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Kaupungin talousvastuusta oman 
toiminnan kehittämiseen 
 
Elinkeinorakenteen muuttuminen ja teollisuus-
työpaikkojen kasvun pysähtyminen sekä työväen-
puolueiden valtuustoenemmistön menetys vaikeuttivat 
Työväenyhdistyksen toimintaa. Työväenyhdistys yritti 
taistella porvarien tiedotusylivaltaa vastaan julkai-
semalla 1970 – 1979 Linnan Viesti –lehteä. Vanhusten 
asumisoloja parannettiin rakentamalla Haka-alueelle 
1975 ja 1977 kaksi vanhustentaloa. Taloista sai 
asunnon toistasataa vanhusta. Työväenyhdistyksen 
sisäistä toimintaa kehitettiin 1970 –luvun alussa 
perustamalla STY:hyn eri alojen jaostoja. Opiskelu- ja 
harrastustoimintaa tuettiin jatkuvasti stipendein. 1978 
perustettiin Kisalinnan Nuoret Kotkat ja Päivän Nuoret. 
1978 aloitti toiminnan STY:n nuorisosoittokunta ja 80 –
luvun alkupuolella lapsikuoro. Johtajiksi saatiin 
palkatuksi kyvykkäitä henkilöitä. Niittylahdesta ostettiin 
Savonlinnan kaupungilta Taipaleenniemen tila 
yhdistyksen loma- ja virkistyspaikaksi. 
 
Elinkeino- ja väestörakenteen muutos 
 
Työpaikkojen puolesta Savonlinnan teollisuus perustui 
jatkuvasti 2/3 –osaltaan Oy Wilh. Schauman Ab:n 
Savonlinnan tehtaisiin ja Enzo-Gutzeit Oy:n 
Lypsyniemen konepajaan. Näiden ohella oli 
kaupungissa muuta metalli-, vaatetus- ja 
elintarviketeollisuutta. 1960 –luvulla alkoi syntyä 
kaupunkiin suurille tuotannon aloille pienteollisuutta. 
Kaupungin voimakasta rakennustarvetta tyydyttämään 
oli syntynyt monia rakennusalan liikkeitä. 1970 – 1980 –
luvuilla alkoi voimakas työvoiman vähentäminen 
kaupungin suurimmissa teollisuuslaitoksissa. Tämä 
johti teollisten työpaikkojen vähenemiseen tuntuvasti. 
Kaikkiaan teollisuuden palveluksessa 1985 oli 2900 
henkeä, kun sitä enimmillään 1970 – 1975 oli ollut 
3500. Supistus kohdistui tasaisesti miehiin ja naisiin. 
 
Savonlinnan liikenneolot pysyivät 1970 –luvun 
puolivälistä 1980 –luvun puoliväliin kutakuinkin 
muuttumattomina. Lentokenttä valmistui 1973. 
Lentomatkustajien määrä kasvoi vuoden 1977 vajaasta 
23 000:sta vuoteen 1985 runsaaseen 47 000 
matkustajaan vuodessa. Rautateiden matkustajamäärät 
kasvoivat 1970 –luvun puolivälistä 1980 –luvun alkuun 
77 000:sta yli 86 000:een. 1980 –luvun puoliväliin 
mennessä matkustajamäärä laski alle 68 000:een. 
Vanhan S/S Saariston tilalle tuli vuonna 1975 yhteyksiä 
lähisaariin hoitamaan merenkulkuhallituksen 
kelirikkoalus Sääminki III. Sen matkustajamäärät 
vakiintuivat 11 000 – 13 000:een vuodessa. 
Ratkaisevasti paranivat liikenneyhteydet saaristoon 
1980 –luvulla, kun saatiin alkuun ns. saaristotie ja 
lossiliikenne eteläiseen saaristoon. 
 
Vuosikymmenittäin tarkasteltuna muutti Savonlinnasta 
1900 –luvun alussa muualle keskimäärin 6 % 
väestöstä. Vilkkainta poismuutto oli 1930 –luvun lopulla, 
jolloin vuosina 1937 – 38 muutti muualle noin 900 
ihmistä, 11 % väestöstä. Samalle tasolle muuttoliike on 
jäänyt 1970 – 80 –luvuillakin. Väkiluvun kasvun takia se 
ei kuitenkaan enää ole kuin runsaat 3 % väestöstä. 
Oppikoulujen yleistyminen lisäsi voimaasti muuttoa 
maalta kaupunkeihin 50 –luvulla. Vastaavasti 60 –
luvulla yliopistot ja korkeakoulut ohjasivat muuttoliikettä 
korkeakoulukaupunkeihin. 
 
 

 
Alueliitos 
 
Koko Säämingin kunta pieniä laita-alueita 
lukuunottamatta liitettiin Savonlinnan kaupunkiin 
vuoden 1973 alusta. Liitos nosti Savonlinnan pinta-
alaltaan yhdeksi Suomen suurimmista kaupungeista ja 
väkiluvultaan vähäksi aikaa läänin suurimmaksi. 
Säämingin liittäminen Savonlinnaan alensi jyrkästi 
teollisuustyöväestön osuutta, mutta vastaavasti lisäsi 
maa- ja metsätaloustyöväkeä 200:sta 1750:een. 
 
1950 – 1980 teollisuustyöväestön osuus väheni, 
samoin rakennustyöväestön osuus. Kauppa ja 
rahoitustoimi likimain säilyttivät työväkensä, kun taas 
yhteiskunnallisten palvelujen merkitys kaksinkertaistui. 
Maa- ja metsätalouden työväki miltei puolittui. 
Liikenteen työvoimaosuus pysyi likimain ennallaan. 
Valtaosa oli 1950 laivaliikenteen palveluksessa, kun 
taas 70 –luvulla pääosa toimi maantieliikenteessä. 
 
Kuntaliitos muutti aivan oleellisesti kaupungin 
ratkaistavaksi tulevien ongelmien kokonaisuutta, toi 
esiin uusia tehtäviä ja muutti entistenkin tehtävien 
painotussuhteita. Tehtävien moninaisuus oli niin 
valtava, ettei niistä lyhyessä ajassa suoriuduttu. 
Kuntaliitokseen johtaneina syinä olivat ennen kaikkea 
Savonlinnan kaupungin keskusta-alueen ahtaus ja 
Säämingin kunnan oman keskustan puute. Kaupungin 
rajan tuntumassa asuneet sääminkiläiset olivat liitoksen 
kannalla. Lisäksi liitoksella pyrittiin estämään kuntien 
välille virinnyttä epätervettä kilpailua. 
 
Säämingin liittämisellä Savonlinnaan odotettiin olevan 
monilla kunnanhallinnon aloilla myönteisiä vaikutuksia. 
Näissä odotuksissa jossain määrin petyttiin. Säämingin 
liittäminen Savonlinnaan vuoden 1973 alusta tasoitti 
kunnallispoliittisia suhteita kaupungissa. Savonlinnan 
lähes 30 –vuotisen vasemmistoenemmistön 
vastapainoksi Sääminki oli ns. tasapainokunta, jossa 
johtoasema vaihteli Maalaisliiton ja sosiali-
demokraattien välillä. Edes teollisuusväestön asuma-
alueiden erottaminen Säämingistä 1930 –luvun alussa 
ei ollut tätä tasapainoa pitkäksi aikaa saanut 
kallistumaan porvarien eduksi. 
 
Linnan Viesti 
 
Kirjapainotekniikan ja toimituskäytännön kehittyminen 
suurlehtien ehdoilla 1950- ja 1960 –luvuilla lisäsi 
kustannuksia ja teki pienlehtien ylläpitämisen vaikeaksi 
tai mahdottomaksi. Mikkelin läänin sos.dem. piirilehti 
Vapaus joutui tämän kehityksen uhriksi 1963. Saimaan 
Sanomat Lappeenrannasta tuli Vapauden jälkeen 
Savonlinnan alueen sosialidemokraattien lehdeksi. Yhä 
useammin ja aiheellisemmin jouduttiin huomauttamaan 
Savonlinnan alueen uutisten liiasta karsimisesta tai 
lyhentelystä. Tilanteen korjaamiseksi käytiin 60 –luvun 
lopulla neuvotteluja lehden sisällöstä myös yhdessä 
mikkeliläisten kanssa, ratkaisua kuitenkaan löytämättä. 
Suomen Sosialidemokraatti ei Helsingissä ilmestyvänä 
puolueen pää-äänenkannattajana pystynyt paikallisia 
uutisia välittämään. Savonlinnassa tiedonvälitys tuli yhä 
yksipuolisemmaksi, kun Savonmaa joutui lopettamaan 
toimintansa 1969. Tiedonvälitys jäi Itä-Savo –lehden 
yksinoikeudeksi. 1964 perustettu viikottainen 
ilmaisjakelulehti Uusi Savo sen paremmin kuin 
muutkaan paikkakunnalle levinneet lehdet eivät 
muodostaneet sille vastapainoa. 
 
 



 

                     Kestävällä tiellä eteenpäin  
                    Savonlinnan Työväenyhdistys 1887 – 1987 
                    Markku Virtanen 

 
Työväenyhdistyksessä paneuduttiin oman tiedotus-
toiminnan tehostamiseen. Kun tiedotusta ei muuten 
saatu tyydyttävästi järjestetyksi, otettiin STY:ssä 
tammikuun lopulla 1970 esille oman lehden 
perustaminen STY:lle. Alustuksessaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Väinö Turunen totesi asiasta 
keskustellun jo useita vuosia ja oman tiedotuslehden 
käyneen välttämättömäksi, jos sosialidemokraattien 
johtoasema kaupungissa haluttiin säilyttää. 
Vuosikokouksessa keväällä 1970 päätettiin perustaa 
oma lehti, jonka toimitusneuvostoon muut 
työväenjärjestöt saivat nimetä edustajiaan. 
Toimitusneuvostossa sovittiin lehden nimeksi Linnan 
Viesti. Lehti ilmestyi kevääseen 1972 asti tarpeen 
mukaan. Vuonna 1971 julkaistiin kaikkiaan 11 numeroa. 
Lehden painos oli 8500 kappaletta ja sitä jaettiin 
kaikkiin talouksiin Savonlinnassa sekä Säämingissä. 
 
Linnan Viestin kehittäminen oli johtokunnan, 
erikoistoimikunnan ja kuukausikokousten lisäksi laajasti 
esillä Päiväkysymysten kerhossa keväällä 1972. 
Talousedellytyksistä alusti Antti Leskinen ja 
työväenlehtien toimitustaustasta toimistonhoitaja Sulo 
Jokela. Alustuksensa lähtökohtina Jokela käytti 
Suomen Sosialidemokraatin päätoimittaja Eino Kilven 
aikoinaan pitämää esitelmää Työväenlehdistön 
murroskausi. Oman lehden kehittämistarvetta arvioitiin 
seuraavasti: 
 
”LINNAN VIESTI pitää saada entistä tuoreemmaksi ja 
kiinnostavammaksi. Sen painoasu lienee tyydyttävä ja 
sivumääräkin, ainakin tällä haavaa. Ilmestymiskertoja pitäisi 
voida lisätä. - - - Kaupunkimme ja koko tämän kulmakunnan 
järjestöelämä, poliittinen, ammatillinen, kunnallinen ym. 
toiminta on täällä vahvasti sosialidemokraattien käsissä ja 
johdossa. Jos se halutaan säilyttää, on täällä oltava julkinen 
sana tiedotusvälineenä, propaganda-aseena ja 
taisteluhansikkaana. Omista asioista, tehdystä sekä 
suunnitelmista tulee tiedoittaa ja porvarilehtien koko- ja 
puolivalheet tulee oikaista. - - - Keinot uskoisin löytyvän, jos 
meillä on kyllin paksu rahakukkaro. Tiedämme, että 
yhdistyksemme on vakavarainen, koska sillä on tuottavaa 
taloudellista toimintaa harvinaisen paljon. Mutta jos on tuloja, 
niin on menojakin, ettei yksistään yhdistyksen varoin Linnan 
Viestin eläminen ole mahdollista. - - - Saadaanko ilmoituksia 
riittävästi, sitä emme tiedä. Paljon tuo riippuu 
ilmoitushankkijasta, mutta myös lehden sisällöstä. Sisältö ei 
saa olla liikemaailmaa loukkaavaa. Sitä se ei olekaan, vaikka 
lehdessämme oijomme porvareiden valheita ja vääristelyjä… 
Tämä tapahtuu tosiasioihin nojaten.” 
 
Keskusteluissa kuvastui paikallisen porvarilehdistön 
yhä räikeämmäksi käynyt propagandasota ja siinä 
käytetyt keinot savonlinnalaisia sosialidemokraatteja 
vastaan. 
 
Kustannus Oy Linnanviesti 
 
Säännöllisesti ilmestyvän Linnan Viestin julkaisemiseksi 
perustettiin keväällä 1972 Kustannus Oy Linnanviesti, 
jonka osakepääomaksi tuli 10 000 mk. Tuhannesta 
osakkeesta suunniteltiin alustavasti STY:lle 501 ja loput 
muille järjestöille ja yksityisille. Vuonna 1975 
osakkeiden määrää lisättiin 3000:een, josta STY omisti 
entistä selvemmän enemmistön. Lehti alkoi ilmestyä 
viikoittain elokuusta 1972 alkaen. Rahoitus suunniteltiin 
saatavaksi ilmoitus- ja tilausmaksuista sekä STY:n 
tuesta. 
 
Lehden hallituksen puheenjohtajana toimi aluksi STY:n 
puheenjohtaja Väinö Turunen ja vuoden 1979 keväästä 
lehden lopettamiseen asti Antti Leskinen. 
 

 
Päätoimittajina toimivat Tom Järnefelt, Antti Leskinen, 
Jorma Pelli, Mikko Sakki, Kimmo Turunen, Hannu-Matti 
Nieminen, Jouni Backman ja Ilpo Lehtoranta. 
 
Myllymäenkatu 6:ssa yhtiöllä oli oma latomo, joka 
huomattavasti säästi kustannuksia. Konelatojana toimi 
koko ajan Pauli Nuutinen. Lehden taittaminen tapahtui 
toimituksen toimesta. Lehteen palkattiin lisäksi 
toimistotyöntekijä, jonka tehtäviin kuului lehden taiton 
ohella myös toimitustehtäviä. Kirjanpito hoidettiin STY:n 
toimistossa. 
 
Linnan Viestin julkaiseminen oli Työväenyhdistykseltä 
merkittävä voimannäyttö ja rohkea yritys, joka puolueen 
piirissä valtakunnallisestikin hakee vertaistaan. 
 
Linnan Viestin saavutukset ja vaikeudet 
 
Linnan Viestin mahdollisuudet porvaritiedotuksen 
ylivallan edessä olivat luonnollisesti riittämättömät. 
Ilmestymiskautenaan lehti pystyi kuitenkin merkittävästi 
monipuolistamaan Savonlinnan julkista tiedonvälitystä. 
Toimituskunnan suppeudesta huolimatta se toi uutisina 
esiin monia asioita ja näkökohtia, joista porvarilehdet 
vaikenivat. 
 
Onnistuneesta nimestään ja laajasta aihe-
valikoimastaan huolimatta Linnan Viesti ei kyennyt 
karistamaan yltään ”jäsenlehden” ilmettä. Lehden 
ilmestyminen vain kerran viikossa rajoitti ilmoitustulojen 
kehittymistä ja lehden laajenemista. Tämä lisäsi 
taloudellisia vaikeuksia. 
 
Vuodeksi 1980 kaavailtiin vielä toimintasuunnitelmassa: 
 
”Alkavalla vuodella olisi erittäin tärkeää saada lehti 
ilmestymään niin, että se voitaisiin jakaa Savonlinnan alueella 
jokaiseen talouteen. Lehdellä olisi tietty merkitys 
kunnallisvaalimainonnassa. Tosin lehden talous voi joutua 
ylitsepääsemättömien vaikeuksien eteen.- - -” 
 
Kun piirilehti Vapaus oli taas alkanut ilmestyä 1970 –
luvun lopulla, luovuttiin Linnan Viestin julkaisemisesta 
vuoden 1980 alussa. 
 
Työväenyhdistyksen oma kehitys 
 
Jäsenrekisterin hoito siirtyi puoluetoimistolle vuoden 
1974 alusta. Se antoi jäsenmaksujen perinnän 
Postipankin hoidettavaksi. Yhdistyksen toiminta-
kertomuksessa todettiin: 
 
”Jäsenmaksujen perinnän siirryttyä postipankille näytti 
jäsenkato huolestuttavan suurelta, mutta osoittautui kuitenkin 
lopulta hyväksi ratkaisuksi, sillä jäsenmaksut ovat kohtuullisen 
hyvin tulleet maksetuiksi.” 
 
Jäsenmäärä oli 70 –luvun lopulla noin 420 ja 80 –
luvulla noin 350. Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen 
tyypillisesti 30 – 40 vuosittain. Naisia STY:n jäsenistä 
60 –luvun puolivälissä oli vain pari prosenttia. 70 –luvun 
puoliväliin mennessä naisten määrä oli noussut 15 
%:iin, ja vakiintui tälle tasolle 80 –luvulla. 
Nuorisojäseniä oli STY:ssä vain muutama. 
 
STY:n toiminnan laajetessa lisättiin myös 
toimistohenkilökuntaa. Kirjanpitotoimen hoito 
vakinaistettiin ja 16.2.1970 Maija Nykänen otti tehtävän 
hoitaakseen. Lisäksi palkattiin syksyllä 1972 Liisa 
Saarela hoitamaan STY:n ja Linnan Viestin 
toimistotehtäviä. 
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Keskeisten luottamustehtävien hoito vakiintui. J.V. 
Lötjösen jälkeen vuosina 1961 – 1967 toimi 
puheenjohtajana Kaarlo A. Leikas ja hänen jälkeensä 
1968 alkaen Väinö Turunen. Varapuheenjohtajina ovat 
toimineet vuodesta 1960 aina 1970 –luvun alkupuolelle 
Eino Wastén. Muutaman vuoden Esko Tiainen ja hänen 
jälkeensä vuodesta 1977 alkaen Ahti Kiema. Sulo 
Jokelan jätettyä sihteerin tehtävät 1966 hoiti näitä 
tehtäviä Väinö Turunen yhden vuoden ja hänen 
jälkeensä aina 1980 –luvun alkuun Valto Kettunen. 
Markku Tikkisen oltua sihteerinä kolme vuotta on 
vuodesta 1984 lähtien sihteerin tehtävät olleet Ahti 
Parviaisen hoidossa. 
 
Kisalinnan käyttö 
 
Jo ensimmäisen Työväentalon alkuvuosina oli päätetty 
antaa ammattiosastojen lakkotoimistoille ja kokouksille 
toimitilat talosta ilmaiseksi. Tämä perinne on jatkunut 
myös Kisalinnassa. Maksuttomien tilojen lisäksi STY on 
pitempiaikaisten lakkojen aikana antanut myös tukea 
lakkolaisten virkistystarkoituksiin, järjestämällä kahvi-
tarjoilua, päivätansseja ja ostamalla uimahallin 
pääsylippuja. 
 
Savonlinnan Teatteri, joka vuoden 1980 alussa 
kunnallistettiin, toimi Kisalinnassa alivuokralaisena. Se 
maksoi käyttämistään tiloista vain näennäisvuokraa. 
Teatterin kunnallistamisen yhteydessä vuokrasi 
Savonlinnan kaupunki Kisalinnasta pysyvät toimitilat 
teatterille. Vuokraus käsitti kerho- ja juhlasalin 
näyttämöineen sekä siihen kuuluvat henkilökunta- ja 
sosiaalitilat sekä Ruislahdenkatu 9:n tilat. Myöhemmin 
vuokrattaviin tiloihin liitettiin eteis- ja lämpiötilat 
keittiöineen sekä kellarikerroksessa oleva entinen 
halkovarasto, joka kunnostettiin ja muutettiin teatterin 
pukuvarastoksi. 
 
STY:lle ja Kisalinnassa toimiville järjestöille 
retkeilymajana olleet III-kerroksen tilat kunnostettiin 
kokous- ja juhlasaliksi. Saman kerroksen ns. 
ullakkotiloihin rakennettiin omaa käyttöä varten pieni 
keittiö. 
 
STY:n soittokuntien harjoituksia varten kunnostettiin 
Kisalinnan alakertaan varsin hyvät toimitilat. 
 
Voimailutilat ns. ”Jyryn tilat” olivat kovassa käytössä. 
Tyttöjen tultua mukaan, jouduttiin painonnosto 
harrastuksien vuoksi rakentamaan pukeutumistiloja 
lisää. Näiden tilojen yhteyteen kunnostettiin pieni 
kokoushuone ”Juttutupa”. 
 
”Nuorisohuone” oli vuokrattuna Savonlinnan 
nuorisolautakunnalle. Sen uudistetuissa tiloissa 
harrastustoiminta oli vilkasta. Nuorisotoimintaa varten 
Kisalinnan III-kerroksessa oli omat toimistotilat. 
 
Liiketoimintaa varten Kisalinnassa oli vuokrattuna tilaa 
kampaamoa, kukkakioskia, grilliä ja ravintolaa varten. 
Piirilehti Vapaus oli vuokrannut paikallistoimistolleen 
tilat. 
 
Lisäksi Kisalinnassa kokoontuivat Savonlinnan 
Sos.Dem. Kunnallisjärjestö, Savonlinnan Sos.Dem. 
Naisyhdistys, Nuoriso-osasto, Nuoret Kotkat, Päivän 
Nuoret, Savonlinnan Eläkkeensaajien yhdistys ja sen 
erilaiset harrastuskerhot. Myös eri ammattiosastot 
pitivät kokouksiaan Kisalinnassa. Iloinen Lapsi- ja 
Nuorisokuoro pitivät harjoituksiaan juhlasalissa. 
 

 
STY työllistäjänä 
 
Kisalinnan valmistuttua tuli STY:stä merkittävä 
työllistäjä. Talvinen huvitoiminta vaati parikymmentä 
henkilöä illassa järjestysmiestehtäviin ja kahvion 
hoitoon, samoin bingopelin järjestelyihin. 
 
Kisalinnan retkeilymaja ja kesähotelli Hiirenkolo työllisti 
kumpikin kesäisin 6 – 8 henkilöä Kisalinnassa ja 
Matkailuhotelli Kyrönsalmessa. 
 
Vakinaisen henkilökunnan määrä nousi 70 –luvulla 
lähes kahteenkymmeneen. Näin STY:n toiminta on ollut 
omalta osaltaan helpottamassa huomattavalla tavalla 
Savonlinnan työllisyyttä. 
 
Messut 
 
Savonlinnan Sos.Dem. Naisyhdistys ryhtyi 60 –luvun 
alussa järjestämään Kisalinnassa vuosittain 
kotitalousmessuja. Työväenyhdistys luovutti tilat 
vapaaehtoista vuokranmaksua vastaan. Messujen 
tuotto muodostui alusta alkaen varsin tyydyttäväksi, 
joskin sen järjestelyistä ja vakiintumisesta 
Naisyhdistykselle oli paljon työtä. Pian Työväenyhdistys 
tuli omalla panoksellaan mukaan järjestelyihin. 
 
Työväenyhdistyksen toivomuksesta messujen 
ajankohtaa siirrettiin 1969 keväästä syksyyn. Messujen 
avaajina oli sosialidemokraattisia ministereitä. 
Näytteilleasettajien määrä vakiintui 35:n paikkeille. 
Yleisöä kaksipäiväisillä messuilla kävi vuosittain useita 
tuhansia. 1970 –luvun alkupuolella Kisalinnan 
messujärjestelyistä luovuttiin. Sen jälkeen on kaupungin 
ja lähiseudun elinkeinoelämä esittäytynyt Savonlinnan 
jäähallissa. 
 
Parempaa asumista 
 
Kuntalaisten asunto-olojen parantaminen ja 
asuntopulan poistaminen on ollut Työväenyhdistyksen 
tärkeimpiä kunnallispoliittisia tavoitteita.  
 
Savonlinnan Seudun Vanhustentaloyhdistys ry – 
kun aikaisemmat yritykset vanhusten asunto-ongelmien 
helpottamiseen eivät johtaneet Työväenyhdistystä 
tyydyttävään tulokseen, ryhdyttiin asiaa ajamaan 
uudelta pohjalta. Vuonna 1972 päätettiin perustaa 
vanhustenasuntoja rakennuttava ja omistava yhdistys. 
Omistajayhteisöiksi kutsuttiin lisäksi Sos.Dem. 
Naisyhdistys ja Savonlinnan Eläkkeensaajien yhdistys. 
Perustajayhteisöjen varat olivat vähäiset, mutta valtiolta 
ja Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin tuntuvat 
avustukset. Vuonna 1975 valmistui ensimmäinen talo 
Kangasvuokontie 4:ään ja 1977 toinen talo 
Kangasvuokontie 6:een. Näin oli saatu ratkaistuksi yli 
sadan vanhuksen asuntopulmat. 
 
Savonlinnan Haka – Savonlinnan kaupunki, STY:n 
aloitteesta, teki merkittävän päätöksen viettäessään 
325 –vuotisjuhlia 1964, jolloin perustettiin 
Asuntohankinta Oy Savonlinnan Haka hoitamaan 
kaupungissa ns. sosiaalista asuntotuotantoa. Samalla 
kaupunki luovutti Haka-alueeksi kutsutun maa-alueen 
kaavoitettuna yhtiön rakennuttamistoimintaa varten. 
Alueesta muodostui runsaassa kymmenessä vuodessa 
kaupunginosa, jossa asui noin 1700 asukasta. 
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STY:n sivistys- ja harrastustoiminta 
 
Työväenyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset olivat 
muodoltaan perinteisen kokouskäytännön mukaisia. Ne 
ovat joskus jäsenistössä koettu ”ikäviksi ja 
jäykkäliikkeisiksi”. Monipuolistaakseen yhdistys-
toimintaa ja lisätäkseen osallistumismahdollisuuksia 
perustettiin 70 –luvulla STY:n piiriin lukuisa määrä 
erillisiä jaostoja. Näissä on käsitelty sosiaali-, liikunta-, 
ammattiyhdistys-, koulutus- ja nuorisopolitiikkaan 
liittyviä kysymyksiä. Monien jaostojen toiminta oli vireää 
ja niiden tekemät ehdotukset vietiin johtokunnan kautta 
yleisen kokouksen käsiteltäviksi toimenpiteitä varten. 
 
Vuodesta 1969 STY:n vapaajäsenet alkoivat kokoontua 
omassa keskuudessaan opintokerhomuotoisena 
veteraanikerhona. Kerholaiset antoivat sille leikillisen 
lisänimen ”Huru-ukkojen kerho”. He kokoontuivat 
vuosittain 7 – 9 kertaa useimmiten Kisalinnassa, mutta 
myös kerholaisten kodeissa. Keskusteluaiheina olivat 
lukuisat ”päivänpolttavat” asiat. 
 
1970 –luvun alussa säädetty opintokeskuslaki ja 
opintokerhojen valtionavun vakinaistaminen paransivat 
opintokerhojen toimintaedellytyksiä. Vuonna 1973 Itä-
Savon Opintojärjestö liittyi silloin perustettuun TSL:n 
Mikkelin piirijärjestöön. Sen yhteydessä 
Opintojärjestöjen toiminta laajeni opiskelusta, 
kirjallisuudesta, teatterista ja kevätretkistä näkyvämmin 
myös kuvataiteiden suuntaan. Parhaimmillaan 
opintojärjestöllä oli 1974 – 1975 yli sata opintokerhoa, 
joista STY:n piirissä toimi parikymmentä. STY ja TSL 
järjestivät lukuisia näyttelyjä, teatteri- ja 
konserttitoimintaa. 
 
Nuorisolautakunnan vuokrattua eri puolilta kaupunkia 
kerhohuoneita nuorisojärjestöjen käyttöön, alkoi 
Nuorten Kotkain toiminta vilkastua. Ohjaajavoimia 
järjestölle saatiin kouluttamalla lasten vanhempia 
tehtäviin. ”Linnan Viestin toimittajaperhe” Irma ja 
Hannu-Matti Nieminen tunsivat toiminnan tärkeyden ja 
paneutuivat tähän tehtävään. He esittivät STY:n 
johtokunnalle Kisalinnan Nuorten Kotkien perustamista. 
Asia hyväksyttiin STY:n kokouksissa. Kisalinnan 
Nuorten Kotkien perustamiskokous pidettiin 
28.12.1978. Toiminta oli vireää erilaisten askartelu- ja 
harrastusiltojen merkeissä. Retkeilyt luontoon ja 
osallistuminen Kotkatapahtumiin lisäsivät mielenkiintoa. 
Vuoden 1980 alussa mukaan tulleet Anja ja Vihtori 
Volmari perheineen jatkoivat tätä arvokasta työtä. 
 
Työväenyhdistyksellä oli ollut useiden vuosikymmenten 
aikana oma tai Jyryn kanssa yhteinen torvisoittokunta. 
Soittimien myynti, katoaminen tai johtajan puuttuminen 
olivat esteitä soittoharrastuksen jatkuvuudelle. STY:n 
piirissä soittokunnan perustaminen oli usein esillä. 70 –
luvun puolivälissä tehtiin päätös soittokuntatoiminnan 
elvyttämiseksi. Nuorten lisääntynyt mukaantulo ja 
innostus johti STY:n Nuorisosoittokunnan 
perustamiseen vuonna 1978. Vuonna 1983 
Nuorisosoittokunta otettiin STY:n pääsoittokunnaksi ja 
vuonna 1984 aloitettiin ns. juniorisoittajien 
harjoittaminen. Soittotaidossa kehittyneempien 
soittajien piirissä heräsi ajatus perustaa orkesteri Big-
Band –musiikin esittämiseksi. Soittajia oli opettamassa 
myös Linnalan väkeä. Lopulta perustettiin STY:n Big-
Band, jossa soittajia oli 16 – 18 ja johtajana toimi Reijo 
Pola. Soittokunnan omistuksessa oli jopa noin 60 
soitinta. Vuonna 1982 perustettiin myös oma 
lapsikuoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


