
 

                     Kestävällä tiellä eteenpäin  
                    Savonlinnan Työväenyhdistys 1887 – 1987 
                    Markku Virtanen 

 

70- ja 80 –lukujen vaalit 
ja kunnallispolitiikka 
1977 – 1987 
 
Eduskuntavaalit 1970- ja 1980 –luvuilla 
 
Yhteyksien paraneminen ja tiedonvälityksen yksi-
puolistuminen sekä Savonlinnan Työväenyhdistyksen 
samastuminen myös entistä lähemmin SDP:n 
valtakunnalliseen politiikkaan yhdenmukaistivat 1970 –
luvulla Savonlinnan kannatuskehitystä SDP:n koko 
maan ja muun läänin kannatuksen vaihteluihin. 
Osaltaan heilahtelujen tasoittumiseen vaikutti 
Säämingin liittäminen Savonlinnaan. Ennen vuotta 
1973 Savonlinna vaikutti vain 8 %:n osuudella läänin 
vaalitulokseen, liitoksen jälkeen lähes 13 %:lla. 
Liitoksen jälkeinen väestörakenne vastasi myös 
paremmin läänin keskiarvoa. 
 
Mikkelin läänin vaalipiirissä SDP:n kannatus 70 –luvulla 
kehittyi koko maan keskiarvoa suotuisammin. 
Neljänneksen tuntumasta kannatusosuus nousi 70 –
luvun alkupuolella 28 %:iin ja vuonna 1983 oli 31,5 %. 
Savonlinnassa SDP:n kannatus oli jatkuvasti koko 
maata ja läänin keskitasoa korkeammalla. Ero oli 
enimmillään 1966 peräti 17 %-yksikköä, kun SDP:n 
valtava vaalivoitto tuli nimenomaan kaupunkilaisäänillä. 
SDP:n ääniosuus 1970 oli Savonlinnassa 35,5 % ja 
1972 huippuarvossa 41,4 %. Alueliitoksen jälkeen 
Savonlinnan ja koko läänin kannatusosuuksien ero 
vakiintui 7 – 8 %:ksi. SDP:n kannatusosuudet 
Savonlinnassa vaihtelivat 35 – 40 %:n välillä. 
 
Valitut kansanedustajat ja vuoden 1978 
valitsijamiesvaalit 
 
Savonlinnan Työväenyhdistyksen ehdokkaista Väinö 
Turunen jatkoi kansanedustajana koko 1970 –luvun, 
vuoteen 1979 asti. Kansanedustajien vaihtuvuus 
lisääntyi tänä aikana miltei vaali vaalilta eduskuntatyön 
luonteen muuttuessa ja kuluttavuuden lisääntyessä. 
Edustajakautensa lopulla Turunen oli sos.dem. ryhmän 
kokeneimpia kansanedustajia. 
 
Vaalikaudeksi 1975 – 1979 valittiin kansanedustajiksi 
STY:stä Väinö Turunen ja Maija Rajantie. Kun Rajantie 
siirtyi Työväenyhdistyksestä Savonlinnan Sosiali-
demokraatteihin, jäi STY kahdeksaksi vuodeksi ilman 
kansanedustajaa, kunnes nuori Jouni Backman valittiin 
tehtävään 1987. Jouni Backman oli eduskunnan 
toiseksi nuorin jäsen. 
 
SDP:n ollessa 1978 laajapohjaisessa vaaliliitossa Urho 
Kekkosen uudelleen valitsemiseksi, valittiin STY:stä 
valitsijamieheksi Väinö Turunen. 
 
Sosialidemokraatti Mauno Koivisto 
presidentiksi 
 
Presidentti Urho Kekkosen vakava sairaus johti hänen 
eronpyyntöönsä presidentin tehtävästä vuonna 1981. 
Näin jouduttiin ennenaikaisiin valitsijamiesvaaleihin 
tammikuussa 1982. Valitsijamiesvaaleista muodostui 
suuri voitto SDP:lle ja Mauno Koiviston vaaliliitolle. 
Suomi sai ensimmäisen sosialidemokraattisen 
tasavallan presidentin. 

 
SDP ja Mauno Koiviston vaaliliitto sai koko maassa 1,3 
miljoonaa ääntä eli 44 % kaikista annetuista äänistä ja 
145 valitsijamiestä. Maassamme ei ole mikään puolue 
tai vaaliliitto saanut sellaista äänimäärää. 
Savonlinnassa annettiin SDP:n ja Mauno Koiviston 
vaaliliitolle yli kymmentuhatta ääntä, 54,2 % annetuista 
äänistä. Äänestysprosentti Savonlinnassa oli 86,2. 
Yhdistyksemme puheenjohtaja Väinö Turunen tuli 
valituksi 4204 äänellä valitsijamieheksi. 
 
Mauno Koivisto valittiin 26.1.1982 ensimmäisessä 
äänestyksessä Suomen Tasavallan Presidentiksi 
saaden 167 valitsijamiehen äänet. Tässä äänestyk-
sessä Mauno Koiviston valitsijamiesten äänten lisäksi 
hän sai SKDL:n enemmistön ja yhden SMP:n 
valitsijamiehen äänet. 27.1.1982 Mauno Koivisto vannoi 
eduskunnassa valan ja otti korkean viran vastaan. Näin 
alkoi Suomessa Koiviston kausi. 
 
Suur-Savonlinnan kunnallisvaalit 
 
Kunnallisvaaleihin 1972 valmistauduttiin huolella 
kaikissa puolueissa. Sosialidemokraateille ajankohta oli 
otollinen. Näytöt Savonlinnan kaupungin kehittämiseksi 
olivat vakuuttavia. Kunnallisvaalit sujuivatkin suurelta 
osaltaan asiallisissa merkeissä. Sosialidemokraattien 
onnistunut vaalityö toi kaupunkiin vasemmisto-
enemmistön 22 – 19. Asukas-luvun, yli 28 000 edellytti 
41 valtuutetun valitsemista. Sosialidemokraatit säilyt-
tivät asemansa valtuuston suurimpana 17 valtuutetulla. 
 
Nelivuotinen vaalitaistelu 
 
Vaalien jälkeen, taloudellisen laskusuhdanteenkin 
lähestyessä oikeiston hyökkäykset Savonlinnan 
sosialidemokraatteja vastaan tiukkenivat. Jo syksyllä 
1973 joutui Väinö Turunen toteamaan Linnan Viestin 
pääkirjoituksessa kaupungin poliittisen ilmapiirin erittäin 
tulehtuneeksi. Puhtaasti henkilökohtaisia asioita riepo-
teltiin julkisuudessa. Samaan aikaan tehtiin kaupungin 
asioiden hoito ja asukkaiden etujen ajaminen vaikeaksi 
tai mahdottomaksi. Ainoita esimerkkejä tästä ei 
suinkaan ollut terveyskeskuksen rakentamispäätös 
vuodelta 1974. Valtuusto yksimielisesti sen hyväksyi, 
mutta rakenta-miseen tarvittavien määrärahojen 
saannin porvarit määrävähemmistönsä voimin estivät. 
 
Kunnallisvaalien lähestyessä hyökkäysten yksi-
puolisuus entisestään kiihtyi. Erityisesti arvosteltiin 
Kylpylaitos Oy:n tuottamia tappioita ja myöhemmin 
onnistuneeksi osoittautunutta myyntiä Lomaliitolle. 
Vietetyt suuret juhlatkaan – valtuuston 100-, 
Olavinlinnan 500- ja kaupungin kansakoulujen 100- 
vuotisjuhlat – eivät ilmapiiriä oleellisesti pystyneet 
lieventämään. 
 
Varmistaakseen lähes 30 vuotta odottamansa vallan 
haltuunottoa, porvaripuolueet Kokoomus, Keskusta-
puolue, Kristillinen liitto ja Liberaalinen kansanpuolue 
olivat solmineet yhteisen vaaliliiton. Sen propagandalle 
tarjosi otollisen maaperän 4 vuoden takainen kunta-
liitos, johon asukkaiden kohdistamat odotukset ja 
toiveet olivat olleet varsin jäsentymättömiä ja 
epätäsmällisiä ja jonka suhteen oli helppo saada 
ihmiset tuntemaan itsensä petetyiksi. Syksyn 1976 
kunnallisvaaleissa porvarit lopulta onnistuivat 
tavoitteissaan. Kaupunginvaltuuston voimasuhteiksi tuli 
22 – 21 porvarien hyväksi. 
 
 



 

                     Kestävällä tiellä eteenpäin  
                    Savonlinnan Työväenyhdistys 1887 – 1987 
                    Markku Virtanen 

 
Kunnallisvaalit 1980 ja 1984 
 
Vuoden 1980 vaaleissa oli vaaliliitto porvareille 
enemmistön säilymisen ehto. Sosialidemokraattien 
hyvin valmisteltu vaalityö vasemmistoenemmistön 
palauttamiseksi kaupunginvaltuustoon tyrehtyi SKDL:n 
yhden valtuustopaikan menetykseen. Sosiali-
demokraatit sen sijaan voittivat yhden paikan saaden 
16 valtuustopaikkaa. Vuoden 1984 vaaleissa 
äänestysprosentin laskiessa 35:lla ja kommunistien 
hajaannuksen ollessa pahimmillaan tuli enemmistö-
aseman saavuttaminen mahdottomaksi. Uutta 
vaaleissa oli ”vihreiden” tulo valtuustoon. Sosiali-
demokraateista monet vuosikymmeniä mukana olleet 
valtuutetut olivat jääneet pois. Sosialidemokraatit 
säilyttivät 5722 äänellä 16 valtuustopaikkaansa. 
 
Kunnallispolitiikan muutos 
 
Työväenyhdistys pystyi toteuttamaan tavoitteitaan 
kaupungin ja sen asukkaiden yhteiseksi eduksi. 
Savonlinnan työväenyhdistyksen toiminnassa oli 1970- 
ja 1980 –luvuilla kunnallisten asioiden käsittelyllä suuri 
merkitys. Tässä tilanteessa 1976 kunnallisvaaleissa 
saatu äänestäjien epäluottamus tuntui äärimmäisen 
epäoikeutetulta, varsinkin kun harjoitettu politiikka oli 
ollut hyvinkin mallikelpoista, kaupungin ja sen 
asukkaiden etujen mukaista. Sosialidemokraattien 
johdolla oli huolehdittu suurista vesihuolto-
investoinneista, kunnallistekniikan ulottamisesta uusille 
asutusalueille, koulujen ja terveyskeskusten 
rakentamisesta ja niiden mukana työllisyydestä. 
 
Oikeistoenemmistön jatkettua hyvällä onnella vuoden 
1980 vaalien jälkeen romuttuivat kestävän 
taloudenhoidon periaatteet. Kunnallisia peruspalveluita 
ei uusilla alueilla pystytty toteuttamaan. Lainanottoa oli 
lisätty. Lakisääteisistä velvoitteista ei ole suoriuduttu. 
Käyttötalousmenoja on katettu pääomatuloilla. Sähkön 
ja veden hinnan korotuksia käytettiin verotuksen 
välineinä ja näin siirrettiin veroäyrin hinnankorotusta. 
Valtion myöntämää työllisyystukea ei haluttu käyttää 
täysimääräisenä, eikä siten työllistää työttömiä nuoria. 
 
Porvarillisen kunnallispolitiikan umpikuja 
 
Porvarien ylimielisyys kohosi huippuunsa vuoden 1984 
kunnallisvaalien jälkeen. Valtuuston suurin ryhmä, 
sosialidemokraatit, jätettiin porvaripuolueiden yhteisellä 
sopimuksella ilman merkittäviä luottamustoimia. 
Porvarit päättivät näyttää voimansa ja hallita yksin, 
veroäyrin hintaa korottamatta. 
 
Tämä jossain määrin yltiöpäinen politiikka ajautui 
umpikujaan 1986, jolloin Sosialidemokraattien ja 
Keskustapuolueen kesken sovittiin vaalikauden loppuun 
ulottuvasta yhteistyöstä. 
 
Kaupunginhallitukseen tuli 6 sosialidemokraattia, 2 
keskustapuoluelaista ja 3 kokoomuslaista. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin STY:n johtokunnan jäsen Alve 
Koponen. 
 
Sosialidemokraatit joutuivat näin ollen laajamittaiseen 
kunnallispoliittiseen vastuuseen ja mm. hyväksymään 
0,5 pennin veroäyrin hinnan korotuksen vuoden 1987 
alusta. 
 
 
 

 
Taipaleenniemi 
 
Taipaleenniemi tuli STY:n haltuun TUL:n seuroilta 
siirtyneen vuokrasopimuksen myötä. 
Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 1981 tilan ja sillä 
olevien rakennusten myynnistä STY:lle. 
 
Taipaleenniemen tultua STY:n omistukseen jouduttiin 
ensimmäisenä korjauttamaan katot. Samoin teetettiin 
kiireelliset päärakennuksen sähköasennukset, sekä 
viemäri- ja vesijohtotyöt. Uhkarohkeasti päätettiin 
Taipaleenniemi kunnostaa omin voimin talkootyönä. 
Kaikki rakennukset korjattiin sisältä. Entistä navetta-, 
käymälä- ja halkovajarakennuksesta tehtiin viihtyisät 
majoitustilat saniteettitiloineen. Rakennettiin uudet 
saunat ja laivalaiturit sekä suoritettiin metsähoidollisia 
töitä. Keväästä 1982 talkootunteja oli kertynyt 
30.8.1987 mennessä 20 505 tuntia. 
 
Talkoolaiset olivat ajaneet omilla autoilla yli 52 000 km 
eli melkein 1,5 kertaa maapallon ympäri. Mukana 
talkoissa oli kuorma-autoja, kaivinkone ja pyörä-
kuormaaja kuljettajineen, puuseppää, kirvesmiestä, 
sähköasentajaa, muuraria, maalaria ja sekatyömiestä. 
Varovaisenkin arvion mukaan saadaan talkootyön 
rahalliseksi arvoksi yli miljoona markkaa. 
 
Taipaleenniemi sijaitsee hyvien maantie- ja 
vesiyhteyksien päässä, ja niinpä siitä muodostuikin 
järjestöjen, perhejuhlien ja yksityisten henkilöiden 
suosima kokoontumispaikka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämän muistokiven pystytti Savonlinnan työväenyhdistys ry 
100 –vuotisjuhlavuotenaan aattee, toveruuden, työn kunniaksi 

30.8.1987 
 
 
 

STY:n johtokunta 22.10.1987: 
 

Sadan vuoden taival takana, 
edessä uusi aika 

 


