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Lukijalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukana olevat lehdet: 

 

 

 

 

Tervetuloa 1920-luvun Jyväskylään! 

 

 

   Jyväskylän historiaa 1920-luvulta hieman erilaisessa 
muodossa. 
   Seuraaville sivuille on kerätty kooste kolmen keski-
suomalaisen sanomalehden jutuista ja mainoksista Jy-
väskylässä vuoden 1920 tammikuusta joulukuuhun. 
   Valokuvat Heikki ja Päiviö Ollilaisen kansioista, ellei 
erikseen mainittu. 
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TAMMIKUU 1920  
1920-01-03 Keskisuomalainen 

 "https://agricolaverkko.fi/: 
”Kieltolain kannattajat perustivat puoles-
taan heti lokakuussa vuonna 1919 Kielto-
lakiliiton, joka alkoi julkaista kieltolakia 
kannattavaa Kieltolakilehteä ja perusti 
1929 tietotoimistonkin, joka laati raittius- 
ja kieltolakiaiheisia kirjoituksia.” 

1920-01-03 Keskisuomalainen 

Jyväskylän väkiluku kasvoi nopeasti, 
vuonna 1900 asukkaita oli 3031, vuonna 
1910 3619 ja nyt 1920 asukkaita Jyväsky-
lässä oli jo 5513.  
Melkein 600 naista enemmän kuin miehiä 
oli kaupungin asukkaista. Nyt myös synty-
neitä tyttöjä oli enemmän kuin poikia. 
Kaupungista taitaa tulla naisvaltainen. 

https://1.bp.blogspot.com/-gboDo1Vo4dk/XqSQQ18Y2FI/AAAAAAAAlCs/FPG2tn_FsyQ3I-tcG41MDXMAaEk1tbM1QCLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-03-ksml-kieltolaki.jpg
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1920-01-03 Keskisuomalainen 

Kokkonen omisti myös Kilpisenkadulla 
KOP:n talossa olevan paperikaupan. 

1920-01-03 Työn Voima 

Työväenyhdistyksen ravintola oli Vapau-
denkadun ja Väinönk. kulmassa. TY:n oma 
Alvar Aallon suunnittelema talo valmistui 
1925 Väinönkadun ja Kauppak. kulmaan. 

 
1920-01-03 Työn Voima 

Rutasen kauppa sijaitsi samalla tontilla 
kuin Suomi-elokuvateatteri joka avattiin 
vuonna1919. Nykyisin tontilla sijaitsee 

Sokkari-Stadium. 

1920-01-03 Työn Voima 

Opiksi ja Huviksi-elokuvateatteri sijaitsi 
kirkkopuiston vierellä, nykyisen Gumme-
ruksen talon kohdalla. Joka viikko oli uu-
sia filmejä katsottavissa. 

1920-01-03 Työn Voima 

Keidas-kahvila oli Asemakadulla vasta-
päätä juna-asemaa, samoissa tiloissa 
toimi myös Keidas-matkustajakoti. 
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1920-01-04 Saarijärven Paavo 

Jyväskylän Yliopiston varainkeräys aloitet-
tiin vuonna 1920 myös sanomalehti-ilmoi-
tuksilla. 

1920-01-05 Työn Voima 

Teksti ”Kauppakadun Laudatur”. Oi-
keapuoleiseen päätyyn asettui R. Tammi-
vuoren konditorialiike, itse leipomo oli pi-
harakennuksessa. Nykyisin osoitteessa 
mm Helsingin Pantti Oy. 

1920-01-05 Työn Voima 

Työn Voiman toimitus sijaitsi Väinönkatu 
20:ssä, tontilla toimii nykyisin Halosen 
liike. 

1920-01-05 Työn Voima 

Kiuas-saunalaitos sijaitsi tulevan Työn Voi-
man toimitalossa, nykyisin tontti on Kol-
mikulmaa vastapäätä. 

1920-01-06 Keskisuomalainen  

Kahvila sijaitsi Koulukadun ja Harju-kadun 
kulmassa, nykyiset Cygnaeuksenkatu / Yli-

opistonkatu. 

1920-01-06 Keskisuomalainen 

1920-01-08 Keskisuomalainen 
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Jyväskylässä toimivia ammatinharjoittajia. 

1920-01-08 Saarijärven Paavo 

Jyväskyläläinen Uusituvan suksipaja val-
misti Salmelassa 1930-luvulla myös pesä-
pallomailoja. 

07.01.1920 Keskisuomalainen 

Sokeripula kohotti kysyntää ja kulutuksen 
säännöstelyn takia sokerin jakelu hoidet-
tiin korttiannoksina. 

1920-01-08 Työn Voima 
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Yhdistykset järjestivät 1920-luvulla lukui-
sia ohjelmallisia iltamia tansseineen ym-
päri Keski-Suomea. 

1920-01-09 Saarijärven Paavo 

Arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema 
Puistokoulu valmistui vuonna 1912 Jyväs-
kylän kunnallisen kansakoulun ensim-

mäiseksi omaksi koulurakennukseksi. 

            1920-01-10 Keskisuomalainen 

Ksml Mielipidekirjoitus 21.04.2017: Jyväs-
kylän kaupungin synnytyslaitos oli aluksi 
osoitteessa Kauppakatu 31 se tuhoutui 
tulipalossa 1899. Synnytyslaitos muutti 

Toivolan pihaan ja oli siellä vuoteen 1920. 

 
1920-01-10 Työn Voima 

Vasemmistolaisten toimintaa valvomaan 
perustettiin vuonna 1919 Etsivä Keskus-
poliisi (EK), joka sai lempinimekseen Oh-

rana. 

1920-01-11 Keskisuomalainen  

Mies ollut kadoksissa jo seitsemän vuotta 
ja nyt vielä odotettava vuosi + vrk ennen 
kuin voi valita uutta puolisoa.  

https://1.bp.blogspot.com/-psQq5b0SZlY/Xqrcm3qzYmI/AAAAAAAAlGo/sJOLv7oTTW0xKzDs4qPGk7HzUVgKUuzqwCLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-11-ksml-olga.jpg
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1920-01-11 Saarijärven Paavo 

Tekstihän on kuin vanhan suomalaisen 
elokuvan käsikirjoituksesta. Kunnanval-
tuuston jäsen keitteli pontikkaa kaverinsa 
kanssa ja myi sitä Jyväskylän torilla. 

1920-01-12 Keskisuomalainen 

Perustettiin Jyväskylän Kirja, ja paperite-
ollisuus Oy. Jalmari Mantere toimitusjoh-
tajana ja johtokunnassa mm Heikki Ollilai-
nen. 

1920-01-13 Keskisuomalainen 

Kunnallisseuran vuosikokousta johti par-
turimestari Heikki Ollilainen 

1920-01-13 Keskisuomalainen 
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Keski-Suomen kotiteollisuusyhdistyksen 
perustava kokous pidettiin 19. 6. 1913 
Keski-Suomen maanviljelysseuran toi-
mesta. Naisten käsityökouluja kutsuttiin 
kutomakouluiksi ja miesten kouluja 
veisto- tai puutyökouluiksi. 

1920-01-13 Keskisuomalainen 

Raittiusseura piti kokouksiaan Kuuromyk-
käkoululla Cygnaeuksenkadun varrella. 

1920-01-15 Keskisuomalainen 

Heiska kuvasi maalauksissaan erityisesti 
keskisuomalaisia maisemia ja kansanelä-
mää sekä suomalaisuuteen liittyviä ai-
heita. Heiskan maalauksia oli esillä Parii-
sin maailmannäyttelyn Suomen osastolla 

1908. 

Halosen Harmoonitehdas Väinönkadun 
alapäässä vastapäätä asemaravintolaa. 
Rataa siirretty Halosen eteen Rantakadun 
korjauksen ajaksi. Kuva: Keski-Suomen 

Museo 

https://1.bp.blogspot.com/-4oj_yWSvDp0/Xq1-2I6thPI/AAAAAAAAlI0/Pz9te8YPLwofMShtPQnxbm47sE--M6tLACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-13-ksml-raittius.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-K1IH7E5vs3U/XqxpJweBJ4I/AAAAAAAAlHY/u3JpA3-N49MIv5Lot_DqvtwfHWwQcLQdQCLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-15-ksml-heiska.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OXYamp6u42U/Xqxxx0BTTSI/AAAAAAAAlIM/OXNCqbe_lOsHNB1d8o4mbLhphbZBPdKDQCLcBGAsYHQ/s1600/1928-halonen.JPG
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1920-01-18 Keskisuomalainen 

Vuonna 2020 meillä on koronavirus, 1920 
esiintyi myös vaarallinen espanjantauti, 
ensimmäiset tartunnat Suomessa todet-
tiin heinäkuun alussa 1918. Taudin oireina 
oli korkea kuume 3–4 vrk. Suomessa tau-
tiin kuoli yli 20.000 henkilöä. 

1920-01-18 Keskisuomalainen 

Enpä ole aiemmin tiennyt, että tuhkankin 

myynnillä saisi tuloja. 

1920-01-19 Saarijärven Paavo 

 

Kuva: K-S Museo. Kauppakadun ja Kilpisenkadun kulma. 
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Kahviloita, kenkäkauppoja ja kultasepän-
liikkeitä oli Jyväskylässä todella paljon, 
tässä niistä muutama.  

1920-01-20 Keskisuomalainen 

Tarmokas ja innokas henkilö saa isännöit-
sijän paikan Keskisuomalaisessa. 

1920-01-20 Keskisuomalainen 

Elokuvateatteri Opiksi ja Huviksi sijaitsi 
nykyisen Gummeruksen talon kohdalla, 
avajaiset olivat vuonna 1909. Paikalle 

https://1.bp.blogspot.com/-42c4Aj5D_oY/XqxpLc69YDI/AAAAAAAAlHo/3j68MdtW4ccxfb4MJlS3nOrLdwuE7raLACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-20-ksml-johtaja.jpg
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valmistui vuonna 1930 Urho Åbergin 

suunnittelema liike- ja asuintalo, Toritalo.  

1920-01-20 Keskisuomalainen 

Tällöin ryhdyttiin hankkimaan kaupunkiin 
Liikemiesklubia, järjestelyissä tietysti mu-
kana parturimestari Heikki Ollilainen. 

1920-01-21 Keskisuomalainen 

Lapsentyttö-sanonta lienee vanhentu-
nutta suomea, lastenhoitajaa varmaan et-
sitään. 

1920-01-21 Keskisuomalainen 

https://1.bp.blogspot.com/-wH27G2ZhdrU/XqxpMP4B1jI/AAAAAAAAlH0/7IkDTT0nChM0AwhJnTOuQ04Ar54YI2uVACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-21-ksml-tyttt%25C3%25B6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uskOChoHPV0/XqxpLhNFrZI/AAAAAAAAlHs/W07RLv6Q5QMz7afS6rILO2gDZsOlI1HygCLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-20-ksml-kauppiasyhsd.jpg
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1920-01-21 Saarijärven Paavo 

Kaikesta oli pulaa, korteilla sai tarvittavat, 

oli kortit kananmunille, leivälle, kengille ... 

1920-01-22 Keskisuomalainen 

Taitelija Feliks Ojanen maalasi Puistokatu 
21 seinään 20-30-luvun vaihteessa hienon 
Goodyearin rengasmainoksen, maalaus 
peitettiin myöhemmin, mutta vuonna 
1991 sen entisöi Erik Kesäniemi. 
Hänen töitään ei oikein arvostettu tähän 
aikaan, mutta myöhemmin hänen työnsä 
saivat ansaittua arvostusta. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-gFfyHg4Yq6I/XrABB7-mGrI/AAAAAAAAlKk/McESEthmN7wzjhZ40883sOJ3wnaUkOVYwCLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-21-SP-leip%25C3%25A4kortit.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TMmd0bcbNOk/XrAASegjl5I/AAAAAAAAlKc/b-d3wKmg6QwNooaE7DHb_2La5auj-otygCLcBGAsYHQ/s1600/1920-KIRKKOPUISTOA-k-s%2BMUSEO.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mc4gJYfO220/XrABy5eYhiI/AAAAAAAAlKs/v2V_tcnCrmgj69ClvwgQ3tmKBH0qYJdwACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-22-ksml-ojala.jpg
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1920-01-26 Saarijärven Paavo 

Ei taida nykyisin enää koulutarkastajille tulla 
valituksia juovuksissa olevasta opettajasta. 

1920-01-25 Keskisuomalainen 

Elokuvat oli iso juttu 1920 luvulla, esityk-
siä oli päivittäin, pyhäisin jopa kolmekin 
näytäntöä. Muusikot soittivat taustamu-
siikin 

 

Vanha kauppatori kirkkopuistossa. Kuva: Jaakko Rusanen, K-S Museo 

 

https://1.bp.blogspot.com/-7OqDgjzFWyg/XrAD19lLAbI/AAAAAAAAlLI/RXP091b7tqIekViz1w3TOu5X0bU9GRMnACLcBGAsYHQ/s1600/Vanha%2Bkauppatori%2BKirkkopuistossa%252C%2BJaakko%2BRusanen%252C%2Bvalokuvaaja%2B1920%25E2%2580%25931930%252C%2Bk-s%2Bmuseo.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Xj7Wm1gUoNI/XrADZdkz0PI/AAAAAAAAlLA/iUvJxBLrEMk-VHzQ6lb3Nc0aGytg4zgBACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-25-ksml-elokuvat.jpg
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1920-01-24 Keskisuomalainen 

Haaranen ja Hänninen taisivat olla kilpaili-
joita, kun hyvin samantapaisia tuotteita 
kauppaavat 

 

1920-01-25 Keskisuomalainen 

.Elorannan Pukimo sijaitsi Harjukatu 14, 
jonka yhteyteen hän laajensi pukimoteh-
taan työllistäen suuren joukon ammatti-

ihmisiä. 

https://1.bp.blogspot.com/-m9zMap5Fel0/Xra-ipQ9NTI/AAAAAAAAlLk/MSZXkWtjVNweoToCM5Ncy-c1YW6ytDQnwCK4BGAsYHg/1920-01-25-SP-pukutehdas.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7u_ZhHKFpVM/XrACkNyNnxI/AAAAAAAAlK0/w3HBCJUNDX872Dv5v0hl-yWkiLRJ0J_JACLcBGAsYHQ/s1600/1920-01-24-ksml-kakkuja.jpg
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1920-01-27 Keskisuomalainen  

 

Jo 1920-luvulla kaupungin hautausmaa 
osoittautui liian pieneksi ja oli ryhdyttävä 

toimenpiteisiin alueen laajentamiseksi. 
27-01-1920 Saarijärven Paavo 

 

Parturimestari Heikki Ollilaisen parturiliikkeen odotustila, mestari itse oikealla 
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1920-01-27 Keskisuomalainen 

Keskisuomalaisen yrityshakemisto laajeni 
vuosi vuodelta uusien yrittäjien mainosta-
essa yrityksiään.  

 

1920-01-27 Saarijärven Paavo 

Toivo Kuulaa ammuttiin Viipurin Seura-
huoneella 30.4.1918 ja hän kuoli vam-
moihinsa 18.5.1918 Viipurin sairaalassa. 

1920-01-28 Keskisuomalainen 

https://1.bp.blogspot.com/-GpH3CVHMGhI/Xra_yc_uTxI/AAAAAAAAlM0/n-_LR5T-lkg2wkcvulaJD1KcGYj9e7jcQCK4BGAsYHg/1920-01-27-SP-kuula.jpg
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Muutama vuosi vierähti ennen kuin uudet 
urut saatiin hankituksi. Vuonna 1923 pää-

tettiin lopulta tilata uudet urut kirkkoon val-
mistaja Tulenheimolta Kangasalalta. 

 

1920-01-29 Saarijärven Paavo 

Seurahuone sijaitsi silloin nykyisen Kau-
punginteatterin paikalla Vapaudenka-
dulla, kirkkopuistoa vastapäätä. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29-01-1920 Keskisuomalainen 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ajurit odottelevat varakkaita juhlijoita. 

https://1.bp.blogspot.com/-sGUWiqR7Vxs/XrbAyFu3smI/AAAAAAAAlOU/fW_Gzi0Ca8QEYCTHhhzKtBdn5DXX0oALgCK4BGAsYHg/1920-01-31-ksml-taloja.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AmrUSDqSOq4/Xrb6v4CuLKI/AAAAAAAAlQQ/AS1YG-xrXBsTYqfYTCAg06MwFhTzdOOdACLcBGAsYHQ/s1600/1898-06-14-SEURAHUONE-k-s%2BmUSEO.jpg
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HELMIKUU 1920  
1920-02-01 Keskisuomalainen 

Sisällissodan 2-vuotisjuhlapäivä.  
Wikipedia: Suomen sisällissota (Vapaus-
sota) käytiin hallituksen (valkoiset) ja Suo-
men kansanvaltuuskunnan (punainen 
kaarti) välillä 27.01-15.05.1918. Senaatin 
asevoimina olivat valkoiset joukot ja kan-
sanvaltuuskunnan joukkoina Suomen Pu-

nainen Kaarti eli punaiset. 

1920-02-01 Keskisuomalainen 

Mitähän tuo plastiikkakurssi oikein oli, mi-
ten se liittyy lausuntoon ja miksi tossut 
mukaan? 

03.02.1920 Suomen Kuvalehti 

Suomen Kuvalehti oli aikanaan varmaan 
Suomen suosituin aikakausilehti. 

Katukuva Kilpisenkadulta. K-S Museo 
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03.02.1920 Työn Voima 

Näitä saunoja oli Jyväskylässä useita, 

tämä mainostaa itseään suurimpana. 

1920-02-03 Keskisuomalainen 

1920-02-04 Saarijärven Paavo 

 

Köyhäin henkipano, kuullostaa aika hur-
jalta, toivottavasti vain kirjaamistietoja 
päivitetään. 

1920-02-06 Keskisuomalainen 

Espanjantauti leviää Suomessa ja Jyväsky-
lässäkin jo 57 tapausta. 

Lyseon piirustustunti ulkona. Valokuva K-S 
Museo, kuvaaja Jaakko Rusanen 
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1920-02-07 Työn Voima 

Tarkoittanee laardia, vai mitä laatti on? 
Joka tapauksessa ihan Amerikasta saakka 

tuotuna. 

1920-02-11 Keskisuomalainen 

Miksi molempia listoja tarvittiin, jos setelin 
numero oli oikeiden listalla, niin eihän sitä 
tarvinnut sitten etsiä väärien listalta. 

1920-02-12 Keskisuomalainen 

Pohjanmies ja Martti Korpilahti tekivät 
muutenkin yhteistyötä musiikin saralla. 

1920-02-13 Keskisuomalainen 
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Mihin kaikkiin asioihin Otto Ville ehtikään 

sekaantua, ennen Venäjälle menoaan. 

1920-02-14 Keskisuomalainen 

Einar Keilanin Kultasepänliike oli hyvässä 
maineessa Jyväskylässä jatkaen toimin-
taansa aina tälle uudelle vuosituhannelle. 

1920-02-14 Työn Voima 

Näinhän se aikoinaan oli, että lääkärin 
määräyksestä sitä jaloa ainetta sai, joskus 

näköjään vähän liiankin helposti. 

Arkkitehti Wivi Lönn ja kauppaneuvos 
Hanna Parviainen Sulkulassa.  

Valokuva K-S Museo: Jaakko Rusanen  

1920-02-16 Työn Voima 

Otto Ville taisi olla aika lailla kiero toimis-
saan, nyt kukaan ei tiedä onko hänet pi-
dätetty vaiko piileskeleekö jossain. 

1920-02-17 Työn Voima 

No nyt on Otto Ville murhattu ja porvarit 
ovat tästä iloisia Työn Voima-lehden mu-

kaan. 
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1920-02-18 Keskisuomalainen 

Kuinkahan on onnistunut hukkaamaan 
vain toisen kenkänsä? Lienee ollut han-
kala kotimatka maitotonkan kanssa. 

Höyryveturi rautatiesillalla Korkeakos-

kella. Tuntematon kuvaaja. K-S  Museo 

Autoilijoita 1920. Kuva; K-S Museo. Valo-
kuvaamo Päijänne. 

Jyväskylän Työväen Soittokunta. Valoku-
vaamo Päijänne 1920. Keski-Suomen Mu-
seon kuva. 
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1920-02-18 Keskisuomalainen 

Kuusinen, Kuusinen, Kuusinen. Nyt lehdet 
eivät muusta kirjoitakaan. 

1920-02-18 Keskisuomalainen 

Kaikki raittiit ilmiantamaan viinan kanssa 
touhuavat, palkkio luvassa. 

1920-02-18 Saarijärven Paavo 
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1920-02-19 Keskisuomalainen 

Kyllä Kuusisesta nyt kirjoitellaan päivit-
täin, onko pidätetty, onko karannut, onko 
ammuttu vaiko oleileeko hän piilopaikas-
saan. 

1920-02-19 Työn Voima 

1920-02-19 Keskisuomalainen 

Nyt tuli mukaan myös keskuspoliisin et-
sivä konstaapeli Koivukoski... 

1920-02-19 Keskisuomalainen 
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1920-02-19 Työn Voima 

No nyt todetaankin, ettei Kuusista ole-
kaan vangittu eikä murhattu??? 

1920-02-19 Työn Voima 

Jos äänestät porvareita, niin itse nielet 
sorron seuraukset, näin Työn Voima kir-
joittelee. 

1920-02-20 Keskisuomalainen 

Kahvista oli kova pula, näitä kahviuutisia 
odoteltiin alati ja nyt sitä taas saa, ainakin 
hetken aikaa 

1920-02-20 Keskisuomalainen 



27 

 

1920-02-20 Työn Voima 

Nyt Koivukoski kertoili tapahtuneen kave-
rilleen, joka teki siitä jutun lehteen ja näin 
taas levisi uutta tietoa Kuusisen surmasta. 

1920-02-20 Keskisuomalainen 

Tässä porvarien vaalijulistus, Suomen 
Ateena kunniaan. 

1920-02-20 Keskisuomalainen 
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1920-02-20 Työn Voima 

Työn Voima kannustaa omiaan voittoon, 
"Häviö porvareille." 

1920-02-21 Saarijärven Paavo 

Nyt jo kirjoitellaan Kuusisen hautajaisista, 

vaikka ruumista ei ole löydetty. 

1920-02-22 Keskisuomalainen 

Eipä ruumista löytynyt ja uusin uutinen 
oli, että Kuusinen olisikin Tukholmassa. Ei 
varmaan mennyt jäitä pitkin, koska me-
ressä oli iso railo Ruotsin puolella. 
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1920-02-22 Saarijärven Paavo 

Aikakauslehti lapsille, "Pääskynen" on il-
mestynyt jo kolme kertaa, monipuolinen 
nuortenlehti. 

1920-02-24 Keskisuomalainen 

Onhan karkausvuosi meneillään, joten 
nuoria miehiä odotetaan saapuvan nais-

väkeä tanssittamaan. 

1920-02-24 Saarijärven Paavo 

Kas niin, nyt etsivä Koivukoski on lopetta-
nut etsintänsä ja päässyt pilvenreunalle 
katselemaan maailman menoa.  

1920-02-27 Saarijärven Paavo 

Näin on vaalit pidetty, ei mitään mullista-
vaa entiseen nähden, porvarit menettivät 

yhden paikan. 

1920-02-28 Keskisuomalainen 
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. 

  

 
Kaupunginlääkäri Wartiovaaran perhe ruokapöydän ääressä. Tuntematon kuvaaja. Kuva K-S Museo. 

 

 

Jäärata-ajot Jyväskylässä. Kuva H. Ollilaisen albumista 
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MAALISKUU 1920 
1920-03-01 Työn Voima 

Iltamissa on aikojen alusta ollut aina pie-
niä järjestyshäiriöitä, kuten tässäkin ta-

pahtumassa Muurarien iltamissa. 

1920-03-01 Työn Voima 

Mitä paleltuneilla perunoilla tehdään, 
meneekö ihmisten ravinnoksi vaiko sika-
laan? 

1920-03-01 Työn Voima 

 

Olisikohan jokin muu syy liikemiehillä, kun 

eivät ilmoittele Työn Voima-lehdessä. 

1920-03-02 Keskisuomalainen 

Aika lailla yllätys, että jo 1920-luvulla oli 
rahojen siirto konttoriin järjestetty ilma-
rataa pitkin. 

1920-03-04 Keskisuomalainen 

Nyt ovat ruotsalaisetkin mukana Kuusisen 
jutussa ja todistavat, että herra on hen-
gissä ja elelee siellä. 
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1920-03-04 Saarijärven Paavo 

1920-03-04 Saarijärven Paavo 

Yliopistoasian edistyminen on ollut todella 
hidasta ja nyt yritetään elvytellä ihmisiä toi-
mimaan tärkeän asian tiimoilta. Menee 
vielä vuosikymmeniä ennen kuin Jyväskylän 
Yliopisto avaa ovensa. 

1920-03-05 Keskisuomalainen 

Mieskuoro Sirkat täyttää 20 vuotta tämän 
kuun 25 päivä. Onnea hienolle mieskuo-
rolle. 
Mieskuoro Sirkkojen virallinen perustava 
kokous pidettiin Rantapuiston ravinto-
lassa syyskuun 20. päivä 1899. 
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1920-03-06 Keskisuomalainen 

Toivo Kuulan murhan tutkimuksissa oli epä-
selvyyksiä.  
"Wikipedia 2020; Tapauksen tutkinta kesti 
pitkään, eikä ketään saatu lopulta tuomit-
tua. Todennäköisimpänä syyllisenä pidettiin 
jääkärikapteeni Pekka Heikkaa, mutta hän 
hukkui purjehdusonnettomuudessa Vaa-
sassa juuri ennen oikeuskäsittelyä.  Oikeu-
dessa syylliseksi todettiin jääkärivääpeli Os-
kar Pirinen, joka oli vangittu Viipurissa 1918 
pian Kuulan ampumisen jälkeen ja sitten 
surmattu pakoyrityksen yhteydessä. Kuulan 
elämäkerran kirjoittaja Juhani Koivisto on 
esittänyt epäilyksen, jonka mukaan Heikka 
ja Pirinen ehkä vaiennettiin, jottei oikeus-
käsittelyssä paljastuisi kiusallisia tietoja 
Kuulan murhaan osallistuneista 

 

1920-Luistelukenttä Jyväsjärvellä. Valokuvaamo Päijänne, valokuvaaja 1920–1929, K-S Museo. 
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1920-03-06 Keskisuomalainen 

Ei korruptiota, vaan oikea palkkio kyttää-
misestä poliiseille ja vielä nimetyille polii-
seille. Mitähän kiinnijääneet ajattelivat 

näistä palkituista. 

1920-03-06 Saarijärven Paavo 

Jyväskylän kulttuurielämäkin alkoi hiljal-
leen vilkastua konserttien myötä. J.Alho 
osti E. Reutervallilta "Uusi paperikauppa"-
liikkeen lokakuussa 1918 ja avasi myymä-
län omalla nimellään KOP:n talossa torin 
varrella. 

1920-03-07 Saarijärven Paavo 

Kuinkahan paljon jyväskyläläisiä nykyisin 
kokoontuisi kirkkopuistoon keväisin valit-
tamaan verotuksesta? 

1920-03-10 Keskisuomalainen 

Rouva Vehmas omisti Vehmaan Sauna-

yrityksen Rantakatu 3:ssa. 
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1920-03-11 Saarijärven Paavo 

Ahvenanmaamme aiottiin liittää silloin 
Ruotsin vallan alle, näinhän ei kuitenkaan 
onneksi käynyt. 

1920-03-11 Saarijärven Paavo 

Wikipedia 2020: "Lotta Svärd oli naisten 
vapaaehtoisuuteen perustunut maanpuo-
lustustyön tukijärjestö, joka toimi viralli-
sesti vuosina 1920–1944." 

1920-Talvinen Kauppakatu, Jaakko Rusa-

nen, valokuvaaja 1920–1924, K-S Museo 

1920-03-11 Saarijärven Paavo 

Tämä Raivion talon ostopäätös oli hieman 
ennenaikainen, kauppa peruttiin 2.4.1920 
kun päätettiinkin ostaa Mattilan kartano 
kaupungin synnytyslaitokseksi. 
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1920-03-13 Keskisuomalainen 

Turun Sanomat 02.07.2005: "Tiistaina 4.7. 
1905 ravintola Fenniassa Helsingissä 17 
isäntää perusti osuusmeijerien keskusliik-
keeksi Voinvienti-osuusliike Valion. " 

1920-03-14 Keskisuomalainen 

Velanmaksun karhuaminen oli aika lailla 
hienostunutta, ei peloteltu isojen miesten 
tulosta oven taakse. 

1920-03-15 Työn Voima 

 

Olipa jyrkkä kannanotto "väärän" lehden 

tilaamisesta. 

1920-03-16 Keskisuomalainen 

Rehtori Jalkanen (1864-1917) toimi Jyväs-
kylän Lyseon rehtorina vuosina 1905-
1917.  
K.A. Juseliuksen vastaanotto oli aiemmin 
Torikatu 11. Juselius oli myös taiteen ys-
tävä, hän hankki itselleen mm neljä Carl 
Bengtsin taulua. 
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1920-03-16 Saarijärven Paavo 

Kahvista oli jatkuvasti pulaa, korvikkeita 
juotiin ja juhlahetki oli kun oikeata kahvia 
sai taas sokerikorttia vastaan. 

1920-03-17 Keskisuomalainen 

Jyväskylän Suojeluskunta perustettiin 
1917, soittokunta pian sen jälkeen. Soitto-
kunta avusti monissa yhteisissä tilaisuuk-
sissa kaupungissa. 

1920-03-17 Keskisuomalainen 

 

Rehellisiä ammatinharjoittajia oli viinan-
keittäjienkin joukossa. Keski-Suomessa oli 
viikoittain useitakin juttuja salaisten keit-

tiöiden löytämisestä ja hävittämisestä. 

1920-03-17 Saarijärven Paavo 

Kolme viikkoa ehti väärällä nimellä esiin-
tynyt punakapinan päämies oleskella kau-
pungissamme, kunnes poliisi tuli ja vei. 
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1920-03-18 Keskisuomalainen 

Minna Canth asusti Jyväskylässä 1863 
vuoteen 1880, jolloin muutti takaisin Kuo-
pioon. Jyväskylän Naisliiton osasto perus-
tettiin 23.11.1907.  
Pauli Tapani Koskisen teos "Nuori Minna 
Canth" paljastettiin Jyväskylässä vuonna 

1962. 

 
1920-03-18 Työn Voima 

 

1920 Palokunta harjoittelee Kirkkopuistossa Tuntematon valo-
kuvaaja 1920. Keski-Suomen Museo. 
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Tästäköhän alkoi tämä Ruotsin risteily-
kausi, oletettavasti Turku valittiin silloin 
Suomen lähtösatamaksi,  
1920-03-21 Keskisuomalainen 

K. Rajamäki muutti myymälänsä pari 
vuotta myöhemmin Kauppakatu 28:aan. 

1920-03-21 Keskisuomalainen 

Lyseolaiset aktiivisia, mitähän lyhennys 
S.L.U. merkitsee... Iltamissa näytti aina 
olevan myös voimistelunäytös ja yhtei-
söön sopiva puhe. 

 
Onkohan pata löydetty metsän siimek-

sestä jonkun pontikkatehtaan piilosta. 

1920-03-21 Keskisuomalainen 

20 vuotta eikä suotta on Jyväskylän mies-
kuoro Sirkat toiminut kaupungin asukkai-
den iloksi. Konsertteja oli myös paljon 
maakunnassa. 

1920-03-24 Työn Voima 

Onkohan todella silloin joku ollut aikeissa 
räjäyttää Pönttövuoren tunnelin, aika 
"mörkö"-juttu tämä on. 
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1920-03-22 Työn Voima 

 

Onkohan tämä sama Tuhkimo, jonka mei-
dän ikäpolvemme tuntee, olikohan kaikki 
kääpiöt mukana. 

1920-03-23 Keskisuomalainen 

 

Fredriksonin lakki-kravatti- ja hansikastehdas. Tuntematon valokuvaaja 1900-1915. 
Keski-Suomen Museo. 



41 

 

1920-03-25 Keskisuomalainen 

Työnvälitystoimintaa ollut jo 1920-luvulla, 
tässä toki vain tytöille rajattomasti työ-
paikkoja. 

1920-03-25 Keskisuomalainen 

1920-03-25 Saarijärven Paavo 
 

1920-Kauppakatua-K.S Museo 
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Hienoa, Sirkat jo 20 vuotta konsertoineet 
Jyväskylässä ja kukapa silloin tiesi, että 
sama kuoro esiintyy vielä vuonna 2020. 

1920-03-27 Keskisuomalainen 

Aika outo paikanvaihdos maaherran tuo-
lilta yritystoimintaan, olikohan palkka pa-
rempi liikealalla kuin kunnalla. 

1920-03-27 Keskisuomalainen 

Nopeasti uusi Liikemiesseura on hankki-
nut varoja, kun nyt jo ostivat klubilleen ta-
lon. 

 

1920-03-28 Saarijärven Paavo 

Köyhiltä lisämaksu. Kolmannen luokan 
matkustajilta peritään 5 markan lisä-
maksu jotta pääsisivät ravintolavaunuun 

nauttimaan virvokkeita. 

1920-03-29 Työn Voima 

Taitaapa tulla kettu kalliiksi, kun joutuu 
maksamaan kalliin ilmoituksen lisäksi 
vielä ym. kustannuksia. Entä jos kettu on 
ollut jo kuukauden kuolleena, voiko sen 
nahkaakaan enää käyttää... 

1920-03-30 Keskisuomalainen 
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1920-03-30 Keskisuomalainen 

Naisliitto jälleen hyvällä asialla, aiemmin 
tässä kuussa oli Minna Canthin juhla ja 
nyt järjestellään Äitienpäivää. 
Ensimmäistä Äitienpäivää vietettiin Suo-
messa (Alavieskassa) 1918. 

1920-03-31 Saarijärven Paavo 

Wikipedia 2020:"Ravintola Espilä avasi 
ovensa marraskuussa 1890 kapellimestari 
Robert Moserin johtaman soittokunnan 
säestyksellä.  
Ensimmäinen maailmansodan jälkeen Va-
lentin Kasubski myi Espilän Emil Zimmer-
dahlille, joka myi sen jo vuonna 1920 
edelleen Pekka Toropaiselle. Samana 
vuonna Espilä vaurioitui tulipalossa mutta 
kuitenkin korjattiin entiselleen, ellei jopa 
paremmaksikin. 

1920-03-31 Keskisuomalainen 

Parturimestari Heikki Ollilainen oli myös 

tässä hankkeessa mukana. 
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HUHTIKUU 1920 
1920-04-01 Saarijärven Paavo 

Kenraalin saapuminen pikkukaupunkiin oli 
suuri tapaus. Kaupunkilaisia kehotettiin 
saapumaan asemalle sen Haapamäen 
puoleiseen osaan, jotta juhlallisuuksille 
olisi tilaa itse asemalla. 

Tähän ilmoitukseen Saarijärven Paavo il-
moitti seuraavana päivänä uutisen olleen 
Aprillipila. Useat henkilöt olivat aseman 
seutuvilla odottaneet Mannerheimin ju-
naa, kunnes totesivat tulleensa huijatuksi. 

1920-04-01 Työn Voima 

Sokerista oli pulaa. Muutaman kilon takia 
laitettu haku lehteen, pontikan keittoon 
tarvittaisiin huomattavasti enemmän so-
keria. 
https://agricolaverkko.fi/: "Monien tava-
roiden tuontimäärä laski jyrkästi jo ennen 
vuotta 1917. Näistä mainittakoon kahvi, 
sokeri, malmit, sementti, kivihiili, koksi, 
lannoitteet ja alkoholijuomat. Kahvipula 
yllätti suomalaiset talvella 1916, kun 
Ruotsi ei enää päästänyt Brasiliasta Eng-
lannin kautta hankittua kahvia Suomeen. 
Sokeripula taas johtui pulasta Venäjällä, 
minkä vuoksi Suomeen ei saatu sovittuja 
määriä. Kahvin ja sokerin puute olivat osa 
laajempaa elintarvikeongelmaa, joka jau-
hojen loppuessa muuttui varsinaiseksi 
puutteeksi " 

1920-04-01 Keskisuomalainen 
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1920-04-01 Työn Voima 

 

Wikipedia 
2020: "Johan 
Alfred ”Affu” 
Tannerin hu-
moristisiin kup-
lettiesityksiinsä 
kuuluivat eri 
ammattikuntia 
ja poliittisia ta-
pahtumia pa-
rodioivat esiin-

tymisasut sekä eleet. Hän kirjoitti tekstit 
yli sataan kappaleeseen ja levytti vuosina 
1911−1926 yhteensä 65 kuplettia. Tanne-
rin kappaleita ovat muun muassa ”Kulku-
rin valssi”, ”Kalle Aaltonen”, ”Muistiinpa-
noja vossikan renkinä ollessani” ja ”Orpo-
pojan valssi”. Tanner kuoli tuberkuloosiin 
vain 43-vuotiaana vuonna 1927." 
 

 

1920-04-02 Saarijärven Paavo 

Kaupunki perui Raivion talon ostamisen, 
koska sai hankittua itselleen Mattilan kar-
tanon, johon päätettiin perustaa synny-
tyslaitos. 
Keskisuomalainen 21.04.2017: "Jyväsky-
län kaupungin synnytyslaitos oli aluksi 
osoitteessa Kauppakatu 31. Se tuhoutui 
tulipalossa 1899. Synnytyslaitos muutti 
Toivolan pihaan ja oli siellä vuoteen 1920. 
Mattilan tilan päärakennus tuli sitten kau-
pungin synnytyslaitokseksi Mendelininka-
dulla Mattilanpellolla. Laitos toimi siellä 
siihen asti, kunnes keskussairaala valmis-
tui vuonna 1954 ja sinne tuli synnytys-
osasto."  
Allekirjoittanut on myös syntynyt Matti-

lassa vuonna 1947. 
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Työn Voima -lehden toimitalo Puistokatu 
1. Valokuvaamo Päijänne 1920–1925. 
Keski-Suomen museo  

1920-04-07 Keskisuomalainen 

Markkinat olivat yleisön mieleen, oli 
joukko Helppo-Heikkejä, jotka viihdyttivät 
aikuisia ja lapsille oma karuselli. Väki pai-
kalla lähinnä tyhjäntoimittamista var-
ten!?. Ja tietysti myös korpirojun myyjiä 
ja nautiskelijoita; Pontikkaa on useimmi-
ten keitelty korvessa metsän piilossa, ja 
sillä on monia lempinimiä, kuten "korpi-
kuusen kyynel" ja "korpiroju". Sana pon-
tikka tulee mahdollisesti ruotsinkielisestä 
sanasta pontak, joka 1700-luvulla tarkoitti 
ranskalaista pontaque-nimistä bordeaux-

viiniä. 

1920-04-07 Työn Voima 

Kieltolaki tuli voimaan 1. päivä kesäkuuta 
vuonna 1919. Viinateollisuus kukoisti 
1920-luvulla, viikoittain oli lehdissä artik-
keleita eri puolilla Keski-Suomea hävite-
tyistä keittimöistä. 
https://www.kirkkojakaupunki.fi/ : "Koko 
1920-luvun Suomessa oli voimassa kielto-
laki. Alkoholijuomia ei saanut myydä, 
tuoda maahan, valmistaa eikä varastoida 
muutoin kuin lääkinnällisiin, tieteellisiin ja 
teknisiin tarkoituksiin. Yhden poikkeuksen 
kieltolaki salli alkoholijuomien tarjoilussa: 
ehtoollisviiniä sai jakaa kirkoissa entiseen 
tapaan. Eikä tätä poikkeusta tarvinnut 
edes perustella lääkinnällisellä käytöllä, 
vaikka ehtoollista on vanhastaan kutsuttu 

”kuolemattomuuden lääkkeeksi”." 
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1920-04-08 Saarijärven Paavo 

Wikipedia 2020: "Jalmari Juhani Aleksanteri Poh-
janmies, vuoteen 1905 asti Lindfors, (19. elo-
kuuta 1893 Helsinki – 22. marraskuuta 1959 Hol-
lola). Hän työskenteli Jyväskylän amatööriorkes-
terin johtajana (1920-24), urkurina ja soitonopet-
tajana (1919-1928), säveltäjänä, urkutaiteilijana 
ja kuoronjohtajana." 

Tyypillinen kodin keittiö 1920-luvulla. H. Ollilai-
sen kokoelmat. 

1920-04-08 Saarijärven Paavo 

 

Kuvassa Jyväskylän vapaapalokunta po-
seeraa lähtövalmiina paloaseman edessä, 
nykyisen Yliopistonkadun varrella. Vpk-ta-
lon keskellä kohoaa letkutorni, jonne mä-
rät letkut ripustettiin käytön jälkeen kui-
vumaan. Keski-Suomen museon kuva-ar-
kisto. 
Ksml 23.10.2014: " Jyväskylässä on ollut 
vapaaehtoista palovartio- ja sammutus-
toimintaa vuodesta 1838 lähtien, eli se al-
koi vuosi kaupungin perustamisen jäl-
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keen. Toiminta ei kuitenkaan ollut järin 
menestyksekästä ennen kuin kaupunkiin 
saatiin vakituinen palokunta vuonna 

1922. 

1920-04-08 Työn Voima 

Jyväskylän Metallityöväen ao.026. : "Me-
tallimiesten toiminta alkoi vuonna 1906, 
jolloin tänne perustettiin Suomen Metalli-
työntekijäin Liiton Jyväskylän metalli-
osasto 10. Osaston toiminta oli aluksi var-
sin vaimeata, mutta vilkastui 1910-luvun 
loppupuolella ja osasto saavutti vuona 
1917 57 jäsenen määrän." 

 

1920-04-09 Saarijärven Paavo 

Suomenkielisen kupletin synty ajoittuukin 
1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen, ja 
vasta Tanner kehitti siitä omaleimaisen 
estradityylin, johon kuului taiturillinen ko-
reografia, klovnimainen ilmehtiminen ja 
huomiota herättävä rekvisiitta. Aikai-
sempi ura telinevoimistelijana helpotti la-
vatyöskentelyä. Tanner tuli kuuluisaksi eri-
tyisesti pantomiimeistaan ja näyttämöparo-
dioistaan. 

1920-04-09 Keskisuomalainen 
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1920-04-11 Saarijärven Paavo 

 Kirjastot.fi: "Murresana teija (= karjakko, 
navettapalvelija), jota vastaa ruotsalainen 
murresana deja." 

1920-04-11 Saarijärven Paavo 

Savustettuja kinkkuja, oisipa makoisaa 
syötävää, osa taisi kärähtää kunnolla. 
Osuusteurastamot perustivat vuonna 

1918 Suomen Karjakeskuskunta -nimisen 
osuuskunnan, myöhemmin nimeksi Karja-
kunta. 

Pyykinpesijöitä Jyväsjärven rannalla Gus-
taf Albert Stoore, Keski-Suomen Museo 

1920-04-12 Työn Voima 

Wikipedia 2020: "Espanjan taudin neljäs 
aalto tammi-helmikuussa 1920 vaikutti 
voimakkaimmin Lapissa.  Inarissa joka 
kymmenes asukas menehtyi tuolloin es-
panjantautiin. Tautiin sairastui Suomessa 
yli 90 000 henkilöä vuonna 1918, yli       
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50.000 vuonna 1919 ja vielä yli 70.000 
vuonna 1920 eli yhteensä ainakin 210 000 
ihmistä. Espanjantautiin kuoli vuosina 
1918-1920 yhteensä arviolta noin 20 000 
suomalaista." 

1920-04-14 Keskisuomalainen 

Parturimestari Heikki Ollilainen toimi Jy-
väskylän kaupungin Käsityöläisyhdistyk-
sen jäsenenä 1898, johtokunnassa 1909-
1948. Yhdistyksen varapuheenjohtajana 
1910-1923 ja puheenjohtajana 1924-
1938. -Jyväskylän kaupungin Käsityöläis-
ten Eläkekassan johtokunnan puheenjoh-
tajana 1903-1941, jolloin kassa lakkautet-
tiin. 

1920-04-16 Keskisuomalainen 

Onneksi ei enää tarvitse naisille ostaa 
tuollaisia hattuja, vararikkoon sitä menisi 
noilla hinnoilla. Aikanaan tämä hattu-
muoti oli erittäin tärkeä meneville naisille. 
Kevät-, kesä-, syys- ja talvihatut vuosittain 

hankinnassa, siinäpä herrojen lompakot 

tyhjenivät. 

1920-04-16 Keskisuomalainen 

Kenelleköhän nämä musertajat olivat tar-
koitettu? Perintätoimistot ehkä tarvitsivat 
silloin tällöin luunmusertajaa perintätoi-
missaan, kakkukokit kakunmusertajia pi-
lalle menneiden kakkujen tuhoamiseen... 

1920-04-16 Keskisuomalainen 

Tanner oli nauttinut epäpuhdasta pontik-
kaa ja sai sairaskohtauksen, jolloin kehon-
oikea puoli halvaantui. Parantui kuitenkin 

tästä myöhemmin.   
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1920-04-16 Saarijärven Paavo 
Wikipedia 2020:"Juho Pietari ”Hannes” 
Kolehmainen, tunnetaan myös nimellä Jo-
hannes Petteri Kolehmainen (9. joulu-
kuuta 1889 Kuopio – 11. tammikuuta 
1966 Helsinki) oli suomalainen (1921 
myös Yhdysvaltain kansalainen) kestä-
vyysjuoksija ja viisinkertainen olympiami-
talisti, johon yhdistetään usein Suomen 
Urheilulehden 1939 keksimä ilmaus ”Han-
nes Kolehmainen juoksi Suomen maail-
mankartalle”" 
http://itsenaisyys100.fi/: "Etenkin työvä-
enliikkeen vasemmalla laidalla Kolehmai-
nen näyttäytyi kuitenkin 1920-luvun 
alussa antisankarina, joka oli ”köyhyy-
dessä kasvanut työväenluokan luopio”. 
Hän ei ollut niittänyt mainetta suinkaan 
koko kansalle, ”vaan nimenomaan sille 
valkoiselle valtaluokalle, joka niin paljon 

 

Kuva: Kunnallistalo yövalaistuksessa, Jaakko Rusanen, valokuvaaja 1920, K-S Museo.  
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vuodatti viatonta työläisverta ja koetti ul-
komaita myöten tehdä henkiin jääneistä 

työläisurheilijoista pelkkiä ryöstäjiä ja 

murhamiehiä”. 

1920-04-20 Keskisuomalainen 

Anton Fredriksonin omistaman suuren 
huvilan alueelta Jyväskylän Paloniemestä 
tämä muuripata oli varastettu. 

1920-Perhe lakaisemassa katua Gumme-
ruksenkadulla, Jaakko Rusanen, valoku-

vaaja 1920–1929, K-S Museo 

1920-04-20 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Onni Fredrikson oli 
isänsä perustaman A. Fredrikson Oy:n toi-
mitusjohtajana 1913–1953. Hän sai kaup-
paneuvoksen arvon 1947. Fredrikson 
toimi myös Ruotsin varakonsulina. Fred-
riksonin yrityksen palveluksessa oli 1900-
luvun alussa noin 80 henkilöä, 1920-

luvulla yli 100 henkilöä ja 1950-luvulla yli 
200 henkilöä. Enimmillään Fredriksonilla 
oli työntekijöitä 485 vuonna 1970.  

Yhtiöllä oli myös omat vähittäismyymälät 
Helsingissä, Viipurissa ja Oulussa mutta 
ne lakkautettiin jo 1930-luvulla." 

1920-04-20 Keskisuomalainen 
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Wikipedia 2020: "Vappujen juuret ulottu-
vat vuoteen 1906, jolloin pieni joukko nai-
sia perusti kuoron Jyväskylässä. Kuoroa 
johti laulunopettaja Alli Hannikainen, sä-
veltäjä P.J. Hannikaisen vaimo. Vapaa-
muotoisiin harjoituksiin kokoonnuttiin 
kuorolaisten kodeissa. Kuoroa kutsuttiin-
kin Kotikuoroksi. Yleisölle naiset esiintyi-
vät aina vappuaamuna Harjun silloisella 
näkötornipaviljongilla. Vuonna 1910, kun 
kuoro halusi ryhtyä toimimaan "oikeana 
kuorona", se otti uudeksi nimekseen Va-
put." 

1920-04-20 Saarijärven Paavo 

Saarijärven Paavon mielipidekirjoitus. 
Tottahan se oli, jos kaksi tunnetuinta jul-
kista saunaa lopettaa toimintansa, niin 
missä sitä sitten löylyn makuun pääsisi. 

 

1920-04-21 Työn Voima 

www.arkistot.info: "Työn Voima oli Jyväs-
kylässä vuosina 1906–1959 ilmestynyt so-
sialidemokraattinen sanomalehti. Se il-
mestyi ensin vuosina 1906–1918 nimellä 
Sorretun Voima. Sisällissodan jälkeisessä 
vasemmistovastaisuuden aallossa lehti 
lakkautettiin ja se pääsi ilmestymään 
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uudelleen vasta helmikuussa 1919 ni-
mellä Työn Voima." 
https://jty.fi/: "1920 Työväentalolla toimi-
nut Työn Voiman toimitus siirtyi omiin ti-
loihin, mikä mahdollisti ravintolatoimin-
nan laajentamisen. Työväen Näyttämö sai 
päätoimisen johtajan. Kahden vuoden ku-
luttua palkkalistoille tuli lisäksi kolme 

näyttelijää ja musiikin ohjaaja." 

1920-04-22 Keskisuomalainen 

Onni Kilpikoski oli tunnettu kauppias Jy-
väskylässä, polkupyörien myynnin lisäksi 
hän valmisti myös laadukkaita suksia.  

Kuva Kilpikosken esitteestä 

1920-04-22 Saarijärven Paavo 

Jyväskylän kaupungin hallinnassa oli seu-
raavat puistoravintolat; Sähkötehtaan 
rantakahvila, Isolla laivasillalla oleva, Lou-
naispuiston kesäravintola, Harjun huvila 
ja kirkkopuiston vesimyymälä. Näiden 
paikkojen vuokraukset myytiin huutokau-
palla. 

1920-04-23 Keskisuomalainen 

Kuomureki (ruots. sufflett) hevosvetoiset 
rattaat; 2 ajoneuvon kuomu. Sufflett vos-
sikoilla täytyi olla paitsi hyvät hevoset 
myös pietarilaismalliset ajopelit, siis ke-
sällä troska ja talvella kasanskireki. 
Kasanskireki = pieni kaarevakeulainen aje-
lureki, venäläisperäinen murresana. 
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1920-04-24 Keskisuomalainen 

Kokki ja navetta-apulainen samassa pake-
tissa. Silloin vielä oli normaalia pitää leh-
miä ja muita eläimiä kaupunkialueella. 

1920-04-24 Saarijärven Paavo 

K-S Museo: "Jyväskylän pitäjän suojelus-
kunta muodostettiin syksyllä 1917 yh-
dessä Jyväskylän kaupungin suojeluskun-
nan kanssa. Jyväskylän pitäjän suojelus-
kunnan lipussa on keskellä auringonnou-
sussa maata kyntävä mies. Lipun alaosaan 
on kirjailtu palava kirkko. " 
Opettaja ja valistusupseeri Martti Korpi-
lahti oli yksi Jyväskylän ja Keski-Suomen 
musiikkielämän näkyvimmistä hahmoista 
1920–30-luvuilla. 

 

Juhani Pohjanmiehen sävellystuotanto 
koostuu kantaateista, noin 40 kuorolau-
lusta, 95 lastenlaulusta, näytelmämusii-
kista, hengellisistä duetoista sekä piano- 
ja urkuteoksista.  

Hän on säveltänyt muun muassa tämän 
Jyväskylän suojeluskunnan marssin. 

1920-04-24 Keskisuomalainen 
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1920-04-25 Keskisuomalainen 

Taas O. W. Kuusinen lehtien palstoilla. 
Olisikohan nyt jo Venäjällä, vaikka epäile-

vät kuitenkin pääsyä rajan yli. 

 

1920-04-28 Keskisuomalainen 

Pari päivää ehti mennä, kun taas Kuusi-
nen palstoilla. Nyt hänen tiedetään var-
masti olevan Hollannissa työskennellen si-
käläisten kommunistien parissa. 

1920-04-29 Saarijärven Paavo 

www.ess.fi: "Miten vappukukka tuli Suo-
meen? Idean toi Suomeen helsinkiläinen 
pankkineiti Greta Klärich, joka tutustui 
Göteborgissa Maitopisara-aatteeseen. 
Aatteen ideana oli vähentää korkeaa ime-
väiskuolleisuutta hygieniaa 

parantamalla." 
Nykyisin vappukukka kukkii Mannerhei-
min lastensuojeluliiton ja Samfundet Folk-

hälsanin lastensuojelutyön hyväksi. 

 

1920-04-29 Keskisuomalainen 
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1920-04-30 Saarijärven Paavo 

http://mosaiikki.info/: ”Nikolainkulman 
historia 
1899 Kesäkuussa Hotelli Wahlgren avat-
tiin yleisölle 
1910 Wahlgren myi tontin ja hotellin ra-
vintoloitsija Emil Rundqvistille, jolloin ni-
meksi tuli Hotelli Jyväskylä 
1913 Ravintoloitsija Israel Viik osti tontin 
1914 Keski-Suomen Anniskelu Osakeyhtiö 
osti tontin ja hotellin, jolloin sen nimeksi 
tuli Hotelli Monopoli 
1919 Uudeksi omistajaksi tuli Jyväskylän 
kaupunki, hotelli ristittiin Kaupunginho-
telliksi 
1939-1945 Rakennus toimi sotasairaalana 
1946 Kaupunginhotelli jatkoi toimin-
taansa 
1959 Kaupunginhotelli lopetti toimintansa 

1960 Keski-Suomen lääninhallitus muutti 
taloon 
1972 Lääninhallituksen tilalle tuli kaupun-
gin koulutoimisto ja rakennusviraston 
talo-osasto 
1994 Jyväskylän seudun matkailupalvelu 
muutti alakertaan 
1999 Nikolainkadun varrelle Nikolai Wahl-
grenin rakennuttama talo ristittiin Niko-
lainkulmaksi 
2001 Matkatoimisto Jyväskylään! Oy, Ku-
luttajaneuvonta ja Jyväskylän kulttuuritoi-
men keskus muuttivat taloon. 
2009 Mosaiikki ry:n Työllistämisneuvonta 
muutti taloon” 

1928 Jyväskylän kaupungin kartta ja liike-
kalenterista 

  



58 

 

TOUKOKUU 1920 
1920-05-01 Keskisuomalainen 

Näitä luonnoksia ei hyväksytty. Myös Ak-
seli Gallen-Kallela oli ehdotuksissa mu-
kana. Vaakuna hyväksyttiin lopulta 
vuonna 1931 muutosten jälkeen. 

1920-05-01 Saarijärven Paavo 

Jyväskyläläiskuorot Sirkat ja Vaput olivat 
jo 100 vuotta sitten Vappujuhlissa mu-
kana, samoin suojeluskunnan soittokunta. 
Lounaispuisto oli jo silloin työväestön juh-

lapaikkana. 

1920-05-05 Keskisuomalainen 

Suomi-laiva valmistettiin Lahdessa Lehto-
niemen konepajalla 1906. Neitsytmat-
kansa Suomi-laiva teki 28. toukokuuta 

1906 Lahdesta Jyväskylään.  

1920-05-05 Saarijärven Paavo 

Puinen 17 m korkea näkötorni ja kesäkah-
vila Ihantola eli Harjuhuvila valmistui har-
julle vuoden 1887 laulujuhlille. Sitä vuok-
rattiin aina keväisin paikalliselle yrittä-
jälle, tällä kertaa sitä ylläpiti Kaarlo Korho-
nen. 
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1920-Harjun näkötorni, Otto Emil Närhi, 
valokuvaaja 1920–1930, K-S Museo 

1920-05-05 Saarijärven Paavo 

Näitä manöövereitä pidettiin aika ajoin 
Jyväskylän ympäristössä, oli sulkeisharjoi-
tuksia ja ampumaharjoituksia. Maanpuo-

lustustahtoa ylläpidettiin näillä toimilla. 

1920-05-06 Keskisuomalainen 

Yksi Jyväskylän tunnetuimmista yrityksistä 
oli Leinon Kenkäkauppa, tällöin toimi vielä 
Asemakadulla, myöhemmin pitkäaikai-
sesti Kauppakadulla. 
Kauppaneuvos Kaarlo Vilho Leino syntyi 
Hausjärvellä 16.12.1877, kuoli Jyväsky-
lässä 03.12.1958. 

1920-05-06 Saarijärven Paavo 

Elokuvateattereissa esitettiin filmien vaih-
don aikoina kabaree-esityksiä ja näistä oli 
moni valitellut etteivät ne sovellu lapsille 
sallittuihin näytöksiin. Sitten ne kiellettiin 
ja samoin alaikäisten pääsy ilta-elokuviin 

sallittiin vain vanhemman seurassa. 
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1920-05-07 Keskisuomalainen 

Jyväskylän kauppakoulu on perustettu 
vuonna 1910. 

Jyväskylän Kauppakoulu. Gustaf Albert 
Stoore, valokuvaaja 1911–1915, Keski-
Suomen Museo 

1920-05-07 Keskisuomalainen 

Hevosilla kaupunkiin tulleet vieraat saat-
toivat majoittua Bäckmanin matkustaja-
kotiin ja saivat myös hevosensa talliin. 

1920-05-08 Keskisuomalainen 

Kahvilabusiness näytti tuottavan, kun 

Bäckman on laajentanut toimintaansa 
myös matkailun pariin. Bäckmanin kahvi-
lahan oli hyvinkin tunnettu Jyväskylässä, 
aivan asemaa vastapäätä. 

Asemakatua / postikortti / K-S Museo 

1920-05-08 Keskisuomalainen 

Perunapalstoja jaettiin kaupunkilaisille 
anomusta vastaan, nämä palstat tuottivat 
kaupunkilaisille perunaa talven tarpeisiin.  
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1920-Maisema Tourujoelta, K-S Museo 

1920-05-09 Saarijärven Paavo 

Todella kalliiksi juopuminen tulee jos eh-
dotus menee läpi. Korotushan on aivan 
huikea, kymmenkertainen sakko aiem-
paan verrattuna. Luulisi humalahakuisten 
juominkien vähenevän. 

1920-05-09-Keskisuomalainen 

1920-05-12 Keskisuomalainen 

Kunnallistalossa ovat toimineet niin Jyväs-
kylän Amatöörinäyttämö kuin Jyväskylän 
Työväen Näyttämö. Toiminnassa mukana 
myös Heikki Ollilainen. 

1920-05-12 Keskisuomalainen 

Heikki Ollilainen toimi Suomen Käsityöte-
ollisuusliiton hallituksen jäsenenä vuosina 
1930–1938 sekä varajäsenenä 1938–
1944. 
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1920-05-12 Keskisuomalainen 

1920-luvulla Svenska Tändsticks Aktiebo-
laget (STAB) perusti "Porin tulitikkuteh-
das" nimisen tuotantolaitoksen Jyväsky-
lään. Oikeita tulitikkuja ei täällä valmis-
tettu vaan pelkästään aihiot tikuille. "Tyh-
jät" tikut toimitettiin Ruotsin tehtaalle, 
josta ne sitten aikanaan levisivät maail-

malle rikkipäisinä tulitikkuina 

1920-05-13 Keskisuomalainen 

Mitähän kauppias Konttinen teki näille 

rinkeleille jotka ennen olivat hyviä? 

1920-05-15 Työn Voima 

Äitienpäivää alettiin viettämään touko-
kuun kolmantena sunnuntaina vuonna 
1920. Kotikasvatusyhdistys ja Koti-lehti 
olivat järjestäjinä äitienpäivän vakiinnut-

tamisessa maahamme. 

1920-05-18 Saarijärven Paavo 

Kunnan Säästöpankin oma ilmoitus sa-
massa lehdessä kehoittaa lainansaaneita 
vain lukemaan uutisen toisaalta lehdestä. 

Porin tulitikkutehdas, Tuntematon valo-
kuvaaja 1920–1930, K-S Museo 
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1920-05-18 Saarijärven Paavo 

Aika kova paukku monelle kansalaiselle, 
kun luki päivän lehdestä tämän artikkelin. 

Kaikki lainat irtisanotaan... 

1920-05-19 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Koulupuutarhaan tuli 
kuulua keittiökasvitarha, hedelmä- ja 
marjapensasalue, taimisto, oppilaiden vil-
jelypalsta ja peltokasvien koeviljelyalue 
vuoden 1918 kasvitarhanhoidon opetus-
suunnitelman mukaan. Oppilaalla saattoi 

olla koulupuutarhassa oma viljelyspalsta.  

Harjun portaat, Torikatu (nyk. Gumme-
ruksenkatu). Valkokuvaamo Päijänne, 
Keski-Suomen Museo 

1920-05-19 Keskisuomalainen 

L. Bäckström omisti ison talon Harjukatu 
10:ssä, jossa toimi mm. hänen oma leipo-
monsa ja kahvilansa. Lisäksi Lydia Bäck-
strömilla oli talo Cygnaeuksenkatu 12, 
jossa mm. saunatilat ja puusepänverstas. 
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1920-05-20 Keskisuomalainen Wikipedia 2020: "S/S Jyväskylä-alus ajoi 

reittiliikennettä vuosina 1924-1963 Jyväs-
kylä-Päijänteen Laiva Oy:n käytössä. 
Rakennusvuosi 1924, pituus 28 m 
Laiva oli yli 30 vuotta käyttämättömänä 
Lahden Vesijärven satamassa, kunnes  up-
posi tammikuussa 2002. Tämän jälkeen se 
siirrettiin Jyväskylän maalaiskuntaan 
vuonna 2002 ja nostettiin maalle Väinölän 
konepajalla. Alus oli tarkoitus kunnostaa ta-
kaisin höyryalukseksi, mutta 10.10.2012 
aluksella syttyi polttoleikkauksen jälkeen tu-
lipalo, joka tuhosi aluksen kansirakenteet." 

Soutaja Jyväsjärvellä. Päiviö Ollilainen 

Louhelan huvilan rantamaisemissa. 

1920-05-22 Keskisuomalainen 

Kaupunkilaisten hyvin arvostama maalari-
mestari Emil Kaistinen alkoi urakkansa Jy-
väskylässä vuoden 1904 helmikuussa 
kauppias Erosen talossa. Myöhemmin 
osoitteena oli Ilmarisenkatu 1. Kaistinen 
oli mukana myös useissa yhteiskunnalli-

sissa toimissa. 
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1920-05-22 Keskisuomalainen 

https://ylioppilasmatrikkeli.hel-
sinki.fi/1853-1899/henkilo.php?id=23221:  
"8.6.1890 HIRN Toivo Richard * Jyväskylä 
22.5.1870, vanht FM, lyseonopettaja 
Richard Engelbrecht Hirn ja Aurora Wil-
helmina Westzynthius. Yo Jkylän lys. FK 
(hk) 1896. Jyväskylän lyseon saksan ja 
ranskan kollega, sitt. vanh. lehtori 1913-

37. † Vihti 21.1.1952." 

1920-05-22 Työn Voima 

Kaipaava ja Lempivä etsivät Jyväskylästä ur-
hoja kesäheiloiksi. 

1920-05-22 Työn Voima 

Yllättävän pitkään kesti ennen kuin edes 
tutkimusta murhista vaadittiin. Onko 
juttu ollut täysin auki kaksi vuotta, onko-
han osaksi poliittista peliä? 

1920-05-26 Keskisuomalainen 
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Wikipedia 2020: "Lapuan liike kyyditti 14. 
lokakuuta 1930 Kaarlo Juhon ja tämän 
vaimon Ester Ståhlbergin Kulosaaren ko-
distaan Joensuuhun, koska Ståhlberg oli 
esiintynyt oikeistoradikaalia toimintaa 
vastaan." 

1920-05-26 Keskisuomalainen 

Kilpikoskella oli samoissa tiloissa Kenkä- ja 
nahkakauppa ja erillinen polkupyörien ja 
suksien myymälä. 
Aika kovat ehdot tulevalle myyjättärelle, 
kirjanpidon osaava, myynnin hallitseva ja 
kaiken lisäksi ruotsinkielen taitoinen, eipä 
varmaan Jyväskylästä montaa hakemusta 
tullut. 

1920-05-27 Keskisuomalainen 

Kaupungin tunnetuin kangas- ja vaateta-
varakauppa "Lida Forsblom" oli perus-
tettu jo vuonna 1885. Kauppa muutettiin 
1917 Osakeyhtiöksi ja sen johtajana toimi 
Eero Forsblom, Lidan ollessa yhtiön johto-
kunnassa. Liike sijaitsi Kauppakatu 19, 
kirkkopuistoa vastapäätä, nykyisin pai-
kalla Maatalo. 

Vanha kauppatori. Kuva;  K-S Museo. 

1920-05-29 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Oskar Nyström syntyi 
vuonna 1885 Oulussa. Reino Hirvisepän 
mukaan hän oli jo pikkupojasta alkaen 
iloinen lauleskelija, jota ei paljon tarvin-
nut yllyttää esiintymisiin. "Kasvoiltaan 
tumma kuin etelän yö, vaikka olikin Poh-
jolan valkeasta kaupungista kotoisin." Os-
kar Nyströmin osaksi koitui traaginen 
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kuolema hänen uransa parhaassa kukois-

tuksessa 40-vuotiaana vuonna 1925." 

1920-05-29 Keskisuomalainen 

Polkupyörävarkaudet yleistyivät 1920-lu-
vulla, kun pyöriä oli taas hyvin saatavissa. 
Näinhän on myös nyt 2020-luvulla, varas-
tettujen pyörien ilmoitukset ovat jokapäi-
väisiä. 

1920-05-30 Keskisuomalainen  

Muutama viikko sitten valiteltiin lehdissä 
kun useampi sauna-yritys lopettaa toimin-
tansa. Nyt kuitenkin on uusi yrittäjä tullut 
markkinoille, Tilda Vacker avaa 1.6.1920 
uuden saunan Harjukadulle. 

1920-05-30 Keskisuomalainen 

1920-05-30 Saarijärven Paavo 

CANADAN UUTISET 26..06.1919 
"Pennsylvanialaisen Monessenin kaupun-
gin suomalainen soittokunta Louhi halusi 
omalta osaltaan onnitella vasta itsenäi-
syytensä saavuttanutta Suomea suoritta-
malla konserttimatkan isiensä maahan. 

1920-05-31 Työn Voima 
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Viro ja viina. Sieltähän sitä aitoa spriitä 
tuotiin laivoilla ja veneillä koko kieltolain 
ajan. 
Wikipedia 2020: "Suomessa oli voimassa 
alkoholijuomia koskeva kieltolaki vuosina 
1919–1932. Tänä aikana Suomessa ei saa-
nut myydä, eikä itse valmistaa alkoholi-
juomia. Viinan kotipoltto-oikeus oli viety 
kansalaisilta jo vuonna 1866. Kieltolain 
suorana seurauksena oli, että alkoholia 
alettiin salakuljettaa ulkomailta ennennä-
kemättömiä määriä." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUHTIKUU 1920 

1920-06-01 Keskisuomalainen 

Saunalaitos Kiuas perustettiin Jyväskylään 
marraskuussa 1912 ja oli silloin kaupungin 
hienoin ja monipuolisin saunalaitos. Ylä-
kerran "paremman puolen" tiloissa oli 
mm. taiteilija Jonas Heiskan kaksi taidete-
osta seinillä. Myös muiden palvelujen 
ohella siellä oli myös höyrykaappi. 
Työn Voima-lehti osti tämän rakennuksen 
toukokuussa 1920 ja aikoi sijoittaa siihen 
lehtensä painon ja toimituksen. 
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1920-06-01 Keskisuomalainen 

Hieno tarjous; ilmainen laivamatka Jyväs-
kylästä Kinkomaalle. Mitähän matkusta-
jat, jotka jäävät laivaan, onkohan heille 
mitään ohjelmaa, vai viekö laiva heidät ta-
kaisin kaupunkiin.? 

1920-06-01 Keskisuomalainen 

 
Wikipedia 2020: "Taiteilija Jonas Heiska s. 
13.10.1873, Jyväskylän maalaiskunta, 
kuollut 03.03.1937. Maikki Aro pianonsoi-
ton opettaja (1889–1961) kanssa. Heidän 
tyttärensä oli kuvataiteilija ja kuvaamatai-

don opettaja Vappu Heiska (1921–1993)." 

1920-06-01-Keskisuomalainen 

Ymmärrän kyllä, että naisten ja miksei 
miestenkin kesäkenkiä myydään keväällä, 
mutten ole aiemmin törmännyt hevosten 
kesäkenkien myynti-ilmoituksiin. 

1920-06-03 Keskisuomalainen 

Tämä puusepänliike sijaitsi Cygnaeuksen-
katu 12:sta. Samassa osoitteessa aloitti 
puusepänliike M.I. Blom 30.11.1920. 
Einar Bäckström puukotti isäänsä J.E. 
Bäckströmiä Harjukadun asunnossa loka-
kuussa 1920, J.E.B. kuoli myöhemmin saa-
miinsa vammoihin sairaalassa. 
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1920-06-03 Saarijärven Paavo 

 

apteekki.fi: "Muurahaisia ja muurahaisten 
munia on ilmeisesti hyvin kauan käytetty 
sekä ravinnoksi että lääkkeeksi. Muura-
haisia ja muurahaisenmunia on spriihin 
sekoitettuna käytetty pitkään muun mu-
assa lihaslinimenttinä ja reumatismiin. 

Kramppien ja suonenvedon hoidostakin 
löytyy mainintoja. Proteiinirikkaita muu-
rahaisten munia on myös käytetty ravin-
noksi joko sekoitettuna johonkin tai sellai-

senaan esimerkiksi paahdettuna." 

1920-06-05 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Karl Adolf Kovero (8. ke-
säkuuta 1845 Teisko – 5. huhtikuuta 1929 
Jyväskylä) oli suomalainen lyseon lehtori, 
kirjailija ja kääntäjä.  
Hänen poikansa Huugo Einari August Ko-
vero (10. joulukuuta 1892 Jyväskylä – 21. 

 

Normaali olohuone 1920-luvulla. Vapau-
denkatu 57, Heikki Ollilaisen albumista. 
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kesäkuuta 1976 Jyväskylä) oli suomalai-
nen lyseon lehtori ja runoilija." Hän toimi 
myös bloginpitäjän suomenkielen opetta-
jana Jyväskylän Lyseossa 1960 luvun 
alussa. 

1920-06-08 Keskisuomalainen 

Ei Jonni heittänyt Jyväskylässä maailman-
ennätystä.  
Wikipedia 2020: "Antwerpenin olympiaki-
soihin 1920 Myyrä lähti ennakkosuosik-
kina. Kisapäivän aamuna yhdysvaltalaisen 
James Lincolnin keihäs kuitenkin lipesi ja 
osui Myyrää olkapäähän. Vammastaan 
huolimatta Myyrä voitti olympiakultaa 
65,78 metrin heitolla." 

1920-06-08 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Vuonna 1903 Mitro 
muutti Jyväskylään, missä perusti ison 
kankaiden tukku- ja vähittäisliikkeen. 
Myöhemmin hän perusti Jyväskylään pu-
kutehtaan ja ompelimon. Mitro omisti 

kumppaneineen Tikkakosken Rauta- ja 
Puuteollisuus Oy:n, josta tuli sittemmin 
Oy Tikkakoski Ab. Kauppaneuvoksen arvo-
nimen hän sai vuonna 1942. Aleksei Mit-
ron sukujuuret ovat Vienan Karjalassa, 
Uhtuan pitäjän Enonsuussa. Mitron iso-
isän isä oli rikkaudestaan kuuluisa Enon-
suun Dmitrei, jonka mainitsi mm. Elias 
Lönnrot. Mitron isä oli entinen laukku-
kauppias Ivan Mitrofanoff, jolla oli kaup-
paliikkeitä ympäri Pohjoismaita, ja äiti lai-
hialainen Maria o.s. Hukka." 

1920-06-08 Saarijärven Paavo 

Ja jälleen raittiusvalvojat löysivät viinateh-
taan. Näitä ilmoituksia on lehdissä viikoit-
tain. Nyt näyttää mestarina toimineen 

vanha tekijä "Viina-Riitta" 

1920-06-09 Keskisuomalainen 

Samassa talossa toimi myös Eino Nyyssö-
län asianajotoimisto, johtajana senaattori 
K. Auer. Aiemmin oli talon kirjoissa myös 
opiskelija Alvar Aalto. 
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1920-06-09 Saarijärven Paavo 

Näinhän se menee, ei tarveaineiden ja 
työpalkkojen nousut kaikkia korotuksia 
selitä, vaan mukana oli silloin ainainen 
voitonhimo. 

1920-06-09 Keskisuomalainen 

 
1920-06-10 Työn Voima 

Työväen lehdet seurasivat tarkkaan leh-
tien myyntipaikkoja, että niissä pitäisi olla 

myös heidän sanomalehtiään.  

Wikipedia 2020: "Rautakirjan historia al-
kaa vuonna 1910 perustetusta Rautatie-
kirjakauppa Osakeyhtiöstä, jonka suurim-
mat omistajat olivat Otavan, Werner Sö-
derströmin, Uuden Suomettaren ja Huf-
vudstadsbladetin kustantamot. Nämä 
kustannusyhtiöt perustivat Rautatiekirja-
kaupan myydäkseen kirjallisuutta ja sano-
malehtiä Suomen rautatieasemilla. Yhtiö 
avasi ensimmäisen toimintavuotensa ai-
kana 36 asemakioskia ja aloitti myös sa-
nomalehtien myynnin junissa sekä alkoi 
myös jälleenmyydä lehtiä ja kirjallisuutta 
tukuittain." 

1920-06-13 Keskisuomalainen 
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Paikkana Kammosen talo, samassa raken-
nuksessa toimi myös elokuvateatteri 
Opiksi ja Huviksi.  

1920-06-15 Saarijärven Paavo 

Ja taas uusi vaatetusliike, edellinen avat-
tiin eilen ja nyt Y. R. Salmela avaa omansa 
Kauppakadun yläpäähän. Vaatetusliik-
keitä alkoi olla Jyväskylässä jo riittävästi, 
kilpailu kiristyi ja katteet pienenivät. 

1920-06-17 Keskisuomalainen 

Näitä keskinäisiä "pilkkakirjoituksia" on 
jatkuvasti sekä porvareiden että Työn Voi-
man lehdessä. Aina löytyi jokin juttu, 
mistä oli hyvä kirjoittaa jonkinlainen ne-
gatiivinen lausuma.  

 

1920-06-19 Keskisuomalainen 

"Korpiviinan" valmistus alkoi siirtyä jo taa-
jamiinkin. Ensimmäinen Jyväskylän kau-
pungin alueella toiminut tehdas loppui ly-
hyeen, yhden satsin ehtivät tehdä, ennen 
kuin poliisit keskeyttivät tuottavan tehtai-
lun. Ja taas keittäjämestarina oli toiminut 
nainen, Lydia Seppäläinen, joka joutui 
vastaamaan tästä tehtailusta. 
 

1920-06-20 Saarijärven Paavo 

Pitkät työpäivät olivat poliiseilla ja vapaa-
päivä oli vasta joka 8. päivä. Ylempiarvoi-
set poliisit tekivätkin sitten työnsä ilman 
vapaapäiviä. 



74 

 

1920-06-22 Keskisuomalainen 

Nopeaa toimintaa taiteilijalla, kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä kihloihin ja nyt 
21.6 vihittiin avioliittoon.  

1920-06-22 Keskisuomalainen 

Louhi-orkesterin konserttimatka Suo-
meen vuonna 1920. Louhi-yhtyeen mu-
kana oli monia turisteja, itse asiassa yh-
teensä 400. Kaupungeissa ja maaseudun 
kylissä järjestettiin yli 30 konserttia kesä-, 
heinä- ja elokuussa. 

1920-Maisema Mäki-Matinkadulta, 
Jaakko Rusanen, valokuvaaja 1920–1929, 
K-S Museo 

1920-06-22 Työn Voima 

Olikohan tämä Liipolan pukimo ensimmäi-
nen erityisesti lasten vaatetukseen eri-
koistunut myymälä Jyväskylässä. 

1920-06-23 Keskisuomalainen 

Suomen ihana kesä ja juhannus. Muu-
rame on näköjään ollut kaupunkilaisten 
suosima kesäpaikka, nyt juhannuksena 
Muuramen Nuorisoseura oli järjestänyt il-
tamat, jonne oli oikein laivakuljetus kau-
pungista.  
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1920-06-23 Keskisuomalainen 

Onkohan Nokian miehet olleet jo silloin 
asialla, kännykän esimallia jo vuonna 
1920 on esitelty Helsingin Messuilla. Min-
kähän takia sotaministeriltäkin on pyy-
detty lausuntoa? 

1920-06-23 Saarijärven Paavo 

http://www.paijanteenlaivurit.fi/alusre-
kisteri/alusten-historiatiedot/taru-historia 
S/S TARU 
Matkustajalaiva, rakennettu Lehtoniemen 
Konepajalla Varkaudessa 1920. 
Pituus 24,73 m, leveys 5,37 m, syvyys 2,49 
m. 
Kantavuus 111,61 tn(Brutto), 54,61 
tn(Netto) 
Koneteho 150 ihv, iskumäärä 225 ker-
taa/min 
Nopeus: 10,5 solmua 
Kulutus: 0,85 kuutiota/h halkoja 
Matkustajamäärä: 140 
Hankintahinta v. 1920 oli 557 000 mk 

1920-lukua Jyväskylän Lyseon poikia. 

1920-06-23 Työn Voima 

Työväen Juhannusjuhlat olivat Vuore-
lassa, jonne kuljetus oli kahdella aluksella, 

Sisko ja Toimi. 
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1920-06-26 Keskisuomalainen 

Kuulutukset olivat 12.06.1920. Herman 
Vehmas omisti "Seurahuonekahvila"-ni-

misen ruokapaikan kaupungissa. 

1920-06-27 Keskisuomalainen 

Amerikan suomalaisten orkesteri ei viet-
tänyt aikaansa kovin pitkään Jyväskylässä. 
Iltapäivällä neljän maissa saapuivat. Ase-
malta suoraan Rantapuiston ravintolaan 
juhlapäivälliselle, sieltä kello kuudeksi 
Lounaispuistoon konsertin pitoon ja pikai-
nen kierros kaupungilla. Louhi laiva vei 
heidät puolilta öin Jämsään, jossa seu-
raava konsertti. 

 

 

Kirkkopuistossa. 
K-S Museon kuva 
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HEINÄKUU 1920  
 

1920-07-01 Keskisuomalainen 

Uusi ruokalakahvila taas kaupunkiin. Kil-
pailu kovenee, tämäkin yritys näyttää lo-
pettavansa toiminnan loppuvuodesta 

1920. 

1920-07-01 Keskisuomalainen 

Kettujen nahka oli kovaa valuuttaa, siitä 
tehtiin turkkeja, hattuja ja hanskoja. Tu-
loksia tällaisen koneen käytöstä en löytä-

nyt, ehkäpä se toimi kuten mainos lupaa. 
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1920-07-01 Keskisuomalainen; Pitkä, 

mutta mielenkiintoinen katsaus moskova-
laisten elämästä 1920-luvulla. 

1920-07-01 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: " Hugo Wilhelm Parviai-
nen (23. huhtikuuta 1872 Jyväskylä – 30. 
kesäkuuta 1920 Helsinki) oli suomalainen 
metsäteollisuusyritys Johan Parviainen 
Oy:n toimitusjohtaja. 
Parviaisen vanhemmat olivat kauppa-

neuvos Johan Parviainen ja Maria Char-
lotta Hedberg. Hän pääsi ylioppilaaksi Jy-
väskylän lyseosta 1892 ja opiskeli oikeus-
tiedettä Helsingin yliopistossa. Parviainen 
tuli isänsä jälkeen tämän perustaman yri-
tyksen johtoon vuonna 1900. Tällöin yri-
tykseen kuului Säynätsalon saha, Touru-
lan nahkatehdas, maatiloja, kaupunkikiin-
teistöjä sekä Päijänteellä liikennöineitä 
laivoja. Yrityksestä muodostettiin osake-
yhtiö Johan Parviainen Oy vuonna 1907 ja 
Hugo Parvianen oli yhtiön toimitusjohta-
jana. Hän perusti vuonna 1914 Säynätsa-
loon vaneritehtaan hyödyntääkseen koi-
vukeppien ja -lankkujen sahauksessa syn-
tynyttä jätepuuta. 

Nainen kaitsemassa lapsia, Valokuvaamo 
Päijänne. 1920–1935, K-S Museo 

1920-07-02 Työn Voima 

 



79 

 

Jokunen aika sitten oli täysin samanlainen 
ilmoitus Työn Voima-lehdessä, silloin vain 
otsake oli "Hei! Pojat" Hei!" Sekin Kuikan 

suunnalta. 

1920-07-03 Keskisuomalainen 

Yllättävää kyllä, näitä hienoja soittopelejä 
on aina silloin tällöin myynnissä nettikau-
poissa. Hyvästä joutuu kuitenkin maksa-
maan n. 600.- euroa. Mielenkiintoisia "le-
vysoittimia". 

1920-07-04 Saarijärven Paavo 

Alkoivatkohan venäläiset jo 1920-luvulla os-
telemaan tontteja ja mökkejä Suomesta tär-
keiltä paikoilta. Jyväskylässä oli 40 ulko-
maista henkilöä, paljonkohan niitä nyt on? 

1920-07-06 Keskisuomalainen 

Vuonna 1932 rakennettiin 4-kerroksinen 
kivitalo tontille ja Uusi Apteekki muutti 
siihen. 1936 Kauppalaisseura rakennutti 

Jyväshovin rakennuksen samalle tontille. 

1920-07-08 Keskisuomalainen 

K.V. Leino omisti tunnetun nahka- ja ken-
kämyymälän Asemakatu 8. Olikohan 
omalle autolle liian vähän käyttöä, kun on 
laittanut sen yleiseen ajoon. 

1920-07-08 Työn Voima 
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Räätälimestari Elorannalla oli isohko puki-
motehdas Harjukatu 14. Tehtaassa oli mm 
12 sähköistä ompelukonetta ja henkilö-

kuntaakin vuorotöissä n. 50 henkeä. 

1920-07-09 Saarijärven Paavo 

Alvar Aalto teki toki muitakin suunnitel-
mia kuin talojen piirustukset, Suomen 
Messuille hän suunnitteli Fredriksonin 
osastolle näyttelyn, josta saivatkin diplo-
min. 

1920-07-11 Keskisuomalainen 

Kovaa teetä on nautittu tunnetussa Kau-
punginhotellin ravintolassa jo pitemmän 
aikaa. Nyt asiaa on tutkittu ja todettu 
tämä kieltolain rikkomiseksi ja siitä nos-
tettiin syyte. 

 

1920-07-11 Keskisuomalainen 

Jyväskylän Uimalaitos oli todella suosittu 
kaupunkilaisten keskuudessa, se sijaitsi 
Rantapuiston alapuolella. Uimanäytök-

sellä kerättiin rahaa Olympia-rahastoon. 

1920-07-15 Keskisuomalainen 

T. Åström toimi vuonna 1918 Hämeen-
katu 4:ssä, arkkitehti Vivi Lönnin kasvi-
huoneella. Kukkakauppa toimi Kauppa-

katu 28:ssa. 
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1920-07-13 Keskisuomalainen 

Raastuvanoikeus ei tehnyt vielä päätöstä 
Kaupunginhotellin kieltolakirikkomuk-
sesta, vaan asia siirrettiin elokuulle, jotta 
ehdittäisiin kuulustella uusia todistajia. 

1920-07-16 Keskisuomalainen 

Huonekaluverstaita ilmestyi useitakin 
kaupunkiin 1920-luvulla. Raivion talo si-
jaitsi Harjukatu 15:sta. Erikoistui visakoi-
vusta tehtyihin sänkyhuoneen kalustei-
siin. 

 

1920-07-16 Keskisuomalainen 

Sokeria tuli taas, mutta ei voitu laittaa ja-
koon henkilökunnan puutteen vuoksi. Vii-
kon päästä sitä sitten saa ostaa kilon/hen-
kilö hintaan 16.- markkaa. 

1920-07-16 Saarijärven Paavo 
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1920-07-16 Saarijärven Paavo 

https://www.jyvaskylanainola.fi/jyvasky-
lan-ainolan-historiaa/ Kuva K-S Museo 
"1908 urkuri Johan Tommila rakennutti 
Juhlatuvan kesähuvilakseen. Rakennus on 
muistitiedon mukaan rakennettu Raja-
Karjalasta tuoduista venäläisten sotilaiden 
kasarmirakennusten hirsistä. Tommilan 
kuoltua huvila oli eri omistajien hallussa 
vuoteen 1913. 
1920 – luvun alussa suojeluskunta osti Ai-
nolan. Lotat ja suojeluskunta kunnostivat 

alueen yhteiseksi kesäsiirtolaksi ja lotat 
pitivät siellä kesäkahvilaa. Suojeluskunta 
rakennutti Tanssilavan ja järjesti Ainolassa 
myös tansseja. 
1924 suojeluskunta myi rakennukset Jy-
väskylän Työväenyhdistys ry:lle ja tanssi-
toiminta pääsi kunnolla vauhtiin. 
1937–1938 Juhlatuvan rakennusta uusit-
tiin ja laajennettiin. Pihapiiriä kunnostet-
tiin tasaamalla, rakentamalla luiskia ja is-
tuttamalla lehmuksia. Rannan rinteeseen 
istutettiin kukkia Ainola-nimen muotoon." 

 
1920-07-17 Keskisuomalainen 

Ainolan tanssilava oli kaupunkilaisten suo-
sima, moottoriveneet kuljettivat tanssi-
joita satamasta Ainolan laituriin ja yöllä 
takaisin. 

Keskisuomalaista maisemaa, kuva H. Olli-

lainen 
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1920-07-17 Keskisuomalainen 

Kotimaan korpi-viinan tuotanto ei riittä-
nyt kansalaisille, osaksi siksi, että viran-
omaiset saivat paljon vinkkejä metsien sii-
meksissä sijanneista tehtaista ja hävittivät 
niitä päivittäin. 
Viro oli pelastus suomalaisille, sieltä vir-
tasi spriitä laivoilla ja veneillä. Kuuluisin 
trokari Suomessa oli Algot Niska, joka oli 
varsinaiselta ammatiltaan merikapteeni. 

1920-07-20 Työn Voima 

Reino Tammivuori omisti leipomon ja 
kahvilan tässä osoitteessa vuoden 1949 
loppuun.  
Sorretun Voima-lehti 16.04.1909: Reino 
Tammivuori avasi konditorialiikkeen lei-
puri Saleniuksen talossa kauppakadulla. 

1920-07-22 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Vuonna 1908 tukku-
kauppiaiden perustama Suomalainen Tu-
pakkatehdas Oy, yhtiön savukemerkkejä 
olivat muun muassa Tähti ja Vaakuna. Sa-
vukkeiden valmistus päättyi 1924 kun val-
mistevero oli tehnyt tuotannon kannatta-

mattomaksi ja yhtiö lakkautettiin 1926." 

Cygnaeuksen koulu. Kuva H. Ollilainen 
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1920-07-22 Keskisuomalainen 

Kuinkahan moni tiesi millaisia olivat man-
telipuun oksat vuonna 1920. Oppikirjoissa 
saattoi olla kuvia niistä, mutta tuoksua oli 
harva haistanut.  

1920-07-28 Keskisuomalainen 

Oksasen ruumisarkkukauppa taisi olla 
aiemmin, mutta Blom on käyttänyt tätä 
yritysnimeä "UUSI RUUMISARKKULIIKE" jo 
vuodesta 1910. 

1920-07-28 Työn Voima 

Rantaretkellä. Kuva H. Ollilainen 

1920-07-29 Keskisuomalainen 

Rouva Wenell osti Bäckmanin Keidas-kah-
vilan ja jatkoi samalla toiminimellä toi-
mintaa samoissa tiloissa. 
Bäckman avasi muutamaa vuotta myö-
hemmin Matkailijakodin Asemakatu 

8:aan. 

1920-07-29 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Lokomobiili (myös höy-
rylokomobiilina tunnettu) on pääasiassa 
maatalouden voimakoneena käytetty yh-
deksi kokonaisuudeksi rakennettu höyry-
kattila ja mäntähöyrykone teholtaan 
yleensä 5–10 kW, joka oli tavallisesti va-
rustettu pyörillä niin, että sitä voitiin kul-
jettaa käyttöpaikalta toiselle hevosten ve-
tämänä. Lokomobiiliksi on nimitetty myös 
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suurempitehoisia, kiinteästi asennettavia 
höyrykoneen ja -kattilan yhdistelmiä, joita 
valmistettiin teollisuuden voimakoneiksi." 

1920-07-30 Keskisuomalainen 

Lida Forsblomin liike oli jyväskyläläisten 
naisten ja myös miesten ykkösostos-
paikka. Muotitavarat tulivat heille ensim-
mäisenä ja valikoimaa riitti. Liike oli pe-

rustettu jo vuonna 1885. 

1920-07-30 Työn Voima 

Tuotteina mm. Sitruuna-Soodaa, Banaani-
Juomaa, Kerma-Soodaa, Vichy-vettä, Simaa, 
Portteria, limonadeja useita eri makuja. 

Heikki Ollilaisen parturiliikkeen mainos 

ELOKUU 1920 
1920-08-04 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Kansainliiton neuvoston 
kesäkuussa 1921 tekemän päätöksen mu-
kaan Ahvenanmaan saaret jäivät vastoin 
ahvenanmaalaisten enemmistön toiveita 
Suomen yhteyteen, mutta saarten ruot-
sinkielisen väestön kansallisuuden, kielen 
ja kulttuurin turvaamiseksi oli myönnet-
tävä eräitä takeita, jotka Suomen edus-
kunta hyväksyi lisäyksinä ja muutoksina 
Ahvenanmaan jo 1920 saamaan laajaan 

itsehallintoon." 

1920-08-04 Keskisuomalainen 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-
2000003992774.html:  
"Mauritz Stiller sai keväällä 1919 valmiiksi 



86 

 

elokuvan Laulu tulipunaisesta kukasta . 
Johannes Linnankosken aistillisen Don 
Juan -romaanin filmatisointi oli merkkita-
paus. 
Ruotsalainen elokuva porskutti jo ennes-
tään, mutta Tulipunakukan kansainväli-
nen menestys oli vertaansa vailla. Elokuva 
myytiin jokaiseen Euroopan maahan ja 
ympäri maapalloa Kanadasta ja Yhdysval-
loista halki latinalaisen Amerikan ja brit-
tien, hollantilaisten ja saksalaisten hallit-
semiin siirtomaihin Afrikassa ja Aasiassa." 

1920-08-04 Keskisuomalainen 

Johtuikohan monet vatsataudit ja oireet 
silloisen hygieniakasvatuksen puutteesta, 
käsien pesu olisi varmaan hillinnyt kesä-
kuumalla tartuntoja. 

1920-08-04 Keskisuomalainen 

https://www.haciendanaxamena-
ibiza.com/es/blog/las-salinas/: " Suola, 
Ibizan valkokulta, Las Salinas, Tämä toi-
minta on pysynyt ennallaan vuosisatojen 
ajan. Ennen valuutan keksimistä suola oli 
arvokasta tavaroiden vaihtoon, myös roo-
malaiset maksoivat legioonansa palkat 
suolana. 
Ibizan valkokulta on yli 25 vuosisadan his-
toriaa. Vuodesta 600 BC, alkaen Sa Cale-
tan rannikolta, kaikki Välimeren sivilisaa-
tiot ovat valloittaneet tämän strategisen 
maan ja sen arvokkaan aarteen." 

1920-08-04 Työn Voima 
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Työn Voima-lehden konttori ja painotalo 
siirtyivät Puistokadulle rakennettuun kivi-
taloon. Rakennuksessa sijaitsi aiemmin 
Kiuas-saunalaitos. Sanitas juomatehdas 
on toiminut sponsorina ainakin juomien 
suhteen. 

1920-08-05 Keskisuomalainen 

https://www.kokkola.fi/venetsialai-
set_2/historia/fi_FI/historia/: 
"Pohjanlahden rannikon 1800-luvun lop-
pupuolen vauraissa huvilayhdyskunnissa, 
lähinnä Kokkolan alueella, syntyi 'venet-
sialaisen illan juhlaperinne. 
Aluksi juhlan viettoon kelpasi mikä ta-
hansa elokuinen päivä. Tärkeintä oli, että 
juhla ajoitettiin pimeneviin kesäiltoihin. 
Näin juhlien erikoisluonne, valon ja tulen 
leikki veden pinnalla, saatiin parhaiten 
esille. 
Venetsialaiseen iltaan kuului huviloiden 
monipuolinen juhlavalaistus. Kokkojen, 
lyhtyjen ja tervapatojen polttaminen ja 
jopa ilotulitukset juhlistivat loppukesän 

pimenevää iltaa. Juhlien nimen voidaan-
kin nähdä viittaavan juuri ilotulitukseen. 
Ilotulitustaito tuotiin Eurooppaan Italian 
kautta 1500- ja 1600-luvuilla, ja uusi taito 
nimettiin Italian silloisen kauppakeskuk-
sen Venetsian mukaan venetsialaisiksi tu-

liksi." 

Kauppias Päiviö Ollilainen uuden autonsa 
vierellä. 

1920-08-06 Keskisuomalainen 

Rouva Venell osti tämän Bäckmanin kah-
vilan viimekuun lopussa ja on nyt avannut 
Keidas-kahvila-ruokalan uudestaan. 

1920-08-07 Keskisuomalainen 
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Kenenkähän ilmoitus tämä on? Rouva Ve-
nell osti juuri Bäckmanin kahvilan eikä 
muita lopettaneita ole tiedossa. Outo sa-
nanmuotokin "luovutetaan tai myydään", 
luovutetaanko ilman mitään korvausta? 

1920-08-10 Keskisuomalainen 

Selkäsaari on näkynyt mökillemme jo 70 
vuotta ja kerran sieltä on puita kaadettu, 
ei yhtään mökkiä isossa saaressa. 

1920-08-11 Keskisuomalainen 

Laivalippujen hinnat romahtivat, kohta 
pääsee ilmaiseksi. Kilpailu on aina kulutta-

jille hyödyksi. 

1920-08-13 Saarijärven Paavo 

1920-08-12 Työn Voima 

 

1920-08-14 Keskisuomalainen 

Taitaa uusi emäntä talossa laittaa kaiken 
uusiksi. Heiskahan meni naimisiin vain va-

jaat kaksi kuukautta sitten. 

1920-08-14 Saarijärven Paavo 
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1920-08-14 Saarijärven Paavo 

Fredrikson laajentaa yritystoimintaansa 
ostamalla Viipurilaisen liikkeen. Tämä 
uusi osasto tulee keskittymään turkis- ja 
kravattikauppaan 

1920-08-14 Työn Voima 

 

 

Rautatatien valmistuttua Jyväs-
kylään 1897 vesiliikenteen merki-
tys väheni ja muuttui sotien jäl-
keen lähes kokonaan huviliiken-
teen puolelle. Jyväskylän satama 
sijaitsi 1980-luvun alkuun asti 
Vaasankadun alapäässä. Kuva 

mökkimme seinällä 
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1920-08-16 Työn Voima 

Vero, joka maksettiin paikkakunnan vero-
sääntöjen mukaisesti voina. Aikamoinen 
määrä voita kirkkoherralle tuosta verosta 
kertyikin, kymmenkunta kylää, lehmiä 
varmaan joka talossa ja jokaisesta leh-

mästä kertyi puoli kiloa voita. 

1920-08-16 Saarijärven Paavo 

1920-08-17 Saarijärven Paavo 

Eloranta perusti tammikuussa pukimoteh-
taan Harjukatu 14:ta, ollen suurin vaateh-
timo Jyväskylässä.  
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Näin sitä saattaa tapahtua oikeassa elä-
mässä, huipulla tuulee ja sieltä kaatuu ry-
tisten maahan, tässä tapauksessa kuritus-

huoneeseen. 

1920-Torikojuja Kunnallistalon edessä, 
Jaakko Rusanen, valokuvaaja 1920–1929, 
Keski-Suomen Museo 

1920-08-17 Työn Voima 

Oskari Kiljusella oli "Keski-Suomen Liike-
toimisto", joka välitti kaupunkitaloja. Hän 
osti myöhemmin talon Taulumäeltä, jo-
hon muutti itse asumaan. 

1920-08-19 Keskisuomalainen 

Tämä ruokala pysyikin paikallaan pitkään, 
ollen yksi kaupungin suosikkiruokaloista 
ja se sijaitsi nykyisen Gummeruksenkadun 

ja Hannikaisenkadun kulmassa. 

1920-08-19 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Arvo Henrik Ylppö (27. 
lokakuuta 1887 Akaa – 28. tammikuuta 
1992 Helsinki) oli suomalainen lääkäri, 
lastentautiopin professori, arkkiatri ja 
suomalaisen neuvolajärjestelmän isä. 
Kansainvälisesti Ylppö tunnettiin keskos-
tutkimuksistaan. 
Ylppö palasi Suomeen 1920-luvulla, ja 
toimi Helsingin yliopistossa ensin lasten-
tautiopin dosenttina, sitten professorina 
1925–1957. Yliopistoviran ohella hän oli 
Helsingin yleisen sairaalan lastenosaston 
ylilääkäri ja Lastenlinnan ylilääkäri." 

1920-08-19 Saarijärven Paavo 

Nyt en oikein ymmärtänyt, jotenkin liittyy 
hääseremonioihin. Hääpariko tuota piip-
pua juhlassaan sitten poltteli?! 
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1920-08-20 Saarijärven Paavo 

Vuolaat ovat viinavirrat olleet koko Suo-
messa, paikallisissa lehdissä on harva se 
päivä näitä "rojun" valmistajien keitoksien 
hävittämisiä uutisoitu. 

Katunäkymä Kauppakadulta. Kuvaaja Va-
lokuvaamo Päijänne Keski-Suomen museo 

1920-08-20 Keskisuomalainen 

 

1920-08-20 Työn Voima 

Nokia-tuotemerkki oli kova sana jo 1920-
luvulla. Nokian kalosseja myivät useat 

kenkä- ja nahkaliikkeet Jyväskylässä. 
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1920-08-22 Keskisuomalainen 

Sanomalehtien uutisten taustatiedot eivät 
aina olleet ajan tasalla, niin kuin tässäkin 
kansalaisille tärkeässä kahvin saamisessa. 
Kahvi oli kortilla ja jos siitä olisi tullut pu-
laa, niin mustanpörssin kauppahan olisi 
taas tienannut reilusti lisää pimeää tuloa. 

1920-08-23 Työn Voima 

"Ruokalaisia otetaan kuukausi tai viikko-
maksulla." Minkähän suuruinen maksu 
näille ruokalaisille maksettiin käynneis-
tään? 

1920-08-24 Keskisuomalainen 

Wikipedia:  
"Johan Fredrik Karpio 24. elokuuta 1870. 
Vanhemmat: Fredrik Gretanpoika Karpio 
ja Elisabeth Andersdotter Kramsu". 
Spets-sukunimi vaihtui Karpioksi touko-
kuussa 1906. Karpiot ovat edelleen Jyväs-
kylässä tunnettuja. 

1920-08-25 Keskisuomalainen 
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1920-08-24 Keskisuomalainen 

Elorannan pukimon johtaja oli tuomittu 
kuritushuoneeseen yli kolmeksi vuodeksi 
petoksista ja näin toiminta siirtyi uudelle 

omistajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920-08-24 Saarijärven Paavo 

1920-08-25 Saarijärven Paavo 

Kauppakadun alapää, Valokuvaamo Päijänne, Keski-Suomen Museo 
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1920-08-26 Keskisuomalainen 

Tapahtumia Jyväskylässä.... 

1920-08-26 Keskisuomalainen 

 

1920-08-27 Työn Voima 

Kaupungin kahviloita ja ruokapaikkoja 

1920-08-28 Keskisuomalainen 
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1920-08-28 Saarijärven Paavo 

Synnytyssairaala muutti Mattilanpellolle, 
Mattilan talon päärakennukseen, jossa se 
toimi aina keskussairaalan perustamiseen 
asti vuoteen 1954. Kuokkalan Kartano oli 
silloisen Jyväskylän maalaiskunnan asuk-
kaiden synnytyssairaala. 
 

1920-08-28 Saarijärven Paavo 

Ainolan tanssi-illat olivat suosittuja jo 
1920-luvulla. Kuljetus tapahtui satamasta 

veneillä Ainolan rantaan ja takaisin. 

Parturimestari Heikki Ollilainen 

1920-08-31 Keskisuomalainen 
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Erikoinen kieltolaki Virossa, jokainen 20-v 
mies sai kuukausittain joko spriitä puoli 
tuoppia tai valmista viinaa tuopillisen. 

1920-08-31 Keskisuomalainen 

Uusi saippua keksitty, mitähän liuottimia 
siihen on lisätty, ei tavallinen saippua ir-
rota kovin helposti öljyjä ja värejä käsistä. 
Varmaankin on toiminut, mutta ehkä 
saippua-sana on hieman liioitteleva. 

1920-08-31 Työn Voima 

Toivo Kuula murhattiin Viipurin 

Seurahuoneella v. 1918, käsirysyn jälkeen 
häntä ammuttiin revolverilla päähän ja 

hän kuoli sairaalassa 18.5.1918. Tapausta 
tutkittiin pitkään, mutta ketään ei saatu 

tuomituksi. Pääepäillyt kuolivat oudoissa 
olosuhteissa tutkinnan aikana. 

1920-08-31 Saarijärven Paavo 

Skogman & Calamnius oli "Asianajo-, 
Metsä- ja Liiketoimisto". 
tämä huutokauppa pidettiin parturimes-
tari Heikki Ollilaisen talossa Vapauden-

katu 57:ssä. 
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Sotilasparaati Kauppakadun ja Kilpisenkadun kulmassa. Taustalla Maakuntain 
Pankki Oy, joka oli 1929 perustettu liikepankki, joka oli muodostettu yhdistämällä 3 
liikepankkia: Länsi-Suomen Osake-Pankki, Tampereen Osake-Pankki ja näiden yh-

dessä omistama Maakuntain Keskus-Pankki Oy.  
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SYYSKUU 1920 
1920-09-01 Keskisuomalainen 

Virtaa sai 65, 110 ja 220 voltilla. Sähkö- ja 
Koneliike Oy osti Rantakatu 37:ssä sijain-
neen talon ja muutti siihen vuoden 1921 
alussa. Talo sijaitsi vastapäätä asemara-
vintolaa. 

1920-09-01 Työn Voima 

Työväenyhdistyksen kahvila laittoi kilpai-
lutilanteen uusiksi, eivät osallistuneet 
muiden kahvilanomistajien korotuspää-

tökseen. 

1920-09-02 Keskisuomalainen 

Pitkä oli tie ennen kuin stadion lopulta 
valmistui.  
Wikipedia 2020: "Helsingin olympiasta-
dion on Helsingissä Taka-Töölössä sijait-
seva yleisurheilu- ja jalkapallostadion, 
joka valmistui vuonna 1938 vuoden 1940 
olympialaisia varten. Kisat peruttiin toisen 
maailmansodan vuoksi ja Helsingin olym-
piastadion sai isännöitäväkseen vuoden 
1952 olympialaiset." 

1920-09-03 Keskisuomalainen 
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Elävätkuvat-teattereissa esitetyt elokuvat 
olivat ilman ääntä ja siksi tarvittiin muusi-
koita soittamaan filmiin sopivaa musiik-
kia.  
Jyväskylän Kesän alkuvuosina oli elokuva-
teatteri Elohuvissa mykkäelokuvien näy-
täntöjä, joissa kaupungin muusikot soitti-
vat.  

Kesäinen retki luonnon helmaan. Oikeat 
kupit ja tassit mukana kahvihetkeen.  

1920-09-03 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Juhani Pohjanmies oli 
1920–1924 Jyväskylän amatööriorkesterin 
johtajana ja työskenteli urkurina Jyväsky-
län kaupunkiseurakunnassa vuosina 1919-
1928. Pohjanmies toimi Jyväskylässä 
myös oppikoulujen laulun- ja soitonopet-
tajana, säveltäjänä ja kuoronjohtajana, 
samoin kuin Etelä-Suomen Sanomien ja 

Keskisuomalaisen musiikkikriitikkona." 

1920-09-04 Keskisuomalainen 

Hänen, jonka tehtävänä oli kaataa vie-
raille kupillinen kahvia, täytyi olla todella 
lihaksikas. Yli kymmenen kiloa painoa yh-
delle kädelle. 

1920-09-04 Saarijärven Paavo 

Meillä on nyt vuonna 2020 tämä korona-
epidemia, 1920-luvulla oli pahimpana es-
panjantauti. Silloin selvittiin, toivottavasti 

myös nykyisestä epidemia-aallosta. 
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1920-09-06 Työn Voima 

Aika vähän rikoksia loppujen lopuksi kau-
pungissa alkoholin suhteen. Juopuneita-
kin vain kymmenen koko kuukaudessa ja 
pontikkaakin takavarikoitu vain reilut 8 lit-

raa. 

1920-09-11 Keskisuomalainen 

Tätä uutta Sterili-maitoa ei saanutkaan jo-
kaisesta kaupasta, vaan vain määrätyistä 
myymälöistä ja torilta. 

 

Tyynellä Jyväsjärvellä soutelua. 
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https://www.ruokatieto.fi: "SUOSIKKI-
JUOMA 1920-LUVULTA LÄHTIEN 
Tuoreesta maidosta tuli Suomessa suosik-
kijuoma 1920–1930-luvuilla. Sitä käytet-
tiin sekä juomana että ruuanvalmistuk-
sessa. Vielä tuolloin maidon nopea pilaan-
tuminen tarkoitti, että se piti kuluttaa 
pian lypsämisen jälkeen. Maaseudulla 
tuoretta maitoa saatiin päivittäin omista 
lehmistä ja kaupungeissa maitokaupassa 
käytiin joka päivä." 

1920-09-12 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Oskar Merikanto oli yksi 
rakastetuimmista suomalaissäveltäjistä. 
Hänet tunnetaan erityisesti yksinlauluis-
taan; kuten Pai, pai, paitaressu; Ilta tuntu-
reilla; Oi, muistatko vielä sen virren; Kul-
lan murunen ja Soi vienosti murheeni 
soitto sekä pianovalssistaan Kesäillan 
valssi." 

Kaunis kuva Rantapuistosta 

1920-09-12 Keskisuomalainen 

Mitenkähän Otto oli palttoonsa tien ojaan 
hukannut, taskut täynnä tavaraa. Miksei 
kysynyt suoraan tuolta "tunnetulta henki-

löltä" omaisuutensa perään. 

1920-09-12 Saarijärven Paavo 

Wikipedia 2020: "Anders Robert Streng. s. 
12. syyskuuta 1850. Viipuri. Kuollut.17. 
tammikuuta 1927, Viipuri. 
Erosi Jyväskylän postin palveluksesta 
29.01.1925." 
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1920-09-14 Saarijärven Paavo 

Kutomaliike aloitti toimintansa Seminaa-
rinkatu 36, muutti sieltä lokakuussa 1923 
osoitteeseen Vapaudenkatu 63 ja vuoden 
1924 helmikuussa Vapaudenkatu 57:ään, 
parturimestari Heikki Ollilaisen taloon. 

1920-09-14 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Iivari E. Koskimies toimi 
Jyväskylän Seminaarin lehtorina. 
Juhani Pohjanmies oli 1920-1924 Jyväsky-
län amatööriorkesterin johtajana ja työs-
kenteli urkurina Jyväskylän kaupunkiseu-
rakunnassa vuosina 1919-1928. Pohjan-
mies toimi Jyväskylässä myös oppikoulu-
jen laulun- ja soitonopettajana, säveltä-
jänä ja Sirkkojen kuoronjohtajana." 

1920-09-15 Saarijärven Paavo 

A. Kuvaja osti 13.03.1911 B. Laitisen Seka-
tavarakaupan ja piti sitä usean vuosikym-
menen. Valikoima kasvoi myös elintarvik-
keisiin ja hän mainosti niitä "Hinnat mah-
dollisimman halvat". 

Jyväskylän Kartta- ja Liikekalenteri 1927. 

1920-09-15 Saarijärven Paavo 

S. Soinin myymälä oli yksi Jyväskylän mo-

nista valmisvaate- ja kangaskaupoista. 

1920-09-16 Keskisuomalainen 



104 

 

Yhtiön nimenä oli "Jyväskylän kenkäteh-
das K.W. Leino ja K:t". Yhtiön myymälä 
siirtyi KOP:n taloon Kauppakadulle syk-
syllä 1920. 
   K.W. Leinon jalkineliike sijaitsi aiemmin 
Asemakatu 8:ssa. Tämä Leinon myymälä 
muutti myös KOP:n taloon kesäkuussa 
1923. 

Harjun portailla. Heikki Ollilaisen albu-
mista 

1920-09-16 Keskisuomalainen 

Ensimmäinen kahvila/ruokala joka tarjoaa 
ruokaa myös kotiin vietäväksi. 

1920-09-16 Saarijärven Paavo 

Liike avattiin syyskuussa 1920, Riku Val-
lenberg myi sen Otto Heinolle syyskuussa 
1922, joka jatkoi liikettä omalla nimel-

lään. 

1920-09-17 Keskisuomalainen 

Pitkään toiminut Alhon Paperikauppa 
myytiin K.A. Kokkoselle, Kokkonen omisti 
jo Weilin & Göös-kirjakaupan. Liike jatkoi 
toimintaansa samassa osoitteessa Kil-
pisenkatu 10. 
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1920-09-17 Keskisuomalainen 

 

Rauha Hirvinen aloitti ruokatarjoilun jo 
vuonna 1911 Åhlundin talossa. Nikolain-
katu 57 hän muutti helmikuussa 1913. Ta-
lon omisti parturimestari Heikki Ollilai-
nen. Kadun nimi muuttui Vapaudenka-
duksi. 

1920-09-17 Keskisuomalainen 

Emil Kankainen aloitti Jyväskylässä seka-
tavaramyymälällä ja erikoistui sitten 
enemmän lankoihin ja kankaisiin. 

1920-09-17 Keskisuomalainen 

Mitrofanoffin liikkeellä on pitkät perin-
teet, aloitti toimintansa Laihialla 1876 ja 
Jyväskylässä 1904 alussa. 
Alussa se toimi Nikolainkadulla "Pumpuli 
ja Villateollisuuskauppa"-nimellä, heinä-
kuussa 1928 muutti Kauppakadulle Johan 
Rosenbergin huoneistoon johtajanaan A. 
Mitro. 

1920-09-17 Saarijärven Paavo 

 

https://fi.pinterest.com/keski-
maa/_created/ Kauppakadun ja Asemaka-

dun risteys. 
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Kuva K-S Museo. Vanhaa puukaupunkia.. 

 

 

1920-09-18 Saarijärven Paavo 

Runsaasti joutilasta kansaa kerääntyi 
markkinoille ja myös poliisilla oli yleensä 
paljon tehtäviä torialueella. 

 

 

1920-09-19 Keskisuomalainen 

Sanni Schönemann aloitti muotiliikkeensä 
jo vuonna 1897 maalari Huuskosen ta-
lossa. 1903 myymälä oli ent. mykkäkoulun 
piharakennuksessa. Samana vuonna Sanni 
aloitti jalkahoitajana Rantakatu 112:ta. 
Huhtikuussa 1904 palasi jälleen hattu- ja 
muotialalle. 1906 jälleen jalkahoitajana 
Kauppakatu 49. Vuonna 1919 palasi alku-
peräiseen työhönsä muoti- ja hattu-alalle 
Kauppakatu 27 jatkaen siellä ainakin vuo-

teen 1922 saakka. 

1920-09-21 Keskisuomalainen 

Laukaassa oli lehmien vaarallista asua, 
varsinkin jos isännän mailla on pontikka-
tehdas. Näin hullusti kävi neljälle 
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lehmälle, kun nauttivat lehmää väkeväm-

pää juomaa. 

1920-09-23 Keskisuomalainen 

Paikallisten lehtien kilpailu lukijoista oli 
kovaa, vähän väliä joku kirjoitti kilpailijas-
taan negatiivisia asioita, kuten tässäkin 
tapauksessa. 

1920-09-21 Keskisuomalainen 

Eipä ole sadassa vuodessa polkupyöräili-
jöiden ongelmallista käytöstä saatu 

muutettua. Tänäkin vuonna on ainakin 
yksi ihminen menehtynyt Puistokadun ko-
larissa.  

1920-09-23 Keskisuomalainen 

Lokakuun yhdeksäs 1920 avattiin Ranta-
katu 37:ssä uudistettu "Saunalaitos Vel-
lamo". 

1920-09-23 Keskisuomalainen 

Silittäjä tarvitsi kamiinan käyttönsä silitys-
paikan viereen, silitysrauta lämmitettiin 
yleensä kamiinan tai hellan päällä. Miten-
kähän savunpoisto onnistui irrallisella ka-
miinalla. 

1920-09-23 Työn Voima 
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Kerrankin työpaikka-ilmoitus, jossa ei ole 
mitään vaatimuksia ammattitaidosta, 
iästä, sukupuolesta tms.  
Pihka Oy markkinoi lakkoja, shellakkaa ja 
hartsia. 

1920-09-24 Keskisuomalainen 

Heinonen työskenteli aiemmin Jyväskylän 
Kangasaitassa ja avasi oman vaatturiliik-
keen 1914. 
1929 oli Hugo Heinosella pakkohuuto-
kauppa velkojen maksujen hoitamiseksi. 

1920-09-24 Saarijärven Paavo 

Multia ei todellakaan ollut ainut kunta, 
missä ilolientä keiteltiin. Viikoittain oli 
lehdissä useitakin artikkeleita juomateh-
taiden hävityksistä. 

1920-09-28 Työn Voima 

Vallenius muutti Vapaudenkadulta Kaup-
pakatu 3:een kesäkuussa 1921. Sieltä jat-
koi vuoden 1923 joulukuussa Väinönkatu 
28:aan. Konkurssi 26.08.1929, jatkoi kui-
tenkin toimintaansa Harjukatu 6:ssa. 

1920-09-28 Työn Voima 

Nuoret neidot hakivat nuorten herrain 
palvelukseen kaupungissa. 

1920-09-30 Keskisuomalainen 
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Heikki Ollilaisen albumista;  
soutelua Tourujoella 
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LOKAKUU 1920 
1920-10-01 Keskisuomalainen 

Kilpailu monipuolistui, Lida Forsblom Oy 
on lähtenyt ulos kaupungista Viitasaarelle 
myymään tuotteitaan. Tavarat laivaan Jy-
väskylän satamassa ja aamulla Viitasaaren 

satamassa. 

 

1920-10-03 Keskisuomalainen 

Liikeapulaisille ei taideta enää pitää Juhla-
Iltamia, tässä iltamassa olikin aika tärkeä 
esitelmä Taylorismista: 
Wikipedia 2020: "Taylorismi eli tieteelli-
nen liikkeenjohtoon 1910-luvulla yleisty-
nyt Frederick Winslow Taylorin (1856–
1915) kehittämä liikkeenjohto-oppi, käy-
tännön kokemuksin havaittu tapa tehos-
taa teollisuustyötä ja organisoida se. 
Taylorin perusajatuksia oli, että työnsuori-
tuksessa oli parempi seurata työntekoa 
tarkasti ja niiden pohjalta kehittää parem-
pia työtapoja kuin luottaa traditioon ja 
vanhoihin käytäntöihin. Näistä opeista 
syntyi työn mittaus ja -kellotus sekä ratio-
nalisointityön perusta." 
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Parturimestari Ollilaisen perhe kotinsa te-
rassilla Vapaudenkatu 57. 

1920-10-03 Keskisuomalainen 

Valokuvaaminen puhelimitse!!?? Eikös 
kännykkäpuhelimet tulleet vasta 1980-90 
luvulla. 
https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/ 
"Kuvat toimitettiin Suomessa painoon 
1950-luvulle asti vielä matriiseina eli pah-
vilevyinä, joille painossa valettiin sinkkiä 
ja jonka avulla saatiin aikaan painolaatta. 
Jo 1900-luvun alussa keksitty puhelinlan-
koja pitkin kulkeva telefoto tuli meillä 
käyttöön vasta sotien jälkeen. 
Helsingin Sanomat ja Uusi Suomi hankki-
vat ensimmäisinä Suomessa telefotolait-
teen 1948 ja muut sanomalehdet seurasi-
vat perässä hitaasti. Helsingin Sanomissa 
tapahtumaa kuvailtiin värikkäästi otsi-
kolla: "Kuvia puhelimitse Kuopiosta Hel-
sinkiin." 

1920-10-05 Työn Voima 

Lehtien välinen kilpailu mainosmarkoista 
oli kovaa. Eri lehdet ilmoittivat ylläolevan 
mainoksen tyyppisiä juttuja omille lukijoil-
leen ja mainostajilleen. 

1920-10-05 Saarijärven Paavo 

Kuinka aikaisin olisi pitänyt ennakko-uuti-
nen toimittaa heille, kun Keskisuomalai-
sessa oli iso ilmoitus muutama päivä 
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sitten. Ehkä he eivät lukeneet ollenkaan 

kilpailevaa lehteä. 

1920-10-05 Työn Voima 

Erehdyksiä tietysti kaikille sattuu, mutta 
aika outoa on, jos erehdyksessä liittyy 
vastapuolen leiriin. 

 

1920-10-06 Keskisuomalainen 

Minkähän piletin tämä "ulkomuodoltaan 
tunnettu Mieshenkilö" on ostanut, kun 
hänen pitäisi palata Myllymäen asemalle 

selvittämään ostoaan. 

1920-10-06 Keskisuomalainen 

Suomalaiset aloittivat Espanjan valloitta-
misen jo 1920-luvulla. 
Wikipedia 2020: "Olli (Otto) Isidor Palan-
der, käytti nimeä Olli Suolahti (28. loka-
kuuta 1885 Pori - 4. marraskuuta 1952 
Vammala) oli suomalainen kantelemes-
tari, trubaduuri ja kirjailija. 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
kantelemestarin titteliä käyttänyt Suolahti 
esiintyi ensin Skandinavian maissa ja laa-
jensi sitten kiertueitaan Keski-Euroop-
paan ja Välimeren maihin. Oman ilmoi-
tuksensa mukaan hän esiintyi muun mu-
assa Espanjan kuningasparille ja Abessi-
nian keisarille. Suolahti teki kaikkiaan yli 
80 levytystä vuosina 1905-1952 ja hän 
esiintyi 1930-luvulla myös radiossa." 

1920-10-06 Keskisuomalainen 
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1920-10-07 Keskisuomalainen 

Raittiuslautakunta ehdottelee jo naapu-
rien kyttäämistä alkoholin käytöstä. Kiel-
tolaki oli tiukka, mutta suomalaisuuteen 
kuuluu kiertää kaikki kielletyt asiat. 

1920-10-08 Saarijärven Paavo  

Wikipedia 2020: "Urho Valdemar Lehti-
nen (24. syyskuuta 1887 Tampere - 6. 
marraskuuta 1982) oli suomalainen taide-
maalari. 

 
Ollilaisen parturiliike Vapaudenkadulla. 
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Taiteilijanuransa alussa hän toimikin ko-
ristemaalarina mutta ryhtyi hyvän näytte-
lymenestyksensä myötä pian päätoi-
miseksi taiteilijaksi. Vuonna 1911 Lehti-
nen solmi avioliiton Hilja Lentzin (1886–
1968) kanssa, ja pari muutti Helsingistä 
ensin vuonna 1917 Jämsään ja vuonna 
1920 Jyväskylään, jossa Lehtinen osallistui 

aktiivisesti kaupungin taide-elämään." 

1920-10-08 Työn Voima 

Eipä Lehto kauan pitänytkään liikettään, 
sillä 22.02.1922 myi sen eteenpäin 

 

Talvinen Vapaudenkatu 1920-luvulla. K-S Museo 
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1920-10-12 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Saksa allekirjoitti 28. ke- 
säkuuta 1919 Versaillesin sopimuksen, jo-
hon liittyvän sotakorvaussopimuksen mu-
kaan Bismarck ja Imperator luovutettai-
siin Englantiin korvauksena Britannicin ja 
Lusitanian tuhoamisesta. Aluksen raken-
nustyötä jatkettiin Harland and Wolffin 
telakan valvonnassa. Sen valmistumista 
viivästytti 5. lokakuuta 1920 aluksella syt-
tynyt tulipalo, jota aluksi epäiltiin telakka-
työläisten tahallaan sytyttämäksi. Epäilys-
ten hälventämiseksi telakan 1 200 työnte-
kijää saattoivat aluksen valmiiksi ennätys-
ajassa." 

 

 

 

 

920-10-12 Saarijärven Paavo 

Vuonna 1919 Jyväskylän kaupunki osti 
"Nikolainkulman" ja hotellin nimeksi tuli 
Kaupunginhotelli. Hotellissa alettiin esit-
tämään Iltakonsertteja,kuten Arvo Vikma-

nin johtamia Kamarimusiikkiesityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halosen Harmoonitehdas. K-S Museo. 
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1920-10-12 Saarijärven Paavo 

 Wikipedia 2020: "Kolehmainen teki 
vuonna 1920 25 000 metrin juoksun en-
simmäisen virallisen maailmanennätyksen 
1.26.29,4, jota paransi kaksi vuotta myö-
hemmin lukemiin 1.25.19,9. 
Pekka Päivärinta juoksi Oulussa 15.5.1975 
Suomen ennätyksen aikaan 1.14.16." 

1920-10-14 Keskisuomalainen 

Antwerpenin kesäolympialaisissa 1920 
Hannes Kolehmainen voitti maratonkul-
taa ensimmäisenä suomalaisena. 
Mikähän poliittinen juttu oli tässä taus-

talla? 

 

1920-10-12 Saarijärven Paavo 

V. Vartiovaara oli kaupunginlääkärinä Jy-
väskylässä 1902–1925. 
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Näissä juhlissa riitti ainakin juomat... 

Jyväskylän Työväenyhdistys, Aalto Sali. 
Väinönkadun ja Kauppakadun kulma 
1920-luvulla. Kuva K-S Museo. 

1920-10-16 Keskisuomalainen 

Viime viikolla raittiuslautakunta ehdotti 
naapureiden kyttäämistä ja nyt haluaisi-
vat kunnan maksamaan viinatrokareiden 
käräyttäjille palkkion. 

1920-10-17 Saarijärven Paavo 

Ei taideta nykyisin armeijaan menijöille 
järjestää illanviettoa, eikä varsinkaan juh-
lan päätteeksi leikkimistä. Mitähän leik-
kejä siellä oli, piilosta, ongintaa tms.? 

1920-10-19 Saarijärven Paavo 

Wäinö Sola piti kaikkiaan yli 1000 konsert-
tia ympäri Suomea ja myös mm. Ameri-
kassa. 
Wikipedia 2020: "Jalo Wäinö Sola 
8.1.1883 Helsinki - 12. 10 1961 Helsinki) 
oli suomalainen oopperalaulaja ja tär-
keimpiä nimiä koko suomalaisessa 
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oopperakulttuurissa. Hän oli kotimaisen 
oopperan perustajajäseniä ja lauloi siellä 
vuosina 1911–1949 yli 100 roolia, ohjasi 
65 oopperaa ja suomensi 25 librettoa. 
Vuonna 1911 hän perusti Kotimaisen oop-
peran Edvard Fazerin, Aino Acktén ja Os-
kar Merikannon kanssa. Näin Suomeen 
saatiin vakituinen ooppera." 

1920-10-19 Saarijärven Paavo 

Raastuvanoikeudessa oli näitä juopumus- 
ja alkoholinvalmistus tuomioita jatkuvasti. 
Entisen vanginvartijan vaimo joutui vielä 
odottamaan ratkaisua marraskuulle. 

Jyväskylän rautatieaseman ravintola. 
Kuva K-S Museo. 

1920-10-20 Keskisuomalainen 

Nuorten kiinalaisten tyttöjen "liikuntaväli-
neiden" luonnollista kasvua on yleisesti 
estetty ja nyt pormestari Li-Tan on aktiivi-
sesti ryhtynyt vastustamaan tätä outoa 
tapaa. 

1920-10-20 Keskisuomalainen 

Todella järkyttävä tapahtuma, myyntiin 
menevät viinapullot särkyivät, myyjän 
polkupyörä hajosi ja nenäänkin tuli 
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ongelmia. Ei muuta kuin kävellen takaisin 

kotiin lisää ainetta valmistamaan.  

1920-10-21 Työn Voima 

Minkähän naisen vaatekappaleen palo-
vartija on löytänyt, täytynee olla arvokas, 

kun kerran on lehti-ilmoituskin laitettu. 

1920-10-23 Keskisuomalainen 

Kilpailu lehtimarkkinoilla kiristyy. Nyt vuo-
rostaan Keskisuomalainen kehoittelee 
asiamiehiään aktiivisemmiksi saadakseen 
lehtensä kaikkiin koteihin. 

1920-10-24 Keskisuomalainen 

Toivo Koskisen sekatavarainkauppa, Va-
paudenkatu 55, meni myyntiin Oskari Vai-
nionmäelle, joka jatkoi myymälää samas-

sa osoitteessa. Toivo Koskinen myi ta-
lonsa ja muutti maaseudulle ostamaansa 
maatilaan. 

 

1901-07-22 Parturimestari Heikki Ollilai-
nen ja Hilja Hirvinen vihittiin. 
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1920-10-24 Keskisuomalainen 

Nyt odotetaan uutta vallankumousta Ve-
näjällä "luotettaviin lähteisiin" vedoten. 
Suomessa kerättiin sotatoimiin 1940-lu-
vulla vapaaehtoisilta kansalaisilta myös 
kultaa, sormuksia ja koruja, mutta ei ollut 
puhettakaan kultahampaista ja leuka-
luista. Tiukkaa rahantarvetta on ollut Ve-

näjällä. 

1920-10-25 Saarijärven Paavo 

 

https://yle.fi/aihe/klassinen/musiikin-syn-
tymäpäivä kalenteri: 
  "1920-luvun alkupuolella Hanna Granfelt 
oli uransa huipulla. Hän oli yksi aikansa 
kuuluisimmista ja juhlituimmista laulajat-
tarista.  
  Hän oli myös yksi niistä kaunottarista, 
joiden nimet yhdistettiin kenraali C. G. E. 
Mannerheimiin. Kun Hanna esiintyi Suo-
malaisessa Oopperassa, Mannerheim istui 
katsomossa. Väliajalla lavalle tuotujen 
kukkien joukosta erottui kori valkoisia 
ruusuja ja silkkinauhassa teksti: ”Valkoi-
selta kenraalilta”.  
  Hanna Granfeltin ja häntä 17 vuotta van-
hemman Mannerheimin rakkaussuhde 
kukoisti varsinkin Saksassa, missä paris-
kunta saattoi tapailla kaikessa rauhassa. 
Hanna oli pettynyt, kun suhde päättyi. 
  Syynä päättymiseen saattoi olla episodi 
hienoilla illalliskutsuilla. Alkoholia nautti-
nut Hanna oli ryhtynyt laukomaan totuuk-
sia muista läsnäolijoista, jolloin Manner-
heim oli todennut: -Mademoiselle Gran-
felt matkustaa kahdessa luokassa. Ääni on 
ensiluokkainen, mutta käytöstavat mat-

kustavat kolmannessa luokassa-." 

Cygneus Uliza eli Cygnaeuksenkatu. Vielä 
venäläinen kirjoitustyyli. K-S Museo 
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Jyväskylän Harjun näkötorni. K-S Museon 
kuva. 

1920-10-26 Työn Voima 

 

Päiviö Ollilaisen luokkakuva Puistokadun 
koulusta vuonna 1915. 

1920-10-26 Keskisuomalainen 

Laivaliikennettä jatkettiin aivan jäiden tu-
loon asti Päijänteelläkin. 
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MARRASKUU 1920 
1920-11-02 Keskisuomalainen 

Jälleen uusi sekatavaraliike kaupungissa, 
nyt yläkaupungin puolella. Keski-Suomen 
Kotiteollisuusyhdistyksen toimisto sijaitsi 
samassa rakennuksessa, samoin Hannes 
Launiainen avasi helmikuussa 1919 "Kan-
gas- ja Lyhyttavaraliikkeen". M.A. Mattila 

piti samassa osoitteessa kangaskauppaa. 

1920-11-02 Keskisuomalainen 

Todella kova tuomio ensikertaiselle var-
kaalle kahden huopahatun varastami-
sesta. Kaksi kuukautta vankeutta ja lisäksi 
vielä kansalaisluottamuksen menettämi-
nen kahden vuoden ajaksi. 

1920-11-06 Keskisuomalainen 

Pohjanmies on saanut Mieskuoro Sirkat 
nousuun, nyt jo nelisenkymmentä laula-

jaa kuorossa. 

Kauppatori oli kirkkopuiston rannanpuoli-
sella reunalla 

1920-11-07 Keskisuomalainen 

Jokisen myymälä sijaitsi nykyisen Tawas-
tinkulman kohdalla. 
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wordsense.eu/duffeli: "doffeli : doffeli 
(suomi) Substantiivi Duffelin vaihtoehtoi-
nen muoto"  
Runeberg.org: "Talvipalttokangas, raken-
teeltaan ns. vahvistettuja kankaita: pinta-
sidos joko palttina- tai toimikangassidos-
luonteinen; karvainen pinta saadaan lu-
jasti vanuttamalla ja nukittamalla." 

1920-11-08 Työn Voima 

Postinkulun kanssa on vaikeuksia ollut 
vuosisatoja, tämäkin tapaus oli odotettu, 
kielletty alkoholi (korpiroju) oli haluttua 
ainetta ja vaikutukset usein ongelmallisia. 

Parturi Ollilaisen toimitiloista Vapauden-

katu 57. 

1920-11-09 Keskisuomalainen 

Kauppias Mitro osti Jyväskylän ensimmäi-
sen auton vuonna 1905. Se oli 1-sylinteri-
nen 5 hv Oldsmobile  
Nyt etsitään hyvää käytettyä eli korkein-
taan 15 vuotta vanhaa ajoneuvoa ja te-
hoja huomattavasti enemmän kuin 5 hv. 

1920-11-09 Keskisuomalainen 

Nyt sitä saa. Sokeripula on poistumassa 
ainakin ensi kevääseen saakka. 5000 ton-
nia sokeria saapuu Jaavalta japanilaisella 

aluksella. 
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Vapaudenkadun 57, Ollilaisen olohuone 

1920-11-10 Keskisuomalainen 

Kalossit olivat normaalit jalkinesuojat 
1920-luvulla. Kaikki kenkäkaupat myivät 
niitä sekä miehille, naisille ja lapsille. Var-
maan olivat myös hinnakkaita, koska 
lehti-ilmoituksillakin etsittiin kadonneita. 

1920-11-10 Keskisuomalainen 

Säännöllinen vesiliikenne jatkui hyvinkin 
myöhään syksyisin, Suomi-laivakin siirtyi 
talvitelakalle Kuhmoisiin vasta marras-
kuun puolivälissä. 

1920-11-11 Keskisuomalainen 

Elintarvikelautakunta toimitti maidon 
myymälöihin ja siitä oli aika-ajoin kovakin 
puute, kuten Ksml:n juttu kertoo. 

1920-11-11 Keskisuomalainen 

Tampereen sankaripatsaan pystytys oli 
työväenliikkeen mielestä aatteen pettä-
mistä, jos yhdistyksen jäsenet olivat mu-
kana tässä työssä. Heistä tuli työväenliik-
keen pahimpia pettureita. 
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1920-11-12 Keskisuomalainen 

Suomalaiset merimiehet ovat keksineet 
uuden tuottavan tavan myydä suomalai-
sille maukasta vahvaa likööriä. Tukholman 
karkkikaupoista noudetaan esanssia, se-
koitetaan paloviinaan ja korkki kiinni. Uusi 

etiketti kylkeen ja siinä se oli. 5–6 kertai-
nen tuotto raakaan viinaan verrattuna. 
Kyllä suomalaiset osaavat. 

1920-11-15 Työn Voima 

Tämä on jo toinen julkinen anteeksi-
pyyntö työväenpuolueelle. Edellisellä 

 

Parturimestari Heikki Ollilainen oikealla, kuva parturiliikkeen odotustilasta 
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kerralla henkilö pyyteli anteeksi, että oli 
erehdyksessä ollut suojeluskunnassa, kyl-
läkin eronnut siitä huomattuaan erehdyk-

sensä. 

 

1920-11-16 Keskisuomalainen 

Ahvenanmaan kysymys oli ollut jo pitkään 
keskusteluissa, eli kuuluuko Ahvenanmaa 
Ruotsille vaiko Suomelle. Yllä oleva teksti 
kertoo valitettavan huonosta isänmaalli-
suudesta Ahvenanmaalla, vain alle 20 

prosenttia kutsutuista saapui palveluk-

seen. 

1920-11-16 Keskisuomalainen 

Niinpä, ainoastaan oman puolueen teat-
teriin sai liittyä vaikka "herraskoplan" te-

atterissa olisi ollut vapaana paikkoja. 

1920-11-17 Saarijärven Paavo 

Kauppias Mitrofanoff oli aktiivinen karja-
laispakolaisten auttamisessa, näitä ke-
räyksiä tehtiin Jyväskylässä katu kerral-
laan, nyt vuorossa Kauppakadun avustuk-
set. 

 



127 

 

1920-11-17 Työn Voima 

Wikipedia 2020: "hmiset ovat tehneet 
eläinten luusta monenlaisia työkaluja ku-
ten neuloja, koukkuja, sirppejä ja kaapi-
mia. Luu on voitu kovettaa tulella. Sarvi-
luu on ollut suosittu materiaali sen kovuu-
den ja kestävyyden ansiosta. Huiluja on 
tehty usein linnunluista. Luujauho on 

maaperän lannoitteena ja aiemmin myös 
kotieläinten kivennäisrehuna käytetty 

luista valmistettava jauhe." 

1920-11-17 Työn Voima 

Työn Voiman mielestä shakinpeluu oli 
herrasmuotiin kuluvaa. Samanlaisia pelejä 
olivat mm. korttipeli-, tappelu- ja juonti-

kilpailut, eli kaikki joutilaiden leikkejä. 

 

 

Ravintola Maakunta, G. Lauben lihaliike, Talviston vaatekauppa ja 
Rautaväri Oy. Kuva K-S Museo 
Kuva sota-ajalta, myymälöiden ikkunoissa puiset suojaukset, pari 
sotilasta seisomassa porttikongin kohdalla. 
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1920-11-17 Työn Voima 

Työväenyhdistys oli ankarana viinamäen 
miehille, henkilöt laitettiin syytteeseen vi-
rallisia kanavia pitkin ja pääsy huvitilai-

suuksiin kiellettiin. 

Kirkkopuistossa, taustalla Jyväskylän 
Säästöpankin ja KOP:n talot. Kuva K-S 
Museo 

1920-11-22 Työn Voima 

Kuluttajat, antakaa musertava isku yksi-
tyiselle liiketoiminnalle, näin Osuus-
kauppa Mäki-Matti mainosti myymä-

läänsä asiakkaille. 

1920-11-19 Keskisuomalainen 

Emil Jokinen myi talonsa Muuramesta ja 
osti samana päivänä kaupungista tontin ja 
talon Vaasankadulta. Täällä Jokinen jatkoi 
kauppiaana. 

1920-11-19 Keskisuomalainen 
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1920-11-23 Keskisuomalainen 

Aika tyly arvostelu Felix Ojasen näytte-
lystä ja töiden laadusta. Tästä arvoste-
lusta tulikin muissa lehdissä komment-
teja. 
 Felix Ojanen maalasi mm. Puistokatu 
21:n päätyseinään hienon Goodyearin 

rengasmainoksen vuonna 1930. 

1920-11-23 Työn Voima 

Jälleen Vehniän kartanon mailta löytyi vii-
natehdas, kartanon tilukset olivat laajat, 
joten alueelle mahtui useitakin tehtaili-

joita. 

1920-11-26 Keskisuomalainen 
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JOULUKUU 1920 

Parturimestari Ollilainen takavasemmalla, 

kuva vapaudenkatu 57 pihassa. 

1920-12-01 Saarijärven Paavo 

Rauha Hirvinen (Vehniän kartanon tyttä-
riä) piti suosittua ruokalaa Heikki Ollilai-

sen talossa useita vuosia. 

1920-12-01 Keskisuomalainen 

 

1920-12-02 Työn Voima 

Aika tiukkaa tekstiä. Porvaristo tappanut, 
rääkännyt ja kiduttanut kansalaisia??? 
Nyt niistä pääsee eroon, kun valitsee oi-
kein kunnallisvaaleissa. 

1920-12-03 Keskisuomalainen 

Näin tämä kaupunkimme vain kasvaa, nyt 

jo yli 6000 asukasta. 
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 1920-12-03 Työn Voima 

Tärkeä viesti porvarinaisten palvelijatta-
rille; älä äänestä porvareita. 

1920-12-04 Työn Voima 

Kirjoitusmatot olivat kirjoituspöydillä pi-
dettäviä liinoja, siis kankaasta valmistet-
tuja. Myöhemmin näihin alustojen valmis-
tukseen käytettiin mm. nahkaa. 

1920-12-04 Keskisuomalainen 

 

Kuva vuodelta 1948, Rantapuisto, ei enää 
Rantapaviljonkia, pelkkä puisto ja muis-

tot. K-S Museo. 

1920-12-04 Työn Voima 

Missähän vaalitarkkailijat olivat, kun por-
varit olivat ajattaneet ajureilla vanhoja, 
sairaita ja harhaanjohdettuja työläisiä 

vaaliuurnille äänestämään porvareita. 

1920-12-05 Keskisuomalainen 
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1920-12-05 Keskisuomalainen 

Nyt on Keskisuomalaisen taidearvostelija 
ylenpalttisen kehuva Jonas Heiskan tai-
teesta. 

1920-12-05 Työn Voima 

 

1920-12-05 Keskisuomalainen 

Tupakkatehdas on keksinyt hienoja nimiä 
savukkeilleen, Valio ja Rauha. Oikeaa jou-
lurauhaa saa Rauha-savukkeilla.... 

1920-12-06 Keskisuomalainen 
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Taiteilija Kerttu Wanteen muistokuva 

kauppias Päiviö Ollilaiselle 11.11.1947. 

1920-12-07 Keskisuomalainen 

1920-12-12 Saarijärven Paavo 

Taidenäyttelyitä kaupungissa oli useita 
peräkkäin. Heiskan näyttely loppuu ja ti-
lalle tulee Urho Lehtisen näyttely. 
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1920-12-14 Keskisuomalainen 

Chaplin oli maailman tunnetuimpia näyt-
telijöitä, avioerojen hinta kuuluisuuksilla 
oli hurjan korkea, tämäkin 150.000 dolla-
ria. 
Wikipedia 2020: "Ensimmäisen avioliit-
tonsa Chaplin solmi vuonna 1918 17-vuo-
tiaan näyttelijän Mildred Harrisin kanssa, 
joka kertoi odottavansa hänelle lasta. 
Raskaus ei ollut totta.  
Vuonna 1924 Chaplin avioitui 16-vuotiaan 
näyttelijä Lita Greyn kanssa. Grey oli 12-
vuotiaana esiintynyt elokuvassa Chaplinin 
poika." 

1920-12-14 Keskisuomalainen 

 

Heimo Hait on konsertti Jyväskylässä 
28.09.1948, järjestäjänä kauppias Päiviö 
Ollilainen. Taiteilija jätti muistoksi omis-
tuskirjoituksella varustetun valokuvan. 
Wikipedia 2020: "Heimo Verneri Haitto 
(22. toukokuuta 1925 Viipuri - 9. kesä-
kuuta 1999 Marbella, Espanja) oli suoma-
lainen viulutaiteilija ja lapsitähti." 

1920-12-14 Keskisuomalainen 

Ruthin leipomo vei fiksusti lehden toimi-
tukseen maistiaisia, sai näin ilmaista mai-
nosta tuotteestaan. 
Wikipedia 2020: "Näkkileipä on alun perin 
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pohjoismaalainen kova leipätyyppi, joka 
leivotaan yleensä täysjyvärukiista veteen. 
Ruisnäkkileipää paistetaan korkeassa läm-
pötilassa (250 °C) muutama minuutti. 
Näkkileipä on tyypillinen länsisuomalai-
nen leipä. Armeijat ja koulut käyttävät 
paljon näkkileipää, koska se säilyy hyvin ja 
on keveytensä ja muotonsa ansiosta help-
poa kuljettaa. Talvi- ja jatkosodan aikana 
Suomessa lotat valmistivat sitä armeijan 
käyttöön. Armeijan näkkileipää kutsutaan 
nimellä vaneri tai vanikka." 

1920-12-14 Saarijärven Paavo 

Kokkosen Paperikauppa toimi Kilpisenka-
dulla KOP:n talossa, oli aikanaan yleisin 

lippujen välittäjä kaupungissa. 

 

 

1920-12-15 Keskisuomalainen 

Wikipedia 2020: "Viljo Eino "Ville" Ritola 
(18. tammikuuta 1896 Peräseinäjoki - 24. 
huhtikuuta 1982 Helsinki) oli suomalainen 
kestävyysjuoksija. Hän voitti Pariisin 
olympialaisissa 1924 ennätykselliset kuusi 
mitalia. Kukaan muu suomalainen ei ole 
yltänyt yhtä moneen mitaliin yksissä 
olympialaisissa, eikä kukaan yleisurheilija 
ole yksissä olympialaisissa saavuttanut 
useampia mitaleita. Ritola oli yksi "Lentä-
vistä suomalaisista" Paavo Nurmen ja 
Hannes Kolehmaisen ohella." 

Torikadun (Gummeruksenkadun) ylä-
päästä nousi harjulle hienot Neron-por-
taat. K-S Museon kuva 
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Elokuvateatteri Opiksi ja Huviksi. Torika-
dun (Gummeruksenkadun) ja Kauppaka-
dun kulma. Kuva K-S Museo 

1920-12-17 Keskisuomalainen 

Muuramen kirkko valmistui vuonna 1929 
Alvar Aallon piirustusten mukaan. Muura-
men kirkko on ensimmäinen arkkitehti Al-
var Aallon luonnosten mukaan toteutu-
neista kirkkorakennuksista. 

1920-12-17 Keskisuomalainen 

Sanitas Kivennäisvesitehdas toimi Puisto-
katu 1:ssä. Oletettavasti Joulu-oluessa ei 
ollut paljoa alkoholia, koska voimassa oli 
vielä kieltolaki. 

1920-12-18 Saarijärven Paavo 

Porilainen lääkäri kirjoitteli spriireseptejä, 
kuukaudessa raapustanut 2000 reseptiä. 
Kaupungin asukkaat olivat varmaan pa-
rantuneet monista vaivoista spriin avulla. 

1920-12-18 Työn Voima 

Työn Voima käytti nimitystä "hajuvero" 
uudesta verosta joka koski parfyymejä. 
Muissa lehdissä uutinen oli asiallisesti kir-

joitettu. 

1920-12-19 Keskisuomalainen 
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Joulupata on Pelastusarmeijan joka joulu 
jo yli sadan vuoden ajan järjestämä keräys 
vähävaraisten hyväksi. Pelastusarmeijan 
henkilöstö ja vapaaehtoiset päivystävät 
patojen kanssa vilkkailla paikoilla ottaen 
vastaan raha- ja tavaralahjoituksia. 
Suomessa joulupadat pystytettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1906. 

1920-12-19 Keskisuomalainen 

Einar Keilanin liike oli pitkäaikainen, hyvin 
suosittu liike kaupungissa. Keilanin 

kultasepänliike sijaitsi Kauppakadulla 

KOP:n talossa. 

Joulukortti rintamalta 1942, lähettäjä Päi-
viö Ollilainen. 
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1920-12-20 Työn Voima 

Porttikiellon saaneiden nimet julkaistiin 
lehdissä. Näin kaikki näkivät, ketkä olivat 
kaupungin "häiriköitä". 

1920-12-21 Keskisuomalainen 

Uutinen kaupungissa vuosittain olevasta 
markkinatapahtumasta sisälsi lähinnä tie-
toja juopuneiden ja häiriköiden toimin-
nasta. 

1920-12-21 Saarijärven Paavo 

Lehdet käyttivät välillä toisten lehtien te-
kimiä uutisaineistoja ja siitä nousi silloin 
tällöin pientä kinaa. 
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1920-12-22 Saarijärven Paavo 

 

Wikipedia 2020: "Ensimmäinen Suomen 
Kuvalehti-nimeä käyttänyt lehti ilmestyi 
vuosina 1873–1880 ja toinen vuonna 
1894. 
Nykyinen Suomen Kuvalehti aloitti ilmes-
tymisensä vuonna 1916, ja siihen yhdistyi 
Kansan Kuvalehti vuonna 1934. Ensim-
mäisenä päätoimittajana vuonna 1916 
toimi Matti Kivekäs, joka sai myöhemmin 
surmansa Suomen sisällissodassa valkois-

ten puolella." 

1920-12-24 Työn Voima 

Wikipedia 2020: "Tapaninpäivän perintei-
siin kuuluu tapaninajelu, mieluiten hevo-
sella. Hevosia opetettiin juoksemaan ja 
ajeltiin kylillä hupailemassa. Iloiset reki-
retket tehtiin joukolla ja joulun hiljaisen 
hartaan tunnelman jälkeen nuoriso ja 
vanhempikin väki huristeli innoissaan ky-
länraitteja. Hevoset, rekiajelut ja ravit 
ovat kuuluneet ja kuuluvat jossain määrin 
yhä tapaninpäivään. Kaikenlainen huvit-
telu ja toisten tapaaminen, tanssit ja ky-
läilyt, olivat sopivaa ohjelmaa hartaim-
pien joulunpyhien jälkeen." 

 

 

1920-12-30 Keskisuomalainen 

Suomeen unitauti tuli syksyllä 1920 ja en-
simmäiset tautitapaukset olivat loka- 
marraskuussa Helsingissä. Sieltä sairaus 
levisi nopeasti myös muualle maahan. 
Tauti hävisi aika nopeasti Suomesta. 

1920-12-30 Keskisuomalainen 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan Suomen väkiluku oli vuonna 2020 
heinäkuun lopussa 5.530.706 henkeä. 

 

 

 

 



140 

 

1920-12-31 Keskisuomalainen 

Elokuvatarjonta oli Jyväskylässä monipuo-
linen. Asukkaitahan oli vain n. 6000 ja 
useat teatterit tarjosivat elämyksiä ihmi-
sille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920-12-31 Keskisuomalainen 

Keskisuomalaisen juttusarjasta leike, par-
turimestari Ollilaisen uusittu liike oli kut-
sunut toimittajia tutustumaan toimin-

taan. 
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1920-12-31 Työn Voima 

Minkähän takia moni työväenluokkainen 
tilasi porvarillisia lehtiä? Siitähän tehtiin 
loppu, eihän työläiset saaneet tutustua 

porvalliseen elämään. 

 

 

 

Joulunviettoa Heikki Ollilaisen asunnossa 

vuonna 1921. 

 

Palokunnanmäki, hieno auto ja tietysti ko-
meat ihmiset 

 

 

 

Kunnallistalo. Valokuvaamo Päijänne. 
Keski-Suomen Museo 
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Jyväskylän kaupunkiliikenteen ensimmäinen 
reitti oli Vaajakoski-Jyväskylä. Liikennöinnin 
aloittivat vuonna 1925 Akseli Jaakkola ja 
Toivo Rikkinen. 
1926 asennettiin autoon myös ketjut, joten 
talviliikennekin sujui. Kuva Päiviö Ollilainen 

Tyylikkäät henkilöt Suojatalon kahvilan 
rappusilla Kilpisenkadulla. 

 

 

 

 


