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Kasvun ja uudistumisen aikaa 
1947 – 1957 
 
 
Sodan aikana patoutunut toimintatarmo purkautui 
innostuneeseen järjestötyöhön. Poliittisesti se 
kanavoitui Savonlinnassa Työväenyhdistykseen. Vireää 
toimintaa täydensi työväenenemmistön saaminen 
kaupunginvaltuustoon 1948. Tämä johti kaupungin 
voimakkaaseen kehittämiseen sosialidemokraattien 
johdolla. Lähivuosina rakennettiin suuritöinen vesijohto-
verkosto, parannettiin terveyden-, sairaan-, lasten- ja 
vanhustenhoitoa, lisättiin runsaasti asuntotuotantoa 
mm. arava-lakeja hyväksikäyttämällä, laajennettiin 
koulutusmahdollisuuksia ja koulutiloja. Savonlinna 
muuttui nopeasti ”Uinuvasta matkailukohteesta – työn, 
teollisuuden ja elämän kaupungiksi”. 
 
Sosialidemokraateilla oli taitoa, tahtoa ja kykyä käyttää 
avautuneita mahdollisuuksia hyväksi kaupungin 
kehittämiseksi. Porvareilta puuttui tähän ainakin halua. 
Heidän lyhytnäköiset poliittiset etunsa olivat ajautuneet 
sovittamattomaan ristiriitaan kaupungin kehittämisen 
vaatimusten kanssa jo 1940 –luvun puolivälissä. 
Sosialidemokraattien politiikka kävi yksiin asukkaiden 
etujen kanssa. Tämä näkyi vaali vaalilta kasvaneessa 
kannatuksessa kunnallisvaaleissa. Sen tuloksena 
sosialidemokraatit saivat yksinään kaupunginvaltuuston 
enemmistön 1957. 
 
Työväenyhdistyksen ehdokas Viljo Virtanen valittiin 
eduskuntaan vuodesta 1951 alkaen. Uuden 
työväentalon rakentamiseksi perustettiin Oy Olavila 
1953. Sen rahoituksesta ja lainoista suoriutuminen 
korosti entisestään järjestötalouden merkitystä. 
”Olavilan valistustalo”, Kisalinna, valmistui Viiskulmaan 
syksyllä 1955. Työväenyhdistyksen ja muiden 
työväenjärjestöjen toiminta siirtyi sen suojiin. 
 
STY:n voimistuminen jatkuu 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen vahvistuminen jatkui 
ja suorastaan kiihtyi 1940 –luvun lopulla. Vuonna 1947 
jäseniä oli 120, vuonna 1948 jäseniä oli jo 211. Kaikki 
toiminnan alat olivat vahvassa nousussa. 
Ammattiosastot, Itä-Savon Osuusliike ja Työväen 
Teatteri toimivat omilla aloillaan vireästi. Erittäin 
vilkkaasti toimivat Nuoriso-osasto, Jyry ja STPS. 
Naisyhdistys toimi Työväenyhdistyksen rinnalla ja lisäsi 
jäsenmääräänsä. Monipuolinen harrastustoiminta 
kukoisti. Työväentalon joka soppi oli täysipainoisessa 
käytössä. Jäsenmäärän kasvu ja jäsenistön 
uudistuminen näkyi pian myös johtokunnan 
kokoonpanossa. Neljännesvuosisadan toimintaa 
ylläpitäneet ja eteenpäin vieneet uurastajat saivat 
työnsä jatkajiksi tuoreita voimia. 
 
Perusteluja, miksi ihmiset STY:hyn liittyivät, ei paljon 
ole talletettu. Harvalukuisissa muistelmissa korostettiin 
lapsuuden köyhyyttä, varhaista joutumista työelämään 
ja sieltä työelämän ristiriitojen tai työtovereiden 
vaikutuksesta mukaan työväenliikkeeseen. 
 
Taistelu ammattiosastojen, urheiluseurojen ja osuus-
liikkeen määräysvallasta kommunisteja vastaan tehosti 
jäsenhankintaa. Työväenyhdistykseen liittyminen ilmaisi 
pitkälle mietittyä vakiintunutta linjanvalintaa ja toi 
varmuutta oman aatesuunnan kannatuksesta. 
 

 
STY:hyn ei liitytty kommunisteja vastustamaan, vaan 
vastustamaan porvareita. Paikalliset porvarit 
suhtautuivat Työväenyhdistykseen likimain yhtä 
nyreästi tai nyreämminkin kuin kommunisteihin. 
Porvarien ylivallalle Savonlinnassa Työväenyhdistys oli 
uhka, eivät kommunistit. 
 
Kunnallisvaaleissa voitosta voittoon 
 
Syksyn 1947 kunnallisvaaleihin SKDL:n kunnallis-
järjestö tarjosi elokuun alussa STY:lle vaaliliittoa. 
Työväenyhdistys kuitenkin kieltäytyi ja kävi vaaleihin 
yhdessä ”Sos.dem. ammatillisen jaoston” kanssa. 
Omaa vaalivalistuslehtistä kokoamaan valittiin 
J.V.Lötjönen, Veikko Salomaa, Eero Makkonen ja Viljo 
Virtanen. 
 
Tämän ”Vaalivalistustyötoimikunnan” työn tuloksena 
esiteltiin lokakuun lopulla sopimista kommunistien 
kanssa siitä, ”ettei vaalivalistustyössä hyökättäisi 
toisiaan vastaan vaan ainoastaan oikeistoa vastaan”. 
Ehdolle vaaleihin asetettiin 10 listaa, joista jokaiselle 5 
nimeä. Monipuolinen ja huolellinen valmistautuminen 
kunnallisvaaleihin huipentui Työväenyhdistyksen 60 –
vuotisjuhliin, jotka pidettiin aivan vaalien aattona, 
marraskuun viimeisenä päivänä 1947. 
 
Ehdokasasettelun vaivattomuus, runsaus ja 
monipuolisuus osoitti vakuuttavasti sos.dem. järjestöjen 
elinvoimaa. Sosialidemokraattisten tavoitteiden 
ylivoimaisuus saatiin nyt myös äänestäjien tietoon ja 
tunnustamaksi. Sosialidemokraattien äänimäärä 
lisääntyi vuoden 1945 vaaleista 600:lla, kun porvarit 
lisäsivät kannatustaan vain vajaalla sadalla ja 
kommunistit sitäkin vähemmän. Vaalien tuloksena 
muuttui ikimuistoinen ”kylpylä- ja porvarikaupunki 
punaiseksi”. 
 

Muuttuneiden voimasuhteiden 
mukaisesti kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajaksi valittiin J.V.Lötjönen. 
Kaupunginhallitukseen valittiin sosiali-
demokraateista vuodeksi 1948 K. 
Kauppinen, O. Vartio ja V. Virtanen. 
Kaupunginjohtajan varamiehen 
paikkakin saatiin sosialidemokraateille: 
tehtävään valittiin Viljo Virtanen. 

Sosialidemokraattien luottamustehtävät lähes kaksin-
kertaistuivat vuosina 1946 – 1948. 
 
Syksyn 1950 kunnallisvaaleissa sosialidemokraattien ja 
erityisesti koko vasemmiston suhteellinen asema 
porvaripuolueisiin verrattuna entisestään vahvistui. 
Vaalien ajankohta oli muutettu joulukuun alusta 
lokakuun alkuun. Samalla valtuutettujen lukumäärä 
uusien laskentaperusteiden vuoksi aleni 35:stä 31:een. 
Vähennyksestä 3 koitui porvarien tappioksi, sosiali-
demokraatit selvisivät yhden paikan vähennyksellä. 
Vuoden 1950 vaalit olivat viimeiset pitkin listoin 
suoritetut kunnallisvaalit. 
 
Sosialidemokraattien kannatus oli voimakkaasti 
keskittynyt nuoriso-osaston listalle, joka sai noin kaksi 
ja puoli kertaa niin paljon ääniä, kuin seuraavaksi 
suosituimmat naisten ja talousmiesten listat. 
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Sosialidemokraatit kaupungin kehittäjinä 
 
Vuodesta 1948 valtuuston johtoon tulleet sosiali-
demokraatit joutuivat heti varsin vaikeiden tehtävien 
eteen. Kaupungin kehittäminen oli edellisinä vuosina 
pahasti laiminlyöty. Sairaanhoito-, terveydenhoito-, 
vesijohto- ja viemärikysymykset olivat miltei kokonaan 
järjestämättä. Asunto- ja kaavoitus-järjestelyissä oli 
pahoja puutteita. Teollistamis-, koulutus- ja 
kulttuurimahdollisuuksien kehittäminen oli niin ikään 
pitkälti hoitamatta. Kaupungintalouden rahoituspohja oli 
varsin kapea ja veroäyri palvelujen puutteellisuudesta 
huolimatta maan kalleimpia. Ennen vasemmisto-
enemmistöä oli kunnallisasioiden hoito Savonlinnassa 
ollut enimmäkseen suunnittelematonta ja hyvin lyhyt-
näköistä. Johtotehtävissä toimineiden liikemiesten oli 
pidettävä silmällä myös omia liike-etujaan. Kunnan 
asioita Savonlinnassa hoitaneet porvarit ryhtyivät 
toimiin yleensä vasta pakon edessä, kun valinnan varaa 
ei juuri ollut. Työväkeä vaivanneiden epäkohtien 
lievittämiseen ei aina edes haluttu ryhtyä kovin ajoissa. 
Pakkotilanteessa ratkaisut tulivat monesti tarpeet-
tomankin kalliiksi. Sotien jälkeen Savonlinnan liike-
elämä, liikenne ja kauppa laajenivat entiseltä 
pohjaltaan, kun uusille yrityksille ei juuri suotu 
sijoittumis- eikä toimintaedellytyksiä: maapohjaa, 
sähköä eikä kunnallistekniikkaa. 
 
Elinkeinot laajenevat entiseltä pohjalta 
 
Schaumanin tehtaalla aloitettiin 1953 valmistamaan 
kuitulevyä. Lypsyniemen konepajan tuotanto keskittyi 
paperi- ja puumassateollisuuden koneiden ja prosessi-
laitteiden sekä mm. veden ja jäteveden käsittely-
laitteiden valmistukseen. Mani Oy Lypsyniemeä vasta-
päätä alkoi valmistaa kuitulevypohjaista, kaakelin 
tapaan pinnoitettua manilevyä. Pääskyniemen telakan 
ja konepajan omistanut Sulka Oy alkuaan Savonlinnan 
Puutavara Oy, sulautui Repola-Viipuri Oy:hyn ja 1951 
edelleen Rauma-Repola Oy:hyn. Uittokaluston 
rakentaminen ja korjaaminen jatkui silti kaiken aikaa 
Pääskyniemellä. Vaateteollisuutta jatkoi Hugo Huittisen 
konkurssin jälkeen 1954 OTK:n työvaatetehdas. Janne 
Kinnusen Kauppa-Aitta Oy oli jo 1946 ryhtynyt 
valmistamaan teollisesti miesten pukuja Olavinkadun 
varrella. Elintarviketeollisuus keskittyi Savonlinnan 
Seudun Osuuskunta Tuotteelle. Laajojen 
ympäristöalueiden maidon käsittely jäi 1950 –luvun 
alussa kokonaan Tuotteelle, kun lähiseudun pienet 
meijerit liittyivät siihen ja Itä-Savon Osuusliike lopetti 
oman meijerin ylläpidon. Apteekin vesitehdas lopetti 
tuotantonsa maailmansodan aikana, Savonlinnan 
Makkaratehdas 1950 –luvun alkupuolella. Jordanin 
Savonlinnan Valssimylly automatisoi ja uusi 
koneistojaan 1954. Sodanjälkeinen voimakas 
rakennustoiminta loi kaupunkiin monia merkittäviä 
rakennusliikkeitä. K. E. Ojanen Seurahuoneen 
rakennusurakalla 1951. Sähkö-, vesi- ja lämpöalan 
aliurakoijia aloitti samoihin aikoihin toimintansa. Kaupan 
alalla osuusliikkeet, Itä-Savo ja Keski-Saimaa 
vahvistivat asemiaan 40- ja 50 –luvuilla. Keski-
Saimaalle valmistui kaupungin ensimmäinen 
”tavaratalo” Haapasalmi Oy:n Seurahuoneen 
rakennukseen Auvisen rinteeseen jo 1951. Itä-Savon 
vastaava myyntikeskus valmistui 1961 Olavinkadun ja 
Pilkkakoskenkadun kulmaan. Tuotteen lopetettua 
myymälänsä tuli niiden paikalle monia 
yksityiskauppiaita. Vähittäiskaupan palveluksessa oli 
Savonlinnassa 1960 –luvun alussa toistatuhatta 
henkeä. 

 
Vesijohto suursaavutuksena 
 
Vaativin ja merkittävin J.V. Lötjösen johtaman 
kaupunginvaltuuston läpiviemistä rakennusratkaisuista 
oli vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen. Sen 
välttämättömyyden oli osoittanut viimeistään sota-
vuosien laaja lavantautiepidemia, joka nosti 
Savonlinnan maailman ”lavantautisimmaksi” paikka-
kunnaksi. Vesijohtoverkon rakentaminen Savonlinnan 
kallioiseen, mäkiseen ja vesireittien rikkomaan 
maaperään oli erittäin kallista. Vesi- ja viemäriverkoston 
rakentamista pohjustettiin jo edellisellä valtuusto-
kaudella 1946 valmistuneella vesi- ja 
viemärijohtosuunnitelmalla. Tämän pohjalta 
vasemmistoenemmistöinen valtuusto marraskuussa 
1948 teki päätöksen rakennustöiden aloittamisesta. 
Sen mukaan vesijohto tuli ulottumaan Kyrönsalmesta 
Talvisalolle ja viemäriverkosto lisäksi Heikinpohjaan. 
Raakavesi tuli otettavaksi Haapavedestä, 
pumppuasema ja puhdistuslaitos rakennettiin 
Vääräsaarelle ja vesitorni Kaikuvuorelle. Koululahden 
vedenvaihtumisen tehostamiseksi rakennettiin 
Vääräsaaren kannaksen poikki lisäksi ns. ”Lötjösen 
kanava”. Vesijohtoverkko oli saatava valmiiksi 5 – 6 
vuodessa, jotta toisen merkittävän rakennushankkeen, 
keskussairaalan vedensaanti ei sen viivästymisen takia 
olisi uhattuna. Pumppuasema pääsi aloittamaan 
toimintansa 1951. Vesijohtoverkostoa laajennettiin 
kaiken aikaa ja jo 1955 oli pumppuasemaa 
laajennettava. Viemäriverkosto oli vesijohtoverkkoa 
hajanaisempi. Se jakautui lopulta 40 erilliseen 
viemärialueeseen, joista jätevedet saostuskaivojen 
kautta purkautuivat vesistöön. 
 
Savonlinnan keskussairaala 
 
Uutta sairaalaa oli Savonlinnaan toivottu jo kauan 
ennen sotia, sillä vanha yleinen sairaala Savonniemellä 
oli jäänyt pahasti pieneksi. Vuoden 1943 
keskussairaalalaki antoi hyvät edellytykset toiveen 
toteutumiseen. Sen pohjalta Savonlinnassa päästiin 
yhteistyöhön ympäristökuntien kanssa asian ajamiseksi 
seuraavan vuoden alussa. Valtio myönsi 1946 
sairaalalle suunnitteluvaroja miljoona markkaa ja 
kaupunki luovutti sille tontin. Keskussairaalan 
rakennustyöt alkoivat 1951. Neljän vuoden sisällä 
pääsivät aloittamaan keskussairaalan kirurginen, 
sisätautien ja naistentautien osasto sekä synnytys- ja 
lastenosastot. Vanhan sairaalan tilalle Savonniemeen 
perustettiin B-mielisairaanhoitokoti. Kaupunginlääkärien 
määrää lisättiin yhdestä lopulta kolmeen. Äitiys- ja 
lastenneuvola sai uudet tilat 1951 valmistuneesta 
Seurahuoneen talosta ja myöhemmin toisen 
toimipaikan Pääskylahdesta. Vanhusten huolenpitoa 
kehitettiin rakentamalla ajanmukainen vanhainkoti. 
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Tositoimiin asuntojen saamiseksi 
 
Kesällä 1947 ryhdyttiin suunnittelemaan sellaisen 
sosiaalista asuntotuotantoa harjoittavan yhtiön 
perustamista, joka voisi saada lainaa valtiolta. Paikaksi 
oli katsottu Heikinpohjaa. Savonlinnan Asuntotuotanto 
Oy, jossa kaupunki oli osakkaana, aloitti ensimmäisten 
talojen rakennustyöt vuonna 1948. 
 
Kouluja koulukaupunkiin 
 
Kaupungin muista asioista sosialidemokraatit asettivat 
etusijalle erityisesti lastenhoidon ja koulutus-
mahdollisuuksien laajentamisen. Entisten lastenkodin 
sekä keskikaupungin, Laitaatsillan ja Miekkoniemen 
lastentarhojen lisäksi1944 perustettiin Pääskylahden 
lastentarha. Vuodesta 1951 alkaen järjestettiin 
kunnallista kodinhoitoapua. 
 
Koulukaupunkina Savonlinnalla oli vahvat perinteet 
Katariina Suuren ajoilta ja 1800 –luvulta, mutta niitä ei 
ollut 1900 –luvun alussa juuri jatkettu. Työväenyhdistys 
pani erityistä painoa ammattikoulutuksen järjestä-
miseen. Kymmenen vuoden ponnistelut johtivat 
ammattikoulun kuntainliiton perustamiseen vuonna 
1957, ammattikoulun rakentamiseen Mertalaan ja 
ammattikoulutuksen aloittamiseen syksyllä 1960. 
 
Kansakoulunopettajaseminaari aloitti Puistokadun 
kansakoululla 1952. Vuonna 1960 sen toiminta siirtyi 
Heikinpohjaan. Keskussairaalan valmistuttua aloitti sen 
yhteydessä 1955 sairaanhoitajakoulu. 
 
Sotien jälkeen syntyneet ”suuret ikäluokat” lisäsivät 
1950 –luvun alkupuolelta lähtien tuntuvasti 
kansakoulujen tilantarvetta. Oppilasmäärät kehittyivät 
seuraavasti: 
 
1920 –luku 400 – 500 oppilasta 
1930 –luku n. 900 oppilasta 
vuonna 1940 914 oppilasta 
vuonna 1950 1196 oppilasta 
vuonna 1955 1664 oppilasta 
 
Tämä johti kaupungin kaikissa kouluissa vuorolukuun. 
ja tilanahtautta ryhdyttiin purkamaan heti 1950 –luvun 
alusta lisätiloja vuokraamalla ja uusia rakentamalla. 
Mertalan uuden koulun ensimmäinen rakennusvaihe 
valmistui 1955, Nätkin koulu 1964. Apukoulu- ja 
puhehäiriöopetus aloitettiin 1948. Tyttökoulu saatiin 
valtion kouluksi 1950. Vuosikymmenen puolivälissä se 
siirtyi uusiin tiloihin Savonniemelle. Siltä vapautuneessa 
koulutalossa Puistokadun ja Olavinkadun kulmassa 
aloitti 1957 kaupungin omistamana yksityisenä 
oppikouluna Savonlinnan yhteiskoulu. 
 
STY:n asema vaalipiirissä, Vapaus-lehti 
 
STY oli koko toimintansa ajan ollut aika tavalla syrjässä 
Mikkelin sos.dem.piirin toiminnasta. Käytännön syistä, 
kokoontumisen mahdollistamiseksi, piiritoimikuntaan 
valittiin hyvin pitkään pelkästään mikkeliläisiä. Piirilehti 
Vapaudelle esitetyt toivomukset vaihtelivat STY:n 
toiminnan painopistealojen mukaan. Alkuvuosina 
toivottiin enemmän teatterikirjoituksia, 1920 –luvun 
lopulta lähtien erityisesti urheiluselostuksia, 1940 –
luvun puolivälissä jopa nimenomaan enemmän TUL:n 
kuin SVUL:n urheilua. Mikkelissä ilmestyvän lehden oli 
vaikea täyttää laajenevan järjestöelämän kaikkia 
tiedostustarpeita. 

 
Oman lehden perustamisajatus tuli ensi kerran esiin jo 
huhtikuussa 1946 piiri- ja puoluekokouskysymyksistä 
keskusteltaessa. Syksyllä 1947 oman lehden 
perustamiseen palattiin uudelleen: ”J.V. Lötjösen, V. 
Virtasen ja P. Pulkkisen huoleksi jätettiin kehitellä oman 
työväen lehden aikaansaamiseksi tällä paikkakunnalle”. 
Myöhemmin syksyllä toimikuntaa laajennettiin. 
 
Kesällä 1948 eduskuntavaalien jälkeen kun lehden 
taloudelliset mahdollisuudet oli saatu selvitetyksi, 
perustettiin toimikunta J.V. Lötjösen johdolla viemään 
eteenpäin ”Savonlinnan Työväenyhdistyksen 
Aluelehden perustamista”. Tehtäväksi annettiin 
alustuksen laatiminen samalla myös alapiiritoimikunnan 
perustamisesta. STY päätti ostaa perustettavan lehden 
osakkeita 100 000 markalla. Vapaus –lehden kanssa 
päästiin yksimieliseen neuvotteluratkaisuun. Oman 
lehden perustamisesta luovuttiin, kun Vapaus ryhtyi 
julkaisemaan kolmesti viikossa ”Savonlinnan Seudun 
Vapaus” –painosta. Sen kolmannelle sivulle tai 
ylimääräiselle lisälehdelle koottiin Savonlinnan ja 
lähiympäristön uutisia. Tällaisena lehti ilmestyi 1950 –
luvun alkuvuosiin saakka. Vapaus –lehden Savonlinnan 
toimittajana oli 1940 –luvun lopulla Paavo Pulkkinen ja 
hänen jälkeensä vuodesta 1953 lähtien Sulo Jokela. 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen asema puolueen 
päätöksenteossa vahvistui 1940 –luvun lopulla. 
Jäsenmäärän noustua voitiin Savonlinnasta 
säännöllisesti lähettää oma edustaja puoluekokouksiin. 
J.V. Lötjösen jälkeen STY:n puoluekokousedustajana 
toimi Veikko Salomaa. 
 
Urheilua, teatteria, kulttuuria, laulua ja 
STY:n kirjasto 
 
Sodanjälkeinen järjestöinnostus ulottui myös urheilun 
alueelle. Yli 600 jäsenen Jyry mainittiin STY:n 
toimintakertomuksessa 1948 kaupungin suurimmaksi 
järjestöksi. Voimisteluharrastus laajeni entisestään 
1950 –luvun alussa. TUL:n IV Liittojuhlille osallistui 
Jyrystä 131 voimistelijaa. Harrastuksen myötä myös 
seuran jäsenmäärä kasvoi. Vuonna 1953 Jyryyn kuului 
996 jäsentä. Etusijalla oli hiihto, mutta voimistelun 
lisäksi mukaan tuli voimailu, paini ja nyrkkeily. 
 
Savonlinnan Työväen Palloseura (STPS) nousi 1951 
jääpallon TUL:n mestaruussarjaan ja säilyi siellä sarjan 
loppuun vuoteen 1955 asti. Muista lajeista aloitettiin 
pöytätenniksen pelaaminen 1949 ja siinä saavutettiin 
lukuisia piirimestaruuksia sekä 1951 TUL:n nuorten 
mestaruus. Pesäpalloa pelattiin 1950 – 53 ja jääkiekkoa 
1953. Jalkapalloilun voimakkaan nuorisovalmennuksen 
tuloksia alkoi näkyä 1950 –luvun alusta alkaen. 
 
Teatteritoiminnan taloudelliset edellytykset muuttuivat 
1940 –luvun kuluessa mm. sikäli, että näytteleminen 
alkoi vaatia entistä täysipäiväisempää, ammatti-
maisempaa mukana oloa. Kuljetuskalusto oli siinä 
määrin parantunut, että maaseudulla saatettiin vierailla 
lähes päivittäin. Savonlinnan Teatteri otti 1940 –luvulla 
lisämääritteekseen Itä-Savon Maakuntateatteri. 
Vakinaisia näyttelijöitä voitiin kiinnittää kaudelta 1952 – 
53 alkaen. Palkattua henkilökuntaa oli teatterinjohtajan 
lisäksi 1950 –luvun alkupuolella neljä näyttelijää. 
Iltanäyttelijöitä oli Teatterin käytettävissä rooliosiin 
useimpina vuosina kolmisenkymmentä. Suuri osa 
näistä oli Työväenyhdistyksen, Naisyhdistyksen ja 
Nuoriso-osaston aktiivijäseniä. 
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Kuoroharrastus virisi Työväenyhdistyksessä keväällä 
1947, jolloin perustettiin Savonlinnan Työväen 
Mieslaulajat. Kuoro esiintyi käytännöllisesti katsoen 
kaikissa Savonlinnan työväen juhlatilaisuuksissa. 
Äitienpäivänä se vieraili vanhainkodeissa. Kuoro otti 
osaa useimpiin Mikkelin piirin ja musiikkijärjestöjen 
valtakunnallisiin juhliin mm. Hämeenlinnaan 1954. 
 
Työväenyhdistyksen kirjasto oli 1920 –luvun lopulla 
jäänyt suhteellisen vähäkäyttöiseksi. Sen käyttö 
vilkastui vuosi vuodelta 1930 –luvun talouspulan ja 
työttömyyden vuosina, vaikkei tuolloin uusia kirjoja 
rahan puutteen vuoksi voitukaan hankkia. Kirjastossa 
oli nelisensataa teosta. Uushankintojen puutteen ohella 
muun toiminnan vilkkaus ja kirjastotilojen jääminen yhä 
ahtaammalle vähensivät kirjaston käyttöä. Vuodeksi 
1939 ehdotettiin tilattaviksi yhdeksän lehteä: Suomen 
Sosialidemokraatti, Vapaus, porvarilliset Helsingin 
Sanomat ja Itä-Savo, Työläisnuoriso, Palkkatyöläinen, 
Raitis Kansa, Rauhaa kohti ja puolueen järjestölehti 
Järjestötyö. Sotien jälkeen lukusaliin tilattiin enää 
Vapaus, Suomen Sosialidemokraatti, Palkkatyöläinen ja 
TUL sekä vuoden 1948 lopuksi Maaseudun Työ ja 
vuodesta 1949 alkaen Työläisnuoriso. Myöhemmin STY 
lahjoitti koko kirjaston Savonlinnan kaupunginkirjastolle. 
 
Ammattiyhdistystoimintaa 
 
Ammattiosastot olivat saaneet sotavuosina jonkinlaista 
vaikutusvaltaa paikallisiin palkka- ja työehtoihin. Sotien 
jälkeen palkkojen ja niiden ostovoiman kehitys riippui 
paljolti hallituksen poliittisista ratkaisuista. Vähitellen 
myös SAK pääsi vaikuttamaan palkkakehitykseen. 
STY:n vuosikertomuksissa tilannetta seurattiin 
kohtalaisen tarkasti, koska kiinnostivat enemmistönä 
olleita työmiehiä. Erityisesti vuosikymmenen vaihteesta 
alkaen Savonlinnan työläiset joutuivat itse tiiviisti 
mukaan yleiseen palkkaetujen valvontaan. Suuret 
metalli- ja puualan lakot syyskesällä 1950 ja SAK:n 
kaksi yleislakkouhkausta ulottuivat myös Savonlinnaan 
ja työllistivät ammattiosastojen ja Ammatillisen 
Paikallisjärjestön luottamushenkilöitä. 
 
Palkka-asioiden osakseen vaatiman huomion ohella 
ammattiosastoissa toimineet sosialidemokraatit 
joutuivat muita Savonlinnan sosialidemokraatteja 
enemmän kiinnittämään huomiota kommunismin 
vaaroihin ja sen kannatuksen rajoittamiseen. Tämä 
jyrkensi Savonlinnassa SAK:n sosialidemokraattien 
asenteita kommunisteja vastaan. Tässä työssä olivat 
näkyvästi mukana STY:ssä puheenjohtajina toimineet 
Veikko Salomaa ja Kaarlo A. Leikas. 
 
Nuorison toimintainto 
 
Syksyn 1945 vaatimattomasta alusta Nuoriso-osaston 
jäsenmäärä kasvoi nopeasti.1948 – 50 jäsenmäärä 
vakiintui 300 – 320:n vaiheille. Todellisuudessa jäseniä 
oli viitisensataa, mutta jäsenmaksujen periminen 
tuollaiselta määrältä oli käytännössä mahdotonta. 
Nuoriso-osaston toiminta vireytyi ja laajeni 
ennennäkemättömän vilkkaaksi ja monipuoliseksi. 
Heillä oli lausuntakuoroa, kisällittäriä, juniorikisällejä, 
Kotka-kisällittäret, näytelmäkerhoa, kirjallisuuskerhoa. 
Nuoriso-osaston vilkas toiminta ei jäänyt sen jäsenten 
keskinäiseksi iloksi, vaan heijastui monin eri tavoin 
Työväenyhdistykseen, kaupunkiin ja laajemmallekin. 
1948 eduskuntavaalien edellä he järjestivät mm. 28 
vaalijuhlaa ympäri maakuntaa, tilaisuuksissa oli 
yhteensä 3500 kuulijaa.  

 
Esiintymismatkojen ja juhlien ohella nuorisotoiminnan 
huipputapauksia olivat retkeilypäivät ja leirit. 1950 
Nuoriso-osasto osti huutokaupasta omaksi 
kesänviettopaikakseen puolustuslaitokselta kaksi 
parakkia Säämingin Aholahdesta, Everlahden 
pohjukasta. Alueella järjestettiin mm. 1951 Nuorisoliiton 
45 –vuotisjuhlaleiri. Suurleirien ohella järjesti Nuoriso-
osasto pienempiä viikonloppuleirejä Putikossa, 
Kaupinsaaressa ja osaston mökillä. Nuotioiltoihin otti 
osaa monesti myös lähiseudun muita nuoriso-osastoja. 
Panttileikit, piirileikit ja yhteislaulu olivat suosituinta 
ohjelmaa. Nuoriso-osaston nousu ja kukoistus 
sodanjälkeisessä Savonlinnassa henkilöityi hyvin 
vahvasti ja muistoissa yhtäpitävästi Viljo Virtasen 
ympärille. 
 
Oma kansanedustaja STY:lle 
 
Lähiympäristön pienviljelysseuduilta oli 
sosialidemokraateilla kuitenkin miltei katkeamaton 
edustus eduskunnassa: 
 
Pekka Huttunen 1907 – 1914 ja 1917 I valtiopäivillä 
Toivo Halonen 1922 – 1944 
Jussi Tolonen 1914 – 1923 ja 1927 – 1951 
 
Näistä Huttunen oli vuoteen 1917 asti lampuoti 
Rantasalmella ja vuosina 1917 – 1918 työmies 
Säämingin Laitaatsillasta, Halonen oli pienviljelijä 
Säämingistä ja Tolonen Putikosta. 
 
Vuoden 1939 eduskuntavaaleihin STY esitti ainoaksi 
ehdokkaakseen Sofia Aroa. Hän oli myös 
Naisyhdistyksen ehdokas. Vuoden 1945 vaaleihin Toivo 
Halonen ei enää asettunut ehdokkaaksi, eikä 
Savonlinnan seudulta asetettu ketään yksinomaista 
ehdokasta hänen tilalleen. 1948 vaaleihin STY:n 
ehdokasasettelu oli edellisistä vaaleista selkiytynyt. 
Ainoaksi ehdokkaaksi esitettiin Viljo Virtasta. 1951 
eduskuntavaaleihin Tolonen ei enää asettunut 
ehdokkaaksi eikä Karjalaisen kannatus riittänyt 
uudelleen valintaan. Eduskuntaan tulivat valituiksi 
Hiltunen, Virtanen, Haapasalo ja 1930 –luvulta asti 
mukana ollut Edvard Pesonen. 
 
STY:n ehdokkaan vakiintuminen kansanedustajaksi 
ilmensi yhdistyksen vahvistunutta järjestövoimaa ja 
alkanutta väestön siirtymistä maalta kaupunkeihin. Se 
paransi Työväenyhdistyksen yhteyksiä pääkaupunkiin. 
Käytännön merkitystä tällä oli kaupungin hyvinvoinnille 
tärkeiden aravalainojen selvittämisessä, kiirehtimisessä 
ja edistämisessä. Kansanedustajan paikan 
vakiintuminen lähensi Työväenyhdistystä puolueen 
politiikkaan. STY:n kuukausikokousten vakioaiheeksi 
yleistyi ”Viljo Virtasen poliittinen tilannekatsaus”, joita 
saattoi olla kuusikin vuodessa. 
 
Kisalinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     Kestävällä tiellä eteenpäin  
                    Savonlinnan Työväenyhdistys 1887 – 1987 
                    Markku Virtanen 

 
Uuden työväentalon rakentaminen oli ollut STY:n 
unelmana jo vuosikymmeniä. Tapaninpäivänä 1951 
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa asia nousi 
uudelleen esille ja asiaa lähdettiin viemään eteenpäin. 
Talon rakentamista varten perustettiin keväällä 1953 
yhtiö, Oy Olavila. Sen enemmistöosakkaaksi tuli 
Työväenyhdistys. Työväenyhdistys myi Oy Olavilalle 
Viiskulmasta omistamansa tontin. Piirustukset olivat 
valmiina helmikuussa 1954. Elokuussa 1954 rahoitus ja 
lainat oli järjestetty ja rakennustyöt voitiin aloittaa. 
 
Talon piirustukset laati arkkitehti Kauko A. Tuominen. 
Pääurakoitsijana oli Rakennusliike Ojanen & Salmi. 
Sähkötyöt teki Olavin Sähkö ja putkityöt Oy 
Vesijohtoliike Huber. 
 
”Olavilan valistustalon” talkootyöt alkoivat 20.8.1954. 
Peruskiven muurasi J.V. Lötjönen lumiräntäsateessa 
marraskuun 7. päivänä. Huhtikuun lopulla 1955 
vietettiin talon harjannostajaisia ja viimein 11. 
marraskuuta 1955 talo vihittiin käyttöönsä laajoin 
juhlallisuuksin. ”Kisalinna” –nimitystä käytettiin 
ensimmäisen kerran pöytäkirjoissa maaliskuulla 1955. 
 
Kisalinnan avajaisia vietettiin 12. – 13.11.1955 laajalla 
ja monipuolisella ohjelmalla. Juhlapuhujina olivat 
puoluesihteeri Väinö Leskinen lauantaina ja 
kansanedustaja Onni Hiltunen sunnuntaina. 
Savonlinnan Soitannollisen Seuran orkesteri oli 
soittamassa molempina päivinä. Ennen sunnuntain 
pääjuhlaa oli Työväenyhdistyksellä juhlakokous. Se 
alkoi kunniakäynneillä Kalle Kauppisen, Anton 
Markkasen, Ernst Tiaisen ja sankarivainajien haudoilla. 
Kokouksessa perustettiin J.V. Lötjösen rahasto, johon 
STY antoi peruspääomaksi 50 000 mk. 
 
Yleislakko 1956 Savonlinnassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakauttamissopimus 1951 antoi hallitukselle laajat 
hintasäännöstelyvaltuudet sekä sitoi työväen palkat ja 
maataloustulon hintaindeksiin. Järjestelmä johti 
peruselintarvikkeiden hintojen pitämiseen alhaisina 
vuotuisiin maataloustulopäätöksiin sisältynein 
”pisteostoin”. Se ei pystynyt estämään hyväpalkkaisten 
virkamiesten ja toimihenkilöiden palkankorotuksia. 
Nämä lisäsivät valtion menoja ja verorasitusta. 
Suoranaisestikin ja eritoten suhteessa muihin ryhmiin 
se heikensi nimenomaan teollisuuden ammattityö-
voiman asemaa. 
 
Savonlinnassa paikallisia lakkotapahtumia johti 
keskuslakkotoimikunta. Sen puheenjohtajana oli STY:n 
ja Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja, Veikko 
Salomaa. Kisalinnassa pidettiin keskuslakko-
toimikunnan kokouksia ja järjestettiin tiedotus- ja 
selostustilaisuuksia. Työväenyhdistys järjesti 
lakkolaisille ensimmäisen lakkoviikon täyttyessä 
ilmaisen elokuvanäytöksen. 

 
Tapahtumat pysyivät hyvin hallinnassa eikä 
epäjärjestystä juuri esiintynyt. Toisen lakkoviikon 
suurmielenosoituksen varalle paikalliset poliisivoimat 
hankkivat vahvistuksekseen 30 – 35 poliisia 
lähiseuduilta, mutta näiden ei juuri tarvinnut puuttua 
4000 lakkolaisen joukkotapahtuman kulkuun. 
Merkittävin yhteenotto tapahtui Viiskulmassa, jossa 
lakkolaiset pysäyttivät rikkurin kuljettaman Moinsalmen 
linja-auton. 
 
Polttoaineen jakelun pitäminen lakkotoimikunnan 
myöntämien bensakuponkien rajoissa kohtasi 
Savonlinnassa vaikeuksia. Shellin huoltoasema rikkoi 
jakelumääräyksiä ja Veikko Salomaa ja Valto Kettunen 
ottivat asian esille kaupunginhallituksessa. Shelliltä 
päätettiin katkaista sähköt, mutta päätöstä ei ehditty 
toimeenpanna, kun lakko päättyi 19.3.1956. 
 
Mahtavan taistelun ja lujan yksimielisyyden tuloksena 
työläiset saivat tuntipalkkoihinsa vaaditusn 12 markan , 
keskimäärin 10 %:n korotuksen, mutta nopea hintojen 
nousu söi sen vaikutuksen jo kesään mennessä. 
 
Hajaannusta puolueessa 
 
SDP:n puoluejohdon ristiriidat tuli julki keväällä 1955 
TUL:n Helsingin piirissä. Sos.dem. ryhmän edustajien 
enemmistön poistuttua piirikokouksesta, teki 
vähemmistö kokouksessa kommunistien vastustamatta 
mieleisensä valinnat. Menettely oli vastoin vakiintunutta 
käytäntöä ja antoi puolueen sisäiseen välien selvittelyyn 
vahvan valtin, jota puoluesihteeri Väinö Leskinen 
korostetusti käytti hyväkseen. 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksessä toukokuussa 1955 
tuomittiin ”käymistila TUL:n, SAK:n ja puolueemme 
johdossa - - kun riita on henkilökohtaista, niin sitä ei voi 
hyväksyä.” 
 
Evästyksenä kesän 1955 puoluekokoukseen valitulle 
Veikko Salomaalle STY piti K.A. Fagerholmia 
parempana presidenttiehdokkaana kuin Tanneria. 
 
Presidentinvaalit 1956 
 
Sosialidemokraatit ja erityisesti Leskinen olivat ottaneet 
lähes pakkomielteen omaisesti tavoitteekseen Urho 
Kekkosen syrjäyttämisen. Savonlinnan työväen-
yhdistyksenkin mielestä Kekkonen oli ” erittäin hyvin 
päässyt itsensä voimistelemaan sodan jälkeen kaikkiin 
puolueensa tärkeimpiin tehtäviin”. 
 
Kekkosen toimia paheksuttiin myöhemminkin, 1955, 
erityisesti Porkkalan luovutuksen salaamista 
sosialidemokraateilta. Puolueen puheenjohtajan, Emil 
Skogin tästä lausumat moitehuomautukset saivat 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen yksimielisen tuen. 
 
Poliittisen tilanteen kehittymistä ja presidentinvaalien 
lähestymistä seurattiin STY:ssä kansanedustajan 
tilannekatsauksen pohjalta tiiviisti. Syksyllä 1955 
”kommunistien, maalaisliiton ja muiden porvarillisten 
puolueiden keskuudessa toimitaan jo vilkkaasti 
presidentinvaaleja silmällä pitäen”. 
 
Valitsijamiesvaaleihin 1956 STY asetti ehdokkaikseen 
Veikko Salomaan ja Viljo Virtasen. Virtanen tuli valituksi 
valitsijamieheksi. 
 
 


