasi välillä 
kotikonnuilleen, mutta jatkoi taas 1945 Savonlinnassa. 
Savonlinnan suojeluskunta lahjoitti ennen lakkau-
tustaan talonsa Kauppaseuralle koulun toimitiloiksi. 
Vastaavasti käsityöläiskoulun toimintaa vuodesta 1923 
lähtien harjoittanut Savonlinnan yleinen ammattilais-
koulu lopetti toimintansa 1944, kun kansakoulun 
jatkoluokat lailla määrättiin kaupungissa pakollisiksi. 
 
Kaupungin tuotantolaitoksista erityisesti Schauman 
laajensi toimintaansa sotavuosina ja niiden välissä. 
Rimalevyn valmistus alkoi 1940. Elintarviketeollisuus 
kehittyi. Tuotteelle valmistui 1941 teurastamo, 
lihanjalostuslaitos ja eineskeittiö Tuokkolanlahden 
rannalle. 
 
Kaupoista osuusliikkeiden asema vahvistui. Vuonna 
1946 Itä-Savon henkilökunnan määrä ylitti 200, 
liikevaihto nousi lähes 150 miljoonaan markkaan, 
ylijäämä lähes miljoonaan ja säästökassan talletukset 
miltei 10 miljoonaan markkaan. 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen myöhempään 
toimintaan vaikuttaneita ratkaisuja välirauhan aikana oli 
Viiskulman asemakaavan tarkistus. STY:n tuhoutuneen 
kaupunkitalon tonttiin liitettiin osia naapuritonteista. 
Toinen naapureista suostui myymään koko tonttinsa 
STY:lle. 
 
STY:n suhtautuminen pula-aikaan 
 
Tuontivaikeuksiin ja sodan tuomaan niukkuuteen 
varauduttiin Suomessa välittömästi maailmansodan 
alettua. Vuoden 1940 jälkeen kaikki tärkeimmät 
elintarvikkeet, vaatteet ja jalkineet olivat säännösteltyjä. 
Vaikeuksiin suhtauduttiin STY:n toimintakertomuksessa 
1940 vielä toiveikkaasti: ”Sota on tuonut myöskin pula-
ajan. Siitä, samoin kuin muistakin vaikeuksista 
selvittänee.” 
 



 

                     Kestävällä tiellä eteenpäin  
                    Savonlinnan Työväenyhdistys 1887 – 1987 
                    Markku Virtanen 

 
Vuonna 1943 oli ruokapuoli edelleen tyydyttävää. 
Musta pörssi aiheutti kuitenkin tuottajien ja kuluttajien 
välille ristiriitoja. Pulan vaikutuksia lievennettiin 
tehostamalla luonnonvarojen käyttöä. Tämän 
edistämiseksi järjestettiin Työväentalolla ja 
Mertakankaalla vuodesta 1939 alkaen kotitalous- ja 
säilöntäkursseja. Niiden järjestelyissä Uusi Sos.Dem. 
Naisyhdistys oli usein mukana. Kaikkien järjestöjen 
toiminta oli jatkosodan aikana vuoteen 1943 asti hyvin 
hiljaista. Lähinnä Jyryttäret, Jyry ja lasten 
raittiusyhdistys Valo saivat pidetyksi yllä toimintaa. 
 
Talvisodan yhteishengen ilmentymiä 
 
Ammattijärjestöjen myötävaikutus oli välttämätöntä 
tuotannon ylläpitämiseksi sota-aikana. Talvisodan 
luoman yhteishengenkin lujittamiseksi Suomen 
Työnantajain Keskusliitto tammikuussa 1940 lopulta 
taipui tunnustamaan niiden olemassaolon ja 
oikeutuksen ”tammikuun kihlauksessa”. Suojelus-
kuntalaiset saivat luvan liittyä ammattiyhdistyksiin. 
Vastaavasti SDP ja SAK kehottivat helmikuussa 1940 
järjestäytyneitä työläisiä liittymään suojeluskuntiin. 
Julistus herätti työväessä monin paikoin hämmennystä. 
 
Kuortin Työväenyhdistys ersitti piirikokoukselle päätöstä 
arvostelleen alustuksen. Sen pohjalta myös 
Savonlinnan Työväenyhdistys joutui ottamaan asiaan 
kantaa toukokuussa 1940. Johtokunta päätyi 
suosittamaan 
 
”että puoluetoimikunnan menettely hyväksytään ja asia 
otetaan esille, kun seuraava puoluekokous pidetään.” 
 
Puolue ja piiri paimentavat 
 
Oman toiminnan ollessa hiljaista korostui piiri- ja 
puoluetoimikunnan yhteydenottojen merkitys. Useita 
johtokunnan kokouksia kutsuttiin koolle vain kuulemaan 
piirisihteerin tai puoluetoimitsijan selontekoa sen hetken 
tilanteesta. 
 
Kesällä 1940 kävi kaksikin SDP:n ”luennoitsijaa” vajaan 
parin viikon välein esitelmöimässä Työväenyhdistyksen 
johtokunnalle ”nykyhetken poliittisesta tilanteesta”. Sitä 
kärjistivät tuolloin Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja 
ystävyyden seura, sen laajat mielenosoitukset ja niihin 
järjestetyt häiriöt ja väkivaltaisuudet. Puolueen johto 
kielsi sosialidemokraatteja osallistumasta seuran 
toimintaan. Pian lakkautettuun seuraan ei STY:llä 
ollutkaan mitään yhteyksiä. Piiritoimikunta puolestaan 
kiinnitti huomiota siihen, että Työväentalo yhä oli 
sotilaskäytössä, vaikka talvisodasta oli 5 kuukautta. 
Työväenyhdistystä opastettiin pitämään huolta siitä, 
ettei talo joutuisi työväestöltä pois vieraille aineksille. 
 
Savonlinnan ja Säämingin aseveliyhdistys 
 
Talvisodan rintamiesten etujärjestöksi perustettu 
Suomen Aseveljien Liitto korosti edunvalvonnan ja 
laajan sosiaalisen avustustyön ohella kansallista 
yksimielisyyttä ja vallinneen yhteiskuntajärjestyksen 
turvaamista. Savonlinnan ja Säämingin aseveliyhdistys 
perustettiin elokuvateatteri Linnanhovissa lokakuussa 
1940. Ennalta tiedettiin, että sen johtokuntaan STY:stä 
ehdotettaisiin Enok Issakaista ja Toivo Rakuunaa sekä 
varajäseneksi Kalle Kauppista. ”Puoluetoimikuntaan 
yhtyen” Työväenyhdistyksen johtokunta hyväksyi nämä 
suunnitelmat. 
 

 
Järjestönä STY:llä ei juuri ollut yhteistyötä 
aseveliyhdistyksen kanssa. Yhteisiä jäseniä niillä sen 
sijaan oli. Yhteisiä tapahtumia olivat lähinnä 
itsenäisyyspäivän seppelten laskut sankarihaudoille, 
huoneen luovuttaminen ”Aseveli naisyhdistykselle” 
pikkujoulun viettoon 1943 sekä aseveliyhdistyksen 
kesällä 1943 radioitu juhlatilaisuus, jossa STY:n 
tervehdyksen esitti Otto Vartio. Marraskuussa 1944, 
jatkosodan loputtua mutta Lapin sodan yhä jatkuessa, 
Savonlinnan Työväenyhdistys yhdessä muiden 
työväenjärjestöjen kanssa järjesti ”Asemiesten 
vastaanotto juhlan.” 
 
Luokkarajoja ylittäneestä tai hämärtäneestä 
yhteistyöstä STY:llä oli sotavuosien varrelta muutamia 
hajakokemuksia. Talvisodan alkuvaiheissa oli 
Savonlinnaan peusteilla ”maan puolustuksen 
valistuskeskuksen neuvottelukunta”, johon STY:ltäkin 
pyydettiin edustajia. Vapaan huollon ja Punaisen Ristin 
kokouksiin valittiin edustajia jatkosodan lopulla. 
 
Talvisodan ajalta ei Työväentalon majoituskäytöstä 
peritty vuokraa. Mertakankaalla elokuun puolivälissä 
1941 vietettiin ”yhtenäisyysjuhlia”. Seuraavana kesänä 
1942 Nuorten talkootoimikunta sai pitää Mertakankaalla 
talkootanssit. Savonlinnan seudun 
suurtalkootoimikuntaan keväällä 1942 valittiin STY:n 
edustajaksi E.J.Kolehmainen. Suojeluskunnalle STY 
lupasi apua, ”jos S.K. piiri järjestää juhlan johon 
meikäläiseltä taholta voidaan hommata puhuja”. 
 
Rauha ja jäsenmäärien kasvu 
 
Työväenyhdistyksen jäsenmäärä oli laskenut 
sotavuosina. Vuonna 1939 noin 40 jäsenestä oli 
vuonna 1944 jäljellä 25, vaikka sota-ajan työtehtävät 
olivat tuoneet jonkun uudenkin jäsenen yhdistykseen. 
Rauhan palattua ja Työväentalon vapauduttua 
yhdistyksen omaan käyttöön marraskuun alusta 1944 
alkoi toiminnan nopea elpyminen. Työväentalolla 
järjestettiin perhejuhlat, runsaasti kokouksia ja 10. – 
12.11. valistuskurssi, jonne ”kenellekkään ei myönnetä 
avustusta penniäkään”. Marraskuun aikana liittyi 
yhdistykseen 14 uutta jäsentä, joulukuun alussa 11 ja 
kuun lopulla vielä kaksi. Jäsenmäärä vuoden 1944 
lopussa oli jo 52. Vuonna 1945 jäsenmäärän kasvu 
jatkui. Vilkkaimmillaan lokakuussa 1945 hyväksyttiin 
kaikkiaan 36 uutta jäsentä. 
 
Savonlinnan sos.dem. järjestöistä jäsenmäärän kasvu 
sodan jälkeen suuntautui STY:hyn. Naisyhdistyksen 
toiminta oli 1945 vielä ”kovin laimeata”. Kolmas 
paikallinen puolueosasto Pääskylahden 
Työväenyhdistys peräti lopetti ”jäsenten vähyyden 
takia” toimintansa vuoden 1946 alkupuolella. Sen 
jäsenet siirtyivät STY:hyn. 
 
Pula-aika jatkui vielä rauhan palaamisesta huolimatta 
vielä parin vuoden ajan. Vuosikokouksessa jäsenille 
tarjottiin kahvin sijasta korvikkeet ilman sokeria. 
Työväentaloa vuokrattiin Kansanhuollolle ostokorttien 
jakoon. Säännöstelytalouden jatkuminen pakotti STY:n 
kiinnittämään huomiota kuluttajan etujen 
puolustamiseen tuottajien keinottelua, hintojen nousua 
ja mustaa pörssiä vastaan. Vuoden 1946 lopulla nousi 
esille ”n.k. kuluttajain toimikunnan” perustaminen 
Savonlinnaan. Asiaan ei kuitenkaan voinut vaikuttaa, 
ennen kuin kaupungin kansanhuoltolautakunta oli 
tehnyt asiasta esityksen. Vuoden 1947 alussa esitys 
lautakunnalta saatiinkin. Toimikunnan perustavaan 
kokoukseen STY valitsi edustajansa. 
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Työväenpuolueiden yhteistyö 
 
Sodan päättyminen antoi myös kommunisteille 
mahdollisuuden julkiseen toimintaan. Savonlinnaan 
perustettiin SKP:n paikallisosasto joulukuun viimeisenä 
päivänä 1944. Helmikuussa 1945 aloitti toimintansa 
paikallinen SKDL:n osasto. Savonlinnan 
Työväenyhdistyksen piiristä siirtyi kommunistien 
toimintaan joitakin jäseniä, mm. suojeluskuntien 
hyväksymistä määrätietoisesti puolustanut Merimies-
Unionin asiamies Nestor Valtonen. Hänestä tuli SKP:n 
Savonlinnan osaston ensimmäinen puheenjohtaja. 
 
STY:n suhtautuminen kommunisteihin ja 
kansandemokraatteihin oli alkuvaiheessa erittäin 
myönteistä, työväen yhteisen vaikutusvallan kasvusta 
iloitsevaa. SKDL:n ja SKP:n järjestöille myönnettiin 
huvivuoroja Työväentalolta ja Mertakankaalta 
alkuvuodesta 1945 lähtien. Savonlinnan Ammatillisen 
Paikallisjärjestön aloitteesta kaikki työväenjärjestöt 
viettivät 1945 yhteistä vappujuhlaa Kaikuvuorella. STY 
tuli mukaan ”sillä ehdolla, että n.s. poliittiset puhujat 
eivät saa esiintyä rikkirepivässä mielessä.” 
 
Kesällä 1945 Työväenyhdistys osallistui myös 
kansandemokraattiseen kesäjuhlaan. Juhannusta 
juhlittiin entiseen tapaan STY:n, Jyryn ja ammatillisen 
paikallisjärjestön voimin. STY:n johtokunnan jäsenet 
perheineen kutsuttiin SKP:n paikallisosaston pikku-
jouluun Työväentalolle 1945. Vastaavasti SKP:n ja 
SKDL:n Savonlinnan osastojen johtokunnan jäsenet 
perheineen pyydettiin mukaan STY:n, Naisyhdistyksen 
ja Pääskylahden TY:n pikkujouluun. 
 
Keväällä 1946 Uusi Sos.dem. Naisyhdistys ja ”SKDL:n 
naiset” viettivät yhteistä naistenpäiväjuhlaa. SKP:n lipun 
vihkimistilaisuuteen STY lähetti edustajansa. Vappu-
juhlia 1946 edellisen vuoden tavoin vietettiin yhdessä 
kaikkien työväenjärjestöjen kanssa. Osanotto oli 
tuntuvast vilkastunut 1930 –luvun lopulta. 
 
Yhteistyön keskeisenä sisältönä ja ilmentymänä oli 
työväenpuolueiden valtakunnallinen vaaliliitto vuoden 
1945 kunnallisvaaleissa. Savonlinnassa siitä alettiin 
neuvotella maaliskuussa 1945. Vaalien jälkeen 
päätettiin edelleen toimia kaupunginvaltuustossa 
”yhdessä SKDL:n kanssa, eli yhtenäisenä työväestön 
ryhmänä”. Niukkuudestaan huolimatta voimasuhteiden 
muutos 12 – 17 :sta 13 – 16:sta merkitsi kuusijäsenisen 
kaupunginhallituksen ja monien lautakuntien viimeisen 
paikan siirtymistä porvareilta vasemmistolle. 
Sosialidemokraatit saivat kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtajaksi STY:n sihteerin, pitkäaikaisen 
kaupunginvaltuutetun Eero Makkosen. Eri lautakuntiin 
saatiin kaikkiaan 30 STY:n jäsentä. 
 
Ehdotus valtuustoryhmän kokousten avoimuudesta 
järjestöjen jäsenille ei saanut STY:n kannatusta. Sen 
sijaan pidettiin parempana yleisten työväenkokousten 
järjestämistä jäsenten mielipiteen selville saamiseksi. 
Joulukuun 1946 lopulla valtuustoryhmän aloitteesta 
kutsuttiinkin koolle yhteinen järjestöväen kokous 
työväestön toivomusten ja mielialojen kuulemiseksi. 
Kaupungin toimista Työväenyhdistys asetti alusta 
alkaen etusijalle kunnalliset asunnot, jotka poistaisivat 
hirveää asuntopulaa kaupungissa. Keväällä 1946 
esitettiin, että kaupunki rakentaisi eri puolille kaupunkia 
n.k. hiekkalaatikot lasten leikkipaikoiksi hyppy-
lautoineen ja narukeinuineen ja vuoden 1946 lopulla 
kiinnitettiin valtuustoryhmän huomiota ammattikoulun 
saannin tärkeyteen ja siirtolapuutarhan järjestämiseen. 

 
Paikallisten ristiriitojen kärjistymistä hillitsi useimpien 
ammattiosastojen selvä sos.dem. enemmistöisyys. 
Työpaikoista erityisesti Lypsyniemi ja 
metalliammattiosasto olivat sosialidemokraatteja. 
Schaumanin tehtaalla sitä vastoin enemmistön 
säilyttäminen oli lähivuosina tiukempaa. Yhteistyön 
jatkumisen perustana oli henkilösuhteiden eheys ja 
yhteistyökumppanien keskinäinen kunnioitus ihmisinä. 
Yhteinen vastustaja, Savonlinnan porvarienemmistö ja 
työnantajat oli eduksi yhteistyölle. Yhteistyö näyttäisi 
olleen STY:n puolelta sikäli vilpitöntä ja jopa 
pyyteetöntä, ettei ensi sijassa laskettu puolueen omia 
paikkoja, vaan työväen yhteistä menestystä. 
Vuosikertomus 1945 nosti eduskuntavaalit esiin 
voittona, jossa yhteisin listoin olisi saatu työväen 
enemmistö. 
 
Erimielisyyttä ja välien viilenemistä 
 
Ristiriitoja kommunistien suuntaan olivat aiheuttamassa 
vuoden 1945 alusta alkaen erilaiset tulkinnat vuoden 
1918 tapahtumista, kesästä 1945 alkaen 
sotasyyllisyyskysymykset ja erityisesti vuoden 1946 
aikana kiristyneet taistelut ammattiyhdistysliikkeen 
määräysvallasta. Vuosikertomuksissaan 1946 ja 1947 
STY kiinnitti huomiota kommunistien maalaisliittoa 
myötäilleeseen hallituspolitiikkaan. Sen nähtiin 
suuntautuneen jyrkästi työläiskuluttajien etuja vastaan. 
Keväällä 1946 ei kommunistien kanssa haluttu 
osallistua yhteiseen neuvottelukokoukseenkaan 
kansanhuoltoasioista. Syksyllä 1946 Savonlinnassakin 
vietettiin Unto Varjosen ideoimaa ”Taistelevan 
sosialidemokratian päivää”. 
 
Näkemyserojen vähittäinen keräytyminen ja 
puoluesuhteiden katkeaminen johtivat myös 
Savonlinnassa välien viilenemiseen. Vuoden 1947 
alussa ammattiyhdistysväkeä kutsuttiin mukaan 
yhteiseen jäsenhankintakokoukseen STY:n kanssa ja 
ammattiosastoihin alettiin perustaa sos.dem. ryhmiä. 
Sosialidemokraattien voittoa SAK:n vaaleissa 1947 
STY:ssä pidettiin ”erikoisen tärkeänä”, varsinkin kun 
Savonlinnassa järjestöön kuului paljon jäseniä. Vuoden 
1948 aikana yhteistyö edelleen vaikeutui. Sisäministeri 
Leinon saama epäluottamuslause johti ”kolmen suuren” 
hallitusyhteistyön kariutumiseen ja sos.dem. 
vähemmistöhallituksen muodostamiseen heinäkuun 
lopulla 1948. Myös kunnallispolitiikassa neuvoteltavana 
ollut vaaliliitto purkautui ja oli ”syyskuun alussa tehty 
erokirja pysynyt voimassa”, ”kommunistien 
mahdottomat vaatimukset hylätty”. Aivan täysin välit 
eivät katkenneet.  
 
Lisää järjestöjä ja toimintaa 
 
Työväen Sivistysliitosta käytiin esittelemässä 
omakohtaista opiskelua, opintokerhoja ja liiton 
tarjoamia muita toimintamahdollisuuksia. TSL:n 
Savonlinnan ja Säämingin Työväen Sivistysjärjestö 
perustettiin 28.2.1946. STY:n opintotoiminnan 
muodoiksi ja aiheiksi ehdotettiin keskustelukokouksia, 
opettavaista ohjelmaa, sosialismin historiaa ja päivän 
kysymyksiä. Viikko opintojärjestön perustamisesta 
7.3.1946 kokoontui 38 palloilun ystävää Työväentalolle 
perustamaan Savonlinnan Työväen Palloseuraa 
(STPS). Vuoden 1947 alussa käynnistyi Työväen 
Mieskuoron toiminta. Vahvassa nousussa oli myös 
nuorisotoiminta. Raittiusyhdistys Valo, Nuoret Kotkat, 
Päivän nuoret sekä Sos.dem. Työläisnuoriso-osasto. 
 


