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KAUPPAKIRJAPAINO OY HELSINKI 1981

Lukijalle
Tämä nyt julkaistu Pamaus-Seuran 90-vuotishistorizkki käsittää vuodet
1961-1980 ja liittyy siten täydennysosana azkaisemmin ilmestyneisiin seuran
50-, 65- ja 10-vuotistoimintaa käsitteleviin teoksiin.
Kirjaan on talletettu tietoja seuran "virallisesta" toiminnasta, johon sisältyy
m. m. luettelo seuran kokouksissa pidetyistä esitelmistä, numerolliset tiedot seu
ran sekä sen hallinnassa olevien rahastojen taloudellisesta asemasta ja sen kehi
tyksestä, selvitys seuran saamista lahjoituksista sekä myönnetyiJtä apurahoista
kuin myös selonteko seuran toimihenkilöistä viimeisen kahdenkymmenen vuo
den aikana.
Edelleen on kirjaan muistiinmerkitty selostukset seuran 80- ja 90-vuotismerk
kipäivistä sekä niissä pidetyt juhlaesitelmät. Samoin on mukaanotettu eräitä
seuran kuukausikokouksissa pidettyjä esitelmiä, joista on ollut arkistossa jäljen
nöskappaleet sekä julkaistu pari muutakin esitelmää tai artzkkelia, joilla voi olla
mielenkiintoa seuran jäsenzJle.
Julkaisuun sisältyy myöskin kertomukset Pamauksen vv. 1961-1980 tekemis
tä retkeilyistä. Kun ne perustuvat aikanaan tehtyihin pzkaisiin muistiinpanoi
hin, saattaa joku selostuksissa esiintyvä historiallinen tai muu vuosilukll poiket.;
totuudesta ja käyntikohteiden teknillisten selostustenkin kohdalla voi olla epJ
tarkkuuksia. Tämä lienee kuitenkin kirjoittajalle anteeksiannettavaa, koska P:iJ
tarkoituksena on ollut palauttaa mieliin ne paikkakunnat ja tutustumiskohtt'd
niissä, missä pamaukselaiset ovat kertomuskautena vierailleet.
Kirjan loppuun on monien jäsenten toivomuksesta painettu seuran nykY/'l't
säännöt sekä' luettelo seuran jäsenistä joulukuun 31. päivänä 1980.
Ka/lko KOI'.IJill

Pamaus- Seura 80 vuotta
1 3 . 0 1 . 1 97 1 .
Merkkipäivää vietettiin juhlakokouksessa Hotelli Helsingin juhlakerroksessa
tammikuun 1 5 . päivänä 1 97 1 , jossa oli mukana 94 juhlapukuista seuran jäsentä
ja kutsu vierasta.
Juhlan ohjelma oli seuraava:
Puheenjohtaja Arno Tuurnan tervehdyssanat
Pankinjohtaja Simo Kärävän juhlaesitelmä aiheesta " Yritystoiminnan muut
tuvat ehdot" .
Seuran sihteeri Kauko Kovasin esitti Pamaus-Seuran historiikin kuljetulta 80
vuodelta.
Illan musiikkiohjelmasta vastasivat Mikko v. Deringer' in trio sekä Ami Loven
lauluesityksillään.
Kutsuvieraina juhlakokouksessa olivat läsnä Helsingin Suomalainen Klubi
(professori T.R. Verkkola) , Handelsgillet i Wiborg (pankinjohtaja Erik
Witting) , Karjalan Liitto r.y. (varatuomari Simo Härkönen) ja Pääkaupungin
Karjalaiset r. y. (taloustirehtööri Jussi Pyy) .
Juhlatilaisuudessa sai seura vastaanottaa lahjoituksena Kansallis-Osake
Pankilta pankinjohtaja Simo Kärävän ojentamana mk 2 . 000,- sekä Pohjois
maiden Yhdyspankki Oy: ltä pankinjohtaja Kalevi Tillin ojentamana mk
1 . 000 , - . Lisäksi saatiin juhlaan ilmoitus , että talousneuvos ja rouva August
Honkanen tulevat luovuttamaan seuralle mk 1 . 000,- sen toiminnan tukemi
seen . Edelleen luovutti merkonomi Leo Mellais seuralle Viipurin Keisarinkatua
ja sen varrella olevaa vanhaa rakennusta esittävän taulun. Professori T.R. Verk
kola esitti läsnäolleiden kutsuvieraiden kiitokset juhlasta ja pöydän antimista se
kä julkitoi samalla Helsingin Suomalaisen Klubin tervehdyksen merkkipäivän
viettäjälIe. Adressein ja sähkein muistivat juhlivaa Paumaus- Seuraa seuraavat
yhteisöt ja yksityiset henkilöt:
Handelsgillet i Wiborg r.f.
Karjalan Liitto r. y.
Liikesivistysrahaston hallitus
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Normaalikauppaoppilaitos
William ja Ester Otsakorven Säätiö
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura
Viipurin Teknillinen Klubi
Karjalaiset Yrittäjät
Oy Starckjohann & Co Ab: n isännistö
Eläkevakuutus-Oy Ilmarinen
Leipomotuote Oy
Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö
Marita ja August Honkanen
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Peter Starckjohann
Antti Kiikka
Tauno Hämäläinen
Lasse Hyvärinen
Kauko Himanen
Veikko Paasio
M. K. Stewen
Väinö Virtaneva
] oonas Pelkonen
Esittäessään Pamaus-Seuran historiikin ilmoitti seuran sihteeri seuran johto
kunnan päättäneen jakaa merkkipäivänsä kunniaksi apurahoja yhteensä mk.
1 5 . 000 , - . Apurahat otettiin allamainituista seuran hallinnassa olevista rahas
toista ja olivat niiden vastaanottajina seuraavien oppilaitosten oppilaat:
Pyöreän Tornin Rahasto :
Helsingin Teknillinen Korkeakoulu
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu
Helsingin Teknillinen Oppilaitos
Helsingin Teknillinen Koulu
Pamauksen Liikesivistysrahasto :
Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Normaali
kauppaoppilaitos
Lahden Kauppaoppilaitos
Kotkan Kauppaoppilaitos
Helsingin Yliopisto / valtiotieteellinen
tiedekunta
Yhteensä
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500,2 . 500,1 . 600 ,1 .400 ,-

6 . 000,-

3 . 000,2 . 100,2 . 250,1 . 200 ,4 5 0 ,mk

9 . 000,1 5 . 000 ,-

ARNO TUURNA

Avajaissanat Pamaus-Seuran 80-vuotisjuhlatilaisuudessa 1 5 . 0 1 . 1971 Hotelli
Helsingin juhlahuoneistossa.
Karjala, kunniakas oli tehtäväs rajalla seistä,
pyykkinä historian, hintana taistelujen ,
ei sua kirkkahampaa ole elämäntunnusta toista,
kykenit kasvattamaan uskoa huomenehen,
Et ole meille sä vain sukupolvien elämän summa,
sama sä eellehen oot, polvien tulevitten .
Karjala, taistojen maa, tämä kansamme kohtalon vaaka,
voimamme lähteenä on, toivomme tähtenä myös. -

Kunnioitetut Kutsuvieraat, Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain
Seura Pamaus r.y:n jäsenet.
Olemme Karjalassa saaneet kokea elämän kaikkineen, sen rakentavan rauhan,
mutta myös tuhon ja turman . Usein on tuntunut kuin olisimme siirtyneet aimo
askeleen historiassa taaksepäin. Usein olemme saaneet aloittaa siitä, mistä joku
toinen meitä ennen elänyt, on aloittanut. Ja historia on meille opettanut, miten
tämä toinen on vaikeutensa voittanut: raivannut ja rakentanut sen , minkä sota
on tuhonnut, ja turmellut. Miten onkaan tämä historian opetus ollut omiaan
antamaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Yhteistä näille kaikille on eri ai
koina ollut, ettemme vapaaehtoisesti ole luopuneet oikeuksistamme, emmekä
vaaksastakaan tätä maata, vaan uskollisesti olemme puolustaneet näitä arvoja
hamaan henkeen ja vereen asti.
Tunnettu historioitsija ja aktivisti Eirik Hornborg on talvisodan 20-vuotis
päivänä sanonut: rauha oli raskas, raskaampi kuin mitä optimismissamme olimYllä' oleva kuva Arno Tuurnasta on Teemu Kunnaksen piirtämä erään kuukausikokouksen aikana.
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me odottaneet. Mutta tämän rauhan toinen vaihtoehto ei ollut voitto vaan peri
kato. Talvisota ei päättynyt ajateltavissa olevan käyrän alimmassa pisteessä vaan
ylimmässä. Siksi ei merkitsekään maaliskuun 1 3 . päivä 1 940 tappion muistoa
vaan ihmeellisen pelastuksen muistoa.
Olemme läheltä myötäeläneet miten Karjala taisteli ja miten sen puolesta
taisteltiin. Olemme omakohtaisesti kokeneet, miten yhteys muun Suomen kan
san kanssa meille karjalaisille merkitsi enemmän kuin koti ja kotikontu . Olem
me kyenneet muuttamaan menetykset voimaksemme. Karjala henkisessä mie
lessä ei ole kuollut. Karjalaisuus mitä moninaisimmassa muodossa elää edelleen
kin keskellämme . Karjalan heimolla on kyky itse lääkitä itsensä, tervehtyä
omain kättensä töistä, koota voimia omasta takaa, iskeä ja innostua omain isku
jensa tuloksista. Karjalaisissa on alkuvoimaa, itämis- ja j uurtumiskykyä muuttu
neissakin olosuhteissa. Karjalaiset ovat luottamuksessa lujia, vastatuulessa hellit
tämättömiä . Karjala on ollut elämämme astinlauta, se pohja ja perusta, jolta
olemme ponnistaneet elämän tiehen ja työhön - vaarallinen paikka, vastuun
paikka, mutta kunnian paikka vertaa vailla.
Karjala on vieläkin näkymätön näyttämö , jolla osamme tässä elämässä etenee.
Henkiset silmämme näkevät kaiken tämän todellisuuspohjaisena. Pienin ja vaa
timattomin joukossamme voi osoittautua karjalaisen hengen ylimykseksi. Kan
namme sydämissämme Karjalaa.
Tiemme on tähditetty. Kärsimykset ovat koituneet kirkastukseksemme. On
suurta Suomenmaassa olla karjalainen.
Vanhempi polvi, joka on saanut kokea kehityksen Karjalassa 1920- 1 930 lu
vulla, voi todeta, että Karjalan sivistyksellinen ja taloudellinen nousu suurelta
osalta oli määrätietoisen rajaseutupolitiikan tulosta. Maakunta - ja kuntainlii
tot, maanviljelys- ja maatalousseurat, mamayhdistykset ja maatalousnaiset ,
nuorisoseurat, kansanopisto- j a osakuntaväki, ammatti- ja työväenyhdistykset,
voimistelu- ja urheilu piirit, suojeluskunta- ja lottajärjestöt , eräitä keskeisiä toi
mintaryhmiä mainitakseni, muodostavat yhteisen rintaman rajaseututyön tuke
miseksi ja kehittämiseksi.
Vaikka emme väitä, että tämä Karjalan sisäinen j a ulkonainen kasvu ja kehitys
oli yksinomaan rajaseutupolitiikan tulosta, on meidän kuitenkin oikeus koros
taa, että rajaseutupolitiikan syntysanoihin sisältyi vakava valtakunnallinen kä
denojennus Karjalalle, kädenojennus, joka tavoitti koko Karjalan heimoa, mut
ta ennen kaikkea sen opiskelevaa nuorisoa. Se merkitsi valtakunnallista
kokonais-näkemystä. Se oli herätyshuuto , joka kokosi laajalla rintamalla herätys
työhön . Rajaseutua rakennettiin ja kehitettiin . Rajan kansa oli vakaa isänmaalli
suudessansa.
Mutta tuli sota. Menetimme Karjalan ja kaiken mitä siihen sisältyi. Emme ky
kene laskemaan menetystemme lukua, mutta historia osoittaa, että olemme
kyenneet monessa suhteessa muuttamaan menetykset voimaksemme. Uusi raja
seutu on rakkautemme uusi kohde.
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Tässä yhteydessä pieni esimerkki yhteistunnon voimasta:
Jatkosodan aikana käytiin Tanskan kanssa kauppaneuvotteluja voin ostamiseksi
Suomeen . Neuvottelut olivat vaikeat ja sitkeät eikä kaupoista näyttänyt tulevan
tulosta. Neuvottelijat olivat Viipurin kaupungin vieraina ja sain rintamakuoron
laulamaan heille järjestettyyn vaatimattomaan tilaisuuteen. Kelpasi sitä laulua
kuunnella. Esityksen päätyttyä tanskalaiset vieraat ilmoittivat kuorolaisille, että
he halusivat lahjoittaa miehille hyvästä laulusta kiitokseksi jotakin . Laulajat
neuvottelivat keskenään , sitten kuoron johtaja sanoi vieraille vaatimattomalla
karkealla ruotsinkielellään : " emme me itsellemme halua mitään , mutta lähettä
kää kotirintamalle voita. " Laulajien miehekäs ja epäitsekäs asenne tehosi, sillä
toden totta , jonkun ajan kuluttua voita tuli. Mitä ei saatu puheella, saatiin lau
lulla.
Se yhteistunto , joka Karjalassa täytti mielet, on uusissa oloissa yhteisen kohta
lon tunnossa yhäkin syventynyt. Tällaisina tulkkeinä meillä on velvoittava tehtä
vä . Meidän on kyettävä näkemään kokonaisuus . Nousevasta polvesta riippuu
työn ja kasvun tulos . Tunnustähtenämme olkoon kotokarjalainen sitkeys, sam
mumaton tulevaisuuden toive ja yhteenkuuluvaisuuden tunnon yhäti kasvava
voima. Uskon ja toivon tiellä ei ole voittamattomia esteitä.
Elähdyttäköön juhlamieli meitä kaikkia.
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Pamaus-Seuran johtokunta suoritti 90-vuotismerkkipäivänsä johdosta 28. 1 1 .
1980 kunnianosoitukset Hietaniemen hautausmaxlla.

- Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkdlä.

- Sankan'vainaJien muistomerkdlä.

LII.·
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- sekä Suomen Marsalkka Mannerheimin muistomerkz!lä.
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Pamaus-Seuran 90-vuotistoiminnan johdosta Hotelli Helsingin juhlakerroksessa
28. 1 1 . 1980 pidetty tervehdysten vastaanottotilaisuus.

Kansallis-Osake-Pankin puolesta esittivät onnittelut Pääjohtajan varamies Simo Käräväja pankin
johtaja Jorma Lakkonen ojentaen samalla seuralle 5.000 markan lahjoituksen.
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Karjalan Liitto r.y:n onnittelut muistolahjan kera esittivät Pääjohtaja Urho Kähönen ja toimin
nanjohtaja Paavo Suoninen.

Vzipunlaisen Osakunnan edustajina esittivät kirjalahjan kera onnittelutJukka Soisalon-Soininen,
Antia Peltonen ja Jouko Lehtovirta.

Karjalan Kirjapaino Oy:n onnittelut esittivät varatuoman' Risto Piepponen ja toimittaja Pentti
Rousku.
14

Pamaus- Seuran 90-vuotisjuhla
Merkkipäivän vietto aloitettiin 2 8 . 1 1 . 1 980 klo 1 0 . 4 5 , jolloin seuran johtokunta
suoritti kunniakäynnit Karjalaan jääneiden vainajien sekä Sankarivainajien ja
Suomen Marsalkka Mannerheimin muistomerkeillä laskien jokaiselle kukkalait
teen.
Samana päivänä klo 1 2 piti Hotelli Helsingin juhlakerroksessa olla tiedotusti
laisuus sanomalehdistölle, mutta se kuivui kokoon par-aikaa meneillä olleen sa
nomalehtimiesten lakon takia. Sanomalehdiltä toivottu julkisuus seuran merk
kipäivästä jäi näin ollen saamatta. Karjala-lehteen tuli kuitenkin myöhemmin
laaja selostus seurasta, sen toiminnasta sekä merkkipäivästä .
Klo 1 3 alkoi Hotelli Helsingissä pari tuntia kestänyt tervehdysten vastaanotto
ja coctailtilaisuus. Seuraa muisti tuona aikana n. 60 seuran ystävää, veljesseuraa
ja liikelaitosta.
Lahjoitusten yhteydessä tulee vielä esille Kansallis-Osake-Pankilta saatu mk
5 . 000,- suuruinen lahjoitus, jolla pankki jälleen kerran muisti seuraa.
Mitalinsa luovuttivat seuralle Suomen Yhdyspankki Oy ja Helsingin Suoma
lainen Klubi.
Kirjalahjoin onnittelivat Pamausta Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura,
Lappeenrannan kaupunki, Viip,urilainen Osakunta, Karjalan Liitto , Viipurin
Taloudellinen Korkeakouluseura, Torkkelin Säätiö ja Veikko Paasio. Vieraskir
jan omistuskirjoituksineen ojensi Pääkaupungin Karjalaiset.
Yhtiönsä standartin luovutti Vakiopaine Oy.
Kukkaistervehdyksin muistivat seuraamme Heikki Kaksonen, Viipuri-Yh
distys ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .
Adressein j a sähkein onnittelivat merkkipäiväänsä viettävää Torkkelin Kilta,
Viipurin Reipas, Mauri Kesävaara, Viipuri-Museon Säätiö , Karjalaisen Kulttuu
rin Edistämissäätiö , Heimolehti Karjala, Tukkukauppojen Oy, Lappeenrannan
Teknillinen Korkeakoulu, Viipurin Teknillinen Klubi, Helkama-yhtiöt, Suo
men Tukkukauppojen Liitto , Karjalan Liitto ja Handelsgillet i Wiborg.
Lienee todettava, että sanomalehtien ilmestymisen puuttumisesta huolimatta
oli seuran merkkipäivänään osakseen saama huomio tyydyttävä.
Pamaus-päivänä , 30. 1 1 . 1 980, seuran varsinaisen marraskuun kokouksen tul
tua pidetyksi, aloitettiin varsinainen j uhlakokous illallisineen klo 19 Hotelli Hel
singin juhlakerroksessa.
Puheenjohtaja Reino Jokilehto toivotti sekä kutsuvieraat että oman väen , seu
ran jäsenet, joita oli läsnä yhteensä 9 8 , tervetulleiksi juhlakokoukseen kosketel
Ien sanoissaan lyhyesti seuran historiaa ja sen toimintaa kuljetun 90 vuoden ai
kana.
15

Vuorineuvos Veikko Vainion juhlaesitelmän aiheena oli " Metsätalouden ja
metsäteollisuuden näkymät" .
Sihteeri-varainhoitaja Kauko Kovasin esitti seuran historiikin kuluneelta 90vuoden taipaleelta sekä ilmoitti lopuksi seuran merkkipäivänsä kunniaksi suorit
tamasta apurahojen j aosta mainiten niiden oppilaitosten tai henkilöiden nimet,
jotka olivat tulleet osallisiksi yhteensä mk 90.000,- suuruisesta apurahamääräs
tä.
Handelsgillet i Wiborg' in puheenjohtaja Tor Gräsbäck kiitti vieraiden puo
lesta kutsusta saapua tähän juhlakokoukseen sekä pöydän antimista. Karjalais
seurojen puolesta esitti kiitokset Karjala Liiton puheenjohtaja Urho Kähönen to
deten samalla sen hyvän yhteistoiminnan, mikä liiton ja Pamauksen välillä val
litsee , toivottaen lopuksi Pamaus Seuralle jatkuvaa menestystä toiminnassaan .
Tilaisuuden aikana huolehti kapellimestari Usko Aron johtama trio läsnäoli
joita viihdyttävästä musiikista.
Voitaneen yhtyä lopuksi erään kursuvieraan esittämään lausumaan , että juh
latilaisuus oli mukana olleille arvokas j a mieliinjäävä tapaus - ja varmasti myös
kin Pamauksen historiassa muiden seuran merkkipäiväjuhlien joukossa. Sitä to
distaa myöskin Pamauksen juhlien jälkeisen kuukausikokouksen pöytäkirjaan
jäsenten ehdotuksesta tehty merkintä: yksimielinen kiitos jäsenten puolelta joh
tokunnalle erinomaisesti järjestetystä ja hoidetusta 90-vuotisjuhlasta.

16

Kuvasatoa Pamaus-Seuran juhlaillallisilta 30. 1 1 . 1980 Hotelli Helsingin juhla
kerroksessa.
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REINO JOKILEHTO
Avajaissanat Pamaus-Seuran 90-vuotisjuhlatilaisuudessa 30. 1 1 . 1980 Hotelli
Helsingin juhlahuoneistossa.

Kunnioitetut kutsuvieraat. Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain
Seura Pamauksen jäsenet.
Minulla on mielihyvä tänään seuramme 90-vuotisen toiminnan merkeissä Teitä
tervehtiä ja toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleiksi juhlaamme. Pamaus on
piirtynyt Viipurin taloudellisen yhteistyön ja -toiminnan tiellä eräänä sen eläh
dyttävänä ilmauksena. Yhteiset työn tulokset yhdistävät meitä. Yhteiset muis
tot tasoittavat tulevaakin taivaltamme. - Olemme Karjalassa saaneet kokea elä
män moninaisena, sen rakentavan rauhan , mutta myös tuhon ja turman. Usein
olemme saaneet aloittaa siitä, mistä joku toinen meitä ennen elänyt, on aloitta
nut. Ja historia on meille opettanut, miten tämä toinen on vaikeutensa voitta
nut: raivannut ja rakentanut sen, minkä sota on tuhonnut ja turmellut. Miten
onkaan tämä historian opetus ollut omiaan antamaan uskoa ja luottamusta tule
vaisuuteen. Yhteistä näille kaikille on eri aikoina ollut, ettemme vapaaehtoisesti
ole luopuneet oikeuksistamme, emmekä tuumastakaan tätä maata, vaan uskolli
sesti olemme puolustaneet näitä arvoja hamaan henkeen ja vereen asti. - Tun
nuksenamme on ollut: etuvartiokykyinen Karjala, sen painopisteenä oma vanha
Viipuri.
Viipurin historia puhuu meille omaa velvoittavaa kieltään. Tiedämme itsekin
tekevämme historiaa. Niinkuin puu, joka on juurtunut vanhan vallin tukimuu
riin ja siitä imee kasvunsa voiman , niin ammennamme mekin tulevaisuuden us19

koa j a voimaa siitä kohtalonyhteydestä, joka on kutoutunut menneiden suku
polvien ja meidän välillemme. On kuin Viipurin vuosisataiset sankarihahmot
kulkisivat keskellämme puolustussotiemme sankareina. - Olemme läheltä
myötäeläneet miten Karjala taisteli ja miten sen puolesta taisteltiin. Olemme
kyenneet muuttamaan menetykset voimaksemme . Karjala henkisessä mielessä
ei ole kuollut. Karjalaisuus mitä moninaisimmassa muodossa elää edelleenkin
keskellämme . Karjalaisissa on alkuvoimaa, itämis- ja juurtumiskykyä muuttu
neissakin olosuhteissa. Karjalaiset ovat luottamuksessa lujia, vastatuulessa hellit
tämättömiä . Karjala on ollut elämämme astinlauta, se pohja ja perusta, jolta
olemme ponnistaneet elämän tiehen ja työhön - vaarallinen paikka, mutta
kunnian paikka vertaa vailla. Karjala on vieläkin näkymätön näyttämö , j olla
osamme tässä elämässä etenee. Henkiset silmämme näkevät kaiken tämän todel
lisuuspohjaisena. Kannamme sydämissämme Karjalaa. - Viipuria on sanottu
erääksi Hansaliiton tärkeimmäksi kauppapaikaksi Pohjoismaissa. Eräinä vuosi
na, kuten 1 5 5 8 ja 1 5 59 Viipurin kauppa kohosi korkeammalle kuin koskaan en
nen . 1 640-luvulla Viipuri oli ehdottomasti Suomen ensimmäinen kaupunki.
Pietari Suuren vuonna 1 7 1 0 vallattua Viipurin , hän samalla ehdytti ne taloudel
lisen edistyksen lähteet, jotka olivat voimistaneet edellisen valtakauden. 1 800luvun puolimaissa tapahtui täydellinen käänne Viipurin merkityksessä kauppa
kaupunkina. Viipuri, jonka toiminta-alaa vuosisadan kuluessa erilaiset tekijät
olivat rajoittamistaan rajoittaneet, sai Saimaan kanavan avaamisen vuonna 1 856
ja rautatien rakentamisen kautta 1 870 asemansa kiteytetyksi uudenaikaisempia
mittapuita seuraten . Uutta verta ja voimaa oli virrannut vanhan kauppakaupun
gin suoniin . Valtavaksi kasvanut kaupallinen nousukausi ei kuitenkaan kestänyt
paria vuosikymmentä kauempaa, siihen olivat syynä osittain yleiset, osittain pai
kalliset olosuhteet. Mutta vähitellen palasi eri teille suuntautunut kauppaliike
entiseen luonnolliseen uomaansa ja Viipuri sai eritoten Karjalan radan välityk
sellä vuonna 1 894 entistä voimakkaampana takaisin sen liikenteen , minkä se vä
hää ennen oli menettänyt. Tässä vaiheessa alkoi Viipurille valtava kukoistuskau
si, johon osaksi pohjautui Viipurissa hallitseva pääoma ja ulotti kehityksensä kil
van ohi ensimmäisen maailmansodan alkuvuosien hamaan siihen asti, kun raja
idässä sulkeutui.
Liikemieskunnan kansalliset rivit saivat yrittäjiä ja niin on Viipuri ja sen kasva
nut kauppiaskunta kehittänyt kaupalleen uudet kohteet ja luonut luonnollisille
edellytyksilleen entistä vakiintuneemmat muodot.
Viipurin kasvu ja kehitys loi piirteensä myös Viipurin liike- ja kauppiaskun
taan, eritoten sen yhteistyöhön ja -toimintaan. Vuonna 1861 teki taideriennois
taan tunnettu konsuli Robert Lydecken ensimmäisen aloitteen kauppiasklubin
luomiseksi Viipuriin. Mutta klubin elinaika jäi varsin lyhyeksi. Jotta liikemies
kunnan jäsenet voisivat " niin hyvin säännöllisesti pidettävissä kokouksissa kes
kustella kauppaa ja teollisuutta koskevista kysymyksistä sekä esitelmien kautta
kehittää mielipiteitään kuin myöskin koettaa liittää jäseniä lähemmin toisiinsa
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panemalla toimeen huvittavia iltajuhlia' " tehtiin vuonna 1 882 uusi ehdotus
kauppaseuran petustamiseksi Viipuriin, joskin sekin hanke pian raukesi. Vih
doin vuonna 1 888 teki kauppias, sittemmin vuorineuvos , Seth Sohlberg aloit
teen Viipurin kauppaklubiksi, Handelsgillet i Viborg, joka kolme vuotta van
hempana veljenämme nyttemmin toimii täällä Helsingissä.
Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain seura Pamauksen ensi aikoina muodos
tivat varsinaisten liikemiesten rinnalla käsityöläiset huomattavan osan Pamauk
sen jäsenistöstä. Nykyisten sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on yhteen
liittää karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia
asioita harrastavia henkilöitä. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä ko
kouksia, retkeilyjä , j uhlia, illanviettoja sekä esitelmä- ja muita samantapaisia ti
laisuuksia.
Karjalainen mieli elää meissä. Tunne , että olemme kukin samalla lailla me
nettäneet sen, mitä syvästi rakastimme , samalla tavalla alkaneet alusta, samalla
lailla uskoneet ja uneksineet, tämä kaikki yhdistää ja ylentää meitä yli huome
nen ja sen monen huolen . Olemme rikkaita kaikessa siinä, mitä menetimme.
Kaukaisinkin tulee meille läheiseksi. Tuemme, innostamme toinen toisiamme,
siinä vakaassa uskossa, että kaitselmuksen ohjaamana Karjala on vielä kerran ole
va meidän ja tässä mielessä meidän on myöskin kasvatettava pojistamme hyviä
Pamauksen jäseniä .
Olkaa lämpimästi tervetulleita ja viihtykää juhlassamme .
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KAUKO KOV ASIN

Pamaus- Seura

vv.

1 89 1- 1 980

(Seuran 90-vuotisjuhlakokouksessa 30. 1 1 . 1980
pidetty esitelmä)
Yhdeksänkymmenen vuoden toimintaiän saavuttaminen aatteellisen , kaup
paa ja teollisuutta harjoittavien perustaman yhdistyksen toiminnassa on käsityk
seni mukaan maassamme tapaus , joka on merkittävä ei ainoastaan asianomaisen
yhdistyksen aikakirjoihin vaan myöskin maamme talouselämän historiaan. Kun
se lisäksi koskee täällä tänään merkkipäiväänsä juhlivaa Pamaus-Seuraa, joka on
vieläpä kahdestikin menettänyt oman kotikaupunkinsa ja oman kotinsa sekä li
säksi kokenut jäsentensä hajaantumisen sodan jaloissa ympäri Suomennientä,
mutta siitä huolimatta yli 3 5 vuotta vieraissa ja ainakin aluksi siirtolaisena toimi
neena, kykenee viettämään perustamisensa 90-vuotisjuhlaa näinkin suuren
ystävä- ja jäsenjoukon läsnäollessa, voimme me pamaukselaiset olla tyytyväisiä
yhteisestä saavutuksestamme ja myöskin tuoda sen oikeutetulla ylpeydellä julki .
Aikaisempien merkkivuosien juhlatilaisuuksien yhteydessä on useaan ottee
seen ja hyvinkin seikkaperäisesti selostettu seuran syntyvaiheita, joten tässä yh
teydessä voitaneen vain lyhyesti palauttaa mieliin ne syyt ja tapahtumat, jotka
vaikuttivat seuran perustamiseen Viipurissa vuonna 189 1 . Yhtenä taustatekijänä
on tällöin mainittava uusi v. 1 879 annettu elinkeinolaki, joka kumosi aikaisem
mat yritystoimintaa rajoittavat määräykset ja antoi jokaiselle itseään hallitsevalle
kansalaiselle melkein täydellisen vapauden ryhtyä harjoittamaan kauppaa ja te
ollisuutta. Voitaneen sanoa, että tämä laki hyödytti etusijassa suomenkielisiä ja
sai heidät myöskin Viipurissa astumaan yrittäjinä esille ja kilpailemaan tasave22

roisina elintilasta aikaisempien ruotsin - , saksan- ja venäjänkielisten kaupan- j a
teollisuusalojen yrittäjien kanssa.
Toisena vaikuttavana tekijänä on esiin tuotava se kansallinen herätys, joka
1 800-luvun toisella puoliskolla virisi ja voimistui suomenkielisen väestönosan
keskuudessa kaikkialla maassamme . Se pyrki saamaan ja aivan oikeutetustikin
suomenkielisille enemmän vaikutusvaltaa taloudellisen ja yhteiskunnallisen elä
män eri aloilla samoinkuin kulttuurielämänkin piirissä .
Lopullisen sysäyksen Pamauksen perustamiselle antoivat kuitenkin Viipurissa
v. 1 889 ja 1 890 pidetyt kunnallisvaltuusmiesvaalit. Tämä ilmenee selvästi Pa
mauksen haltuun v. 1 969 lahjoituksena saadun K . A . Castren' in jäämistöstä löy
tyneistä muistiinpanoista seuran syntyvaiheista.
Minun sallittaneet sanasta sanaan esittää tämä muistiinpano, koska se selvästi
ilmaisee asiassa mukana olleen kuvaamana Pamauksen synnyn todellisen perus
teen , mainitsee perustamisessa mukana olleet sekä myöskin kuvaa seuran alku
ajan tOImIntaa.
, ' Wanha tunnettu asia on, että syy useimpien poliittisten seurojen perustami
seen on tyytymättömyys, tyytymättömyys oleviin oloihin . Tästä säännöstä ei tee
poikkeusta ' ' Pamaus" seurakaan. Tämä astuu selwästi esiin siitä pöytäkirj asta,
joka tehtiin siinä kokouksessa hra F. Räsäsen luona, missä seuran perustamis
hanke pantiin alulle. Se kokous pidettiin marraskuun 1 7 . pnä 1 890 ja saapuvilla
siinä olivat paitsi talon isäntää seuraavat kolmetoista: W. Porthan , A. Veikka
nen , JE . Rynen, A. KoikkeIin, J Naukkarinen, O. Matikainen , G. Timonen,
A . Korhonen, A . Majander,JD . Henriksson , W . Paischeff ja F. Wuorinen. Nä
mä seuran perustajat olivat mainitun pöytäkirjan sanojen mukaan kiihkoset sii
tä, kun ei heidän mieleisiään miehiä oltu asetettu ehdokkaiksi joulukuun 1 5 .
pnä tapahtuviin waltuusmiesvaaliin. Sentähden oli kokoonnuttu miettimään,
miten wasta oli saatawa " mieleisiä miehiä" ehdokkaiksi luottamustoimiin ja
miten muutenkin oli ajettava yhteisiä asioita. Keskustelun tuloksena oli päätös
perustaa kansallismielisten liikemiesten seura ja samassa tilaisuudessa walittiin
jo toimikunta laatimaan seuralle sääntöjä. Tähän toimikuntaan walittiin herrat:
W . Porthan, W . Paischeff, G. Timonen, O . Matikainen jaJE . Rynen. Tammi
kuussa oli päästy niin pitkälle, että voitiin jättää säännöt kuvernöörin hywäksyt
täwäksi ja 2 3 pnä tammikuuta 1 8 9 1 saatiinkin niille kuvernöörin wahvistus, jo
ten seura nimellä " Pamaus" oli astunut laillistettujen poliittisten seurojen jouk
koon.
Näin oli siis ' ' Pamaus" syntynyt, waan nyt tuli kysymykseen mitenkä saada
tuolle seuralle sisältö , mitenkä se oli täyttävä sen ohjelman , joka sillä oli määri
teltynä sääntöjen 1 §:ssä, jossa sanotaan, että " seuran tarkoituksena on edistää
teollisuutta ja liikettä paikkakunnalla ja walmistaa jäsenillensä hyödyllistä sekä
huwittavaa työskentelyä" . Lavea ohjelma on seuralle säännöissä annettu , eikä
sentähden ole kummeksuttavaa, jos seura ei ole sitä woinut ensi wuotenansa ko
konaan toteuttaa. Ensimmäinen kohta ohjelmassa on warsinkin ollut waikea to
teuttaa siitä syystä , että seura perustui aikana, jolloin liikemaailmassa wallitsi j a
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wieläkin wallitsee pula jommoista ei ole ollut olemassa moneen aikaan . Mikään
teollisuuden ja liikkeen edistäminen ei ole sentähden ainakaan suuremmassa
määrässä voinut tulla kysymykseen. Toinen kohta ohjelmassa on sentähden mel
kein yksinomaan warteenotettu ja onkin seuran huvitoimikunta siinä tehnyt pa
rastansa tarjoten seuran jäsenille monta nautintorikasta hetkeä.
Mitä muuten seuran elämään tulee, niin oli se ensi aikoina jotensakin köyhää.
Keskustelut seuran kokouksissa liikkuivat pääasiallisesti sen ympärillä , mistä saa
da sille kokouspaikka. Näitä keskusteluja ilman tulosta kesti aina syyskuuhun
saakka tänä vuonna, jolloin wihdoinkin päätettiin wuokra se huoneusto, jossa
nyt koolla ollaan. Tämä päätös on osoittautunut olleensa hywin onnellinen, sillä
sen jälkeen on seura wasta ikäänkuin herännyt elämään. Sen jälkeen on seuran
keskuudessa syntynyt puhujayhdistys, kirjanpitokoulu ja lauluseura, jotka jokai
nen ainakin nyt alussa osoittawat suurta wirkeyttä ja lupaawat hywää satoa tule
vaisuudessa. Sen jälkeen on seura myöskin osoittanut woimaansa ulospäin mää
räämällä miehet ammattilais-yhdistyksen johtokuntaan ja ehdokkaat waltuus
miehen waaliin. "
Edelläesitetyssä ei siis mainita seuran perustamispäivää, vaan ainoastaan sen
sääntöjen vahvistamispäivämäärä. Aikakirjoista on kuitenkin löytynyt kaksi kes
kenään ristiriitaista pöytäkirjaa, joista toinen on päivätty 1 3 . 1 . 1 891 pidetyksi
yleisessä kokouksessa ja toinen 2 . 3 . 1 8 9 1 päivätty perustavassa kokouksessa. Ero
ajassa on kuitenkin vähäinen ja virallisena perustamispäivänä on alusta alkaen
totuttu pitämään ensiksimainittua lukemaa, mitä puoltaa kuvernöörin antama
sääntöjen vahvistamispäätöskin . Voimmekin yhtyä mielellämme ja oikeutetusti
Pamauksen SO-vuotishistoriikkiin kirjoittajan tri O. ). Brummerin tekemään
huomautukseen, että tämä merkillinen kaksinaisuus seuran syntymäajasta on
todennäköisesti pitkäikäisyyden merkki. K. A. Castren' in muistiinpanojen liit
teenä olevassa jäsenmaksuluettelossa on mainittu 1 00 : n eri henkilön nimet ja jä
senmaksun silloiseksi suuruudeksi on ilmoitettu 3 markkaa.
Todettakoon , että seuran ensimmäisenä puheenjohtajana oli kultaseppä W .
Porthan , johtokunnan muina jäseninä tuomari K. A. Castren , räätälimestari
F. Räsänen , kelloseppä). E . Rynen ja toimittaja Matti Kurikka sekä varajäseninä
lehtori K. A. Brander ja kauppias) . Häkli. Tämä toteamus siitä syystä, koska se
osoittaa Pamauksen läheistä polveutumista käsityönharjoittajain ja virkamiesten
pllf1stä .
Kuten Castrenin muistiinpanoista ilmeni oli seuran mielenkiinto kohdistunut
alkuvuosina hyvin voimakkaasti Viipurin kunnalliselämään ja hankkinutkin jä
sentensä kautta melkoista vaikutusvaltaa sillä sektorilla. Myöhemmin seuran vai
kutus näihin asioihin väheni, koska yleinen äänioikeus ja sen mukana poliittis
ten puolueiden mukaantulo näyttämölle siirsivät mahdollisuuden puuttua kun
nan asioissa tehtäviin päätöksiin laajemmille piireille.
Eri asia on, että kunnallisia asioita pohdittiin jatkuvasti jäsenistön keskuudes
sa ja yleisissäkin kokouksissa vilkkaasti ja myöskin kantaa ottaen. Seuran ko24

kouksissa Viipurissa pidetyistä esitelmistä ei tiettävästi ole säilynyt yhtään täy
dellisenä kirjoitettuna kappaleena eikä edes täydellistä luetteloa niistä ja niiden
pitäjistä. Asiakirjoista löydetään kyllä erillisiä mainintoja esityksistä sekä yleis
sanonta, että ne ovat olleet teollisuutta ja liikettä koskevilta aloilta sekä muista
kin yleistä laatua olevista asioista. Etualalla olivat luonnollisesti paikkakunnan
omat asiat sekä myöskin koko maata ja yhteiskuntaa koskevat muutokset ja sään
nökset sitä mukaa, kun ne tulivat ajankohtaisiksi.
Vaikka Pamaus olikin ja on edelleenkin liikemiesseura, ovat sivistysharrastuk
set olleet alusta alkaen seuralle sekä sen jäsenille hyvin läheisiä. Mainittakoon
näistä m . m . seuran toiminta oppikoulujen perustamiseksi Viipuriin sekä kan
sanopistojen aikaansaamiseksi maakuntaan kuin myös seuran pitkäaikaisen pu
heenjohtajan Juho Lallukan elävä harrastus teatteritaiteeseen. Kuvaamataiteita
kohtaan on seura aina osoittanut voimakasta kiinnostusta, mistä oli osoituksena
v. 1 9 1 6 seuralle Viipurissa ostettuun omaan taloon Kurjenkadun varrella hanki
tut lukuisat taideteokset. Tästä kokoelmasta saatiin puheenjohtajien muoto
kuvien ohella pelastetuksi sodan hävitykseltä ainoastaan pieni osa. Nykyisin nä
mä ja myöhemmin lisää hankitut taideteokset ovat sijoitettuina oman huoneis
ton puuttuessa välIaikaisesti Lappeenrannan Maakuntam�seoon.
Sotahan tuhosi paljon muutakin arvokasta ja korvaamatonta. Se teki Pamauk
senkin kodittomaksi ensin v. 1 940 ja sekä toistamiseen v. 1 944 ja pakotti seuran
siirty' mään evakkona Helsinkiin , jonka huomattava määrä jäsenistöstä oli valin
nut uudeksi kotipaikakseen . Palautettakoon kuitenkin mieliin se valoisa tulevai
suuden usko, mikä pamaukselaistenkin kohdalla vallitsi Viipurin tultua liitetyk
si muun Suomen yhteyteen jatkosodan alkuvaiheissa ja se toiminnan vilkkaus,
joka oli havaittavissa seuran tämän vaiheen aikana uudessa ja avarassa kerho
huoneustossa PYP: n talossa Kauppatorin varrella Pyöreän Tornin tuntumassa.
Mainittakoon edelleen, että tähän aikaan oli toiminnassa kaksikin Pamausta,
toinen pankinjohtaja Eino Hevonpään johdolla Viipurissa ja toinen varsinaisen
puheenjohtajan kauppaneuvos Mikko Wilskan johdolla Helsingissä, missä jo vä
lirauhasta lähtien oli pidetty seuran päämajaa. Viimeisen Viipurin menetyksen
jälkeen seurasi Pamauksen toiminnassa lyhyt hengähdystauko , mutta jo vuodes
ta 1945 lähtien aloitettiin pitää seuraa kokouksia aluksi kuitenkin harvalukuisi
na ja ilman säännöllisyyttä. Vuodesta 1950 alkaen vakautui seuran toiminta nii
hin uomiin, joissa se edelleenkin kulkee t . S . kokous kerran kuukaudessa kesä
aikaa ja joulukuuta lukuunottamatta. Vuonna 195 1 katsottiin aiheelliseksi mer
kitä muuttuneet olosuhteet sääntöihin ja seuran tarkoitukset kirjattiin " yhteen
liittää karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia
asioita harrastavia henkilöitä" . Samalla muutettiin seuran kotipaikaksi Helsinki
lisäämällä kuitenkin heti perään se historiallinen totuus, että seura on perustet- .
tu Viipurissa tammikuun 1 3 . päivänä 189 1 .
Nykyisin Pamauksen toiminta käsittää, kuten kaikki tiedämme 3 kokousta
syys- ja 5 kokousta kevätkaudella, joihin sisältyvät sääntömääräiset marras- ja
helmikuun kokoukset. Toukokuun kokous on pyritty pitämään retkeilykokouk25

sena. Viimeksi mainitut ovat olleet ainakin osanottajamäärästä päätellen hyvin
suosittuja. Ne ovat antaneet tarpeellista vaihtelua ja piristystä seuran toimintaan
sekä suoneet tilaisuuden tapaamisiin maaseutujäsenten kanssa.
Kuukausikokousten esiteImien aiheet ovat kosketelleet niin taloudellisia kuin
poliittisia asioita, uutta liikeyrityksiä sivuavaa lainsäädäntöä, historiaakin, var
sinkin Viipuria ja Karjalaa koskettavaa on niissä käsitelty , eikä sotilaallisetkaan
tapahtumat ole jääneet huomiota vaille .
Seuran jäsenkortisto käsittää vuoden päättyessä 3 2 2 jäsentä, joista ainaisjäse
niä on 3 8 . Maaseutujäseniä on kokonaisluvusta n. 1 / 3 . Kunniajäseniä ei seuralla
ole tällä hetkellä yhtään.
Tilastonumeroissa edelleen pysyäksemme todettakoon, että tähänastisista pu
heenjohtajista ovat Juho Lallukka, William Otsakorpi, Mikko Wilska, Amo
Tuuma ja nykyinen vuodesta 1973 tehtävässä toiminut Reino jokilehto pitäneet
käsissään puheenjohtajan nuijaa yhteensä 73 vuotta. Loppuajan toimitusta 90
vuodesta jäädessä kuuden muun , nimittäin W. Porthan , Jaakko Häkli, E. V.
Sellgren, H. K. Paavilainen, Valde Sario ja Eino Hevonpää, seuran esimiehenä
toimineen osalle.
Lahjoituksia on seuralle vuosien mittaan kertynyt huomattavia summia, jota
osoittaa jäljempänä mainittava rahastojen omien varojen yhteissumma. Lahjoi
tusten tekijöinä ovat olleet seuran omat jäsenet, sitä lähellä toimineet yhteisöt
sekä pankit ja liikelaitokset. Vuonna 1979 saatuna lahjoituksena on kirjattu va
ratuomari Eero Kaksosen perikunnan Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahaston
peruspääomaksi luovuttama mk 1 00 . 000 , - . Rahastosta jaetaan apurahoja kar
jalaista syntyperää oleville kaupallisen alan opiskelijoille .
Seura haluaa vielä merkkipäivänäänkin j ulkituoda suuren kiitollisuutensa kai
kille niille, jotka ovat seuraa ja sen rahastoja lahjoituksillaan Pamauksen toimin
ta-aikana muistaneet.
Seuran taloudellista asemaa voidaan tällä hetkellä pitää hyvinkin vakaana.
Osoittaahan tilinpäätös 3 1 . 1 2 . 1979 seuran oman pääoman suuruudeksi n. mk
4 1 0 . 000,- sekä seuran hallinnassa olevien, erillisten rahastojen omien varojen
yhteismääräksi n . mk 965 . 000,-.
Kun vietetään merkkipäivää, kuuluu asiaan luoda katsaus päivänsankarin tä
hänastiseen elämän polkuun ja sen tapahtumiin. Edellä on sanottu velvollisuus
lyhykäisesti suoritettu . Kun tässä tapauksessa on kysymys niinkin pitkälle kuin
90 vuoden ikään päässeestä juhlijasta, rohjetaan tavallisesti jo toivottaa asian
omaiselle elämänehtoota varten rauhallisia levon päiviä. Näissä inhimillisissä
ajatuksissa herää kuin itsestään esille kysymys Pamauksen tulevaisuudesta sekä
sen vastaisesta toiminnasta ja tehtävistä uudistuvassa yhteiskunnassa. Näitä sa
moja ajatuksia lienee varmasti monikin seuramme jäsen mielessään pohtinut.
Rohkenisin tänä suurena seuramme j uhlapäivänä kosketella muutamin sa
noin tätäkin asiaa nimenomaan siinä tarkoituksessa, että siitä sopivassa tilaisuu
dessa voitaisiin keskustella rakentavasti omassa keskuudessamme Pamauksen
1 00-vuotisjuhlien pitämisen varmistamiseksi.
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Haluan nimenomaan korostaa, että alla julkituotavat ovat omia ajatuksiani,
joiden esille tuomisesta minua ei kovin paljon tuomittaisi . Tällaisia ajatuskohtia
niitä enempää tärkeysjärjestykseen asettamatta kuin pitemmälti perustelematta
olisivat:
Usein herätetty ajatus oman huoneiston hankkimisesta ja ylläpitämisestä
näin pientä joukkoa varten ei mielestäni ole taloudellisesti toteutettavissa,
vaikka se olisikin eduksi jäsenten kanssakäymiselle ja tiiviimmälle kosketuk
selle .
Pamauksen merkitys niille yhä harveneville jäsenille, jotka jo Viipurissa
ovat ottaneet osaa seuran toimintaan sekä heille kokouksissamme suotu mah
dollisuus saada tavata sen aikuisia tovereitaan ja muistella yhdessä heidän
kanssaan menneitä .
Pamauksen merkitys nuoremmalle , niin nykyiselle kuin toivon mukaan lu
kuisalle tulevalle jäsenistölle. Onko heille riittävää nykyisissä kokouksissa an
nettava usein ajankohtainen ja tarpeellinenkin tieto liiketoimintaa koskevista
laki- y . m . asioista, vai tarvitaanko tässä tai muussa suhteessa jotain muuta.
Pamauksen mahdollisuus myöntää hallinnassaan olevista rahastoista liike
tai teknillisille aloille pyrkiville tai jo toimiville apurahoja urallaan kehitty
mistä varten.
Pamauksen mahdollisuus antaa jäsenistölleen muutakin hyödyllistä työs
kentelyä alkuperäisten sääntöjen sanomaa lainatakseni.
Pamauksen merkitys viipurilaisten ja karjalaisten perinteiden vaalijana j a
säilyttäjänä.
Pamauksen jäsenistön säilyttäminen sopivan suuruisena ja yhtenäisenä,
koska vanhaa jäsenistöä poistuu luonnonlakien mukaan jäsenluettelostamme
tai heidän kokouskäyntinsä harvenevat iän mukana.
Lopuksi haluaisin lainata vanhan ja tunnetun viipurilaisen , kansleri Tauno
Nurmelan ajatusta maamme itsenäisyyden symboolista. Hänen mukaansa se on
puu , joka olosuhteiden pakosta on kasvanut murkaiseksi . Monihaarainen se ei
kuitenkaan voi eikä saa olla, toteaa Tauno Nurmela. Pamauksenkaan kulku ei
eletyn 90 vuoden aikana ole aina ollut suoraviivaista, vaan mutkia ja vaikeuksia
on siinäkin ollut. Yhdessä ja yhteistoiminnassa on meidän kuitenkin vaalittava,
ettei siitä vastaisuudessakaan tule monipolkuista ja yhteisesti valittava yksi sopi
va tie , j onka päässä on edelleen toimiva satavuotias Teollisuuden- ja Liikkeen
harjoittajain Seura Pamaus r.y.
Esityksensä lopuksi ilmoitti sihteeri Pamaus-Seuran juhlavuotensa kunniaksi
päättämistä apurahoista, yhteismääräItään 90. 000 markkaa, mainiten niiden
saajakoulujen ja -yhteisöjen tai yksityisten nimet , jotka olivat tulleet osallisiksi
j aosta.
Tarkka selostus apurahoista tässä kirjassa jäljempänä.
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SIMO KÄRÄVÄ

Yritystoiminnan muuttuvat ehdot
(Pamaus-Seuran 80-vuotisjuhlakokouksessa 1 5 .0 1 . 1971 pidetty esitelmä)

Seuran esitelmäperinne
Teollisuuden- j a Liikkeenharjoittajain seuran Pamauksen pitkäaikainen sihteeri
ja taloudenhoitaja Aleksanteri Isaksson teki vuonna 1905 ehdotuksen, että
" seura toimeenpanisi kokouksissaan esitelmiä teollisuutta ja liikettä koskeviita
aloilta sekä muistakin yleistä laatua olevista asioista" . Tämä ehdotus oli alkuna
siihen, että seuran kokouksien ohjelmaan on jo seitsemättä vuosikymmentä
kuulunut esitelmä.
Miettiessäni millä tavoin voisin parhaiten ottaa varteen esitelmäperinteen syn
tysanojen lausujan ajatuksen siitä, mitä esitelmän aiheen lähinnä tulisi käsitellä,
päädyin siihen , että koskettelen niiden ehtojen muuttumista, joiden vallitessa
teollisuuden- ja liikkeenharjoittajat seuramme tähänastisen toiminnan aikana
ovat j outuneet toimimaan sekä joiden varassa yritystoiminnan muotoutuminen
nyt ja lähitulevaisuudessa on.
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Historiallista taustaa

Pamauksen ensimmäisen johtokunnan jäsen K. A . Brander
Sittemmin Palo
heimo
mainitsee muistellessaan seuran syntyvaiheita, että ' ' Pamauksen pe
rusti todellisuudessa silloinen virkeä kansallinen herätys , mikä semminkin Vii
purissa, Suomen rajakaupungissa eli suurta nousukauttaan , ' . Ajateltiinpa Vii
puria tai koko Suomea, olikin merkittävin muutos yrityselämälle viime vuosi
sadan lopulla juuri se , että suomalaiskansallinen liike , joka aluksi oli aatteelli
nen, vailla olojen muutokseen pyrkiviä käytännön päämääriä, ryhtyi toimiin,
jotka tähtäsivät suomenkielisen kansanaineksen taloudellisen j a yhteiskunnalli
sen kehityksen turvaamiseen . Näistä pyrkimyksistä syntyi taloudellisia yrityksiä
ja muita yhteisöjä, jotka pystyivät nostamaan ja kehittämään suomalaisten kes
kuudessa piileviä voimia ja saattamaan suomenkielisen väestön myös taloudelli
sella alalla sen merkitystä vastaavaan työhön.
-

-

Pamauksen jäsenistön ja Viipurin muiden yrittäjien toimintaedellytysten j a
-muotojen muuttumista olisi mahdollista seurata yhtenäisenä ilmiönä vuoteen
1 9 3 9 . En kuitenkaan kajoa tuohon alueelliseen kehitykseen , joka versoi rajan
taakse jääneestä elämänympäristöstä ja on useimmille kuulijoista perin tuttu .
Tuohon ajanjaksoon liittyy kullakin meistä niin monia ja rakkaita muistikuvia,
että niitä lähelläkin liikuttaessa tulee mieleen John Steinbeckin samantapaista
ilmiötä kuvaava vertaus: kummapa olisi, ellei äkkiä tuntisi muiston odan iske
vän itseään vatsan yläosaan, juuri siihen kylkiluiden alle, mihin makeimmin sat
tuu .
Yhtenä mahdollisuutena seurata yritystoiminnan ehtojen muuttumista Pa
mauksen historian ajalta voisivat tietenkin olla maamme vaiheiden antamat tar
kastelukulmat. Selvää on, että myös yritystoimintaamme ovat syvästi vaikutta
neet mm . vuoden 1 906 eduskuntauudistus, itsenäisyysjulistuksemme, vapaus
sota sekä viime sotamme ja niiden rauhanehdot .

Tekninen ja tieteellinen kehitys
Oman jokapäiväisen elämämme ja samalla yritystoiminnan ehtojen ja sisällön
muuttumista voidaan kuitenkin tarkastella myös edellä viitattua yleisemmin .
Sitä voidaan näet katsella niiden ilmiöiden valossa, jotka ovat vaikuttaneet sekä
pinnalle näkyvinä että syvälle käypinä muutoksina ihmisen elämäntapoihin,
asenteisiin ja arvostuksiin niin omassa maassamme kuin vieraissa yhteiskunnissa.
Tarkoitan näillä i1miöillä moni naisen teknisen ja muun tieteellisen kehityksen
tuloksia.
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Kehityksessä on tietysti paljon myönteistä . Niinpä tiede j a tekniikka ovat
parantaneet toimeentulon ja terveydenhoidon edellytyksiä. Työaikamme on
enää vain vähäinen osa siitä mitä se oli viime vuosisadan lopulla. Tietomme it
sestämme j a muista on kasvanut.
Mutta tekniikka on vienyt meitä myös huolestuttavaan , jopa järkyttävään
suuntaan . Se on tehnyt mahdolliseksi jopa sen , että ihminen voi hetkessä hävit
tää koko ihmiskunnan ja elollisen luonnon .
Kehityksen tulokset ilmenevät selvimmin sarjana keksintöjä , joiden vilkkain
syntymäkausi osuu j uuri ISOO-Iuvun lopulle ja tälle vuosisadalle. Toisesta maail
mansodasta alkaen keksimisen tahti on ollut voimakkaasti kiihtyvä sekä aika
keksinnön tekemisen ja käyttöönoton välillä lyhentynyt.
Kiihtyvien muutosten ajanjaksona myös oma maamme on muuttunut täysin
toisenlaiseksi kuin se oli ennen viime sotiamme. Maatalousyhteiskunnasta on
tullut teollisuusyhteiskunta, joka parhaillaan muuttuu kulutusyhteiskunnaksi.
Eikä kulutusyhteiskuntakaan ole kohdallamme päätepiste . Meille ennustetaan
kehitystä , jonka tuloksena maamme olisi vuoden 2000 tienoilla ns . jälkiteollinen
yhteiskunta. Tuollaiselle yhteiskunnalle luonteenomaisina piirteinä mainitaan
taloudellisten arvojen korvautuminen humanistisilla arvoilla, työn pääpainon
siirtyminen tuotannosta palveluihin ja vapaa-ajan jatkuva kasvu työajan kustan
nuksella.

Futurologia
Erityinen tieteenhaara, futurologia eli tulevaisuudentutkimus , on syntynyt
valmistamaan meitä tulevaisuuden varalta. Tämän tieteenhaaran ennusteet viit
taavat siihen, että tiede ja tekniikka elämämme muuttajina tuovat lähivuosi
kymmeninä paljon sellaista, josta puhuttaessa nyt pyörittelemme päätämme .
Aikanaan voimme pyöritellä ehkä j onkun toisen päätä, sillä pään siirtämisen
mahdollisuuskin sisältyy jo futurologien ennusteisiin . Osa ennusteista koskee ih
mistä biologisena olentona, mutta valtaosa kuitenkin ihmisen aseita, työkaluja,
kulkuvälineitä j a asumista sekä viestintää ja tietojenkäsittel�ä.
Tapahtuneet ja ennustetut muutokset muokkaavat ympäristöämme. Ne
muokkaavat sitä niin ratkaisevasti ja paljolti niin huolestuttavaan suuntaan, että
sana " ympäristö" herättää monissa maallikoissa ja tiedemiehissäkin painajais
maisia mielikuvia myrkyllisten saasteiden vaikutuksista, voimakkaiden ja luon
nottomien ärsykkeiden patologisista seurauksista, tungoksen ja automatisoidun
työn aiheuttamista käyttäytym"ishäiriöistä ja ekologisen kriisin luomista tuhan
sista vitsauksista, kuten ranskalainen mikrobiologi Rene Dubos asian luonneh
tii. Kun lisäksi tiedetään, että äkillinen muutos ihmisen elämäntavoissa tai ym
päristössä osoittautuu melko varmasti vahingolliseksi hänen fyysiselle ja henki30

selle tasapainoIleen, näkee Dubos modernin ympäristön kahdestakin syystä
ihmiselle vaarallisena. Ensinnäkin siinä on välittömästi vahingoittavia tekijöitä
ja toisaalta se muuttuu niin nopeasti, että ihminen ei ennätä kyllin pian kehit
tää tarpeellisia sopeutumisreaktioita. Mutta ehkäpä onnistumme vielä ajoissa ta
juamaan , millaisen elämän ja millaisen ympäristön tarvitsemme, jotta emme
päätyisi teknologiseen sekasortoon .
Tahtoomme ja kykyymme tajuta kehityksen vaarallisuus ja kääntää kehitys
turvallisemmaksi on kai uskottava. - Muuten ei olisi mielekästä pohtia esim .
yritystoiminnan ongelmia.

Yrittäjän ongelmia
Seuraavassa tarkastelussa ei enää ole kysymys futurologiasta eikä kovin pitkälle
katsomisesta muutoinkaan . Viitattuani edellä toisaalta jo tapahtuneen kehityk
sen , toisaalta ennustetun tulevaisuuden piirteisiin yritän seuraavassa tuoda ly
hyesti esille sellaisia näkökohtia ja kysymysryhmiä , joiden olen voinut havaita
olevan keskeisiä tämän päivän yrittäjälle . Asialuetteloni ei ole suinkaan tyhjen
tävä, mutta toivon sen olevan ainakin siinä määrin edustava, että se voisi antaa
niillekin seuramme jäsenille , jotka eivät itse ole aktiivisesti mukana elinkeinotoi
minnassa, kuvan siitä , minkälaisten ongelmien parissa tämän ja huomispäivän
yrittäjä joutuu painimaan. Ongelmien esittely kohdistuu lähinnä yrityskokoon,
aineettomiin investointeihin ja johtamiskoulutukseen, kannattavuuskysymyk
siin ja yritystutkimukseen , tietokoneiden käyttöön sekä yritysdemokratiaan.

Yrityskoko
Yrityskokoon liittyvät kysymykset ovat tulleet esille yhtäältä keskustelussa toi
mialarationalisoinnista, toisaalta pohdittaessa sitä , minkälaisia elinmahdolli
suuksia on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä.
Kulutuksen kasvu , markkinoiden laajentuminen yli rajojen sekä tutkimuksen
kehittyminen ja soveltaminen teknologiaan vaativat siirtymistä suurempiin tuo
tantomääriin ja siten myös suurempiin tuotantoyksiköihin . Samaan suuntaan on
vaikuttanut myös se, että suurella yrityksellä on yleensä paremmat mahdollisuu
det tutkimus- ja tuotteiden kehitys toimintaan kuin pienellä yrityksellä .
Yksi tie yrityskasvuun käy sulautumisten, fuusioiden kautta. Yritysten ostot
ja yhdistämiset sekä valmistussarjojen tai yrityksen ostot ovat omistukseen puut
tuvaa toimialarationalisointia, joihin yritykset ryhtyvät muuttaakseen yritysten
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ja toimialan rakennetta järkiperäisemmäksi niin, että tuotantotul oksen ja tuo
tannontekijäpanoksen välinen suhde paranee .
Kokemusten perusteella voidaankin hyvin yhtyä mielipiteeseen , että omis
tukseen puuttuva, yrityskokoa suurentava toimialarationalisointi on tuotannon
ja markkinoinnin perusedellytysten tärkeä parannuskeino . Samaan hengen
vetoon on kuitenkin lisättävä , että toimialarationalisointia ei voida pitää minään
patenttilääkkeenä . Yritysten yhtyminen ei voi ratkaista sellaisia kehityspulmia,
joiden pääsyynä on esim . kelvollisten tuoteideoiden puuttuminen tai liikkeen
johdollisten epäkohtien kasauma . Sitä paitsi on huomattava, että vaikka yritys
koon suurentaminen tähtääkiq juuri toimintaedellytysten kohentamiseen ja lu
jittamiseen, ei silti voida kokonaan torjua sen sivuvaikutuksen ilmenemistä,
että yritystoimintaan aina sisältyvät riskit voivat joissakin suhteissa kasvaa liikaa
kin yrityskoon suurentuessa .
Vaaka ei muutoinkaan aina kallistu suuren tai kasvavan yrityksen puolelle.
Ainakaan se ei kallistu sillä tavoin , että pienille ja keski suurille yrityksille ei jäisi
toimintatilaa ja -edellytyksiä . Suurten yritysten ympärille jää ja syntyy tavallises
ti niitä laajempi joukko pienempiä yrityksiä. Tämä onkin luonnollista, sillä
suuryritykset eivät suinkaan sovi kaikille aloille ja pienyritysten elinmahdolli
suuksia lisää niiden toiminnan j oustavuus. Palveluksia suorittavien yritysten tar
ve lisääntyy, ja palveluyritykset ovat paljolti pieniä . Suuryritysten etuja voidaan
sitä paitsi saavuttaa suppeissakin puitteissa toimittaessa esim . erikoistumisen ja
yrityksen keskisen yhteistoiminnan avulla.
Yritysten keskinen yhteistoiminta onkin toinen toimialarationalisoinnin pää
muoto . Yhteistoimintasopimukset ja -menettelyt voivat koskea esim. tuotannon
jakamista, toisen yrityksen tuotteen markkinointia, kokemusten vaihtoa tai yh
teisten tutkimus- ja vientielinten perustamista tahi vastaavien toimintojen muu
toin yhteistä hoitamista.
Vaikka toimialarationalisointi onkin viime vuosina saanut maassamme lisää
vauhtia ja laajuutta, on sillä yhä monia esteitä . Tutkimuksissa esille tulleista es
teistä on yksi eritoten yrittäjistä itsestään johtuva, nimittäin ennakkoluuloisuus
tai muu irrationaalinen, siis järkisyihin perustumaton este . Oikea-aikaisiin TR
toimiin ryhtymistä voivat jarruttaa mm. haluttomuus myöntää itselleen tai ym
päristölleen välttämättömyys ryhtyä yhteistyöhön , joka erheellisesti nähdään
vain heikkouden eikä järjen merkkinä , tai vaikeus sopia yhteistoiminnan ehdois
ta oman aseman yliarvostuksen johdosta.
Irrationaalisten esteiden ilmenemisen oletetaan olevan riippuvuussuhteessa
yrityskokoon siten , että yhteistyöhalukkuutta on enemmän suurissa kuin pienis
sä yrityksissä. Siksi on tärkeätä, että erityisesti pienten tai keskisuurten yritysten
omat järjestöt toimivat yrittäjiä hyödyttävän toimialarationalisoinnin laajenta
miseksi.
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Aineettomat investoinnit ja johtamiskoulutus
Viime vuosien tutkimus on kiinnittänyt huomiota siihen, että taloudellinen
kehitys on eri ajanjaksoina perustunut varsin erilaisiin tekijöihin . Menneinä vuo
sisatoina se rakentui voimakkaasti luonnonvaroille. Kuluvan vuosisadan alku
vuosikymmenten taloudellisen kehityksen katsotaan johtuneen pääasiallisesti
työvoiman ja investoitujen pääomien kasvusta, joiden merkitys kuitenkin maail
manpulaa seuranneina vuosina väheni. Nykyajan taloudellisen laajentumisen
tukipylväiksi ovat nousseet yleinen kasvatus ja tekniset keksinnöt. Tehokas ope
tustoimi ja tiedon laaja-alainen edistäminen ovat siis taloudellisenkin kehityk
sen kasvupohjana. Tietämättömyys on vapaaehtoista epäonnea, jonka varassa
poljetaan paikallaan tai taannutaan myös kansan- tai yritystaloudessa.
Vaurauden j a edistyksen lähteet ovat siis aineettomampia kuin koskaan en
nen. Ne eivät enää ole luonnon tai sattuman lahjoja vaan ihmisjärjen valloituk
sia. Näin tähdentää aineettomien investointien merkitystä " Dollarin maihin
nousun" kirjoittaja Servan-Schreiber. Hänen mielestään Eurooppa on teknisesti
ja taloudellisesti luisumassa Amerikan armoille j uuri maanosien johtotasojen
tiedollisen j a taidollisen kuilun vuoksi.
Sen että harmaat aivosolut voivat saada vähintään saman merkityksen kuin
raaka-aineet, osoittaa vakuuttavasti Japanin esimerkki. Maallahan ei ole mainit
tavasti luonnonvaroja, vaan sen kehitys, j onka uskotaan varsin pian tekevän saa
rivaltakunnasta maailman kolmannen supervallan, rakentuu paljolti juuri kou
lutukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan , hyvään informaatioon ja taitaviin
kasvutalousmiehiin.
Samoja tiedollisia ja taidollisia kuiluja, j oita esiintyy maiden j a maanosien vä
lillä, voi ilmetä myös saman maan yritysten kesken . Muuttuvassa talouselämäs
sä, j olle on luonteenomaista nopea tekninen kehitys ja kova kilpailu sekä maan
rajojen sisällä että suuremmillakin markkinoilla, ei yksittäisen yrityksenkään
elinkelpoisuus ja kasvuvoima enää perustu ratkaisevasti esim. rakennuksiin j a
koneisiin, vaan aineettomiin arvoihin, ennen kaikkea luomiskykyyn, organisaa
tioon, tuotanto- ja markkinointimenetelmien kehittämiseen sekä kykyyn toteut
taa uusia ideoita. Vaikka tutkimus, tuotteiden kehittäminen ja sentapaiset toi
minnot tilinpidollisesti ehkä käsitelläänkin kertamenoina, ne ovat toisaalta in
vestointeja siinä kuin rakennukset ja koneetkin. Ne ovat tämän päivän ja tule
vaisuuden voitonlähde.
Erityinen tutkimusryhmä on äskettäin suorittanut Suomen ItsenäisyydenJuh
lavuoden rahaston (SITRA) tuella selvityksen nimenomaan talouselämän johta
miskoulutuksesta Suomessa ja hahmotellut kokonaissuunnitelman johtamiskou
lutuksen kehittämiseksi. Kuvan siitä, mitä tätä nykyä meilläkin pidetään keskei
senä johdon työkentässä, antaa muutama poiminto, mihin tutkimusryhmä to
teaa tarpeelliseksi suunnata täydennyskoulutusta. Huomispäivän johtajalta
vaadittavia tietoja ja taitoja ovat sen mukaan mm . liikkeenjohdollisen suunnit33

telun ja päätöksenteon nopeasti kehittyvät uudet menetelmät j a tekniikka, oh
j aussysteemien kehittäminen ja käyttö j ohtamisessa, erilaisten vaihtuvien spesia
listiryhmien j ohtaminen ja niiden välisten konfliktien selvittely yhä demo
kraattisemmassa johtajuusilmastossa, yhteiskunnan ja kansainvälisten suhteiden
rakenne- ja kehitystekijäin tuntemus sekä oikea suhtautuminen muutoksiin.
Kilpailukykymme kannalta olisi tärkeätä, että tutkimusryhmän selvityksen
pohjalta johtamiskoulutusta maassamme kehitettäisiin ripeästi ja tasapainoisesti
erityisesti myös pienyritysten tarpeita silmällä pitäen. Tällaisten toimenpiteiden
välttämättömyyteen viittaa mm . Vaasan läänin äskettäinen yritystutkimus, jon
ka mukaan yritystoiminnan kehittämisen pahimpia esteitä on heikko kulutus
taso .

Kannattavuus ja yritystutkimus
Liikeyrityksen toiminnan taloudellinen tulos menneiltä vuosilta voi nykypäi
vänä tietenkin ilmetä esim . hankittuina maa-alueina, rakennuksina ja koneina,
joita tarvittaessa voidaan käyttää myös yrityksen luottojen vakuutena. Yrityksen
reaaliomaisuudella on kuitenkin arvoa pääasiassa vain toimivan yrityksen osana.
Investoinneista, jotka ovat merkinneet paljon reaalivakuuksien synnylle, kuuluu
- kuten edellä jo totesin - enenevä osa sellaisten toimintojen piiriin, jotka
merkitsevät aineettomien investointien kasvua aineellisten kustannuksella. Va
kuuksien oikea arvostelu nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa vaikeutuu lisäksi
kaiken aikaa esim . teknisen vanhentumisen vuoksi . Kaikki nämä havainnot pa
kottavat hakemaan sitä varmuutta, jota luotonannossa tarvitaan, lisääntyvästi
muiden luottokriteereiden kuin vakuuksien käytöstä.
Viime aikoina onkin yrityksen kannattavuus noussut keskeiseksi tarkastelu
kohteeksi luottoratkaisuissa. Yrityksen kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät
eivät tietenkään ole tärkeitä vain luotonantajan kannalta, jolle ne ovat osatakei
na yrittäjän mahdollisuuksista hoitaa luotto sovituin tavoin, vaan ennen kaikkea
tietysti yritykselle itselleen ja sen välityksellä myös maamme kansainväliselle kil
pailukyvylle. Rahoitusvirrat on saatava tehokkaasti kansantalouden hyödyksi ja
edistämään tarvittavia tuotannon rakennemuutoksia, ja tämänkin vuoksi on
tähdellistä suunnata pääomia juuri niille yrityksille, jotka voivat tehokkaasti vas
tata kansainväliseen kilpailuun .
Suomen Pankki o n vuonna 1 967 rahalaitoksille antamissaan ohjeissa tähden
tänyt, että luoton saannin tulisi olla helpompaa sellais-ille yrityksille , joiden ke
hitysmahdollisuudet näyttävät parhaimmilta. Ohjeiden mukaan on tällöin ylei
sen luottokelpoisuuden lisäksi harkittava nimenomaan asiakasyrityksen liiketa
loudellista kannattavuutta, tuotevalikoimaa, rahoitusrakennetta, organisaatiota
ja liikkeenjohdon kapasiteettia.
Menetelmäksi , jolla pyritään edistämään luoton ohjautumista oikeisiin koh
teisiin , on kaikissa rahalaitosryhmissä muodostunut tai muodostumassa yritys34

tutkimus. Uusien erityisluottolaitosten, Teollistamisrahaston j a Matkailun kehi
tysrahaston , rahoituspäätökset nojautuvat kauttaaltaan yritystutkimuksiin .
Myös yleisrahalaitoksilla tai niiden keskusrahalaitoksilla on erilliseksi toiminnak
si järjestetty yritystutkimus.
Vaikka yritystutkijat useissa yrityksissä liikkuessaan tietenkin harjaantuvat pä
tevästi erittelemään ja luonnehtimaan kunkin tutkimuskohteen pulmia, jää rat
kaisussa paljon sen varaan, että tutkimuksen perustaksi saadaan yrityksen joh
dolta avoimesti oikeita ja asiaanvaikuttavia tietoja. Tässäkin joudutaan jälleen
tekemisiin sen peruskysymyksen kanssa, onko yrityksen liikkeenjohdollinen taso
riittävän hyvä.

Yritystoiminta ja ATK
Tietokoneiden yleistyminen on kolmen konesukupolven aikana ollut niin laa
jaa ja nopeata, että se on aiheuttanut suuria muutoksia lukuisissa organisaatiois
sa ja toiminnoissa. Neljännen sukupolven tietokoneiden näyttämölle tuloa ale
taan odotella.
Tietokoneiden kasvava käyttö hän johtuu koneiden kahdesta perusominaisuu
desta: ensinnäkin kyvystä käsitellä tietoja muita välineitä nopeammin ja virheet
tömämmin, toiseksi kyvystä tallettaa suuria tietoaineistoja niin, että aineiston
osa voidaan saada nopeasti esille. Näihin kahteen perusominaisuuteen nojautu
vat nekin näkymät , joita tällä hetkellä on lähinnä yritystoiminnan kannalta eh
käpä noin viiden vuoden tähtäyksellä .
Erikokoisten yritysten automaattinen tietojenkäsittely - ATK - integroituu,
yhdentyy . Yrityksen tietojenkäsittelyä ja informaatiojärjestelmiä aletaan yhä
enemmän katsoa kokonaisuuksina. Käytännössä voidaan järjestelmät tietenkin
rakentaa paloista niin , että aloitetaan yhdestä tehtävästä tai tehtäväryhmästä ja
jatketaan sitten lisätehtäviin . Rakennettaessa otetaan kaiken aikaa huomioon
kokonaisuus ja tehdään osat sellaisiksi , että ne joustavasti liittyvät toisiinsa. Tä
mä kehitys ei suinkaan koske vain sellaisia, pääasiassa suurehkoja yrityksiä , joilla
on oma tietojenkäsittelyorganisaationsa, vaan myös laskentakeskusten yrityksille
tarjoamia palveluksia. Laskentakeskukset eivät siis enää tyydy tarjoamaan yrityk
sille esim . pelkkää palkkalaskentaa tai kirjanpitoa, vaan tarjoavat myös tietojen
käsittelyn kokonaisjärjestelmiä.
Siirryttäessä yhä kokonaisvaltaisempiin informaatiojärjeste1miin yrityksen päi
vittäisten rutiinitehtävien hoito selkeytyy ja eri johtotasot saavat järjestelmiltä
tehostuvaa tukea päätöksenteon pohjaksi. Tämä puolestaan mahdollistaa toi
minnan suunnittelun entistä pitemmälle tähtääväksi. Kun informaatiojärjestel
mät rakennetaan yrityksen toiminnan suunnitteluohjeImien pohjalta, järjestel
mät tukevat myös suunnittelutoiminnan kehittämistä, itse suunnittelua ja 1035

pulta sen avulla tapahtuvaa toiminnan valvontaa. Selkeiden suunnitelmien
avulla taas on mahdollista entistä enemmän siirtää päätäntävaltaa ja vastuuta
ylemmältä johtotasolta yrityksen muihin osiin .
Automaattinen tietojenkäsittely tulee olemaan yhä useamman yrityksen saa
tavissa. Sen hinta halpenee ja kehitetään sovellutuksia, jotka sopivat yhä pie
nemmille yrityksille .
Automaattinen tietojenkäsittely tulee myös fyysisesti lähemmäksi yrityksiä.
Yritykset eivät enää lähetä aineistoa postitse johonkin laskentakeskukseen , vaan
tietokoneiden etäiskäyttö yleistyy huomattavasti . Erilaisten päätekoneiden avul
la on mahdollista saavuttaa pääsy suutkoneelle , jonka käyttö on taloudellisesti
edullista. Hyvä esimerkki etäiskäytöstä on jo nyt voimakkaasti leviävä osituskäyt
tö , time-sharing.
Automaattinen tietojenkäsittely ei halpene vain etäiskäytön avulla. Myös yri
tysten omat tietokoneet tulevat halvemmiksi. Toisaalta suunnittelutyövoiman
hinta näyttää nousevan . Pieni tai keskisuuri yritys ei kuitenkaan juuri tarvitse
omaa suunnitteluhenkilökuntaa, koska saatavissa on myös valmiita sovellutus
pakkauksia, jotka ovat tietenkin halvempia kuin " räätälintyönä kotona" tehdyt
sovellutukset. Yritysten omiinkin tietokoneisiin liittyy sitä paitsi etäiskäytön
mahdollisuus. Pienet tehtävät voidaan siis hoitaa omalla koneella, vaativammat
suurkoneella etäiskäyttötietä.
Tietojenkäsittelyn automaatio ei tietenkään koske vain yrityksen laskentatoin
ta tai muita konttoritehtäviä , vaan yhtälailla myös tuotantoa. Automaattinen
prosessinohjaus tulee yhä useamman teollisuusyrityksen ulottuville. Prosessin
ohjaukseen käytetään sitä varten erityisesti suunniteltuja tietokoneita, mutta nä
mä voidaan integroida osina yrityksen tietojenkäsittelyn kokonaisjärjestelmään .
Integraatiosta puhuttaessa e i sovi unohtaa yritysten välisiä yhteyksiä. Niinpä
yritysten väliset maksutapahtumat yhä useammin hoidetaan automaattisen tie
tojensiirron avulla. Samantapaista kehitystä on havaittavissa muussakin tiedon
siirtoa vaativassa toiminnassa, esim . kaupan piirissä.

Yritysdemokratia
Monet esille ottamiini kysymyksiin sisältyvät käsitteet ovat siinä määrin kehityk
sen mukana muuttuvia tai eri näkökannoilta katsottuina niin vaihtelevia, että
niistä ei ole täsmällisiä saatikka yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä. Erityisen mo
nenlaisia sisältöjä on annettu käsitteelle yritysdemokratia, jota koskettelen vii
meisenä yritystoiminnan nyky- ja huomispäivän ongelmana.
Yrityksen henkilökunnan osallistumismahdollisuuksien lisääminen työpai
koilla ja muut yritysdemokratian piiriin luetut asiat tulevat lähivuosina lisäänty
västi esille. Käyttökelpoisten ratkaisujen aikaansaamiseksi olisi tietenkin tarpeen
voida olla varsin laajalti yhtä mieltä niistä lähtökohdista, joista kulkien keskuste36

luja käydään . Nähdäkseni on syytä noiden lähtökohtien valinnassa tähdentää ai
nakin seuraavia näkökohtia, joita eräissä puheenvuoroissa on äskettäin tuotu
eSlln .
Tiet, joita kulkien yritysdemokratiaa voidaan toteuttaa, ovat eri yrityksissä
varmaan hyvin erilaiset. Erilaisuus johtuu mm. yrityskoosta, historiallisista teki
jöistä sekä toimialasta. Nähdäkseni on ilmeistä myös se, että pelkästään tuotan
tolaitosten ns. teollista demokratiaa koskevat pohdiskelut eivät suinkaan sellai
senaan sovellu esim . palveluelinkeinoihin . Jo yritysten erilaisuudesta johtuu toi
nen tärkeä lähtökohta: yritysdemokratiasta ei meillä ole järkevää tehdä poliittis
ten elinten kertakaikkisia päätöksiä eikä seurata asiassa muutoinkaan poliittisia
malleja .
Tärkeitä ovat - kuten professori Erik Allardt tähdentää - kysymykset paitsi
siitä, missä määrin eri ryhmät saavat olla osallisia päätöksenteossa, myös siitä,
missä määrin yksilöt tehdään itsenäiseksi ja missä määrin he voivat tehdä itsenäi
siä päätöksiä työssään. Ilmeisesti juuri itsemääräämisoikeuden lisääminen työ
tehtäviä laajentamalla ja monipuolistamalla sekä yhdistämällä työtehtäviä joko
määräaikaisesti, esim. projektinomaisesti tai pysyvämminkin pienryhmiin saa ai
kaan kiinnostusta yrityksen toimintaan ja viihtyvyyttä työssä .
Esitetyntapainen periaate, jonka mukaan yritysdemokratian on lähdettävä
liikkeelle " verstaan lattialta" , on tavallaan vaativampi kuin periaate , jossa läh
tökohdaksi otetaan pelkästään joidenkuiden harvojen työntekijöiden nimeämi
nen tiedonvälitystä tai päätöksentekoa harjoittavaan edustuselimeen . Ensin
mainittu linja, joka samalla kasvattaa työntekijöitä sopiviksi myös yhteistyöeli
miin, vaatii näet ehkä työnantajan luopumista totunnaisista organisaatiomuo
doista ja työnjohtotavoista.
Kulkukelpoisten teiden löytäminen sellaisen yritysdemokratian toteuttamisel
le, joka toisaalta lisäisi työnteosta saatavaa tyydytystä, toisaalta auttaisi yritystä
täyttämään yhteiskunnallista ja kansantaloudellista tehtäväänsä tehokkaana ta
loudellisena yksikkönä, ei varmaan ole helppoa, mutta niiden etsiminen kuuluu
nykyiselle yrittäjäpolvelle .

Aineellinen ja henkinen ympäristömme
Yritystoiminnan eräistä ongelmaryhmistä esittämäni havainnot ovat vähäiseltä
osin kuvanneet, miten nykypäivän ja lähitulevaisuuden yhteiskunta muovaa yri
tystä ja siinä toimivia. Olen yrittänyt tarkastelussani keskittyä harvoihin ja melko
konkreettisiin asioihin . Tämän vuoksi olen joutunut sivuuttamaan monet yritys
toiminnankin kannalta keskeiset mutta esityksen kannalta liian laaja-alaiset ja
monitahoiset tekijäryhmät, jotka tälläkin hetkellä muokkaavat yhteiskuntaam
me ja koko maailmaa. Niinpä en ole voinut tuoda esille niitä muutosvaatimuk
sia ja -mahdollisuuksia, jotka piilevät esim. joukkotiedotusvälineiden informaa37

tiotulvassa, yritystoiminnan kansainvälistymisessä, keskustelussa taloudellisesta
ja muusta vallasta, erilaisissa nykyprotesteissa, joista merkittävä osa ilmenee syy
töksinä nimenomaan liike-elämää kohtaan, sekä sukupolvien välisissä ristirii
doissa.
Näkemykset ja tulkinnat ovat tietenkin subjektiivisia, ja käsittelemistäni kysy
myksistä voidaan siis olla monta mieltä . Kaikista asiaryhmistä näkyy kuitenkin
pari peruspiirrettä, joiden esiintymisestä lienee vaikea olla eri mieltä. Selvää on
ensinnäkin se, että avainsanana on " tilapäinen " : kaiken muuttuminen jatkuu
nopeana sosiaalisena, teknisenä ja taloudellisena prosessina. Muuttuvassa ympä
ristössä toimiminen taas puolestaan vaatii yritykseltä riittävää avonaisuutta,
joustavuutta, kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin . Yrityksessä toimivilta,
ennen muuta yritysjohdolta vaatii eritoten tiedon muuttuminen jatkuvaa itsen
sä kouluttamista, nykyaikaisiin näkemyksiin paneutumista ja ehkäpä eräistä en
nakkoluuloista luopumistakin .
Monet esittämistäni ongelmista ovat luonteeltaan paljolti taloudellisia. Ta
loudellisten ongelmien tärkeys ei kuitenkaan saa syrjäyttää sitä tosiasiaa, että
ympäristömme ei koostu pelkästään aineellisista tekijöistä. Aineellisen ympäris
tön ohella meillä on myös henkinen ympäristömme . Sen vaatimukset on myös
otettava varteen, sen on saatava oma ympäristönsuojelunsa.
Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain Seuta Pamauksen jäsenistön aineelli
nen ympäristö koostuu niistä taloudellisista tekijöistä, jotka maamme sodanjäl
keinen kehitys ja etenkin seuran jäsenten oma jälleenrakennustyö on luonut ny
kyisille asuinsijoillemme. Karjalaisten henkinen ympäristö ei sen sijaan muodos
tu vain niistä aineettomista tekijöistä, jotka kuuluvat osina uuteen kotiseutuun.
Henkiseen ympäristöömme kuuluu edelleenkin kaikki se, mitä meillä on muka
namme menetetyn kotiseudun vanhojen tapojen, tottumusten ja perinteiden
runsaudesta, karjalaisen kulttuurin rikkaudesta.
Uuteen aineelliseen ja kaksijakoiseen henkiseen ympäristöönsä ankkuroitu
neina karjalaiset teollisuuden- ja liikkeenharjoittajat toimivat seuransa juuri al
kaneella yhdeksännellä vuosikymmenellä yhteiskunnassa, jossa yritystoiminnan
ehdot muuttuvat kiihtyvää vauhtia.
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VEIKKO VAINIO

Metsätalouden ja metsäteollisuuden
näkymistä
(Pamaus-Seuran 90-vuotisjuhlakokouksessa 30. 1 1 . 1980
pidetty esitelmä)

Puun merkitys ihmiskunnalle
Puu on vanhin ihmisen käyttöön ottama raaka-aine. Se sitoo ja varastoi aurin
gon energiaa ihmisen hyödynnettäväksi uusiutuen ja lisääntyenkin, jos metsäta
loutta harjoitetaan oikealla tavalla. Puu on myös kaikkein monikäyttöisimpiä
raaka-aineita, jonka hyödyntämisessä kehitys jatkuu taukoamatta. Viime vuosi
kymmenen tapahtumat havahduttivat ihmiskunnan rajulla tavalla tietoisuuteen
uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuudesta. Puun arvostus tulee tämän
johdosta tästä eteenpäin suuresti kasvamaan.
Metsämaata maapallollamme on kaikkiaan lähes 4 500 miljoonaa hehtaaria.
Tästä pinta-alasta on melkoinen osa savannia, suoperäistä maata tai muuten
avointa aluetta. Noin 2 900 miljoonaa hehtaaria on sellaista tiheätä metsää, jota
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meillä metsällä tarkoitetaan . Suomen yli 1 9 miljoonaa metsähehtaaria on siis
korkeintaa 7 promillea kokonaismäärästä.
Suomi on kuitenkin maailman metsärikkaimpia maita, sillä 6 5 % maapinta
alastamme on metsää, kun maailman keskiarvo on noin 22 % . Asukasta kohti
meillä on metsää yli 4 hehtaaria keskiarvon maailmassa jäädessä alle hehtaarin.
Puuta Suomessa on n . 320 ml asukasta kohti, mikä on yli kolminkertainen mää
rä maailman keskiarvoon verrattuna. Sellaisilla alueilla kuin Lähi-Idässä ja Poh
jois-Afrikassa asukasta kohti riittää vain n. 1 ml puuta . Puun jakautuminen
maapallolla on siis kovin epätasaista. Me suomalaiset olemme saaneet tässä jaos
sa runsaan osan.
Maailman metsistä hakataan nykyisin puuta n . 2 5 00 milj . ml vuodessa. Teol
lisuuden raaka-aineeksi tästä kokonaispoistumasta käytetään jonkin verran
enemmän kuin puolet eli noin 1 400 milj . ml.
Tästä määrästä massa- ja paperiteollisuus käyttää tuotantonsa raaka-aineena
n. 40 % . Kun useimpien puulajien tiheys on lähes 1 , voidaan todeta, että teolli
suuden raaka-aineena puu on volyymiltaan huomattavasti suutempi kuin kaikki
teollisuuden käyttämät metalliraaka-aineet yhteensä .
Runsaasti yli miljardi ml ihmisen metsästä ottamasta puusta käytetään edel
leenkin suoraan polttoaineena. Puu on siinä suhteessa harvinainen materiaali ,
että s e soveltuu sellaisenaan käytettäväksi sekä teollisuuden raaka- aineena mo
nilla eri tavoilla että energianlähteenä .
Puun energiasisältö on, kuten sanottu , varastoitua auringon energiaa. Puu ja
muut uudistuvat energialähteet voitaisiinkin katsoa autinkoenergian ryhmään
kuuluvaksi , kuten eräissä maissa tehdäänkin .
Puun polttoainekäytöllä on ratkaiseva merkitys kehitysmaiden ihmisten elossa
pysymisen kannalta. Useimmilla kehitysmaiden kansoilla ei oiekaan muuta
polttoainetta ruokansa valmistamiseen ja asuntonsa lämmittämiseen . Niinpä
80 % maailman polttopuunkäytöstä tapahtuu kehitysmaissa . Kehittyneet teolli
suusmaat puolestaan käyttävät 80 % teollisuuden puutaaka-aineesta. Suomen
vuotuisista hakkuista menee myös n. 80 % teollisuuden raaka-aineeksi.
Metsätalouden alhainen taso nimenomaan monissa kehitysmaissa antaa aihet
ta vakavaan huoleen . On arvioitu , että vuosittain noin 1 2 milj . ha metsää haka
taan ilman että hakkuualueet metsitetään uudelleen . Näin tapahtuu erityisesti
Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vaikka 1 2 milj . ha ei edusta
puoltakaan prosenttia maailman arvioidusta metsämaan kokonaispinta-alasta,
johtaa tällainen metsänkäyttö eroosion johdosta eräissä osissa maailmaa nopeasti
maan autioitumiseen ja sitä tietä korjaamattomiin ekologisiin vautioihin laajoil
la alueilla. Esim. Intian metsäalueista on huomattava osa jo nyt paljaaksi hakat
tu . Afrikan erämaan nopean kasvun pääsyy on niinikään metsien liian raju käyt
tö polttopuuksi.
Historiasta löydämme vastaavasti kehityksestä esimerkkejä Eutoopankin puo
lelta. Välimeren ranta-alueiden runsaskasvuiset metsät hakattiin aikoinaan ih40

misten tarvepuiksi j a eroosio on sen jälkeen pitänyt huolen siitä , että alueet ovat
lopullisesti puun kasvatuksen kelvottomia.
Ekologiselta kannalta merkitsevät hyppyä tuntemattomaan myös monet
trooppisen metsän tilalle luotujen nopeakasvuisten istutusmetsien varaan raken
netut metsäyritykset. Niitähän on useita varsinkin Brasiliassa, ja monet niistä on
toteutettu erinomaisella ammattitaidolla ja tehokkuudella. Puun kasvu niissä
saattaa olla kymmenkertainen Suomeen verrattuna ja keskimääräinen kuljetus
matka istutusmetsän keskelle rakennettuun tehtaaseen lyhyt. Näiden tehoyksi
köiden ekologisia vaikutuksia ei kukaan vielä tiedä, mutta arvovaltaisilta tahoil
ta on esitetty, että esim . Amazon-virran alueen tehokäyttö saattaa johtaa laaja
mittaiseen eroosioon ja ilmaston muutoksiin .
On arvioitu , että intensiivistä metsätaloutta harjoitetaan toistaiseksi vain n .
1 3 % : lla maailman metsämaasta. Kehittyneistä metsätalousmaista o n ehkä yksi
parhaita esimerkkejä Suomi . Hakkuut tapahtuvat meillä 05 . kestävän poistuma
suunnitteen puitteissa ja tehokas metsätalous on johtanut siihen , että vaikka
Suomessa ainespuun käyttö nyt juuri on ennätysmäisen korkea, voisi se puupää
omaa vähentämättä olla ainakin 10 % suurempi.
FAO : n ennusteioen mukaan kehitysmaissa käytettäisiin vuonna 2000 puun
kokonaishakkuista edelleen n. 80 % polttoainetarkoituksiin. Polttopuun todel
linen tarve tulee tuolloin olemaan väestön kasvun huomioon ottaen useilla
alueilla paljon suurempi kuin käytännön hakkuumahdollisuudet. Tässä on eko
logisen katastrofin vaara, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien näitä asioita valai
seva raportti vuodelta 1977 ennakoi. Vaikka metsien puuntuottokyky globaali
sesti onkin jatkuvasti kulutustarvetta suurempi, tulevat alueelliset epätasapaino
probleemit vuosisadan loppuun mennessä kärjistymään ja eräissä kehitysmaissa
tulee olemaan huutava pula poltto- ja muusta tarvepuusta. Käsityksen saami
seksi tämän probleemin suuruusluokasta todettakoon , että erään laskelman mu
kaan trooppisen metsän maissa olisi puutasapainon saavuttamiseksi aikaansaata
va uusia istutusmetsiä Aasiassa ja Kaukoidässä 1 50 miljoonaa, Afrikassa 60 mil
joonaa ja Latinalaisessa Amerikassa 30 miljoonaa hehtaaria.
Suomen kannalta on merkityksellistä, että Länsi-Euroopan metsäsektorin oma
tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää. Näin on laita sekä puun perustuotannon
että j alostustuotannon osalta ja tämän tärkeimmän markkinointialueemme
tuontitarve tulee lähivuosikymmeninä edelleen kasvamaan .
Oheisesta piirroksesta saa karkean kuvan Suomen metsäsektorin suhteellisesta
asemasta maailmassa (kuva 1 ) .

Suomen metsätalouden kehitys
Suomella on metsissään rikkaus , joka on mahdollistanut taloutemme kehityksen
ns. hyvinvointivaltioiden kärkipään tuntumaan . Vielä 1 800-luvulla metsän hy
väksikäyttö Suomessa oli samantapaista kuin nykyisin kehitysmaissa. Metsästä
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saatiin kaikki lämpö energia sekä rakennus- ja muu tarvepuu. Viljelysmaan lan
noituskin tapahtui puun tuhkalla , joka saatiin raivatun kaskialueen puut poltta
malla. Prof. Kullervo Kuusela kuvasi äskettäin kehitystä näin: " I S00-luvun lo
pulle asti suomalaisista säilyvät hengissä vain ne, jotka kykenivät raa' alla lihas
voimalla metsästä hankkimaan tarvitsemansa hyödykkeet. Tältä ajalta olivat pe
räisin ne fyysiset kyvyt, työtaidot ja asenteet, joiden viimeisin suuri suoritus oli
yhteiskunnan rakentaminen toisen maailmansodan jälkeen puulla parempiin
pälvun. ' ,
Siitä lähtien kehitys on ollur raju. Metsäteollisuus on moninkertaistanut tuo
tantonsa. Jos vuoden 1 9 5 0 tuotantovolyymi merkitään 100 : ksi, oli vuoden 1979
vastaava luku 44 1 . Metsäsektorin toimiessa veturina on Suomi edennyt maata
lousmaasta pitkälle kehittyneeksi teollisuusmaaksi, jonka teollisuuden rakenne
jatkuvasti monipuolistuu . Elintasomme nousu on ollut näyttävä .
Metsäteollisuuden volyymikasvun ohella yhteiskuntarakenteen nopea muu
tosprosessi kasvatti hakkuumäärää myös muulla tavoin. Ihmisten joukkomuutto
maalta kaupunkeihin teollisuuden ja palveluelinkeinojen piiriin vaati paljon ra
haa erityiseti asuntotuotantoon , ja nämäkin rahat otettiin metsästä.
Hakkuut Suomen metsistä ylittivätkin selvästi kasvun 1 960- 1uvun alkupuolel
le saakka, jolloin kestävän poistumasuunnitteen määrä nousi kokonaispoistu
maa suuremmaksi (kuva 2 ) .
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Siitä lähtien puun kasvu ja hakkuu mahdollisuudet ovat olleet käyttöä suu
rempia. Teollisuuden puuraaka-aineen tarve kylläkin kasvoi jatkuvasti 1 970luvun alkupuolelle saakka, mutta toisaalta poltto- ja kotitarvepuun käyttö on
vähentynyt mitättömäksi ja pyöreän puun vienti samoin . Teollisuus on myös
ryhtynyt tuomaan vuosittain miljoonia kuutiometrejä raakapuuta lähinnä Neu
vostoliitosta. 1 970-luvulla pystyyn jääneen hakkuukypsän puuston määrä kasvoi
rajusti laman vähentäessä teollisuuden puunkäyttöä. Tuo kertymä, jonka määrä
nousee yli 1 00 milj . m 3: n , on lähes kokonaan yksityismetsissä, sillä lamavuosina
hakkuut teollisuuden omissa metsissä pikemminkin tehostuivat ja valtio myi
metsistään entiset määrät puuta vuosittain .
1 980-luvulle tultaessa o n tilanne siis kehittynyt sellaiseksi, että puun hakkuu
poistuma j atkuvasti alittaa sen hakkuusuunnitteen , joka olisi puun kasvun kan
nalta optimaalinen. Seurauksena on luonnon poistuman ja metsään lahoavan
puun määrän kasvu . Tämä kehitys on meillä jo alkanut. Tällaiseen tuhlaukseen
ja resurssiemme hyödyntämisen laiminlyöntiin Suomen kansantaloudella ei kui
tenkaan ole varaa_. Tämän totuuden luulisi kirkastuvan jokaiselle suomalaiselle
viimeistään nyt, kun energian tuontilaskun hurja nousu on tosiasia ja todellisen
energiakriisin uhk� ovella.
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Puun kasvun lisääminen

Yhteiskuntamme ja kansantaloutemme kehityksessä on puun merkitys ollut rat
kaiseva . Viime vuosikymmenien aikana toteutetuilla toimenpiteillä metsänkas
vatuksen ja -hoidon sekä puun korjuun tehostamiseksi on puolestaan ollut rat
kaiseva merkitys kansantaloutemme käytettävissä olevan puumäärän kasvulle.
Näiden toimenpiteiden sarjaa on määrätietoisesti jatkettava, sillä elintasomme
säilyminen ja kehitys tulee vastaisuudessakin olemaan puun varassa.
Urakka kuuluu lähinnä yksityismetsätaloudelle , jonka osuus puun kasvusta
on 80 % . Urakasta suoriutuminen edellyttää aktti"vista otetta puun tuotannossa
ja markkinoinnissa yksityisiltä metsänomistajilta. Se edellyttää myös tehokasta ja
hyvin organisoitua yhteistyötd, sillä yksityismetsätalous koostuu meillä sadoista
tuhansista pienistä yksiköistä . Yhteistyön osalta meillä on hyvä valmius. Metsän
omistajien yhteisorganisaatioiden rakenne ja toimivuus on käytännössä vuosi
kymmenien aikana testattu ja kelvolliseksi havaittu . Niiden avulla on myös yhä
lisääntyvällä metsätilanomistajien joukolla, joka ei asu tiloillaan, mahdollisuus
osallistua aktiivisen ja suunnitelmanmukaisen metsätalouden harjoittamiseen.
Käsitykseni on, ettei meidän olosuhteissamme millään muulla järjestelyllä
urakasta pystyttäisikään turvallisesti selviytymään . Yksityinen ammattiaktiivi
nen metsänomistaja on ekologisesti tasapainoisen metsänviljelyn ja - hoidon pa
ras takuumies .
Kasvatushakkuiden moninkertaistaminen on lähivuosina välttämätöntä . En
usko, että tästä tehtävästä selvitään panostamatta ns. isännän linjaan tähän
astista huomattavasti enemmän. Oikein suoritettujen kasvatushakkuiden vaiku
tuksesta puuston kuutiomäärien kehitykseen saa käsityksen oheisesta kaaviosta
(kuva 3 ) .
Nyky-yhteiskunnassa e i metsänomistaj ien oma aktiviteetti kuitenkaan riitä,
jos yhteiskunta ja yleinen mielipide eivät suhtaudu myönteisesti asiaan . On ta
vallaan paradoksi , että pääosiltaan metsäsektorin kustantama yhteiskunnan ja
tuotannon rakennemuutos sekä elintason nousu ovat tuoneet yleiseen mielipi
teeseen arvostuksia, jotka ovat omiaan ehkäisemään puuntuotannon mahdolli
suuksien tehokasta hyväksikäyttöä. Kaupungistuneet, muista elinkeinoista toi
meentulonsa saavat ihmiset eivät muista eivätkä ehkä tiedäkään elintasonsa ja
puun tuotannon välistä riippuvuutta. Puun tuotannon tehostaminen ei onnis
tu , ellei pystytä sopimaan sellaisesta yhteiskunta- ja talouspolitiikasta, joka luo
edellytykset taloudellisesti järkevälle yksityismetsätalouden harjoittamiselle ja
tekee elämisen sekä asumisen maalla perustuotannon piirissä mielekkääksi myös
nuorelle työikään kypsyvälle polvelle . Veropolitiikassa on vasta aivan äskettäin
otettu ensimmäiset varovaiset askeleet tähän suuntaan .
Tässä sopii jälleen siteerata prof. Kuuselaa: ' 'Jos todellinen energiakriisi tu
lee , mitä kukaan ei toivo, niin silloin käyvät kaikki suomalaiset niin luonnon
suojelijat kuin teknokraatitkin rinta rinnan käsiksi metsään. Sitä ennen tai siltä
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vältyttäessä on puuta kasvatettava, korjattava ja jalostettava, jos ei muun vuoksi
niin öljy- ja kivihiililaskujen maksamiseksi. "
Kestävän hakkuusuunnitteen nostaminen nykyisestä 60 milj . m 3: n tasosta
50 % : lla on hyvinkin mahdollista muutamien vuosikymmenien aikana, jos pää
tämme ryhtyä lisäämään tämän uusiutuvan luonnonvaramme hyödyntämistä
(kuva 4).
Puun tuotannon lisäämisen biologisia rajoja lähelläkään emme Suomessa siis
vielä ole, vaikka puun käyttö meillä on imensiivisempää kuin muissa metsäta
lousmaissa keskimäärin . Rajoitukset löytyvät meillä asenteista sekä yhteiskunta
ja talouspolitiikasta. Monissa muissa metsätalousmaissa puun kasvun ja hyväksi
käytön lisäämismahdollisuudet ovat toki suhteellisestikin suuremmat kuin meil
lä, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Neuvostoliitossa. Mutta esim. Kanadan ja
Siperian koskemattomien havumetsien hyödyntämistä hidastavat suurten
infrastruktuuri-investointien tarve, korkeat kuljetuskustannukset sekä työ
voimaprobleemit. Trooppisten alueiden probleemeista olen edellä jo mainin
nut. Yhtä kaikki on rohkaisevaa todeta, että tosipaikan tullen ihmiskunnalla on
mahdollisuus moninkertaistaa tämän monipuolisen materiaalin hyväksikäyttö .
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IKÄ V .

METSIEN PUUSTON KUUTIOMÄÄRÄN KEH ITYS. Kaavamainen esitys kasvatushakkuun ajan·
kohdan. puuston kuutiomäärän, poistettavan puu määrän ja hakkuukertojen keskinäisestä riippu·
vuudesta.

Kuva N:o 3
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Suomen metsäteollisuuden näkymät

Meille suomalaisille puun perustuotannon ja puun jalostustuotannon tehos
taminen ja kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti on mitä ajankohtai
sin välttämättömyys. Pelkästään taloutemme ja elintasomme suuri riippuvuus
tuontienergiasta pakottaa meidät pyrkimään valuuttatulojen maksimointiin .
Nouseehan tuontienergialaskumme tänä vuonna summaan , joka ylittää esim .
koko metalliteollisuutemme vienhin arvon. Muita suhteellisen runsaita ja vielä
lisättävissä olevia vientituotannon raaka-aineita kuin puu meillä ei nykytietä
myksen mukaan liioin ole.
Puun kilpailijat raaka-ainemarkkinoilla saattavat, sikäli kuin nykynäkymillä
rohkenee ennustaa, monilla tuotannonaloilla jäädä toiseksi. Esimerkiksi se en
nen öljykriisiä kuultu ennuste , että muovipohjaiset tuotteet syrjäyttäisivät pape
rin ja kartongin tiedonvälitys- ja pakkausmateriaaleina, taitaa jäädä toteutumat
ta. Kehitys voi jopa kulkea siihen suuntaan , että muovejakin ryhdytään valmis
tamaan puusta. Niinikään suuri ulkopuolisen energian tarve teräksen ja alumii
nin tuotannossa on omiaan parantamaan sahatavaran ja puulevyjen kilpailuase
maa rakennusmateriaaleina.
Mutta myös kokonaan uudet tuotteet ja menetelmät ovat avaamassa teitä
metsäteollisuuden kehitykselle. Esimerkkeinä mainittakoon innovaatiot im
pregnointitekniikan alueella sekä puun ja muiden materiaalien kuten plastikin
ja metallien yhdistelmätuotteet.
Metsäteollisuuden käyttötalouden puolella taasen jätteiden ja sivutuotteiden
energiakäytön kehitys on voimakasta. Se on myös taloudellisesti merkittävää , sil
lä esim. Suomessa metsäteollisuus on kansantalouden suurin energiankäyttäjä.
Meillä kehitys on johtanut siihen, että metsäteollisuuden energiankäytöstä
tuontienergian osuus on supistunut ensimmäisen öljykriisin jälkeen ainakin
20 % : lla ja kotimaisuusaste ylittää nykyisin jo 50 % . Parhaillaan useimmat met
säteollisuusyritykset suorittavat investointeja prosessijätteiden puuhakkeen ja
turpeen käytön lisäämiseksi energiantuotannossaan . Metsäteollisuuden energian
kotimaisuusaste tulee näin ollen tälläkin vuosikymmenellä nopeasti kasvamaan .
Näihin metsäteollisuuden tulevan kehityksen suotuisiin edellytyksiin on Suo
men osalta lisättävä ainakin vielä kaksi. Toinen on saavuttamamme tietotaidon
korkea taso niin metsätaloudessa kuin metsäteollisuudessakin. Ja toinen on
maantieteellinen sijaintimme lähellä Länsi-Eurooppaa, joka Japanin ohella on
maailman suurin metsäntuotteiden nettotuontialue . Metsäteollisuustuotteiden
kysyntä tulee alkaneella vuosikymmenellä edelleen kasvamaan sekä koko maail
massa että myös Länsi-Euroopassa, joskin kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan
viime vuosikymmenien kehitykseen verrattuna. Puuttumatta tässä markkina
ennusteisiin pitemmälti esitän kuvan (kuva 5) eräästä prof. Jaakko Pöyryn tänä
vuonna pitämästä katsauksesta, jonka mukaan paperin ja kartongin kysyntä v.
1990 olisi Länsi-Euroopassa n . 20 milj . tonnia suurempi kuin v. 1 9 7 7 . Kysynnän
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Kuva N:o 4

puolesta näyttää siis edellytyksiä metsäteollisuustuotteiden myynnin kasvulle
Länsi-Euroopan markkinoilla vastaisuudessakin olevan. Kun meillä on näillä
markkinoilla pahimpaan kilpailijaamme USA : han verrattuna nykyhinnoin yli
1 00 markan kuljetuskustannusetu tonnia kohti , on markkinaosuuden säilyttä
minen ja mahdollinen kasvattaminen nimenomaan Länsi-Euroopassa varmasti
Suomen metsäteollisuuden tärkeimpiä tavoitteita.
Metsäsektorimme toiminnan ja kehityksen perusedellytykset ovat siis kaiken
kaikkiaan hyvät. Yritystaloudellisesti metsäteollisuutemme kannattavuuden ja
pääomarakenteen kehitys sen sijaan on viime vuosikymmeninä ollut huolestut
tava. Tämän kehityksen syitä on viime aikoina melkoisesti tutkittu . Tunnetuin
lienee Pöyryn laaja kilpailukykytutkimus , jonka yhteenveto julkistettiin vuosi
sitten. Metsäntutkimuslaitoksen piirissä on prof. Risto Seppälän johdolla suori
tettu mittava matemaattisiin malleihin perustuva tutkimus , joka julkistettiin
viime kesänä nimellä " Suomen metsäsektori tienhaarassa" . Siinä pyrittiin sel
vittämään metsäsektorimme kehitystrendit aikavälillä 1 9 5 5-20 1 5 , ja siinä on
tulevaisuuden osalta laskettu kehitysvaihtoehtoja useampien yhteiskunta- ja ta
louspoliittisia toimenpiteitä koskevien olettamusten pohjalta.
Molempien tutkimusten sanoma on se , että metsäteollisuusyritystemme toi
minnan taloudellinen pohja on 1 960-luvulta lähtien trendinomaisesti heikenty
nyt ja että 1 970-luvulla koettu pitkä lama jyrkensi tätä negatiivista kehitystä hä
lyttävässä määrin . Voimatta mennä tässä syvemmälle näihin tutkimuksiin esitän
rinnakkain metsäteollisuusyritysten kannattavuuden ja velkaantumisen kehitys
tä kuvaavat käyrät Pöyryn tutkimuksesta (Kuva 6) .
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Kuva N:o 5

Suomen metsäteollisuus toki tuntee itse tilanteensa yksityiskohtaisesti ja seu
raa kehitystä niin sanoakseni " sormi valtimolla" . Voidaan todeta, että niinä pa
rina vuotena, jotka ovat kuluneet siitä ajankohdasta, johon mainitsemieni tutki
musten empiirinen tieto päättyi , metsäteollisuusyritysten kannattavuus on ollut
selvästi parempi ja yritykset ovat voineet vähentää velkataakkaansa. Juuri nyt
vuoden 1980 loppuviikkoina on käänne tuloksen kehityksessä jälleen huonom
paan suuntaan selvästi nähtävissä . Kustannustasomme nousu on kiihtynyt eikä
kysyntä tilanne maailmanmarkkinoilla anna mahdollisuuksia vastaaviin hinnan
korotuksiin. Lähitulevaisuuden osalta voimme vain toivoa, ettei päämarkkinoil
lamme pääsisi valloilleen samantapainen syöksykierre , joka koettiin 1 970-luvun
puolivälissä . Nyt metsäteollisuutemme taloudellinen pohja ja lamankestokyky
on silloista heikompi. Noususuhdanne jäi liian lyhyeksi, jotta yritykset olisivat
ehtineet korvata 1970-luvun laman aiheuttamat pääomanhäviöt.
Kehitystä pitemmälle tulevaisuuteen ajateltaessa on aivan selvää, että meidän
on pystyttävä kurssinkorjauksiin talous- ja yhteiskuntapolitiikassamme , jos ha
luamme säilyttää saavuttamamme elintason, ja se on suurelta osin kiinni metsä
sektorimme kehityksestä, kuten edellä olen todennut. On selvää, että tuleva ke
hitys metsäsektorissa riippuu paljolti tässä sektorissa toimivien ihmisten ja yritys48

ten omasta panoksesta. On todella aika metsäsektorin osapuolten tähänastista
selvemmin tajuta, että puun perustuotanto ja puun j alostustuotanto muodosta
vat yhden tuotantolinjan , jonka päämääränä on kansantalouden vientitulojen
maksimointi , ja toimia käytännössä myös sen mukaisesti. Tämä toimintalinja
merkitsee metsätalouden ja metsäteollisuuden yhteistyön kehittämistä puun
kasvattamisen edellytysten parantamiseksi sekä puun markkinoinnin , korjuun ja
kuljetusten rationalisoimiseksi . Kehittämällä ennakkoluulottomasti raakapuun
osto- ja korjuutoimintaa, olisi Pöyryn tutkimuksessa esitetyn arvion mukaan saa
vutettavissa nykykustannuksin 800-900 miljoonan markan vuotuinen säästö .
Näiden pyrkimysten onnistumisen perusedellytys on metsätalouden ja metsäte
ollisuuden välinen valtakunnallinen sopimus puukaupan hinta tasosta ja muista
ehdoista.
Meillä on silmiemme edessä varoittava esimerkki siitä , mihin virheellinen ta
louspolitiikka näissä asioissa saattaa johtaa . Läntisessä naapurimaassamme Ruot
sissa lukuisat metsäteollisuusyritykset kärsivät raaka-ainepulasta. Puuta Ruotsis
sa on, mutta sitä ei saada riittävästi tehtaille. Ruotsin metsäteollisuus onkin jou
tunut suuntaamaan hankintojaan kauaskin maan rajojen ulkopuolelle, mm. Itä
Suomeen ja Skotlantiin . Tältä osin me olemme toistaiseksi pystyneet hoitamaan
asiat naapuriamme paremmin, ja varottava on, etteivät " Ruotsin taudin" tällai
set oireet pääse metsäsektoriamme kiusaamaan .
Mitä metsäteollisuuden yritystaloudelliseen kannattavuuteen tulee, olemme
parin vuoden nousun jälkeen taas menossa alaspäin , kuten edellä jo sanoin.
Metsäteollisuushan on tyypillisesti kansantalouden avoimeen sektoriin kuuluvaa
teollisuutta, jonka on kyettävä kilpailemaan maailmanmarkkinahinnoin muiMETSÄTEOLLISUUDEN KANNATIAVUU DEN
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den maiden metsäteollisuuden kanssa. Kun kysyntä ja hintataso maailman
markkinoilla tasaantuvat tahi kääntyvät laskuun , johtaa kotimaisen kustannus
tason samanaikainen nousu väistämättä kannattavuuden heikkenemiseen ja tap
pioihin. Kilpailukyvyn suhteellinen kehitys riippuu tietenkin paljon siitä , miten
kustannustaso kilpailijamaissa samanaikaisesti kehittyy meihin verrattuna. Mut
ta Suomen metsäteollisuudella on samoin kuin teollisuudellamme yleisemmin
kin eräs perusheikkous tärkeimpien kilpailijamaidemme teollisuusyrityksiin ver
rattuna. Se on velkapääoman suhteettoman suuri osuus yritysten pääomaraken
teessa (Kuva 7).
Suuri velkapääoma merkitsee suurta korkorasirusta j a on selvää, että sellaisen
yrityksen kilpailukyky , jonka pääomasta suurempi osa on omaa pääomaa, on ni
menomaan laskusuhdanteessa turvarumpi kuin velkaisemman yrityksen . Voi
makkaiden suhdannevaihteluiden alaisilla teollisuudenaloilla, joihin metsäteol
lisuus ja myös raskas metalliteollisuus kuuluu, pääomarakenteella onkin ilmei
sen ratkaiseva merkitys . Suomalaisten teollisuusyritysten pääomarakenteen ter
vehdyttäminen on suururakka, jonka onnistuminen edellyttää tähänastisen
kurssin korjausta syvälti ja laajalti koko yhteiskunnassamme. Mutta se on jo toi
nen tanna.
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Tulevaisuuden pankki
(Artikkeli Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajainseura Pamaus r. y : n
arkistoon seuran 75-vuotispäivänä 1 3 . 0 1 . 1966)
Kun puhutaan tulevaisuudesta, ei mielikuvitus voi lentää kovin pitkälle ajassa
eteenpäin, j os halutaan pitää asiat edes jonkinlaisella reaalisella pohjalla. Sen,
mitä vähänkin luotettavassa ennusteessa aiotaan esittää, tulee näet ainakin pää
osiltaan perustua tunnettuihin tosiasioihin, uusiin keksintöihin tai kehittelyn
alaisena oleviin oivalluksiin. Niiden perusteella on jo mahdollista kaavailla ku
va, jolla kehityksen j atkuessa voi j oskus olla sitä muistuttava vastine todellisuu
dessa. Mitä kauempana tulevaisuudessa olevaa ajankohtaa yritetään ennustaa si
tä epätarkemmaksi kuitenkin tuo hahmoteltu kuva muuttuu . Siksipä tässäkään
esityksessä ei pyritä siirtymään ajassa kovin kauas eteenpäin. Ennenkuin sekään
on mahdollista, on välttämätöntä ensin todeta, minkälaisen muutosprosessin
alaisena pankkitoiminta ja nimenomaan pankkitekniikka on ollut viime aikoina
ia miten pitkälle kehityksessä ollaan nyt päästy.
Taloudellisen aktiviteetin lisääntyessä on pankkitoiminnassa tapahtunut vii
me vuosikymmenen aikana miltei kaikkialla huomattavaa kasvua. Sekä tämä et
tä pankkien keskeisen kilpailun kiristyminen on puolestaan vaikuttanut siihen,
että pankit ovat laajentaneet sivukonttoriverkostojaan j a ottaneet käyttöönsä
monia kokonaan uusia palvelumuotoja , j otka eivät ole ennen kuuluneet pankki
toiminnan piiriin. Niiden asiakkaiksi on tällä tavoin saatu laajoja väestöpiirejä ,
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jotka aikaisemmin eivät ole käyttäneet pankkien palveluksia hyväkseen. Kaikes
ta tästä on ollut seurauksena, että asiakkaiden ja tilitapahtumien lukumäärä on
pankeissa entisestään moninkertaistunut ja täten myös niiden työmäärä tavatto
masti lisääntynyt.
Voidakseen palvella kasvanutta asiakaspiiriään muuttuneissa olosuhteissa
pankkien on täytynyt ottaa palvelukseensa runsaasti uutta henkilökuntaa. Tämä
on lisännyt suhteettoman paljon niiden kustannuksia ja heikentänyt toiminnan
kannattavuutta etenkin kun palkat ja työnantajan sosiaalimenot ovat useimmis
sa maissa samalla voimakkaasti nousseet.
Edellä mainituista syistä pankkien on ollut välttämätöntä harkita keinoja, mi
ten ne ajanoloon voisivat suoriutua yhä kasvavasta työmäärästään ja estää samal
la kustannusten kohtuuttoman nousun. Kun tietokoneet ovat tehneet nykyisin
mahdolliseksi myös konttorityön pitkälleviedyn automatisoinnin, pankit ovat
erityisellä mielenkiinnolla tutkineet niiden hyväksikäyttöä omien työmenetel
miensä rationalisoimiseksi.
Vielä j oitakin vuosia sitten menivät käsitykset automatisoinnin soveltumisesta
pankkityöhön kuitenkin pahasti ristiin. Jotkut pankit siirtyivät arvostelematta
automatisoinnin hyväksikäyttöön , kun taas toiset joko epäröivät tai suorastaan
vastustivat tämän askeleen ottamista. Nykyisin ollaan kuitenkin yhä enemmän
sitä mieltä, että automatisointi auttaa ratkaisevasti pankkeja selviytymään niistä
vaikeuksista, joihin ne liikkeen yhä kasvaessa, tilitapahtumien lisääntyessä j a
kustannusten voimakkaasti noustessa ovat joutuneet.
Ei ole epäilystäkään siitä , että pankit ovat työmenetelmissään ja palveluksis
saan siirtyneet kokonaan uuteen aikakauteen.
Viime vuosien aikana olemme saaneet tuon tuostakin kuulla pankkien uusista
palvelumuodoista, j oihin viittasin esitykseni alkupuolella. Suurin osa palkan
nauttijoista saa jo palkkansa omalle tililleen pankkiin, he suorittavat määrätyt
maksunsa pankkisiirtoina ja vuokratkin ohjataan suoraan pankkeihin. Asunto
säästämisen kautta tallettajille tarjotaan niinikään mahdollisuus kodin hankki
miseen, ja niin sanotut säästölainatilit antavat entistä laajemmille piireille mah
dollisuuden mitä moninaisimpien tarpeiden tyydyttämiseen.
Kaikki edellämainitut pankkien uudet palvelut tulevat vastaisuudessa saa
maan yhä enemmän jalansijaa pankkitoiminnassa.
Tulevaisuuden pankkien tarjoamat palvelut lienevät muutoinkin nykyisiä pal
jon laajemmat ja monipuolisemmat. Rahavirtojen ohjaamiseksi pankkeihin on
näiden otettava suorittaakseen yhä enemmän sellaisia tehtäviä, j otka eivät kuulu
perinteellisen pankkitoiminnan piiriin.
Yhdysvalloissa pankit ovat viime vuosien aikana alkaneet tehdä liikelaitoksille
varsin pitkälle meneviä palveluksia tietokoneilIaan, koska tällä tavoin voidaan
parhaiten taata eräiden asiakkaiden rahaliikkeen pysyminen ja kasvaminen
asianomaisissa pankeissa. Tämä tendenssi on havaittavissa voimakkaana jo At
lantin tälläkin puolella ja myöskin Skandinavian maissa.
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Pankkien automatisointi rinnan niiden palvelualttiuden lisääntymisen kanssa
vie tulevaisuudessa siihen , että samalla kun yhä useammat ihmiset hoitavat
asiansa pankkien kautta, pankkien toimistoissa asioivan yleisön määrä vähenee ,
koska maksut tulevat yhä enemmän tapahtumaan tilisiirtoina.
Tulevaisuudessa tulee käteisen rahan käyttö niinikään kaikkialla vähene
mään. Luottokorttimenetelmä yleistyy, ja liike-elämän ja pankkien yhteistyö
tässäkin kohden lisääntyy. Euroopassa ei luottokorttisysteemi ole levinnyt vielä
yhtä laajalle kuin Yhdysvalloissa, mutta viimeaikaiset tapahtuvat viittaavat no
peaan kehitykseen täälläkin .
Tavarataloilla, ölj y-yhtiöillä j a eräillä muilla suurehkoilla palvelu liikkeillä on
jo pitkähkön ajan ollut omia luottokorttejaan. Näiden yksityisten luottokorttiy
rittäjien rinnalle on syntynyt ajanoloon luottokorttirenkaita, kuten esim . Ruot
sissa vähittäiskauppiaiden yhteinen luottokorttirengas Köpkort Ab, jonka jäse
ninä on noin 6 000 myymälää yli 300 paikkakunnalla. Suomessa on äskettäin
petustettu vastaava koko maata käsittävä vähittäiskaupan erikoisliikkeiden luot
tokorttirengas Luottokunta-Kreditlaget. Luottokortilla ostoksia tehneille kulut
tajille lähetetään määräajoin , esim. kuukausittain lasku , joka sisältää kaikki ko .
periodin aikana asianomaisella luottokortilla tehdyt ostokset . Ostaja maksaa las
kun kyseisen luottorenkaan pankki tilille ja luottorengas siirtää puolestaan kun
kin myyjän saatavat tältä tililtä edelleen myyjäliikkeiden omille pankkitileille.
Myyjät itse ovat tällöin kuluttajaluoton antajia ja joutuvat hoitamaan luotto
myynnin rahoittamisen joko omin varoin tai normaalin pankkiluoton puitteissa.
Kansainvälisillä luottokorttimarkkinoilla on kuitenkin yhä enemmän siirrytty
suoran rahoituksen linjalle, jolloin luottokorttiyhtiö tai pankki lunastaa myyjiltä
heti luottokortin omistajan kuittaaman laskun vähentäen sen loppusummasta
hyväkseen määräprosentit, joiden on laskettu vastaavan perimispalkkiota, kor
koja j a mahdollista luottotappiota. Kun Barclays Bank - Englannin viidestä
johtavasta liikepankista suurin - äskettäin laski liikkeelle oman tämän tyyppi
sen luottokorttinsa, oli se melkoinen yllätys. Kun aikaisemmat vastaavat yrityk
set olivat valikoineet henkilöt, joille luottokortti annettiin määrättyä liittymis
maksua vastaan, tarjoaa Barclays Bank sen maksuttomasti laajoille kuluttajapii
reille. Kortilla voidaari nostaa myös käteistä rahaa 25 f mistä tahansa kyseisen
pankin konttorista. Tähän luottokorttirenkaaseen lasketaan parin vuoden ku
luessa liittyvän 40 000-50 000 eri alojen kauppa- ja palvelusliikettä sekä yli
miljoona kyseistä luottokorttia käyttävää kuluttajaa.
Vastaiskuna Barclayn menetelmälle Midland Bank ja sen piiriin kuuluvat pan
kit sekä Lloys Bank' in ryhmä ovat kumpikin omalla tahollaan luoneet äskettäin
menetelmän , mikä antaa varmoille ja luotettaville shekkitiliasiakkaille mahdol
lisuuden käyttää shekkiä maksuvälineenä kaikissa korkeintaa 30 f : n suuruisissa
suorituksissa. Kyseiset pankit antavat hyville asiakkailleen näiden nimikirjoituk
sella varustetun " luottamuskortin" . Sen esittäminen on kauppiaille ja palvelu
liikkeille takeena siitä, että pankki aina lunastaa kyseisen shekin, jos kauppias
on merkinnyt shekin kääntöpuolelle luottamuskortin numeron. Tavallisesti
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pankki on myöntänyt tällaiselle asiakkaalle luotollisen shekkitilin, mikä tekee
menetelmän kilpailukykyiseksi tavanomaisen luottokorttijärjestelmän kanssa.
Edelläesitetyn kehityksen valossa on oletettavissa, että melko läheisessä tule
vaisuudessa suuri osa ihmisiä voi liikkua pennittömänä miltei missä tahansa tas
kussaan vain j onkin pankin tai pankkiryhmän yleisluottokortti. Sen esittämällä
asianomainen voi luotolla ostaa kaikenlaisia tavaroita ja saada erilaisia palveluk
sia. Laskuilla, jotka ko. liikkeistä lähetetään suoraan pankkiin veloitetaan kysei
sen henkilön pankkitiliä, j osta hän saa määräajoin tiliotteen. Useimmille asiak
kaille tullaan tätä varten myöntämään myös luottolimiitti. Jos limiitti ei joskus
riittäisi maksuihin, merkitään ylitys pankissa suoraan asianomaisen lyhytaikai
seksi korkeakorkoiseksi lainaksi. Tämä edellyttää tietenkin sitä , että pankeilla on
riittävästi varoja käytettävissä tällaiseen antolainaukseen.
Pankit ovat meilläkin jo perustaneet osamaksuyhtiöitä ja rahalaitosten sekä
" factoring" - että " leasing" -yhtiöt ovat löytäneet tiensä tänne . Factoringin
luonteeseen kuuluu, että asiakasyrityksen tilisaamiset ostetaan tai luototetaan.
Factoring -linjalla pankit tulevat tekemään liikeyritysten kanssa yhä enemmän
myös sopimuksia siitä , että ne pitävät määrättyä korvausta vastaan huolen liik
keiden henkilö tilien kirjanpidosta ja laskutuksesta. Pankkien " leasing" -yhtiöt,
jotka ostavat asiakkaan tarvitsemat kiinteistöt, irtaimistot j a koneet vuokraten ne
sitten pitkäaikaisella sopimuksella asianomaiselle yrittäjälle, tulevat myös laa
j entamaan huomattavassa määrin tätä toimintaansa.
Yrittäjät eivät enää tule pitämään tärkeänä kiinteistöjen ja koneiden omistus
ta, vaan pääpaino tullaan asettamaan liikkeen tehokkuudelle, tuottavuudelle j a
voiton maksimoinnille. Sekä factoring- että leasing-toiminta tulee vastaisuudes
sa yhä enemmän kansainvälistymään ja kyseiset meikäläisetkin yritykset tulevat
entistä enemmän olemaan yhteistyössä vastaavien ulkolaisten rahoitusyhteisöjen
kanssa.
Pankkien ulkomaanliikkeen vastaista kehitystä kaavailtaessa on oletettavissa,
että pankit tulevat entistä enemmän perustamaan ulkomaille sekä kauppapoliit
tisista että muista syistä omia pankkejaan niinkuin nyt on jo tapahtunut. Niinpä
sekä Pohjoismaiden Yhdyspankki että Kansallis-Osake-Pankki ovat jo nyt kum
pikin omalla tahollaan osakkaina sveitsiläisissä pankeissa, joiden osakekanta on
skandinaavisissa käsissä.
Kansainvälisen pankkiliikkeen tulevaisuus on tietenkin suuressa määrin riip
puvainen siitä, miten suuret talousyhteisöt kehittyvät ja minkälaisia uudelleen
ryhmittymiä vastaisuudessa tulee tapahtumaan . Huolimatta niistä pyrkimyksis
tä , joiden tarkoituksena on hävittää kansainvälistä kauppaa vaikeuttavat eri ta
lousyhteisöjen väliset suojamuurit, on ilmeistä , että kansainvälisen kaupan pii
rissä tulee j atkuvasti esiintymään sekä poliittisia että taloudellisia voimaryhmit
tymiä.
Kansainvälisen kaupan kasvu tulee joka tapauksessa jatkumaan edelleen voi
makkaan, mikä tietää myös pankkien ulkomaanliikkeen volyymin vastaavaa li
sääntymistä . Myös kiinnostus ulkomaisiin investointeihin tulee kaikesta päät54

täen olemaan entistä suurempi. Tämä tuo mukanaan pankeille mielenkiintoisia,
mutta myös usein vaikeasti ratkaistavia rahoituspulmia.
Yhteenvetona edellä esitettyyn voidaan sanoa, että tulevaisuudessa pankkien
sekä yksityisille henkilöille että liikelaitoksille tarjoamat palvelut lisääntyvät j a
niiden aktiviteetti kohdistuu yhä enemmän myös sellaisille aloille j a sellaisiin
tehtäviin , joita aikaisemmin ei katsottu lainkaan kuuluvaksi perinteellisen pank
kitoiminnan piiriin. Uudet luottomuodot ja entistä kehittyneemmät perimis- j a
maksu tavat tulevat olemaan myös leimaa-antavia tulevaisuuden pankkitoimin
nalle. Samalla kehitys kulkee pankkiteknillisessä mielessä kohti täysin automati
soitua pankkien tietojenkäsittelykonejärjestelmää.
Useimmat rahalaitokset ovat nyt siirtymässä " kolmannen sukupolven" tieto
koneisiin, ja valmistajat lupaavat jo myös 4-5 vuoden kuluttua laskea markki
noille " neljännen sukupolven" tietokoneita, j oiden tarjoamat sovellutusmah
dollisuudet ja suorituskyky ylittävät kaikki aikaisemmat odotukset.
Kehityksen kulusta voimme aavistaa millaiseksi tulevaisuuden pankki tulee
muodostumaan. Jo nykyisten tietokoneiden muistilaitteet tekevät mahdolliseksi
varastoida suurpankin numeromateriaalin yhteen ainoaan keskusmuistiin, j ossa
tarvittavat tiedot voidaan pitää ajan tasalla.
Tällaiseen tietokoneen keskusmuistiin ovat tulevaisuudessa suorassa yhteydes
sä etäisyydestä riippumatta kaikki pankin palvelupisteet, mitkä j oka hetkellä
pitkälle vietyä " tele-processing" -menetelmää hyväksikäyttäen pystyvät tarvit
taessa toteamaan kenen tahansa pankin asiakkaan tiliaseman . Pankkikirjojen
väärentäjille j a katteettomien shekkien esittäjille koittaa tulevaisuudessa näin ol
len kovat ajat. Toimitteet, olipa sitten kysymyksessä talletus- tai shekkitilien jä
töt tai otot, valuuttakauppaan liittyvät tilitapahtumat tai mitkä tahansa muut
pankkitoimitteet , rekisteröidään teleteknillistä kaukosiirtoa hyväksikäyttäen he
ti pankin keskusmuistiin.
Kehitys tällaiseen " real-time" -menetelmään tulee tapahtumaan asteittain.
" Off- line" -menetelmä, joka edellyttää reikänauhojen tai reikäkorttien käyttöä
sekä lähettävässä että vastaanottavassa päässä, korvataan ensin " on-line" -me
netelmällä, j olloin tietokone on suoraan kytketty puhelinlinjaan. " Real-time"
-menetelmässä liitetään myös kentän palvelupisteet kiinteästi linjaan , jolloin
reikäkortit tai reikänauhat käyvät molemmissa päissä kokonaan tarpeettomiksi.
Tilitapahtumatiedot välitetään palvelupisteen terminaalin näppäimistön nap
peja painamalla suoraan linjayhteyksiä pitkin tietokoneeseen. Tällainen mene
telmä on jo osittaisessa käytössä eräissä amerikkalaisissa pankeissa ja myös Euroo
passa on viime aikoina suoritettu tätä koskevia lupaavia kokeiluja , j otka avaavat
aivan uudet näköalat maksuliikenteen vastaiselle kehitykselle.
Keskusmuisti tulee tarjoamaan pankin j ohdolle aivan uudet näköalat päätös
ten teolle . Pankin sisäisen informaatiojärjestelmän rakentuminen tälle pohjalle
luo kokonaan uudet mahdollisuudet optiimiratkaisujen löytämiseen samoin
kuin kannattavuuden ja toiminnan tehokkuuden seuraamiseen . Ylimmän j oh
don päätöksentekoa ei koskaan voida automatisoida, mihin ei ole pyrittäväkään,
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mutta pankkien johdon ratkaisut helpottuvat, koska johtoporras voi joka hetki
saada käyttöönsä ne tarvittavat ajan tasalla olevat luvut, joiden perusteella se te
kee päätöksensä. Moninaiset rutiinitehtävät, jotka nykyisin rasittavat kohtuum
man paljon pankinjohtajia, voidaan tulevaisuudessa siirtää yhä enemmän tieto
koneiden hoidettavaksi. Nämä uudet työkalut antavat siten johtajille entistä
enemmän aikaa keskittyä heidän asemansa edellyttämien todella tärkeiden teh
tävien hoitamiseen, jolloin myös liikkeenjohdolliset kysymykset ja niihin oleelli
sesti liittyvät inhimilliset aspektit, kuten sisäisten henkilösuhteiden varteenotta
minen , henkilökuntapolitiikka yleensä ja koulutus , astuvat nykyistä enemmän
etualalle.
Edellämainituista näkymistä The Chase Manhattan Bank' in pääjohtaja David
Rockefeller kirjoittaa teoksessaan " Creative Management in Banking" , jossa
hän toteaa, että pankkien henkilökunnan lukumäärässä ja rakenteessa tulee vas
taisuudessa tapahtumaan huomattavia muutoksia. Automaation vaikutuksesta
pystytään yhä suurempia tilitapahtumamääriä käsittelemään entistä suhteelli
sesti paljon pienemmällä henkilökunnalla. Hierarkian väliportaasta häviää lu
kuisia " alityönjohtajan' , toimia, kun taas ylin johto ja asiantuntijaporras pankin
tehtäväkentän kasvaessa laajenee entisestään. Liiketaloustieteilijöiden ja mate
maatikkojen tarve pankeissa tulee olemaan entistä suurempi.
Televisiota tullaan vastaisuudessa yhä enemmän käyttämään pankeissa hyväk
si eri tarkoituksiin . Sen avulla voidaan tarkistaa asiakkaan nimikirjoitus samalla
kun keskusmuistista tiedustellaan hänen tilinsä saldoa. Pankkien toimistoja ja
rahankuljetuksia valvotaan jo nyt televisiota hyväksikäyttäen, ja eräissä amerik
kalaisissa pankeissa johtokunnan kokouksetkin hoidetaan television avulla sil
loin kun johtoporras kokonaisuudessaan ei ole sijoitettu samaan paikkaan . Sekä
television että muiden uusien kommunikaatiovälineiden kehitys ja käyttöönotto
j ohtanee ajanoloon siihen, että pankkien pääkonttorirakennuksien suunnitte
lussa voidaan eri osastojen hajasijoitus toteuttaa entistä helpommin. Kalliilla
paikalla sijaitsevan pääkonttorin yhteydessä perinteellisesti toimivat monet osas
tot voidaan silloin sijoittaa kauemmaksi keskustasta ja siis halvemmille tontti
alueille.
Pankkiasioissa käytettävät lomakkeet varustetaan vastaisuudessa yleisesti ns.
optisella kirjoituksella. Tekniikan kehittyessä kyseinen menetelmä syrjäyttänee
tällä hetkellä sitä yleisemmän magneettisen tekstin, j ota käytetään nykyisin
shekkien automaattisen käsittelyn apuna. Edellä mainittu " real-time" -mene
telmä tulee toteutuessaan kuitenkin vähentämään sekä magneettisen että opti
sen lukusysteemin tarvetta pankeissa.
Vajaa vuosi sitten piti IBM : n Sveitsin laboratorioiden j ohtaja professori A. P.
Speiser kansainvälisessä lehtimieskonferenssissa Tukholmassa esitelmän aiheesta
" Technology of today and tomorrow" . Hän totesi tietojenkäsittelyn tulevaisuu
den kehityksestä, joka läheisesti koskee myös pankkeja ja niiden maksuliikettä ,
mm. seuraavaa: " Tietojenkäsittelyn lähivuosien kehitys tulee poikkeamaan
luonteeltaan niistä tuloksista, joihin päästiin viime vuosikymmenen aikana.
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Kun mielenkiinto aikaisemmin oli kohdistunut pääasiassa ns. " hardware" eli puhtaasti koneteknillisiin näkökohtiin , kiinnitetään huomiota vastaisuudessa
entistä enemmän systeemisuunnitteluun ja sovellutustekniikkaan , mistä ame
rikkalaiset käyttävät sanaa " sofware" .
Suurimmat parannukset ATK: n piirissä tulevat arvattavasti tapahtumaan sen
kehityksen puitteissa, mikä on jo näkyvissä systeemipuolella. Pyrkimyksenä on
käyttää tällä linjalla täysin hyväksi jo aikaisemmin tehtyjä merkittäviä vielä käyt
tämättömiä aluevaltauksia. Tämä tulee epäilemättä melkoisesti laajentamaan
tietokoneiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Tietokoneiden ja tietolii
kenteen lisääntyvä yhteispeli tuo tietokoneen niinkuin sähkön, kaasun tai puhe
limen kenen tahansa ulottuville . Valitsemalla puhelimen numerolevystä määrä
tyn numeron asiakas saa automaattisesti tietää paljonko hänellä on varoja tilil
lään. Vastauksen hän saa ihmisäänellä, mutta vastaaja ei ole ihminen , vaan tie
tokone, jonka muistilaitteisiin on varastoitu myös lukusanoja vastaavat ihmisää
net. Tällainen menetelmä vaatii luonnollisesti varmuustoimenpiteitä siltä varal
ta, etteivät sivulliset voisi saada selville toisten tiliasemaa tai pääsisi antamaan
ohjeita asiaankuulumattomien maksumääräysten lähettämisestä. Tältäkin varal
ta on jo keksitty keinoja väärinkäytösten estämiseksi" . ( IBM-Nytt nr 3 / 1 96 5 )
Konttorikonetehtaat valmistanevat ajanoloon myös mitoitettuja laitoksia, jot
ka ovat jo edeltäkäsin valmiiksi ohjelmoituja pankkien tarpeita vastaaviksi ja joi
ta ehkä silloin voitaisiinkin todella hoitaa kuvannollisesti katsoen vain nappia
painamalla. Tämä lienee kuitenkin näkemys, jonka toteutuminen käytännössä
rajoittunee vain yksityistapauksiin, sillä kehitys tulee aina elävässä elämässä ja
niin ollen myös pankkitoiminnassa jatkumaan eikä mikään ohjelmointi tule ole
maan koskaan lopullinen eikä yleispätevä. Pankkien palvelukset tulevat aina eri
yksityiskohdissaan kehittymään , mikä edellyttää myös eri sovellutusten ja niiden
ohjelmoinnin muuttamista ja mukauttamista kunkin ajankohdan tarpeita j a
vaatimuksia vastaaviksi.
Tämän vuosisadan aikana on teknillisen kehityksen aiheuttamat muutokset
tapahtuneet nopeasti kiihtyvässä tempossa, todettiin raportissa, jonka ' 'The Na
tional Commission on Technology, Automation and Economic Program" äsket
täin jätti USA : n kongressille ja jota tri Björn Ahlander referoi Skandinaviska
Bankenin tiedotuslehdessä " Nyheter från USA" (nr 3 / 1 966) . Raportissa sano
taan, että tarkasteltaessa kahtakymmentä tärkeintä teknillistä keksintöä ja nii
den vaikutusta yhteiskuntaan, voidaan niiden kaupallisen merkityksen ennen
ensimmäistä maailmansotaa alkaneen saada tunnustusta vasta noin 30 vuoden
kuluttua keksinnön tekemisestä.
Sotien välisenä aikana tuo kypsymisaika laski 16 vuoteen ja toisen maailman
sodan jälkeen 9 vuoteen. Se aika taas , mikä ehtii kulua ennen kuin uutta keksin
töä todella aletaan käyttää merkittävällä tavalla hyväksi, on myös lyhentynyt.
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Silti on todettava, että nykyisinkin kestää vielä ainakin 1 5 vuotta ennenkuin uu
della keksinnöllä alkaa olla merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Joka tapauksessa on ilmeistä , että ne keksinnöt, j oilla tulee olemaan huomat
tava merkitys lähimmän kymmenen vuoden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehi
tykselle, ovat jo nyt tunnettuja. Niiden kaupallinenkin merkitys on jo varmaan
tajuttu niissä piireissä, joiden tehtävänä on kantaa vastuu eri elämänalojen toi
mintaedellytysten tutkimisesta ja tulevaisuuden kehityksestä. Tällöin voidaan
myös melkoisella varmuudella luoda kuva siitä, minkälaisia koko talouselämää
ja yhteiskuntaa koskevia muutoksia on odotettavissa tulevana vuosikymmenenä.
Näillä muutoksilla ja niihin läheisesti liittyvillä poliittisilla tekijöillä tulee ole
maan huomattava vaikutus myös tulevaisuuden pankkitoimintaan. Tämän
suuntaisilla näkökohdilla on näin ollen myös merkittävä sija pankkien pitkän
tähtäimen suunnittelussa etenkin silloin, kun pyritään selvittämään mikä asema
pankeilla tulee olemaan huomispäivän yhteiskunnassa ja mistä piireistä ne tule
vat saamaan tulevaisuuden asiakkaansa.
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Knut Possen vaakuna

EINO PARIKKA

Viipurin Linnanherra Knut Posse

(Pamaus-Seuran kokouksessa 30. 1 1 . 1963 pidetty esitelmä)
Tänään, Viipurin pamauksen historiallisena vuosipäivänä toteamme jälleen,
miten erehdyttävästi totuus ja taru ovat kietoutuneet toisiinsa tässä viipurilaisille
läheisen ja ymmärrettävällä itsetunnolla vietetyn tapahtuman ääriviivoissa. Lä
hes 500 vuotta on piakkoin kulunut tuosta idän ja lännen epätoivoisesta kamp
pailusta Viipurin muureilla ja tuossa ajassa ehtii paljon muuttua ajan vuolteissa.
Tiedämme, että kotikaupunkimme ihmeelliseen pelastumiseen 3 0 . 1 1 . 1495 liit
tyi paljon sitkeätä urheutta ja pelotonta vastarintaa, mutta aavistamme myös
kin , että kaikki se, mitä meille on kerrottu edullisessa valossa tuon päivän tapah
tumista, ei kerro ehdotonta totuutta. Inhimillinen mielikuvitus, tuolle kaukai
selle ajalle ominainen usko yliluonnollisten tapahtumisen mahdollisuuteen ja
vihdoin tietoinen kaunistelu ovat vieneet siihen, että pamauksen päähenkilön
kuva on piirteiltään aina epäluotettavuuteen saakka ihannoitu. Taruhan tunkee
aina tieltään todellisia piirteitä, käyttää niitä kyllä luonnosteluasteella, mutta li
sää omasta puolestaan niin runsaasti hehkuvia värejä, että luotettava kokonai
suus häiriintyy.
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Knut Posse on meidän mielikuvituksessamme saanut yliluonnolliset mitat sii
täkin huolimatta, että hänen todellinenkin kuvansa ja taistelijahahmonsa riittäi
si selittämään Viipurin pelastumisen ihmeen. Hän elää tietoisuudessamme sekä
riimikronikan että myöhempien vuosisatojen paisuttelun ansiosta lähes epäto
dellisena sankarina, ovelana taikurina, todellisena poppamiehenä ja silmän
kääntäjänä. Tässä hahmossa ei sinänsä mitään moitittavaa ole, kunhan se ei ko
konaan muunna hänen todellista olemustaan, avujaan ja taitojaan . On paikal
laan, että j oskus tarkastellaan häntä ja hänen vaiheitaan meille säilyneiden his
toriallisten tosiseikkojen valossa saadaksemme näkemyksellemme oikeat mitta
suhteet.
" Minulla ja esi-isilläni on niin monta vuosisataa ollut paikka ja asema rita
ristossa ja aatelistossa, että meitä on ehdottomasti pidettävä irtautuneina
talonpoikaissäädystä. Sanon vieläkin , ettei kukaan rehellinen mies voi
todistaa, että minä olisin talonpoika. "
Näin puhuu Ruotsin suurvaltakauden aatelismies , joka käyttää korskeita j a it
setietoisia sanoja, jotka antavat meidän aavistaa, mitä tuona aikana on merkin
nyt kuuluminen vanhaan, hienoon vapaasukuun. Nämä sanat lausui maaherra
Mauritz Posse kiivaassa väittelyssä, joka oli syntynyt Hans Wachtmeisterin ras
kaiden syytösten johdosta häntä vastaan Ruotsin ritarihuoneessa marraskuun 20
p : nä 1680.
Yhtä vähän kuin 1 600-luvulla olisi onnistuttu sijoittamaan maaherraa ja suur
aatelista Mauritz Possea tuona aikana halveksittuun talonpoikaissäätyyn, yhtä
vähän on nykyaikaisen sukututkimuksen onnistunut seurata Possesuvun juuria
tuohon säätyyn, josta se kuitenkin on peräisin. Kun varmuudella suvun vanhim
maksi tunnistettu jäsen esiintyy ensimmäisen kerran säilyneissä historiallisissa
lähteissä, on suku jo silloin jättänyt suurtalonpojat ja kohonnut aatelistoon.
Varhaisin asiakirjoissa säilynyt maininta Viipurin sankarista Knut Possesta on
vuodelta 1466, jolloin hänen kerrotaan olleen Savonlinnan perustajan ja Viipu
rin linnanherran Eerik Akselinpoika Tottin palveluksessa. Knut Posse oli ritari ja
valtaneuvos Jöns Lage Possen poika. Isä oli tanskalaista sukuperää ja mainitaan
ensi kerran vuonna 1434 , jolloin hänellä oli hallussaan etelä-Ruotsissa lähellä
Trollhättanin vesiputouksia Ekholmin linna. Äiti oli ruotsalaissyntyinen Märta
Knuutintytär suvusta, joka kantoi kilvessään kolmea ruusua.
Knudn yhtä vähän kuin hänen Niiloveljensä syntymävuotta ei varmuudella
tiedetä. Knut Posse on tuskin syntynyt ennen vuotta 1 440 . Yhtä vähän tiedäm
me hänen nuoruusvuosistaan, joille todennäköisesti oli ominaista ajalle tyypilli
nen palvelu jonkin aatelisarvoisen linnan herran palveluksessa. Ura viitoittui
Knut Posselle soturin tehtävin, mutta varmaa 6n, että hän samalla on saanut oh
jausta myös poliittisen elämän tehtävissä olletikin, kun koko 1400-luku Ruotsi
Suomen historiassa on yhtämittaisen valtataistelun ja juonittelun leimaamaa. Ei
ole kuitenkaan mitään syytä epäillä, etteikö hän olisi oppi-isältään Eerik Akse
linpoika Tottilta saanut varsin perusteellista koulutusta myös valtapolitiikassa,
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mieheltä, joka 1 400-luvun jälkipuoliskolla on Suomen historian keskeisin valtio
mies ja soturi. Knut Posse nai 1472 ritari David Pentinpojan lesken Birgitta
Oxenstiernan, j olloin hänestä tuli Eerik Akselinpojan lanko, koska heidän puo
lisonsa olivat sisaruksia. Birgitta-rouva sai huomenlahjaksi 27 tilusta enimmäk
seen Länsi-Göötanmaalta, mikä todistaa Knut Possen jo silloin saavuttaneen
varsin huomattavan omaisuuden. Avioliitto jäi lapsettomaksi .
Suurimman osan miehuusvuosistaan Knut Posse vietti Suomessa. Kun Eerik
Akselinpoika kuoli 1470 sai Posse osan lapsettoman lankonsa maaomaisuudesta,
joka sijaitsi pääasiassa Turun tienoilla ja sen lähipitäjissä.
Ajan tavoille oli ominaista, että aateliset pysyttelivät läheisessä tuntumassa
katoliseen kirkkoon muistaen sitä lahjoituksin. Niinpä tiedetään Possen 1496
lahjoittaneen Naantalin birgittalaisluostarille Maarian pitäjästä Tottilta peri
mänsä Pitkänmäen tilan. Myöskin Turun tuomiokirkko pääsi osalliseksi Possen
lahjoituksista 1 494 , jolloin hän luovutti Kaikkien Pyhäin kappelille Kalvolan pi
täjässä sijainneen Taljalan tilan ehdolla, että hänelle ja hänen puolisolleen lue
taan ikuisesti sielumessuja.
Knut Possen vaakuna Hattulan , Hauhon ja Tuuloksen kirkoissa todistaa, että
näitäkin temppeleitä Posse on muistanut. Kansallismuseon keskiaikaisessa kirk
kosalissa säilytetään Hollolan kirkosta sinne hänen toimestaan siirrettyä, rikkaas
ti koristeltua kuorituolia.
Keskiajan linnanherrat eivät kuitenkaan olleet vain tarmokkaita sotilaita tai
taitavia politikkoja, vaan heillä oli myös finanssipoliittisia harrastuksia. Niin
Possellakin, varsinkin Suomenlahden etelä-rannalla Virossa hänellä oli paljon
taloudellisia intresseja valvottavanaan ja niiden valtuutettuna Tallinnassa toimi
Lauren Fredag.
Läheiset suhteet muutenkin kuin pelkän sukulaisuuden perusteella Tottiin
ovat vaikuttaneet ratkaisevasti Knut Possen poliittiseen toimintaan ja yhteispoh
joismaisiin pyrkimyksiin, niin että häntä on monessakin mielessä pidettävä hal
litsevana kansallisena keskushenkilönä meidän maassamme keskiajan viimeisinä
vuosikymmeninä.
Unioniriitojen aikana Tanskan kuningas Kristian 1 nimitti Possen valtakun
nan hovimestariksi ja hän sai silloin läänityksekseen Viipurin linnan ja läänin.
Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Posse olisi kiihkeissä valtariidoissa aset
tunut unioniystävälliselle siivelle, vaan hän kuuluu ehdottomasti Ruotsin legen
daarisiin kansallissankareihin. Hän vain hyväksyi lankonsa Tottin poliittiset pyr
kimykset tasoitella Ruotsin ja Tanskan välisiä vastakohtaisuuksia ja unionin pa
lauttamista, siis pohjoismaiden alistamista yhden ja saman hallitsijan alaisiksi.
Vuonna 1 466 Posse nimitettiin Tukholman linnanpäälliköksi. Tähän nimi
tykseen vaikutti todennäköisesti se, että samanaikaisesti Totti valittiin valtion
hoitajaksi. Posse toimi tehtävässään Tukholman linnassa vuoden päivät. 1467
näet nousi Kaarle Knuutinpoika Bonde, hallitsijana Kaarle VIII Ruotsin valta
istuimelle kolmannen kerran. Posse liittyi tällöin yhä selvemmin Ruotsin kansal
lista siipeä kuuluen 147 1 niihin, jotka vaativat Ruotsin valtaneuvostoa katkaise61

maan kaikki suhteet Tanskan kuninkaaseen Kristian I : een. Tällöinhän Kristian
lähti sotajoukkoineen Ruotsiin kukistaakseen Ruotsin aateliston ja ratkaisu ta
pahtui keskellä nykyistä Tukholmaa Brunkeberginvuoren taistelussa. Knut Pos
se oli tällöin Tukholman varusväen komentaja ja j outui siis vastaamaan kaupun
gin puolustuksesta.
Jälkimaailmalle on säilynyt värikäs kuvaus tästä taistelusta, j ossa Possen kerro
taan vallanneen Tanskan valtiolipun Dannebrogin. Posse hyökkäsi väkineen ete
lästä s . o . nykyisen Tukholman vanhan kaupungin tie noilta tanskalaisia vastaan ,
ja taistelun tuoksinassa tunkeutui niin lähelle Kristian I : tä, että tämän onnistui
haavoittaa pahasti Possea. Kuningas itse sai hakapyssyn luodin suuhunsa, me
netti useita hampaitaan ja j outui vetäytymään pois rintamasta, jolloin hänen
j oukkonsa muuallakin Brunkebergin mäellä olivat j outumassa tappiolle. Olaus
Petri kertoo tanskalaisten menettäneen tässä taistelussa 5 00 miestä kaatuneina ja
900 j outuneen vangeiksi, heidän j oukossaan valtakunnan marski Claus Rönnow.
Taistelun jälkeen löydettiin Posse nuijien, keihäiden , miekaniskujen, puuk
kojen ja kirveiden pahasti haavoittamana. Kerrotaan itse Pyhän Birgitan tyttä
ren Katariinan hoitaneen ruhjottua sankaria ja jo viikon kuluttua oli hän täysin
terve arkkipiispa Trollen kuvauksen mukaan. Tervehdyttyään Knut Posse lah
j oitti Vadstenan nunnaluostarille vahakuvan, joka esitti neljän nuolen haavoit
tamaa miestä ja hänen muita vammojaan . Jos karsimme näistä kuvauksista liioit
telun pois , joudumme kuitenkin toteamaan, että Posse haavoittui hyvin pahasti
taistelussa.
Brunkebergin taistelun suoranaisena seurauksena Posse nimitettiin valtaneuvos
ton jäseneksi, mutta hänen osanottonsa valtaneuvoston kokouksiin muodostui
käytännössä hyvin epämääräiseksi, koska hän asui Suomessa ja matkanteko
Ruotsiin silloisissa oloissa oli sangen työlästä.
Vuonna 1433 hän sai Hämeenlinnan päällikkyyden ja seuraavan vuosikymme
nen alussa Kastelholman linnan Ahvenanmaalla läänityksekseen. Tämä osoittaa
hänen nauttineen suurta luottamusta. Knut Posse olikin 1480-luvun loppupuo
liskolla kohoamassa sotilaallisen ja poliittisen uransa huipulle . Hänellä oli taka
naan runsaita kokemuksia sodan j a rauhan toimissa. Lähestyminen Ruotsin val
tionhoitajaan Sten Stureen oli edellytyksenä tälle nousulle.
Kovien koettelemusten ajat lähestyivät Suomea ja välillisesti koko Ruotsin val
takuntaa. Moskovan suuriruhtinas Iivana III oli 1478 murskannut Novgorodin ja
ekspansio länttä kohti nousi voimassaan. Venäläiset vaativat 1323 solmitun Päh
kinäsaaren rauhan rajaan palaamista ja syyttivät, että Tott oli rakennuttanut
Olavinlinnan heidän puolelleen rajaa.
Valtionhoitaja Sten Sturelle oli muitakin suuria vaikeuksia voitettavanaan.
Siksi hän halusi pysytellä hyvissä väleissä Moskovan kanssa voidakseen vastustaa
Tanskan pyyteitä, mutta toisaalta hän tiesi rauhan säilyttämisen mahdolliseksi
vain Tanskan Hannukuninkaan välityksellä ja avulla. Tämän avun saanti olisi
kuitenkin käytännössä tiennyt Hannun tunnustamista myös Ruotsin hallitsijak62

si. Kun Sten Sture ei tähän suostunut ryhtyi Hannu mitä suurimmassa salaisuu
dessa yllyttämään Iivanaa III : ta sotaan Ruotsia vastaan.
Näin j ouduttiin vuoteen 1495 . Viipurin linnanpäällikkö Niilo Eerikinpoika
Gyllenstierna kuoli keväällä 1495 ja Viipurin puolustaminen jäi Possen käsiin.
Tehtävä oli raskas ja vastuullinen, sillä emämaa Ruotsi ei kyennyt antamaan
apua. Sten Sture pelkäsi Tanskan uhkaa eikä ollut luonnollisesti halukas lähettä
mään apujoukkoja Ruotsin rajojen ulkopuolelle tai kaukaiseen Karjalaan. Posse
teki mitä tehtävissä oli: nostatti Kaakkois-Suomen talonpojat varusväen lisäksi ja
teki voitavansa Viipurin muurien vahvistamiseksi vihollisen hyökkäystä vastaan .
Aika oli täpärällä ja nopeasti kävi Posselle selväksi, että hänen oli tultava toi
meen omin neuvoin. Turun piispa Maunu Särkilahti lähetti hellyttäviä pyyntöjä
Ruotsiin apuvoimien saamiseksi, mutta turhaan.
Onneksi Tott oli linnanpäällikkönä ollessaan vahvistanut Viipurin muureja ja
Olavinlinnan rakentaminen sivustaturvaksi oli Suomen silloisen itävallin arvokas
tuki. Tottin suunnitelmiin oli kuulunut myös Viipurin muodostaminen laivas
totukikohdaksi , mutta siihen ei aika riittänyt.
Sotatoimet alkoivat syyskuun lopulla 149 5 , jolloin venäläiset joukot nopeasti
saivat kosketuksen Viipuriin. Vanha riimikronikka mainitsee heidän lukumää
räkseen 60 . 000, j oka on varmasti vahvasti liioiteltu .
Posse valitsi aktiivisen sodankäynnin vihollisen ylivoimasta huolimatta. Hän
lähetti Niilo Pentinpojan Kymijoen suulle rakentamaan esteitä ja murroksia vi
hollisen pysäyttämiseksi, jos se aikoisi länteen. Ainoa apu , mikä saatiin lännestä
näinä kriitillisinä päivinä oli liiviläisen palkkasoturin Hartwig Winholtin j ohta
mat 500 ratsumiestä, joiden ja talonpoikaisnostoväen voimin yritettiin lokakuun
1 2 . päivän vastaisena yönä yllätystä vihollisen selustaan Juustilan suunnalla, lä
hellä Vatikiveä. Tämä kahakka päättyi kuitenkin Viipurin puolustajille onnetto
masti, kun venäläiset olivatkin varuillaan ja tottumattomat talonpojat joutuivat
pimeässä pakokauhun valtaan . Niilo Pentinpoika ja Mauno Frille joutuivat joh
tajista vangeiksi ja heidän kanssaan sata talonpoikaa. Winholt pelastui syöksy
mällä teräsvarusteissaan veteen ja pitämällä kiinni veneen reunasta väisti hukku
miskuoleman.
Tämän jälkeen ei puolentoista kuukauden ajalta ole Viipurin piirityksestä säi
lynyt mitään tietoja. Venäläisten hyökkäykset torjuttiin kaikesta päättäen ja
Olavinlinnan tienoilla Pietari Kylliäinen torjui voitokkaasti hänkin venäläisten
ryntäykset, vieläpä kykeni karkoittamaan viholliset takaisin rajan taa. Kylliäinen
vastasi samalla kertaa venäläisten tihutöihin polttamalla yli 800 taloa vihollisen
alueella.
Koitti sitten marraskuun kolmaskymmenes, talvisen kuulas ja kirkas . Jo var
haisesta aamusta vihollinen oli liikkeellä laumoineen painostuksen kohdistuessa
erityisesti Pyhän Andreaan torniin. Tuliputkien yhtämittainen pauke kuulosti
ukkosen j yrinältä. Suuret piiritystykit lennättivät tynnyrinpohjan kokoisia kivi
lohkareita muureja ja torneja vastaan. Hirveästä ainmunnasta sortui kaksi tornia
- mitkä ne olivat, ei mainita, mutta luultavasti ne sijaitsivat muurin kaakkoi63

sessa osassa. Kun kolmaskin torni, kaakkois en muurin suuri keskustorni , oli va
hingoittunut pahasti j a joutunut venäläisten haltuun, näytti tie kaupunkiin ole
van heille avoinna_
Andreaan torniin oli vihollisen tykistö saanut jo niin suuren aukon, että tar
vittiin kaksi humalasäkkiä sen peittämiseen . Uudelleen venäläiset kohottivat
rynnäkkötikkaansa tornia vasten ja onnistuivat siirtämään ne jo muurin sisäpuo
lelle . Samalla he miehittivät tornin, kohottivat lippunsa sen harjalle ja yllyttivät
torventoitotuksillaan omiaan . Pari vuosikymmentä myöhemmin kirjoitettu ns.
Sturkronikka kertoo, että Posse j a Winholt olivat antaneet kantaa tervalla täyte
tyn veneen tämän tornin j uurelle. Terva sytytettiin palamaan, siitä nousi kitkerä
savu , j oka pakotti viholliset laskeutumaan tornista alas ja heittäytymään muuril
ta kentälle. Samalla suomalaiset kiskaisivat rynnäkkötikkaat maahan .
Loput hyökkäyksen j a koko piirityksen epäonnistumisesta tiedämmekin. Py
hän Andreaan ristin valo ilmiö taivaalla, tavaton pamaus ja silmitön pakokauhu
ovat värittäneet tapauksesta syntyneet tarinat.
Huomattakoon, että kuvaukset pamauksesta, vihollisen silmien kääntämises
tä, noitakeitosta, höyhenpusseista ym. syntyivät vasta puoli vuosisataa myöhem
min . Olaus Magnus kertoili niistä ensimmäisenä 1 5 00-luvun puolivälissä ja
myös suomalainen riimikronikka on huomattavasti myöhäsyntyisempi kuin itse
tapahtuma. Selityksenä Viipurin ihmeelliselle pelastumiselle on arveltu sitäkin,
että pitkällinen piiritys oli käynyt tukalaksi venäläisille huoltovaikeuksien vuoksi
ja ehkäpä talven tulokin osaltaan sai heidät luopumaan piirityksestä .
Suomalainen historiantutkija Eirik Hornborg on todennut Viipurin piirityk
sestä kertoessaan, että Knut Posse ei kylläkään istunut kellarissa ja tuijottanut
kiehuvaa taikakeittoa, kun taisteltiin Viipurista ja Karjalasta. Hän johti miekka
kädessä puolustusta muureilla ja hänen burgundilaiskypäränsä teräsreunan alta
katse tähtäsi kohti päällekäyviä venäläisiä.
Näissä mainitsemissani kuvauksissa on siis paljon sankaripalvonnan ja uskon
nollisenkin hurman tuottamaa liioittelua. Mutta että ilman taikojakin Possen
ansiot Viipurin pelastamisesta olivat suuret osoittaa se, että herrainpäivillä 1497
hänelle päätettiin antaa Ångermanlannin maakunta sekä Åsen kihlakunta Ruot
sissa elinkautiseksi eläkkeeksi kansallispalkintona urheudesta, j olla hän oli Vii
purin j a koko Suomen puolustusta johtanut. Eikä jälkimaailmallakaan ole ollut
muuta käsitystä Possen johtamistaidosta kuin että kamppailua Torkkelin kau
pungista syksyllä 1495 on pidettävä Ruotsi-Suomen historian eräänä kaikkein
loistavimpana sotilaallisena urotekona.
Suurin merkitys Viipurin pelastumisella oli maamme aseman lähitulevaisuu
delle. Menestykseen Viipurin muureilla liittyi näet läheisesti se uhkarohkea sota
retki, jonka Knut Posse teki talvella 1496 Ivangorodia eli Narvaa vastaan. On
epäilemättä Possen rohkeuden, venäläisten taistelu- ja piiritystekniikan tunte
misen ja olosuhteisiin sopeutumisen ansiota, että tästäkin retkestä muodostui
menestyksellinen. Ivangorodin linna vallattiin kuuden viikon piirityksen jäl64

keen. Moskovan lähin ja vaarallisin tukikohta Suomen edustalla oli näin saatu
tuhotuksi samalla kun taistelu oli siirretty vihollisen omalle alueelle.
Muu Suomi Viipurin lähiympäristöä lukuunottamatta ei vielä muutamaan
viikkoon tiennyt mitään Viipurin pelastumisesta. Possen läheinen ystävä piispa
Maunu Särkilahti jatkoi Turusta käsin avunpyyntöjen lähettämistä Ruotsiin.
Vasta joulupäivänä, kolme viikkoa myöhemmin Suomen Turkuun saapui sano
ma Viipurista. Piispa oli paraikaa alttarilla joulumessua suorittamassa, kun
temppelin sakastiin saapui uupunut ratsumies tuoden viestin Viipurin pelastu
misesta. Hartaammin ei liene koskaan kiitoslaulu Te Deum kaikunut Turun
tuomiokirkossa kuin sillä hetkellä.
Possen kuuluisista aseveljistä on mainittava vielä Maunu Frille ja nämä kolme:
Posse, Frille ja piispa Maunu edustavatkin sekä pohjoismaisessa että kotoisessa
mielessä rohkeutta, kokemusta ja suurta moraalista ryhtiä.
Viipurin pamauksen jälkeen supistuvat tietomme Possesta hyvin vähiin. Hän
pysyi jatkuvasti Viipurin linnanherrana. Viimeisen kerran mainitaan Posse Vii
purin käskynhaltijana heinäkuun 2 . päivänä 1497 . Paria kuukautta myöhemmin
Ruotsin valtionhoitaja Sten Sture luopui valtionhoitajan toimesta saaden silloin
koko suomen elinkautiseksi läänityksekseen. Hän tuli siis toistamiseen Viipurin
isännäksi ja oli siinä asemassa vuoteen 1499 saakka.
Posse todennäköisesti oleskeli muilla tiloillaan Sturen saavuttua Viipuriin.
Varmaan myös kanssakäyminen Turkuun ja neuvottelut piispa Särkilahden
kanssa jatkuivat kiinteinä näiden kahden suomalaisen mahtimiehen kesken.
Uuden vuosisadan alkaessa Maunu Särkilahti, 1400-lukumme mittavin huma
nisti ja palava isänmaanystävä nukahti hiljaa kuolonuneen maaliskuussa 1 500
Turun piispankartanossa. Tuskin tämä sanoma Kaikkien Pyhäin kappeliin nykyisen Turun tuomiokirkon pääalttarin kohdalle haudatun uskollisen ystävän
lähdöstä oli ehtinut Knut Posselle, kun hänkin jo seurasi läheistä aateveljeään
Neitsyt Maarian ilmestyspäivänä 2 3 . 3 . 1 500. Kysymys Possen hautapaikasta on
historian vaikeimmin vastattavia, kirjoittaa prof. Arvo Viljanti, käsitellessään
kysymystä Knut Possen hautapaikasta.
Hän lainaa piispa PaavaliJuusteenin kronikasta seuraavat sanat näistä kahdes
ta ystävyksestä: " Samana vuonna Maarian ilmestyksen päivänä kuoli kuuluisa
vasalli Sanutus Posse, karskein miekan mittelöissä, neuvotteluissa terävä-älyisin
ja saman herran so . Maunu Särkilahden vilpittömin ystävä. Sentähden he eivät
kuolossakaan eronneet. " Prof. JalmariJaakkola on näistä sanoista tehnyt seuraa
vat j ohtopäätökset: " Mahdollisesti ja todennäköisesti viittaavat nämä lapidaaris
tyyliset sanat siihen, että Maunu Särkilahti oli viimeisen lepopaikkansa viereen
Possenkin suosiman Kaikkien Pyhien kappeliin tuomiokirkon nykyiseen pää
kuoriin valmistuttanut lopullisen tyyssijan myöskin suurelle kohtalotoveril
leen. " Prof. Viljanti päättää kuvauksensa seuraavasti: " Kovin mielellään histo
riantutkijakin näkisi , että Suomen idänpolitiikan voimamies 1400-luvun lopulla
olisi todella saanut arvoisensa viimeisen leposijan kohtalotoverinsa ja ystävänsä
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piispa Maunu Särkilahden rinnalla Turun tuomiokirkon 1470-luvulla rakenne
tussa Kaikkien Pyhien kappelissa. "
Muussakin mielessä tietomme Possesta ovat jääneet puutteellisiksi. Niinpä
jälkimaailmalle ei ole säilynyt minkäänlaista varmuudella tunnistettua hahmoa
hänen ulkonäöstään. Vain hänen vaakunansa tiedetään: punavalkoisella poikit
tain kahtiajaetulla pohjalla sakaramuuria esittävä linnoituksenharja, yläpuolella
punaisena valkoisella ja alapuolella valkoisena punaisella pohjalla.
Mutta eihän Posse silti ole vaipunut menneisyyden hämärään. Eritoten meille
viipurilaisille hän on symboli ja tunnuskuva, enemmän kuin tarujen taikuri tai
velho - hänen hahmonsa on historiallisten , joskin niukkojen asiakirjojen to
dentama, meihin vetoava, meitä innoittava.
Knut Possesta saadaan kriitillistä mittapuuta käyttäen kuva monipuolisesti
lahjakkaasta miehestä, jolle erikoisen o�inaisia olivat toimintatarmo ja sitkeä
kestävyys. Nämä piirteet ovat selvästi silmiinpistävimmät hänen olemuksessaan
ja niissä meidän on nähtävä avaimet hänen menestykseensä sekä sotilaana että
valtiomiehenä. Hänen taitonsa 1490-luvulla hoidella suomalais-ruotsalaisia suh
teita, usein hyvinkin arkaluontoisissa tilanteissa, osoittaa joustavaa notkeutta ja
mukautumiskykyä, mutta toisaalta myös jäntevää määrätietoisuutta ja maskulii
nista itseluottamusta. Olihan hänen luovittava aikansa sekavien valtapoliittisten
riitojen sokkeloisilla väylillä ja kyettävä nopeasti löytämään pitävät tukikohdat
tuhkatiheään muuttuvissa olosuhteissa. Meitä viipurilaisia ja hänen muistonsa
arvostajia ilahduttaa erityisesti jälkimaailman antama tunnustus, että Viipurin
puolustusta 1495 on luonnehdittu organisatooriseksi mestariteoksi . Vakuutta
vasti kertovatkin Knut Possen soturiurotyöt rikkaasta kekseliäisyydestä, taipu
mattomasta voitontahdosta ja henkilökohtaisesta urheudesta. Emme näin ollen
lainkaan ihmettele, että jälkimaailman ihailu ja tunnustus on tuodakseen kiitol
lisuutensa ilmi, turvautunut tuohon 1 5 00-luvulle vielä ominaiseen pyrkimyk
seen yliluonnollisinkin tunnusmerkein kehystää hänen kuvaansa.
Meillä on hyvin vähän tai ei mitään konkreettisia muistoja hänestä, ei edes
ehdotonta varmuutta hänen viimeisestä leposijastaan . Sitä hartaammin kohdis
tuvat kiitolliset ajatuksemme häneen ja hänen arvokkaaseen elämäntyöhönsä.
Se on ollut lukuisille viipurilaispolville kotikaupunkiin kohdistuneen kiinty
myksen esikuva ja vetoomus . Ja me tiedämme, että tämä kehoitus on kuultu
jatkuvasti ja että se jää elämään myös meidän jälkeemme .
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OSKAR KURKI-SUONIO

Katsauksia Viipurin Teknillisen Klubin
toimintaan vv. 1 895- 1945
(Pamauksen kuukausikokouksessa 1 5 . 0 1 . 1965 pidetty esitelmä)

Olemme tänään kokoontuneet Viipurin Teknillisen Klubin 50-vuotisjuhlan
merkeissä. 50 vuotta on historian vuosisatoihin verrattuna vain vähäinen ajan
jakso , mutta ehkä siksi, että se ylittää ihmisen keskimääräisen toimintakykyisyy
den pituuden , se herättää meissä kunnioituksen tunteen ja saa ajatuksemme
hetkeksi kääntymään VTK : n , tämän juhlivan yhteisömme vaiheitten muistele
mlseen.
Klubimme 2 5 -vuotisjuhlajulkaisussa on selostettu niitä syitä, j otka j ohtivat
VTK : n perustamiseen. Kertomus Klubin ensimmäiseltä 2 5-vuotistaipaleelta lie
nee useimmille ennestään tuttu . Sen vuoksi palautan tässä mieleen siitä vain
eräitä merkityksellisempiä seikkoja.
Klubin syntyminen tapahtui seuraavasti: Marraskuun 1 2 . p : nä v. 1 894 ko
koontuivat Viipurissa Handelsgilletin huoneistossa lääninarkkitehti Ivar Ami
noff kaupunginarkkitehti ]. Brynolf Blomqvist ja kaupungininsinööri ]. Th .
Lindroos keskustelemaan teknillisen klubin perustamisesta. Tällöin päätettiin
sanomalehti-ilmoituksilla kutsua kaikki teknikot ja tekniikasta kiinnostuneet
henkilöt kokoukseen Seurahuoneeseen marraskuun 24 . p : ksi. Kutsua noudat
taen kokoontui sitten 20 henkilöä , silloisissa oloissa huomattavan suuri määrä .
Ja niin arkkitehti Aminoffin johtaessa puhetta ja ins. Lindroosin toimiessa sih
teerinä päätettiin perustaa teknillinen klubi, j oka liittyi alaosastona yhdistyk
seen Tekniska Föreningen i Finland. Kokouksessa 4 . 1 2 . 1 894 hyväksyttiin klubil
le säännöt ja nimeksi sille annettiin Tekniska Klubben i Wiborg. Säännöissä
määriteltiin klubin tarkoituksena olevan: " yhteenliittää Viipurissa ja sen ympä
ristössä sekä Pietarissa asuvat teknikot ja teknillisillä aloilla toimivat henkilöt. "

" Todettakoon tässä, että Viipurin Teknillinen Klubi on Pamauksen suurimman
rahaston ' ' Pamauksen Pyöreän Tornin Rahaston" lahjoittaja. Lahjoitetut varat
joutuivat Viipurin Teknilliselle Klubille Oy Pyöreä Torni - Runda Tornet Ab : n
toiminnan lopettamisen yhteydessä. Lahjoitus Pamaus-Seuralle tapahtui vuon
na 1 95 3 " .
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Klubin varsinaisen toiminnan katsottiin alkaneen tammikuun 1 0 . p : nä 1 8 9 5
pidetyllä kokouksella, jolloin valittiin klubin ensimmäinen varsinainen johto
kunta. Puh. johtajaksi valittiin ratains. R. Roschier, varapuh . johtajaksi arkkiteh
ti E . Dippel, johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi lns . Hj . Gallen, j a ] . Th . Lind
roos sekä arkkitehti ] ' B. Blomqvist. Viimemainitun valitsi j ohtokunta ensim
mäiseksi sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi.
Klubin puheenjohtajina ovat sittemmin toimineet:
v. 1 8 9 5
Rudolf Roschier
v. 1 896- 1903 Edvard Dippel
v. 1 904
eh. Wahl
v. 1905 - 1 909 Fr. Miiller
v. 1 9 1 0- 1 9 1 2 Bernh . Gagneur
v. 1 9 1 3
A . von Weissenberg
v. 1 9 1 4
Bernh. Gagneur
v. 1915
A . von Weissenberg
A . von Weissenberg
v. 1 9 1 6
C. Axel Gylden 7 / 4 alkaen
K. V. Lindholm 4 / 1 1 alkaen
v. 1 9 1 7 - 1 9 1 9 K. V. Lindholm
v. 1920- 1 928 Allan Schulman
v. 1929- 1 9 3 7 Anur Gulin
v. 1 938- 19 5 2 Lauri Stålhammar
O . Kurki-Suonio
v. 1 9 5 0
Sääntöjen mukaan klubin tarkoituksena oli alusta saakka yhteenliittää Viipu
rissa ja sen ympäristössä asuvat teknikot ja teknillisellä alalla toimivat henkilöt.
Ympäristöön kuuluvaksi luettiin mm. Pietarin kaupunki, vaikkakin tämä tul
kinta jäi jo muutamien vuosien kuluttua merkityksettömäksi. Sen sijaan on
myöhempinä vuosina klubin jäsenistöön kuulunut niinkin kaukana kuin Sorta
valassa ja Värtsilässä asuvia insinöörejä ja teknikoita.
2 5 -vuotiskertomuksesta ei käy selville , miten käytännössä, t . s . jäseniä hyväk
syttäessä, sovellettiin sääntöjen mainintaa " teknikot ja teknillisillä aloilla toimi
vat henkilöt" , toisin sanoen , minkälaisen teknillisen koulutuksen tai aseman
tekniikan palveluksessa katsottiin oikeuttavan jäseneksi pääsyyn . Käytettävissäni
olleista pöytäkirjoista (v. 1 9 1 8 alkaen) näyttää siltä, että tulkinta on ollut aika
väljää, ollen jäseneksi valittu n . s . korkeamman teknillisen oppiarvon mukaisen
tittelin omaavien ohella v. 1 9 1 9 1 hovioikeuden asessori ja 1 kamreeri, v. 1 920 1
kauppaneuvos, 2 kauppiasta, 1 konsuli, 1 prokuristi, 9 j ohtajaa, 1 agronomi, 1
varastopäällikkö j . n . e . Myös näkyy titteli " teknikko" jo useaan kertaan . Kuiten
kin katsoi klubin johtokunta aiheelliseksi tehdä kokouksessaan 9 . 2 . 2 0 erikoisesti
rakennusmestareita koskevan päätöksen , kuuluen päätös suunnilleen seuraavas
ti: " Rakennusmestarien hakiessa klubin jäseneksi on tutkittava kussakin ta
pauksessa erikseen , onko aihetta esittää hakemusta klubille vai ei. Ehtona esittä68

miselle on, että ammatillisen toiminnan ohella hakija on joko teollisuuden tai
yleishyödyllisen laitoksen palveluksessa. " Samana vuonna sai klubin jäsenyyden
1 . rakennusmestari (Carlsson) . Seuraavat tällä tittelillä mainitaan vasta 1924.
Huomattava kuitenkin on, että jo aikaisemminkin oli eräitä rak. mestareita hy
väksytty klubin jäsenyyteen , mutta oli heidät esitetty jollain toisella tittelillä.
Jäsenistöä koskevana seikkana mainittakoon vielä, että kaksi naishenkilöäkin
pyrki ja pääsi jäseniksi, nimittäin 2 . 1 1 . 2 1 valitut arkkitehdit rva Clara Meuschen
ja nti Elli Ruuth . Miten ahkerasti he sitten ottivat osaa klubin toimintaan tai mi
ten pitkään ollenkaan pysyivät jäseninä, se ei käy selville sotien tuhoista säily
neistä asiakirjoista. Ainakaan v. 1930 ei heidän nimiään enää näkynyt jäsenluet
teloissa. Myöhemmin, 1 930-luvulla, pyrki klubin jäseneksi arkkitehti rouva
Tuulikka Löyskä. Hänen hakemustaan ei kuitenkaan edes esitetty klubin ko
koukselle sen vuoksi, että hänen isänsä, klubin silloinen varapuheenjohtaja insi
nööri K. V. Suonivaara vastusti tätä asiaa niin jyrkästi, että uhkasi itse erota, j os
tyttären asia otetaan käsiteltäväksi. Ja siihen se asia sai raueta!
Kielikysymykset klubin piirissä mainitaan 2 5-vuotiskertomuksessa, että varsin
luonnollisista syistä klubi oli aluksi yksikielisesti ruotsinkielinen , t . s . pöytäkirjat
laadittiin vain ruotsiksi , ei periaatteesta, vaan siksi, että klubin jäsenistön enem
mistö oli ruotsinkielistä . Suomenkielen käyttöön esitelmissä ja keskusteluissa ei
ollut koskaan tehty esteitä . V . 1 9 1 9 katsottiin kuitenkin aiheelliseksi nimen
omaisesti päättää, että pöytäkirjat on laadittava kummallakin kielellä ja että sih
teeriksi on valittava henkilö , joka pystyy tähän, sekä että jäsenkortit painatetaan
2-kielisiksi. Tämän mukaisesti klubin 2 5 -vuotisjuhlajulkaisu painatettiin 2-kie
lisenä. Samassa yhteydessä klubi sai suomenkieliseksi nimekseen Viipurin Tek
nillinen Klubi käytettäväksi rinnan ruotsinkielisen nimen kanssa. Sen jälkeen
esiintyy pöytäkirjoissa, eri pykälissä vaihdellen, kumpaakin kieltä aina vuoteen
1929 saakka, jolloin ruotsinkielisten aktiivinen osanotto klubin toimintaan oli
itsestään laimentuen supistunut miltei olemattomiin ja j osta lähtien sen vuoksi
pöytäkirjat ovat kokonaan suomenkielisiä. Kuitenkaan ei tahdottu klubin sään
töjä v. 193 1 uusittaessa luopua vanhoista perinteistä siinä mielessä, että klubi
olisi tehty yksikielisesti suomenkieliseksi, vaikka eräs jäsen teki tämän suuntai
sen ehdotuksen, vaan oltiin esiintymisessä virallisesti edelleen 2-kielisiä, vaikka
kin käytännössä useimmiten vain suomenkielisiä.
Klubin toimintaan on alusta saakka kuulunut kokoontuminen kokouksiin se
kä tutustumiskäyntien suorittaminen toiminta-alueella sijaitseviin teollisuuslai
toksiin ja muihin nähtävyyksiin. Toiminnan intensiivisyyttä tavallaan kuvastavat
seuraavat luvut:
vv .

Kokouksia
Esitelmiä
Keskustelukysymyksiä
Tutustumiskäyntejä ja retkiä

1895-1920
101
16
31

vv .

1 9 2 1 - 1 94 5
1 14
135
21
41
69

Esitelmät voidaan aiheensa suhteen ryhmitellä suunnilleen seuraavasti:
vv. 1895- 1920
Viipurin kaupunkia j a kunnallisia asioita
Rakennustekniikkaa yleensä
Tekniikan eri alat

vv .

39
20
42

1 9 2 1 - 1 94 5
25
15
95

Viimemainittu ryhmä, tekniikan eri aloja �oskettelevat esitelmät ovat olleet
niin lukuisilta eri aloilta ja eri aiheista, että niitä ei voi tai ei kannata ryhtyä tar
kemmin ryhmittelemään. Erikoisen mielenkiinnon kohteena näyttää olleen vain
polttoturve, josta pidettiin vv. 1 920-22 yhteensä 5 esitelmää, mutta noina vuo
sina olikin turveteollisuus maassamme yleensäkin mielenkiinnon kohteena ja
klubissa aktiivisena jäsenenä vuori-insinööri Lisitzin , j oka ilmeisesti harrasti tätä
kysymystä erikoisella lämmöllä.
Keskustelukysymyksistä useimmat ovat kosketelleet kunnalliseen elämään
kuuluvia asioita. Näistä mainittakoon :
1 . Viipurin kaupungin rakennusjärjestys
2 . Viipurin valaistus j a raitiotiet
3 . Viipurin puhtaanapitolaitos ja WC-järjestelmän
käytäntöönotto
4. Teurastamo
5 . Viipurin ratapiha
6 . Hissiohjesääntö
7 . Viipurin huvilakaupungit
8 . Teollisuustontit Viipurissa
9 . Viipurin uudet asutusalueet j a liikenneyhteydet niihin
1 0 . Viipurin esikaupunkiliitoskysymys
1 1 . Uuraan rata ja sen lähtösuunta
1 2 . Kirjastotaion paikka

v. 1895
v. 1 899- 1 9 1 1
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

190 1-05
1905-06
1 906- 1 1
1 909- 1 1
1913
1 9 16- 1 7
1917
192 1
1923
1925

Sekä näistä että eräitten esitelmien antamista aiheista o n klubi kirjelmin
kääntynyt a . o . virastojen ja laitosten puoleen ehdotuksinensa, useimmiten kui
tenkin menestyen hankkeen ajamisessa vain heikosti, t . S . kysymysten lopulli
seen ratkaisuun ovat suuremmat voimatekijät olleet vaikuttamassa.
Klubin talous on koko ajan liikkunut varsin vaatimattomissa puitteissa, mel
kein kädestä suuhun eläen. Vuonna 1926 ryhdyttiin johtaja Elias Sivenin aloit
teesta touhuamaan arpajaisia klubin talouden vahvistamiseksi. Arpajaisten toi
meenpano lykkääntyi kerta toisensa jälkeen , vaikka alustaviin toimenpiteisiin oli
ryhdytty aika pontevasti. Ja lopuksi v. 193 1 lopulla päätettiin hankkeesta luopua
kokonaan . Tähän mennessä kertyneet, jäsenten rouvien ompelemat käsityöt
myytiin myyjäisissä ja sai klubi täten joittenkin tuhansien markkojen suuruisen
lahjoituksen. Arpaj aismenojen peittämiseksi toimitetulla rahankeräyksellä oli
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saatu kokoon mk 4 . 0 5 0 , - , mikä jo saman vuoden keväällä 1926 oli tilitetty klu
bin kassaan.
Klubin 50-vuotisen toimintakauden jälkipuoliskon toiminta on kietoutunut
niin kiinteästi erääseen pisteeseen tai kohteeseen , että sitä kohdetta täytyy tässä
kosketella lähemmin. Ei niin, että se olisi ollut kuin polttopiste , johon klubin
toiminta olisi kokonaan kohdistunut, vaan siten, että se on ollut ikäänkuin kes
kipiste, joka on voimakkaasti lujittanut yhteenkuuluvaisuuden tunnetta klubin
jäsenten piirissä ja josta koko toiminta on ikäänkuin säteillyt. Tarkoitan tällä pis
teellä Viipurin Pyöreätä Tornia.
Ensimmäisen 2 5-vuotistaipaleen aikana oli klubi pitänyt kokouksiaan aluksi
hotelli Andreassa, sittemmin Handelsgilletissä ja hotelli Mellblomissa. Liekö ky
symys oman kodin saamisesta klubille ollut esillä jo aikaisissakin vaiheissa, siitä
ei ole tietoa. Pöytäkirjojen mukaan otti tämän kysymyksen esiin kokouksessa
1 8 . 1 0 . 2 2 arkkitehti Schulman . Hän esitti asian siinä muodossa, että rakennettai
siin seurataio yhdessä eräitten toisten seurojen kanssa, j oista mainittakoon vain
Viipurin Laulu-Veikot . Talolle katsottiin tontti Papulasta, toimikunta asetettiin
ajamaan asiaa edelleen ja arkkitehti ] ' Viiste jo laati alustavat piirusrukset ja kan
nattavaisuuslaskelmat, jotka esitettiin seuraavassa kokouksessa 2 2 . 1 1 . 2 2 . Laskel
mien mukaan näytti kannattavisuus muodostuvan sangen vaikeasti ratkaistavak
si kysymykseksi. Silloin arkkitehti U. Ullberg melkein kuin anteeksi pyytäen
esitti ajatuksen Pyören Tornin kuntoonsaattamisesta ja klubille vuokraamisesta.
Hän oli jo alustavasti tiedustellut asian toteuttamismahdollisuuksia Kaupungin
hallitukselta, kuulu ihan Pyöreä Torni kaupungin hallintaan ja käytettiin siihen
aikaan puistonpenkkien y . m . varastona, ja oli hän saanut silloin suostumuksen
siihen , että klubi saisi vuokrata Pyöreän Tornin 20 vuodeksi 2 . 000 markan vuosi
vuokralla. Ullberg oli heti laatinut luonnoksia Pyöreän Tornin sisustan muutta
misesta tarkoitusta vastaavaksi. Esittäessään näitä luonnoksia hän samalla selosti
laatimaansa kannattavaisuuslaskelmaa. Esitys sai erittäin lämpimän vastaanoton
sekä itse asian vuoksi, että myös sen vuoksi, että laskelman mukaan voitiin odot
taa kannattavaisuuden muodostuvan klubille miltei kultakaivokseksi, jota sa
nontaa eräs klubin jäsen oli puheenvuorossaan käyttänyt. Pidettiin mitä toivot:
tavimpana, että hankkeen rahoitus saataisiin kiireellisesti kaikkiin asian vaati
miin toimenpiteisiin. Jo samana iltana illallisen aikana pantiin käyntiin perus
tettavan osakeyhtiön koemerkintä, ja tällöin 1 2 jäsentä merkitsi osakkeita yh
teensä 109 . 000 markan arvosta.
Seuraavassa kokouksessa eli 2 7 . 1 . 2 3 arkkit. Ullberg esitti yksityiskohtaisia
muutospiirustuksia, j otka saivat innostuneen vastaanoton.
Oy Pyöreä Torni - Runda Tornet Ab : n perustava yhtiökokous pidettin
2 8 . 2 . 2 3 . Samana päivänä heti tämän yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä klubin
kokouksessa klubi päätti merkitä itselleen 10 osaketta sekä ottaa vastatakseen
niistä 3 6 osakkeesta, jotka vielä olivat merkitsemättä. Klubin omat rahavarat oli
vat silloin niin niukat, että enempää ei voitu tehdä klubin varoilla. Mainituista
36 osakkeesta jäi klubille 3 5 kpl lopullisestikin . Myöhemmin on klubin omistuk71

seen tullut lisää Oy Pyöreän Tornin osakkeita osittain jäsenten antamina lahjoi
tuksina, osittain oston -kautta, j olloin klubi maksoi niistä 10 % eli 1 00 mk kap
paleelta, täten yhteensä ainakin 38 kpl , sekä edelleen kokonaista 29 kpl , kun Oy
Pyöreä Torni v . 1 9 3 1 korotti osakepääomaansa, jolloin klubi merkitsi kaikki
merkintäajan päättyessä vielä tarjolla olleet osakkeet. Täten näyttää siltä, että
klubi olisi omistanut ainakin 102 kpl näitä osakkeita. Valitettavasti on sotien
pyörteissä hävinnyt sekä klubin omat tilikirjat noilta vuosilta kuin myös Oy Pyö
reän Tornin osakasluettelo ja yhtiökokouspöytäkirjat, joten enää ei voida saada
varmaa tietoa siitä, kuinka monta osaketta klubilla oli kaikkiaan talvisodan 1 9 3 9
-40 alkaessa. Samoin ovat itse osakekirjat tuhoutuneet.
Toisaalta niitä vasta sotien jälkeen tarvittaisiin, sillä nyt on Pyöreän Tornin
vuokraoikeus päättynyt ja vasta nyt, kun sota on vienyt yhtiön omaisuuden si
ten, että valtio antaa siitä korvauksen , voisi yhtiö ensi kertaa jakaa osinkoja,
päästyään irti kaikista veloistaan.
Mutta itsestänsä Pyörestä Tornista vielä jotain lisää. Klubin alkuvuosien aika
na puheenjohtajana olleen arkkit. E. Dippelin leski lahjoitti Pyöreän Tornin res
tauroimistyön vielä keskeneräisenä ollessa mk 1 5 . 000 ,-- miesvainajansa muis
toksi käytettäväksi Tornin kirjastohuoneen sisustamiseen. Sisustustyön sai suo
rittaakseen Tiiliruukin Puusepäntehdas ainoana tarjouksen tehneistä, jonka tar
jous ei ylittänyt käytettävissä olevien lahjavarojen määrää .
Pyöreän Tornin vihkijäisjuhlat vietettiin marraskuun lopulla v. 1 9 2 3 aito vii
purilaiseen tyyliin.
Klubin ensimmäinen kokous Pyöreässä Tornissa pidettiin j oulukuun 8. p : nä
1 92 3 . Läsnä oli kokonaista 5 5 jäsentä. Sen jälkeen pidettiin klubin kokoukset ai
na Pyöreässä Tornissa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. �ari kertaa ni
mittäin kokous järjestettiin toiselle paikkakunnalle suunnatun tutustumismat
kan yhteyteen, esim. Ensossa 1 3 . 1 2 . 30 , ja kerran Pamaus-seuran huoneistossa,
Pyöreän Tornin ollessa v. 1929 lopulla suljettuna ravintoloitsijan jouduttua kiin
ni kieltolakirikkomuksista. Ja tietysti ne kerrat, jolloin sotien j ohdosta valtakun
nan rajojen siirryttyä länteenpäin Pyöreä Torni oli jäänyt rajan toiselle puolelle.
Kiinteästi klubin ja Pyöreän Tornin vaiheisiin kuuluu myös ' ' Helvetin Katti
la" . Arkkit. Ullberg oli sen teettänyt laatimiensa piirustusten mukaan ja lahjoit
ti sen klubille kokouksessa 1 9 . 1 . 24 määräten tällöin, että " Helvetin Kattila" oli
säilytettävä Pyöreässä Tornissa. Siellä sitä säilytettiinkin niin kauan kuin itse
olimme Pyöreän Tornin isäntinä. Sotien välissä siellä olivat isäntinä toiset, jotka
eivät tästä määräyksestä mitään tienneet, ja heidän toimestaan se on joutunut
paikkaan, jonka osoitetta emme tunne .
, ' Helvetin Kattilaa" käytettiin meidän aikanamme useimmissa tai ehkä
oikeammin sanottuna kaikissa tavalla tai toisella huomattavammissa kokouksissa
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sekä muissakin klubin järjestämissä tilaisuuksissa. Erikoisesti mainittakoon Suo
men marsalkan, silloisen kenraali Mannerheimin sukuvaakunan paljastustilai
suus Pyöreässä Tornissa, j olloin klubilla oli kunnia saada tarjota korkealle vie
raalle ja hänen seurueelleen bo oli " Helvetin Kattilasta" .
Vielä " Helvetin Kattilaan" kuuluvana muistona mainittakoon, että kun ins.
Toivo Karttunen kokouksessa 2 5 . 4 . 3 1 luovutti klubimestarin virkansa ins. Viki
Raaskalle, hän samalla lahjoitti klubille korukansiin sidotun " Helvetin Katti
lan" " Vartiokirjan' , , j ohon klubimestarin tuli merkitä kaikki edesottamuksen
sao Tämäkin kirja on sitten sodan melkeissä joutunut tuntemattoman kohtalon
omaksi.
Huolimatta Pyöreän Tornin tarjoamista mahdollisuuksista ei klubi järjestänyt
varsinaisia huvitilaisuuksia ennenkuin vasta 1 930-luvulla. 1 7 . 5 . 3 1 toimeenpan
tiin huviretki naisten kanssa Saimaan kanavalle höyrylaivalla. Tälläkö matkalla
vaiko muuten sitten syntyi ajatus toimeenpanna vuoden viimeisenä iltana ohjel
malliset illallistanssiaiset Sylvesteri-illan nimellä. Ensi kertaa joka tapauksessa
vietettiin Sylvesteri-iltaa 3 1 . 1 2 . 3 1 ja sen jälkeen joka vuosi paitsi v. 1937 , jolloin
klubi oli lyhyen ajan kuluessa menettänyt kuoleman kautta sekä monivuotisen
puheenjohtajansa että kunniapuheenjohtajansa. Yleisön määrä näissä juhlissa ei
koskaan ollut liian suuri, koska pääsylippujen määrä oli rajoitettu , mutta järjes
tely oli aina onnistunutta ja tunnelma sen mukaista.
Vaikkakin nyt vietämme klubin tähän asti suurinta juhlaa ja merkkipäivää
melkein kuin maanpakolaisina ja ilman suuria juhlallisuuksia, voin emme sen
tään vähän muistella, miten rauhanaikaisissa olosuhteissa voitiin merkkipäivä
viettää.
Klubin 10-vuotisjuhlassa oli järjestetty voileipäpöydän antimet kulkemaan
pöydän päästä toiseen sähkörautatien avulla, joka Viborgs Mekaniska Verksta
din insinöörien F. Miillerin ja A . v. Weissenbergin toimesta oli neljässä päivässä
konstruoitu ja rakennettu tätä tarkoitusta varten. Puusta tehdyn ratavallin leveys
oli 3 5 0 mm ja pituus 1 0 , 5 m. Raideväli oli 200 mm . Sähköveturi painoi 70 kg.
Sen kumpaankin kylkeen oli maalattu klubin nimi. Siihen oli kytketty 4 vau
nua, joitten pituus oli 600 mm ja leveys 300 mm. Kolmessa vaunussa oli voilei
päruokia, neljännessä oluttynnyri. Sanomalehdissä tiedettiin, että vastaavanlais
ta ei ollut aikaisemmin esiintynyt muuta kuin amerikkalaisen teräskuninkaan
Carnegien pidoissa.
2 5 -vuotisjuhlaksi julkaistiin varsin komea juhlajulkaisu. Ja tietysti silloin kut
suvieraitten seurassa nautittiin runsaan pöydän antimista, joita taas tarjoiltiin
sähköjunan avulla, ja pidettiin lukuisia puheita. Juhlan yhteydessä klubi sai
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vastaanottaa huomattavan lahjoituksen . Konsuli Starckjohann lahjoitti 20. 000
mk käytettäväksi kahtena 10 . 000 mk suuruisena klubin jäsenille annettavana sti
pendinä opintomatkaa varten . Hakemusten perusteella tulivat stipendiaateiksi
valituiksi arkkit. J . Viiste, joka kierteli Suomessa tutustumassa pikkukaupunki
arkkitehtuuriin, ja ins. Toivo Karttunen, joka kävi Tanskassa tutkimassa turvete
ollisuutta. Kumpikin piti aikanaan matkalta palattuaan esitelmän matkallaan
tekemistään havainnoista.
30-vuotisjuhlan ohjelmaan kuului m . m . käynti kutsuvieraitten seurassa Koi
vistolla Rautatiehallituksen järjestämällä erikoisjunalla. Rata oli näihin aikoihin
juuri valmistunut.
3 S -vuotisjuhla vietettiin Pyöreässä Tornissa, mutta sitä jatkettiin ensin Antti
Pelkosen verstaan konttorissa Vahtitorninkadun varrella ja lopuksi Rantasen sau
nassa Kolikkoinmäellä.
40-vuotisjuhla vietettiin Pyöreässä Tornissa lukuisten kutsuvieraitten läsnä
ollessa. M . m . oli läsnä klubin petustajajäsen vuorineuvos J . Th . Lindroos, joka
pitämässään puheessa esitti toivomuksen, että joku läsnäolevista voisi olla muka
na aikanaan vietettävässä klubin 7 S -vuotisjuhlassa ja silloin esittäisi klubin pe
rustajajäsenen tervehdyksen . Klubin entinen jäsen agronomi Eero Eerola oli ti
laisuuteen laatinut riimikronikan .
Paljon voisi vielä kertoa pikkupiirteitä klubin SO-vuotisen toimintakauden
ajoilta. Otan kuitenkin esiin vain muutamia.
V. 1 9 1 9 sääntöjen uusimisen yhteydessä oli ehdotettu, että klubi eroaisi Tek
niska Föreningen i Finland' in jäsenyydestä. Tämä päätös toteutettiin vasta v .
1 9 2 4 , jolloin sääntöjä taas muutettiin vastaavasti. Klubin toimintaan tämä muo
dollisuus ei vaikuttanut millään tavoin.
Kokouksessa 17 . 1 . 2 3 ilmoitettiin, että sattumalta klubi oli tullut kiinalaisen
porsliiniastiaston ja antiikkisen leipäkorin omistajaksi. Illan kuluessa nämä ar
vottiin, jolloin vuori-ins. Lisitzin sai astiaston ja arkkit. Ullberg leipäkorin.
V . 1924 oli arkkit. Ullbergin toimesta julkaistu selostus Pyöreästä Tornista.
Painatuskustannuksia varten oli konsuli Starckjohann lahjoittanut 2 . S OO mk.
Klubin osalle oli jäänyt maksettavaksi mk 2 3 92 : 3 2 . Julkaisua myytiin sitten kir
jakaupoissa ja Pyöreässä Tornissa hintaan l S mk kpl .
Kun 2 8 . 2 . 2 S argronomi Eerolan alustuksen pohjalla keskusteltiin maatalou
dellisen korkeakoulun perustamisesta Viipuriin , niin johtaja, sittemmin kaup
paneuvos Tanninen lupasi lahjoittaa korkeakoululle mk 1 00 . 000 , - , jos hanke
toteutuu. Hanke ei toteutunut.
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1 9 . 1 2 . 2 5 päätettiin klubille hankkia globoskooppikone, koska osoittautui, et
tä se olisi usealle esitelmöitsijälle suorastaan välttämätön . M . m . täytyi j uuri tässä
kokouksessa koneen puuttumisen vuoksi siirtää arkkit. Meurmanin esitelmän
" Asemakaavataiteen kehittymisestä" kuuleminen seuraavaan kokoukseen, jo
hon mennessä kone saatiinkin hankituksi .
1 2 . 4 . 29 kuultiin ensi kertaa " Tilta Tuohimaan" j uuri toimintansa alkaneen
uuden puheenjohtajan , sittemmin " loistopuheenjohtajaksi" kutsutun ins. Art
turi Gulinin esittämänä.
1 3 . 2 . 32 hyväksyttiin klubimerkkiluonnos, joka oli laadittu edellisenä syksynä
toimeenpannussa kilpailussa 1 palkinnon saaneen, arkkit . Väinö Löyskän laati
man ehdotuksen pohjalla.
Ensimmäisessä kokouksessa Pyöreässä Tornissa 8 . 1 2 . 2 3 piti lennätinvirkamies
D. Klinkman esitelmän radiosta. Samalla hän esitti omatekoisen radiovastaan
ottimen . Illallisten aikana kuunneltiin vastaanottimen välityksellä ensin tanssi
musiikkia Pariisista, sitten laulajatarta Lontoosta. Lauluesitys oli varmaan ollut
erikoisen onnistunut, koska pöytäkirjassa valittaen todetaan, että " ingen fick
henne se förutom de vid Starckjohanns bord , som fick Hennesy t . o . m . med 3
stjärnor" .
Vaikka tämä esitykseni ei suinkaan voi antaa täydellistä kuvaa Viipurin Tek
nillisen klubin toiminnan laaj uudesta, laadusta ja värikkyydestä , käynee siitä
esiin sentään niin paljon, että voimme katsoa aiheelliseksi edelleen elättää sisim
mässämme toivoa siitä, että klubi pääsisi jo lähitulevaisuudessa jatkamaan toi
mintaansa omassa kaupungissaan ja omissa suojissaan .
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SIMO KÄRÄVÄ

Pankkitoiminnan muutokset

(Pamaus- Seuran kokouksessa 1 7 . 0 2 . 1978 pidetty esitelmä)

Muutosalueet
Pankit palvelevat toimintaympäristöään, yhteiskuntaamme. Kun suomalai
nen yhteiskunta on toisen maailmansodan jälkeen käynyt läpi nopean kasvun ja
syvän rakennemuutoksen vaiheen , on selvää , että myös pankkien toiminnan on
ollut tarpeen monella tapaa kehittyä ja muuttua, jotta pankit voisivat täyttää
palvelutehtävänsä.
Viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana kansantaloutemme on kasva
nut suunnilleen kolminkertaiseksi. Näin suuri kasvu lisää jo sinänsä pankkipal
velujen tarvetta. Tarvetta on tietysti lisännyt myös se, että elintason noustessa ja
raha-asioiden lisääntyessä yhä laajemmat väestöryhmät ovat tulleet pankkien
asiakkaiksi. Pankkipalvelujen määrän kasvun ohella on niitä kehitetty myös laa
dullisesti, sillä sekä yritykset että kotitaloudet tarvitsevat entistä vaativampia ja
monipuolisempia palvelumuotoja.
On tietenkin pitkälti harkintakysymys, mitä pankkitoiminnan muutoksia on
syytä pitää merkittävimpinä tai syvällisimpinä. Nähdäkseni on vahvoja syitä pi
tää neljää seuraavaa muutosaluetta ja -suuntaa sodanjälkeisen ajan perustavina
kehityspiirteinä: pankkitoiminnan keskittyminen, joukkoasiointi ja automaatio,
rahoituspalvelujen laajentuminen ja eriytyminen sekä pankkitoiminnan kan
sainvälistyminen .

Pankkitoiminnan keskittyminen
Vaikka pankkitoiminnan keskittyminen on parin viime vuosikymmenen aika
na ollutkin selvintä säästö- ja osuuspankkien piirissä , se on kuitenkin pisimmällä
liikepankkien keskuudessa. Liikepankkitoiminnan rakenne meillä muotoutui
varsin pitkälle nykyisen kaltaiseksi jo ensimmäisen ja toisen maailmansodan väli
kautena, joka oli suurinta liikepankkien perustamisen mutta myös niiden yhty
misen ja lopettamisen aikaa. Maassamme on ollut kaikkiaan lähes 40 varsinaista
liikepankkia. Samanaikaisesti niitä oli eniten toiminnassa 25 vuonna 1920. Tällä
hetkellä liikepankkien määrä on seitsemän .
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Kaikkien varsinaisten rahalaitosten lukumäärän ja niiden sivukonttoreiden
määrän kehitys vuodesta 1 9 5 0 nykypäivään osoittaa ensinnäkin säästö- ja osuus
pankkien määrän varsin selväpiirteistä vähenemistä. Toinen selvä kehityspiirre
on se, että pankkien lukumäärän supistumisesta huolimatta niiden sivukontto
reiden määrä on j atkuvasti kasvanut. Voimakkain laajenemisvaihe on kuitenkin
tässä suhteessa ohi.
Liikepankkitoiminnan keskittymiseen voidaan havaita ensinnäkin historialli
sia syitä. Johtavat liikepankkimme tai niiden edeltäjät perustettiin alunperin
valtakunnallisiksi pankeiksi, mikä ilmeni niiden pyrkimyksenä laajentaa nopeas
ti sivukonttoriverkkoa ympäri maata. Maan teollisuuden rakenne ja tarpeet sa
nelivat tietyt kokovaatimuset sen rahoittajille . Viime vuosisadan jälkipuoliskolla
syntynyt ja voimakkaasti kehittynyt puuhun perustuva tuotanto oli olojamme
ajatellen suurteollisuutta, joka edellytti pankeilta paitsi huomattavia rahoitus
voimavaroja myös taitoa hoitaa ulkomaanliikenteeseen kuuluvia pankkiasioita.
Liikepankkien oli vastattava tähän haasteeseen sekä kyettävä kasvamaan ja kehit
tymään teollisuuden myötä. Muutoin ne olisivat ehkä olleet tuomittuja pienuu
teen ulkomaisten pankkien ryhtyessä hoitamaan teollisuuden rahoituspalveluja.
Näihän on nyttemmin käynyt monessa kehitysmaassa, jonka oma rahalaitosjär
j estelmä ei ole pystynyt kasvamaan kehittyvän ja monipuolistuvan elinkeinoelä
män myötä.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen maasamme perustettiin liikepankkeja
ehkä jonkinlaisen yleisen innostuksen ja maakuntahengenkin merkeissä. Näin
syntyneet pankkilaitokset saattoivat kyllä j onkin aikaa purjehtia myötätuulessa,
mutta voimakkaan inflaation ensin kutistettua niiden pääomia suhteessa sitou
muksiin ja sitten pulakauden koetellessa niiden antamien luottojen kelpoisuutta
pankit j outuivat - ellei peräti haaksirikkoon - niin ainakin hakemaan hätäsa
tamaa itseään suuremman liikepankin suojasta. Moni pieni liikepankki oli sitä
paitsi liian heiveröinen käymään tuolloin riehunutta korkosotaa. Niinpä joko
toimialueensa puolesta tai elinkeinokohtaisesti rajoittuneet liikepankit eivät
osoittautuneetkaan yleensä pitkäaikaisiksi. Jos asia ilmaistaan toisinpäin , voi
daan sanoa, että suurilla pankeilla oli selvästi paremmat mahdollisuudet tasata
riskejä sekä alueellisesti ,että toimialoittain ja tätä tietä selvitä vaikeiden aikojen
mukanaan tuomista hankaluuksista.
Yksittäisten liikepankkien vaikeuksia hoidettiin 1 920- ja 1 930-luvuilla osit
tain koko liikepankkijärjestelmän yhteisedun näkökulmasta: pyrittiin vararikko
jen välttämiseen, mikä yleisen luottamuksen säilyttämiseksi oli myös suurten lii
kepankkien edun vaatimaa. Tosin ne itse j outuivat maksamaan pankkifuusioista
kalliinkin hinnan, eivätkä sulautumiset kaikissa tapauksissa olisi olleet mahdol
lisia ilman Suomen Pankin myötävaikutusta.
Pankkitoiminnan keskittymisessä maailmansotien välisenä aikana ei ilmeisesti
ollut paljoakaan tietoista pyrkimystä pankkitoiminnan rakenteen muuttumi
seen, siis toimialarationalisointiin, vaan se oli pikemminkin olosuhteiden syn
nyttämää, jopa pakottamaa. Tietysti niissäkin pankkien yhtymisissä, joita viime
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vuosina on runsaasti tapahtunut säästö- j a osuuspankkien piirissä, yhtenä lähtö
kohtana ovat olleet erityisesti pieniin yksikköihin kohdistuneet kustannuspai
neet ja kannattavuusvaikeudet, mutta silti voidaan sanoa, että nuo yhtymiset
ovat paljolti perustuneet määrätietoisiin suunnitelmiin aikaisempaa suurempien
ja kilpailukykyisempien yksikköjen luomiseksi. Säästö- ja osuuspankkien vielä
kin suuri lukumäärä johtuu tietysti niiden alkuperäisestä, voimakkaasti paikalli
sesta luonteesta. Elinkeinorakenteemme muuttuminen ja voimakas muuttoliike
ovat kuitenkin vieneet monilta pieniltä maaseutupankeilta kasvupohjaa samalla
kun kyseiset rahalaitosryhmät ovat pyrkineet vahvistamaan asemiaan siellä, min
ne muuttovirrat ovat suuntautuneet. Keskittymisen kautta nämäkin pankit ovat
päässeet aikaisempaa paremmin käyttämään hyväkseen " suurtuotannon" etuja.

Joukkoasiointi ja automaatio
Pankit olivat maamme elinkeinoelämän uranuurtajia tietokoneiden käyttöön
otossa ja ovat edelleen omaa luokkaansa käytön laajuudessa. Pankkien tietojen
käsittelyjärjestelmät Suomessa ovat kansainvälisenkin mittapuun mukaan erit
täin kehittyneitä, korkealuokkaisia ja monipuolisia. Perussyy pankkitoiminnan
automatisointiin on ollut pankkipalvelujen ja tilitapahrumien määrän voimakas
kasvu . Tämä on j ohtanut toisaalta elinkeinoelämän laajenemisesta, toisaalta
pankkitoiminnan . luonteen ja yleisön asenteiden muuttumisesta. Pankeista on
tullut monipuolisia palvelulaitoksia, j oita yleisö on tottunut päivittäin käyttä
mään . Muutos ei olisi ollut mahdollinen ilman automaatiota ja toisaalta auto
maatio on ollut välttämätön muutoksen takia. Tyypillinen esimerkki on palkka
pankkiin-järjestelmä, joka on helpottanut työnantajain palkanmaksutoimia ja
totuttanut palkansaajia pankkisäästämiseen . Kasvua luonnehtii esim. pankista
toiseen kulkevien siirtomääräysten, shekkien ja pankkivekseleiden lukumäärä,
joka on viimeisten 25 vuoden aikana kasvanut 1 7-kertaiseksi.
Pankkitoiminta on luonteeltaan erittäin työvaltaista, ja kun työvoimakustan
nukset ovat maassamme voimakkaasti viime vuosina nousseet, on automaatio ol
lut lähes ainoa keino purkaa tätä kustannuspainetta.
Näkyvin tämän hetken pankkiautomaation linja on ajantasausjärjestelmien
käyttöönotto. Ajantasausjärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että virkailija välittää
käytettävissään olevan päätteen avulla tilitapahtumat suoraan keskustietokonee
seen , j oka saattaa asiakkaan tiedot heti ajan tasalle . Virkailijalla on käytettävis
sään keskustietokoneessa olevat saldotiedot, jolloin esimerkiksi aikaa vievät sal
dokyselyt tilikonttoriin jäävät pois. Järjestelmän tarkoituksena on asiakaspalve
lun parantaminen, nopeuttaminen ja varmistaminen sekä pankkien sisäisen toi
minnan rationalisointi.
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Merkittävä kehityslinja pankkiautomaatiossa on myös se, että pankit saavat
yhä enemmän tietoja asiakkailtaan konekielisessä muodossa ja antavat itse tieto
ja konekielisenä yritysasiakkailleen . Samanlainen kehitys on käynnissä myös
pankkien välisessä tietojen siirrossa.
Ulkomaan maksuliikenteen osalta merkittävä kehityspiirre on Länsi-Euroopan
ja Pohjois-Amerikan pankkien yhteisprojekti SWIFT ( Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) , tietoliikenneverkko, jonka
avulla ulkomaan maksuliikennetapahtuma voidaan välittää maasta toiseen j a
pankista toiseen nopeasti j a varmasti.
Pankkien sisäisessä toiminnassa on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
voitu parantaa ja tehostaa johdon saamaa informaatiota, mikä on välttämätöntä
nykyaikaisessa liikkeenjohtamisessa ja päätöksenteossa.

Pankkitoiminnan kansainvälistyminen
Suomalaiset pankit , erityisesti liikepankit ovat jo toimintansa alkuvaiheista
harjoittaneet ulkomaankaupan maksuliikenteeseen ja rahoitukseen liittyviä teh
täviä. Liikepankeilla on useita tuhansia kirjeenvaihtajapankkeja ympäri maail
maa. Kun esimerkiksi viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana ulkomaan
kauppamme on volyymiltaan yli nelinkertaistunut, on selvää, että pankkien
kaikkinaiset ulkomaanliikenteeseen liittyvät palvelut ovat kasvaneet määrältään
ja monipuolistuneet laadultaan .
Viime vuosikymmeneltä alkaen ovat suomalaistenkin liikepankkien ulko
maantoiminnot saaneet uusia ulottuvuuksia. Näkyvimmin tätä kehitystä ilmen
tävät ne tytär- ja osakkuuspankit sekä edustustot, joita suomalaiset liikepankit
ovat ulkomaille petustaneet tai j oista ne ovat hankkineet osuuksia. Tällä hetkel
lä suomalaisilla liikepankeilla on 1 1 tytär- tai osakkuuspankkia ulkomailla. Suo
malaisen pankkitoiminnan kansainvälistymiselle on perusteita sekä kotimaassa
että ulkomailla. Toisaalta vaikuttaa kotimaan lähes krooninen pääomapula, toi
saalta taas kehitystä vauhdittavat kansainvälisissä puitteissa syntyneet, laajat
mittasuhteet saaneet eurorahamarkkinat. Suomalaisten yritysten on ilmeisesti
pyrittävä laajentamaan toimintaansa maan rajojen ulkopuolelle esimerkiksi osta
malla toimivia yrityksiä tai perustamalla omia toimintayksiköitä sekä osallistu
malla moninaiseen rakentamiseen vieraissa maissa. Eräänä syynä rajoitettuun
vientimenestykseemme tällä vuosikymmenellä on nähty olevan se, että vientim
me nojaa moniin muihin maihin verrattuna huomattavan suuressa määrässä pe
rinteisiin vienti- ja markkinointitapoihin, j oita siis olisi kehitettävä ja monipuo
listettava. Tällaiset yritystoiminnan kehityspiirteet ja -vaatimukset asettavat
pankkejakin uusien tehtävien eteen, joista selviytymiseen tarvitaan pankkien
toimintaa ulkomailla.
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Tytär- j a osakkuuspankit sekä edustustot ovat tavallaan suomalaisten pank
kien ulkomaisia tukikohtia, joilla on välitön kosketus ja tuntuma sikäläisiin
markkinoihin ja jotka pyrkivät niillä kaikin tavoin vaalimaan emopankkiensa ja
näiden asiakkaiden intressejä . Osakkuuspankit hankkivat ottolainauksensa euro
rahamarkkinoilta ja pyrkivät ensisijaisesti rahoittamaan hankkeita, j oihin liittyy
pohjoismainen intressi. Huomattava osa niiden luototuksesta suuntautuu joko
suoraan pohjoismaihin tai täkäläisten yritysten ulkomailla oleville tytäryrityksil
le. Yhtenä toimintamuotona on myös ulkomaisille markkinoille hakeutuvien
yritysten konsultointi palvelu . Kokemukset suomalaisten pankkien osallistumi
sesta tämänkaltaiseen kansainväliseen pankki toimintaan ovat olleet myönteiset.

Rahoituspalvelujen laajentuminen ja eriytyminen
Pankkitoiminnan monipuolistuminen ilmenee myös luotonannossa. Siinä ei ny
kyään ole enää kysymys vain totunnaisten luotonlajien , vekseleiden, lainojen ja
shekkitilien käyttämisestä eikä luoton myöntämisestä lähinnä perinteisiä va
kuuksia vastaan . Merkittäviä muutoksia on tapahtunut sekä yritysten että yksi
tyisten kotitalouksien ja henkilöiden rahoituksessa.
Tavat tyydyttää asiakkaiden luotontarpeita ovat osaksi monipuolistuneet si
ten, että rahamarkkinoille on syntynyt palvelu- ja erityisluottolaitoksia, joiden
aikaansaamisessa ja kehittämisessä pankit ovat olleet merkittävästi mukana. Pal
veluluottolaitosten syntyyn ovat johtaneet teknillisluontoiset tekijät ja tarve eräi
den rahoitustapahtumien joukkokäsittelyyn sekä se toteamus, että uusia rahoi
tusmuotoja voidaan ehkä tehokkaimmin kehittää erillisyksiköissä. Esimerkkeinä
palvelu luottolaitosten rahoitustavoista voidaan mainita laskusaatvien rahoitus
eli factoringluototus , vuokraus luotto toiminta eli leasingluototus sekä osamaksu
kaupan rahoituspalvelut. Kutakin rahoitusmuotoa varten pankit ovat perusta
neet tytär- tai osakkuusyhtiöitä.
Erityisluottolaitosten perustaminen ja toiminta perustuu perinteisestä pank
kitoiminnasta poikkeavaan rahoituksen hankintaan tai sijoitustoiminnan tavoit
teiden ja toteutustavan erilaisuuteen. Erityisluottolaitoksista voidaan mainita
Teollistamisrahasto, Kehitysaluerahasto , Suomen Teollisuuspankki, Valtion in
vestointirahasto ja Pohjoismaiden Investointipankki. Pankit ovat eräiden erityis
luottolaitosten osakkaita. Pankkien ja yritysasiakkaiden välisissä rahoitusneuvot
teluissa päädytään usein rahoitusavun hakemiseen näistä laitoksista. Luoton saa
miseen niistä liittyy usein asiointipankin antama pankkitakaus.
Tätä nykyä pidetään jo melkeinpä itsestään selvänä, että pankkien luoton
antoon liittyy yritystutkimus. Aina 1 960-luvulle saakka rahoituspäätösten poh
jaksi tarvittavan tiedon hankkiminen oli lähes tyystin pankkien sivukonttoreiden
ja pääkonttorin linjajohdon varassa. Pankkien kasvaessa ja yritystoiminnan mo80

nipuolistuessa asiakastuntemukseen tähtäävä toiminta muodostui vähitellen eri
tyistoiminnoksi, yritystutkimukseksi, j oka avustaa linjajohtoa päätösten valmis
telussa. Yritystutkimustoiminta merkitsee j ossakin määrin myös konsultointia
yritysten kanssa rahoituskysymyksissä. Pankkien yritystutkimusosastot ja atk
osastot ovat yhteistoiminnassa kehittäneet tietokoneohjelmia, joita niiden asiak
kaat voivat käyttää myös omassa yrityssuunnittelussaan. Nähdäkseni yritystutki
mustoiminta edustaa hyvin sitä pankkitoiminnan laadullista kehitystä, j ohon
alussa viittasin .
Yksityishenkilöiden j a kotitalouksien luototuksessa joukkoasiointi on saanut
yhä enemmän jalansijaa. Tämä ilmenee etenkin asunto- ja opintolainoissa, joi
den osuus pankkien antolainauksessa on j atkuvasti kasvanut. Erilaiset vastavuo
roisuuteen rakentuvat ja etukäteissäästämiseen kannustavat sopimusjärjestelmät
antavat tätä nykyä leimansa kaikkien pankkien henkilöluottojen myöntämiselle.
Luotonannon alueella liikuttaessa kiinnitän lopuksi huomiota erääseen kehi
tystekijään, j oka ei sinänsä ole pankkitoiminnan sisäistä muuttumista, mutta jo
ka merkittävästi vaikuttaa perinteisen pankkitoiminnan puitteisiin. Vaikka luot
tokannan tilastotiedot eivät tilastojen uudistamisen vuoksi olekaan keskenään
täysin vertailukelpoisia, ovat varsinaisten rahalaitosten luotonannon osuuksien
tilastomuutokset niin suutet, että selkeästi voidaan todeta varsinaisten rahalai
tosten suhteellisen osuuden luotonantajana vähentyneen . Tämä johtuu erityis
luottolaitosten synnystä ja kasvusta, julkisen vallan rahalaitosten laajenemisesta
ja työeläkejärjestelmän puitteissa tapahtuvan luotonannon voimakkaasta lisään
tymisestä. Viime vuosina tätä kehityssuuntaa on vielä vahvistanut tiukka raha
politiikka, joka voimakkaimmin on kohdistunut varsinaisten rahalaitosten ja ni
menomaan liikepankkien luotonannon rajoittamiseen. Samanaikaisesti monet
muut laitokset ovat voineet ja saaneet laajentaa luotonantoaan huomattavasti
liikepankkeja nopeammin.
Edellä esitetyt havainnot synnyttävät tietenkin sen perustavaa laatua olevan
kysymyksen, mikä on tarkoituksenmukainen työnjako luottomarkkinoilla j a
missä vaiheessa luotonannon eriytymisen j a erikoistumisen haitat ylittävät siitä
koituvat hyödyt. On näet selvää, että uusien luottolaitosten perustamisella si
nänsä ei luoda uusia pääomia. Uudet laitokset hankkivat voimavaransa samoilta
markkinoilta kuin entisetkin, olkootpa markkinat kotimaassa tai ulkomailla.
Kotimaassa rahalaitosten ja valtion luotonotolla on rajalliset markkinat, joilta
jonkin uuden osapuolen leikkaama viipale on poissa muilta. Maamme ulkomai
nen luotonotto on pidettävä sellaisissa puitteissa, että luottamus maan velanhoi
tokykyyn säilyy. Velkaantuneen maan luotonottokyky ei ole niin suuri, että yh
den merkittävän ulkomaisen luotonottajan maahan tuoma pääoma ei kaventaisi
muiden laitosten mahdollisuuksia ulkomaiseen luotonottoon.
On tietenkin selvää , että pienenkin maan raha- ja pääomamarkkinoilla tarvi
taan erilaisia rahoitus- ja luottolaitoksia, mutta niiden lukumäärä ja tehtävä
alueet tulisi harkita ja suunnitella ennen kaikkea talouselämän tarpeita silmällä
pitäen eikä esimerkiksi puoluepoliittisia näkökohtia huomioon ottaen.
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Muuttumisen tarve
Kansantalouden rahoitusmekanismin on oltava elävä, sen on kyettävä muut
tumaan muun yhteiskunnan ja kansainvälisen talouden kehityksen synnyttä
mien vaatimusten mukaisesti. Pankkien osuus rahoitushuollossa ei saa olla pel
kästään sopeutuva ja mukautuva, vaan pankkien on valppaasti seurattava yhteis
kunnassa vasta hahmottumassa olevia muutoksia ja niitä ennakoiden kehitettävä
muuttuneeseen yhteiskuntaan sopivia palvelumuotoja. Kannattavuuden , vaka
varaisuuden , maksuvalmiuden ja varmuuden merkityksen tähdentäminen on
ehkä vaikuttanur siihen suuntaan, että jotkut ovat havaitsevinaan pankkitoi
minnan kehityksessä pyrkimystä olevien olojen säilyttämiseen , vanhoillaan pysy
miseen ja varovuuteen uudistuksissa. Uskoakseni edellä pääpiirteittäin kuvaa
mani muutosalueet ja -suunnat ovat osoituksena siitä, että pankkitoiminnassa
on ollut ja on vastedeskin oleva halua ja kykyä uusien näkemysten ja asenteiden
omaksumiseen, kehittämisvoimaa ja rohkeutta lähteä uusille teille .
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AIMO HALILA

Kauppiaan koulutusta vanhassa Viipurissa

Juhlatilaisuudessa, jossa teemme kunniaa Viipurin Taloudellisen Korkea
kouluseuran 5 0-vuotiselle toiminnalle, lienee paikallaan etsiä vastausta kysy
mykseen, miten menneiden vuosisatojen viipurilaiset menettelivät hankkiessaan
itselleen tietoja ja taitoja talouselämän palvelukseen lähtöä varten. Rohkenen
esittää eräitä yleislinjoja viipurilaisen talousmiehen opin tiestä. Lähden siitä
ajanjaksosta , j ota on sanottu Viipurin kukoistuksen ajaksi, Ruotsin suurvalta
ajan Viipurista.
Tunnettua on, että entisajan koulu ja yliopisto eivät suoranaisesti paljoakaan
palvelleet talouselämää. Tosin vanhan oppikoulun ala-aste, jota sanottiin
apologistanluokaksi sen opettajan virkanimen mukaan , samoin pedagogiot, ha
lusivat antaa ne petustiedot, joita kaupunkilaiselinkeinojen harjoittavat tarvitsi
vat. Mutta Viipurissa tulevat liikemiehet enimmäkseen saivat petusopintonsa
yksityisessä saksalaisessa koulussa tai yksityisopettajien avulla. Viipurin lukion
suhde kauppiasväestöön ja maistraattiin oli näet 1 600-luvulla tunnetusti huono,
epäluulojen ja riitojen värittämä . Olennaisiin syihin kuului se, ettei Viipurin
koulu ollut kuten useimmat Baltian ja Saksan kaupunkikoulut, maistraatin hal
linnassa, vaan muiden Ruotsin valtakunnan vanhojen osien käytännön mukaan
tuomiokapitulin alainen . Baltiassa sensijaan muutamat suurien ja vanhojen kau
punkien koulut olivat jo eräänlaisia maistraatin alaisia maakuntakorkeakouluja,
Viipurin lukio sensijaan määrärahojen puutetta poteva valtion opillinen , pap
pien valmistusta pohjustava lukio.

Esitelmä on pidetty, kuten sen alussa on mainittu Viipurin Taloudellisen Kor
keakoulun 5 0-vuotiskokouksessa 24 . 0 3 . 1 970. Korkeakouluseura on petustettu
Viipurissa ja merkitty yhdistysrekisteriin 3 0 . 04 . 1 9 1 9 . Seuran tarkoituksena oli
saada perustetuksi kotikaupunkiinsa taloudellinen korkeakoulu , jotta viipuri
laisten liikealalle pyrkivien nuorten ei tarvitsisi mennä pääkaupunkiin asti saa
dakseen korkeampaa kaupallista opetusta. Viipurin menetyksen , joka j atkoso
dan päätyttyä oli tosiasia, jälkeen on seura mahdollisuuksiensa mukaan avusta
nut ja tukenut taloudellisen opetuksen ja tutkimuksen aikaansaamista ja kehit
tämistä Lappeenrannan Teknillisessä korkeakoulussa.
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Mutta oli tietenkin nuorukaisia, jotka lähtivät yliopisto-opintoihin palatak
seen kotikaupunkiin nimenomaan kauppiaiksi ja maistraatin kunnianarvoisiksi
jäseniksi . Useassa tapauksessa he merkittävällä tavalla kohottivat edellisten su
kupolvien luoman kauppahuoneen mainetta ja varallisuutta. Varsinkin 1700luvulla Turun yliopistossa oli näkyvässä asemassa talousoppi eli taloustiede, j on
ka opetus epäilemättä antoi hyödyllisiä virikkeitä tuleville liikemiehille. Viipuri
laisia opiskeli liikealaa ajatellen myös Tarton ja Upsalan yliopistoissa, niinikään
eräissä kaukaisemmissa opinahjoissa. Äskettäin Sulo Haltsosen toimittamana
monisteena julkisuuteen saatetussa vanhan Viipurilaisen osakunnan matrikke
lissa on runsaasti kiintoisia tietoja viipurilaisten liikemiesten yliopisto
opinnoista. Erityisen paljon yliopisto- opintoja harjoittaneita liikemiehiä oli
1 700-luvun Oulussa.
Tyypillinen esimerkki viipurilaisesta yliopisto-opintoja harjoittaneesta liike
miehestä on Joachim Frese, j oka opiskeli Turun yliopistossa, kirjoittautui hovi
oikeuden auskultantiksi ja lähti sitten Amsterdamiin harjoittamaan kaupallisia
opintoja. Hän palasi kotikaupunkiin Viipuriin toimien menestyvänä kauppiaa
na ja arvostettuna raatimiehenä. Hän kuoli 1697 , siis samana vuonna kuin hä
nen suuresti kunnioittamansa kuningas Kaarle XI ja säästyi näkemästä suuren
Pohjan sodan kauhuja.
Tavallisin j a tehokkain kaupallisten opintojen tie oli joka tapauksessa käytän
nön harjoittelu , toteaa Sylvi Möller, 1 600-luvun valtaporvariston tutkija. Tuk
holman kaupungille 1 6 3 5 annetussa kauppaordinantiassa, jota noudatettiin
myös Viipurissa, asetettiin kauppiaan oikeuksien saamisen ehdoksi, että pyrkijä
oli välttämättömät perustiedot tavalla tai toisella hankittuaan palvellut kuuden
vuoden ajan jonkun rehellisen kauppiaan luona ja sitten vielä ollut kaksi vuotta
hänen alaisenaan ns . voittokauppiaana, joka sai liikevoitosta palkkiokseen tietyn
prosentin. Samalla määrättiin, että jokaisen apulaista tarvitsevan suurkauppiaan
oli otettava sellaiseksi kotimainen nuorukainen tai annettava takeet , että vieras
maalainen oppilas jäisi opin saatuaan Ruotsin alamaiseksi. Kun nuorukainen
pyrki kauppiaan luo oppiin, hän oli noin 1 2- 1 5-vuotias, siis samanikäinen
kuin käsityöammattien oppipoika. Pojan vanhemmat tai holhooja tekivät opin
käynnistä kirjallisen sopimuksen ja samalla menivät takuuseen. Palvelu ja opin
käynti oli tiukkaa. Sopimuksissa usein san<?ttiin, ettei oppilas saa heittäytyä
ylensyömiseen eikä juomiseen , haureuteen eIkä konnuuteen, loistoon eikä pra
meuteen. Oppilas ei saanut luvatta poistua majapaikasta tai aterialta, uhalla, et
tä häneltä " otettiin pois tavarat" ja heitettiin paikkaan, " missä hän ei mielel
lään oleskele' , , siis tornin kolkkoon pimeään vankityrmään. Tällainen oli Viipu
rissakin . Useassa tapauksessa isäntä lupasi antaa menestyvälle oppilaalle lainan
tämän lähtiessä itsenäiseksi kauppiaaksi. Kauppaoppilas sai oppiajaltaan palk
kaa, mutta se maksettiin hänelle vasta oppiajan päätyttyä . Käytäntö oli siis toi
nen kuin käsityöläisten keskuudessa, jossa ei maksettu palkkaa oppiajalta vaan
katsottiin , että täysihoito vaatekertoineen riitti. Tavallista oli, että kauppiaaksi
pyrkivä palveli 6-8 vuotta oppilaana ja sitten 2-3 vuotta kauppakisällinä. Op84

pilaaksi tullut teki alussa karkeimpia ja vähäarvoisia töitä, mutta hänelle uskot
tiin kykyjen mukaan pian vaativampiakin tehtäviä, esimerkiksi katupuodin hoi
to tai varastokirjanpito. Hyvin opettavaa oli pääsy isännän mukaan suurille
markkinoille ja kauppamatkoille .
Keski-Euroopan vauraissa j a vanhoissa kauppakeskuksissa saaduIle opille j a
kokemukselle annettiin Viipurissakin suuri arvo. Ulkomainen opintomatka
ktuunasikin useassa tapauksessa tulevan suurliikemiehen varsinaiset opinnot.
Tällainen matka oli yleensä helppo järjestää, sillä Viipurin valtaporvariston liike
ja sukulaissuhteet olivat läheiset varsinkin Lyypekkiin ja myöhemmin Amster
damiin. Viipurin pormestari Hans Groellin poika Johan sai ensi opetuksensa
Viipurin koulussa. Sitten hänet lähetettiin eräiden muiden varakkaiden viipuri
laisten kauppiaanpoikien tavoin Hollantiin perehtymään liike-elämään. Sekä
Saksassa että Hollannissa kauppiaan koulutus oli tunnetusti tehokasta ja anka
raa, ja nämä perinteet jatkuivat kauan. Niinpä Viipurin historiasta tunnettu
pankinjohtaja Wilhelm Burjam, Pohjoismaiden Osake-Pankin j ohtaja 1 870luvulla, oli saanut, kuten Hugo E. Pipping toteaa, saksalaisen konttoristin tiu
kan koulutuksen Lyypekissä. Herätys oli kello 4 aamulla ja harjoitteluun sisältyi
myös melkoisen kovaa ruumiillista työtä varastoissa. Liikeharjoitteluaan Burjam
jatkoi Viipurissa J. Dippel & Co: n ja sitten Hackman & Co: n liikkeissä, niin
ikään Pietarissa, j ossa hän meni naimisiin rikkaan hotellinomistajan tyttären
kanssa. Viipuriin palattuaan hän perusti oman liikkeen Harmaidenveljesten ka
dun varteen, mutta siirtyi kohta pankkimieheksi. Hänen urallaan oli tärkeää
laaja kielitaito. Burjam hallitsi kuten eräät muutkin merkittävät aikalaisensa
saksaa, ranskaa ja englantia sekä puhua auttavasti venäjää ja ruotsia, niinikään
jonkin verran suomea. Pankkialaa varten hän katsoi lisäharjoittelun tarpeellisek
si ja hankki sen vanhasta pankkiirien kaupungista Frankfurt am Mainista.
Eräissä tapauksissa valtiovalta avusti talouselämän etenkin sen erikoistehtäviin
lähteviä ja aikovia nuorukaisia. Tällainen nuorukainen oli 1 600-luvulla viipuri
lainen ylioppilas Olof Diedrichson Barckhusen, joka käytti lisänimeä Viburgo
Carelius ja joka 1 649 sai valtion stipendin venäjän kielen opiskelua varten . Sti
pendi vastasi kansliakirjurin vuosipalkkaa. Barckhusen oli sittemmin Ruotsin
kauppafaktorina Novgorodissa ja virallisena kielenkääntäjänä Tukholmassa.
Mutta kaikki talouselämän palvelukseen aikovat eivät olleet yhtä edullisissa
lähtöasemissa kuin esimerkiksi äskenmainitut Croell ja Barckhusen, jotka olivat
liikealalla toimivien , varakkaiden ja tunnettujen sukujen jälkeläisiä. Talonpojan
tai varattoman kauppiaan tai käsityöläisen pojan oli paljon vaikeampaa päästä
eteenpäin. Lukioon ja yliopistoonkin kyllä saattoi lähteä , mutta tavallisesti ura
pysähtyi maalaiskappalaisen virkaan , hallinnollisella uralla taas kirjurin ja soti
laan uralla yliupseerin tasolle. Oli kuitenkin muutamia loistavia poikkeuksia.
Arvi Korhonen on huomauttanut terävästi, että tavanomainen käsitys Ruotsin
1 600-luvusta aatelin vuosisatana on jonkin verran yksipuolinen. Eräänä esimerk
kinä aatelittoman noususta hän mainitsee Viipurin historiaa sivuavan Eerikki
Antinpojan , jonka isä Antti Pekanpoika Kurki oli kotoisin Jääskestä. Tämä isä
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oli menettänyt vanhempansa j a kaikki veljensä venäläisten tappamana 2 S 
vuotisessa Venäjän sodassa I S00-luvun lopussa. Hän oli itsekin joutunut sota
vankeuteen mutta kestänyt sen ja päässyt palaamaan kotiin . Venäjällä hän oli
oppinut venäjän ja tataarin kielet. Viipurin käskynhaltija kiinnitti hänet tulkik
si , joka oli arvostettu virkamies ja sai kuten sanottiin " syödä herrojen pöydässä"
Viipurin linnassa. Kohta tämä jääskeläinen talonpojan poika omisti Maaskolan
kartanon ja kaupunkitalon Viipurissa, jossa hän asui. Hänen poikansa Eerikki An
tinpoika pantiin Viipurin kouluun, mutta hän ei lähtenyt hengelliselle vaan hal
linnolliselle uralla. Hän palveli diplomaattisissa tehtävissä Jakob De la Gardien
kuuluisalla Moskovan sotaretkellä, hankki kielitaitoa ja kokemusta ja palveli sit
ten Ruotsin äsken saatujen idänalueiden taloushallinnon ylikomissaarina. Kohta
hän siirtyi armeijan palvelukseen ollen sotakomissaarina eli nykykielellä sangen
korkeana talousupseerina. Kolmikymmenvuotisessa sodassa hän palveli sekä
everstinä että eräiden Saksasta vallattujen alueiden sotilashallintokomentajana,
itse asiassa kenraalikuntaan kuuluvana. Hänet aateloitiin nimellä Trana. Hän
kuitenkin kaatui Mindenin kaupungin piirityksessä . Tämä karjalainen ensi pol
ven aatelinen on vakuuttava vahvistus tunnetun ruotsalaisen historiantutkija
Pontus Fahlbeckin teorialle, että vasta-aateloisun suvun j atkuminen on suurim
massa vaarassa ensimmäisen ja toisen sukupolven aikana. Trana-suku näet sam
mui jo toisessa polvessa traagisissa olosuhteissa.
Seuraavalla vuosisadalla, jonka alussa Ruotsi menetti suurvalta-asemansa, Vii
puri joutui Venäjän valtaan. Mutta vanhat perinteet , joille oli tunnusomaista lä
heiset suhteet Saksaan , yhä j atkuivat. Saksasta hankittiin kaupallista koulutusta
ja harjoiteltiin liike-elämää v,arten . Eräänä esimerkkinä tästä voidaan mainita
tunnettu viipurilainen Johan Friedrich Hackman nuorempi ja hänen opin tien
sä . Hän nousi eräänä toukokuun päivänä 1 8 1 9 kauppalaivaan , jonka nimi oli
Margareta Charlotta ja lähti 17-vuotiaana ensimmäiselle merkittävälle ulko
maanmatkalleen. Hän oli kolme vuotta aikaisemmin päättänyt Viipurin saksa
laisen koulun secundan , siis viimeistä edellisen luokan . Hän ei siis halunnut val
mistua ylioppilaaksi asti. Koulusta erotessaan Hackman totesi , että tuleva kaup
pias " tarvitsee vain vähän sitä , mitä täällä" , siis lukiossa opetetaan . Senvuoksi
hän katsoi tarkoituksenmukaisemmaksi ottaa käytäntöä korostavia yksityistunte
ja uusissa kielissä, niinikään aritmetiikassa ja työskennellä konttorissa.
Jälkimaailma on saanut tietää tämän opin tien yksityiskohtia Hackmanin ja
hänen nuoren ystävänsä taidemaalari Rosenbröijerin välisestä laajasta kirjeen
vaihdosta. Hackman, vasta 1 6-vuotias liikemiehen uralle lähtevä, pohdiskeli
opiskelun ongelmia 1 8 1 7 seuraavasti: " Olen, ennenkuin valitsin kauppiaan sää
dyn , kaiken vakaasti harkinnut ja todella tullut siihen vakaumukseen , että se on
paras. lakitiede on hyvin kuivaa, lääketiede on tosin ihmiskunnalle siunaukseksi
ja myös rahallisesti tuottavaa, mutta minulla ei ole edellytyksiä tälle alalle. lää
kärin tulee kyetä keskustelemaan potilaiden kanssa ja virkistämään heitä iloisella
leikinlaskulla, mikä taito minulta kokonaan puuttuu . Teologiaan tunnen vielä
vähemmän kutsumusta. Kauppiaan sääty näyttää minusta todella olevan paras
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ja miellyttää minua yhä enemmän kun tarkemmin siihen perehdyn. Voin myös
toimeni ohella harjoittaa muita opintoja. Luen esimerkiksi latinalaisia kirjailijoi
ta. Minua ei myöskään ollenkaan miellytä se elämäntapa, joka on tavallisesti yli
oppilailla' , .
Nuoren johan Friedrich Hackmanin kauppaopinnot olivat monipuoliset. Ke
sän 1 8 1 7 hän työskenteli kotona Viipurissa liikkeen konttorissa. Syksyllä hän oli
Uuraan lautatarhassa tutustumassa puutavaran laivaukseen. Talvella hän mat
kusteli maaseudulla katsomassa toiminimen sahalaitoksia ja tutustumassa puu
tavaran hankintoihin . Keväällä 1 8 1 8 hän sai hoitaakseen liikkeen kassan . Avove
den tultua hän lähti Pietariin perehtymään sen kansainväliseen liike-elämään.
Tulevaa suuren kauppahuoneen omistajaa siis koulutettiin, kuten Hackmanien
historioitsija Örnulf Tigerstedt tosin aivan anakronistisesti sanoo, ilman kauppa
korkeakouluja ja taloustieteen professoreja.
Mutta tulevan liikemiehen kasvatus ei tietenkään rajoittunut vain harjoitte
luun ja liike-elämän yksityiskohtien rutiininomaiseen tutustumiseen. Hyvin tär
keää oli oman henkisen pääoman ja sivistyksen kartuttaminen . Nuori Hackman
kertoo, että hän iltaisin opiskeli englantia ja soitti pianoa. Kotona hän sanoo
viihtyvänsä , koska kaupungissa ei ollut ketään oikein hyvää ystävää. Äiti pelasi
hänen kanssaan väliin korttia, " mikä taito on sitten tarpeen elämässä" , kuten
nuori Hackman hieman pikkuvanhasti totesi. Musiikin ohella Hackman oli
mieltynyt kirjallisuuteen , jota hän itse osti ulkomailta ja myös lainasi paroni Ni
colayn laajasta ja monipuolisesta kirjastosta. Kauppaa koskevat oppikirjat olivat
joka tapauksessa ensi sijalla. Hackman tutustuikin aikansa parhaimpiin oppikir
joihin, Ludovicin , Schumannin, Rehnin ja Engelbrechtin teoksiin.
Asiaan kuului, että hiljaisina aikoina, varsinkin talvisydännä tehtiin opinto
matkoja. Hackman suuntasi ne Hannoveriin, edelleen H . G . Porthanillekin tut
tuun Göttingeniin ja ihastuttavaan Casseliin. Kirjeissään nuorelle Rosenbröije
rille Hackman kuvaa vaikutelmiaan . Niistä nousee näkyviin suuri ihmisystävä,
joka paloi halusta päästä uudistamaan ympäristöään . Kohta Hackmanin ns. ko
missiaika päättyi ja edessä oli tavanmukainen, kauan suunniteltu ja myös har
taasti toivotto Länsi-Euroopan pitkä opintomatka. Ajoissa oli lähetetty kirjeet
liiketuttaville Hampuriin , Amsterdamiin, Antverpeniin , Lontooseen ja Liver
pooliin nuoren Hackmanin saapumisesta. Näin tasoitettiin kauppaopiskelijan
tietä. Örnulf Tigerstedt toteaa, ettei edes Shakespearen Hamlet - näytelmän van
ha ja viisas Polonius ollut maailmaan matkaavalle pojalleen antamissaan neu
voissa perinpohjaisempi huolehtivaisempi kuin Hackmanin tarmokas äiti,
Marie-rouva.
Nuori Hackman sai yksityiskohtaisia ohjeita ennen muuta siitä , mitä hänen
oli koetettava oppia eri kauppakeskuksissa. Eräs tärkeä yksityiskohta oli puutava
rakaupan erilaisten mittausmenetelmien varsinkin englantilaisten ja laatuvaati
musten oppiminen. Olihan yksistään Saksan eri valtioissa tuolloin useita kyynä
rä- , jalka- ja tuumamittajärjestelmiä. Amsterdamissa Hackman totesi olevan
niin suurta liiketoimien varovuutta, ettei sellaista nähty edes Pietarissa, jossa hä87

nen mielestään toki oli veijareita enemmän kuin kelpo Amsterdamissa. Mikäli
suinkin jäi aikaa, Hackman kävi teattereissa, oopperoissa, konserteissa ja taide
gallerioissa arvokkaiden liiketuttaviensa seurassa.
Äiti ei suinkaan unohtanut mainita pojalleen suhdetoiminnan tärkeyttä. Tu
levaisuutta oli rakennettava hankkimalla vakavaraisia ja arvovaltaisia liiketutta
via. Ulkomaalaisille oli kuvailtava Viipuria mahdollisimman edullisessa valossa.
Erään mahtavan englantilaisen kauppahuoneen osalta äiti neuvoi poikaansa seu
raavasti: " Harman & Co on kaikkein varakkaimpia toiminimiä, ja sitä on koh
deltava hyvin huomaavaisesti, jottei se torju meidän pieniä liikeasioitamme' ' . T a
edelleen : " Välttäkää kaikkia pyyntöjä , jotka eivät koske kauppa-asioita" . Lä
hempiä tietoja tämän mahtavan toimi nimen olosuhteista ja johtohenkilöistä se
kä heidän luonteenpiirteistään oli määrä saada eräältä tämän toiminimen palve
luksessa olevalta konttoristilta, j oka oli edellämainitun nuoren Hackmanin mat
kaseurana olleen mamsellin tuttava. Silmät oli pidettävä avoinna. Oli opittava
ennen muuta kaikki uusi tuona suurena murrosaikana. Oli myös koetettava op
pia suuren maailman seuraelämän muuttuvia tapoja. Viipurissa haluttiin liike
asioiden lisäksi välttämättä tietää, miten suuresta maailmasta saapuvia tärkeitä
liiketuttavia oli kohdeltava, millaiset illalliset oli heille järjestettävä, mistä kes
kusteltava j ne .
Kun sitten nuoren Hackmanin opintomatkan tärkeimpiin kohteisiin kuulu
nut Liverpool oli sivuutettu , kauppaopiskelija sai hieman rentoutua. Hän valitsi
matkareitikseen Skotlannin kauniin ylämaan. Siellä hän ihaili maisemia, jotka
varmaankin myöhemmin usein palasivat hänen mieleensä hänen lukiessaan
Walter Scottin kuuluisia ylämaa-aiheisia romanttisia historiallisia romaaneja.
Hackmanin eloisan päiväkirjan ansiosta on jälkimaailmalle jäänyt kuva tästä
matkasta ja matkaseurasta. Niinpä saamme lukea, millaista oli matkanteko hei
lahtelevassa diligenssissä, myöhemmän ajan pikalinjojen edeltäjässä . Hackman
kertoo, että eräällä diligenssimatkalla muuan englantilainen upseeri aivan mah
dottomalla saksankielellä hakkaili amsterdamilaisen varakkaan meklarin rehevää
tytärtä. Edelleen saadaan kuulla Hackmanin mietteitä ihanalla kanavamatkalla
uljaassa j okilaivassa, j onka ravintola oli sisustettu ajan uusimpien suuntausten
mukaan . Merkilliseltä tuntuu, että hän piti Englannin uusia ns . viertoteitä aivan
liian hyvinä . Syynä epämieltymykseen oli oikeastaan vain se, että hyvällä tiellä
diligenssi ajoi niin nopeasti, ettei nuori Hackman kunnolla voinut seurata kiin
toisia maisemia. Vielä ei kuitenkaan eletty rautatien ja vauhdin aikakautta.
Höyrylaivassa Hackman sensijaan jo pääsi matkustamaan Liverpoolista Glasgo
viin ja tämä oli tietenkin suuri ihme . Ehkä häivähti nuoren viipurilaisen puuta
varamiehen mielessä jo ajatus, että höyrysahat muuttaisivat kerran täydellisesti
Suomen puutavaramarkkinat, että höyrylaivoilla voitaisiin Suomen sekatavaraa
kuljettaa entistä verrattomasti edullisemmin yhä kauemmaksi suurille maail
mannarkkinoille ja että tämä kaikki toisi mukanaan ennenkuulumatonta vau
rautta.
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Varmaa on, että nuori Hackman sai ulkomaisen opintomatkansa j a harjoitte
lunsa aikana tehokasta koulutusta talousmiehen uralle, ikäänkuin suhteellisen
lyhyinä intiimeinä erilliskursseina eri alojen käytännöllisten asiantuntijoiden
opastuksella. Opintoihin sisältyi varsinaisten liiketoimintaan liittyvä harjoitte
lun ohella runsaasti ja edustavasti myös sellaista, jota nykyisin opitaan etenkin
ns. srudia generalia-luentojen muodossa. Aivan korvaamattoman arvokasta oli
henkilökohtaisten tuttavuuksien solmiminen ja tulevien markkina-alueiden
omien olosuhteiden tuntemuksen hankinta.
Varsinaisia kaupallisia oppilaitoksia oli jo tuolloin Euroopan vanhoissa kult
tuurimaissa, mm. Portugalissa, j oka oli uuden ajan alussa ollut kaupan maail
manvalta. Hampuriin oli 1 768 perustettu kauppa-akatemia. Pohjoismaiden
vanhin kauppaoppilaitos avattiin Göteborgiin 1 8 2 6 . Suomi sai, kuten tunnet
tua, yksityisestä aloitteesta ensimmäisen kauppakoulunsa Helsinkiin 1 83 8 .
Myös Viipurissa oli ainakin 1 840-luvulta lähtien, näin kertoo ] . W . Ruuth,
lausuttu toivomuksia oman kauppakoulun perustamisesta. Kun Viipurin kau
punki oli 1 8 54 saanut valtiolta lukion vanhan tontin, tehtiin jo suunnitelmia
huoneiston hankkimisesta mm. kauppakoulua varten. Viipurin porvaristo oli
edellisenä vuonna anonut, että valtion kustannuksella perustettaisiin teknilli
nen reaalikoulu , kauppa- ja merikoulu . Monet viipurilaiset, j oukossa myös ku
vernööri Alexander Thesleff, lämpimästi puolsivat näitä hankkeita, mutta osaksi
itämaisen sodan vuoksi kauppakoulusuunnitelmaa ei päästy toteuttamaan.
Eräänä osoituksena siitä, että juuri talouselämän palveluksessa olevien vaatimat
tomassakin asemassa toimivien piirissä oli elävää sivistysharrastusta, ovat Juho
Pynninen ja Adam Vilke, edellinen kauppa-apulainen ja jälkimmäinen Hack
manin yhtymän kirjanpitäjä . Edellisestä tuli, kuten hyvin tiedetään, Suomen
kansankirjastoaatteen isä, ja jälkimmäinen lahjoitti huomattavan summan Vii
purin uuden kansanopetuksen kehittämistä varten .
Huomattava edistysaskel liike-elämää palvelevien oppilaitosten perustamis
suunnitelmissa oli Viipurin merikoulun avaaminen 1868. Käytännön elämän
ajankohtaisia tarpeita koetettiin edes jossain määrin ottaa huomioon myös ns.
reaalikouluissa, jollaisen Viipuri sai 1 8 74 . Nämä reaalikoulut eivät kuitenkaan
saaneet useista syistä yleistä kannatusta, joten katsottiin välttämättömäksi saada
varsinaisia kaupallisia oppilaitoksia. Tällaisen Viipuri sai seuraavalla vuosikym
menellä. V. 1 886 oltiin valmiit muodostamaan silloisen Viipurin alkeisopiston
yhteyteen yksivuotinen , suomenkielinen osasto kaupallista opetusta varten, eh
dolla, että valtio osallistuisi 7 5 prosentilla kustannuksiin . Senaatti suostui tähän
viipurilaisten anomukseen v : n 1 886 lopussa ja siten syntyi seuraavana vuonna,
1887, Viipurin kauppakoulu ollen näinollen jatkona viisiluokkaiselle alkeiskou
lulle . Kun sitten alkeiskoulu laajennettiin täydelliseksi reaalilyseoksi, kauppa
koulu itsenäistyi. Viipurin venäläiset kauppiaat olivat 1 882 perustaneet kenraa
likuvernööri Heidenin myötävaikutuksella venäläisen siviilireaalikoulun, joka
sitten laajennettiin seitsemänluokkaiseksi oppilaitokseksi . Tämän oli määrä pal
vella varsinaisesti liike-elämään aikovia opiskelevia nuoria.
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Suomessa virisi I 800-luvun lopussa vilkas keskustelu korkeamman kauppa
opetuksen kehittämisestä. Tämä keskustelu ulottui tietenkin myös Viipuriin ,
jossa kohta omaksuttiin päämääräksi oman taloudellisen korkeakoulun aikaan
saaminen. Vaikeat valtiolliset olosuhteet kuitenkin estivät näiden hankkeiden
kypsymistä. Vihdoin SuOmen itsenäistyttyä nämä ajatukset saattoivat kiteytyä
kiinteiksi, lupaaviksi suunnitelmiksi.

Pamaus-Seura Handelsgil/et i Wiborg 'i� vieraana Handelsgil/etin huoneistossa Helsingissä
] ] . ] 1 . 1 974. Puheenjohtaja Erik Witting toivottaa veljesseuran jäsenet tervetul/eile ri.
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KAUKO KOVASIN

Liiketoimintaa vanhassa Viipurissa ja
muuallakin luovutetussa Karjalassa
(Sanomalehti Karjalassa 3 1 . 10 . 1974 julkaistu kirjoitus)
Meitä karjalaisia on yleisesti pidetty todellisina kauppamiehinä. Onko tähän
käsitykseen syynä karjalaisen luonteen vilkkaus ja kyky tulla toimeen mitä erilai
simpien ihmisten kanssa, jääköön tässä lähemmin selvittämättä. Tosiasia kui
tenkin on, että karjalaisilla on perinteitä ko. ammatin harjoittamisessa. Aikakir
joista voidaan löytää mainintoja, että jo 1200-luvulla ovat karjalaiset käyneet
kauppaa silloisen suuren Novgorodin kanssa. Suomen Karjalan pääkaupunki
Viipuri taasen on ollut perustamisestaan vuodesta 1403 lähtien ja sen luovutta
miseen vuonna 1 944 saakka maamme tyypillisin kauppakaupunki. Tämä j ohtui
kaupungin erinomaisesta maantieteellisestä asemasta Viipurin lahden pohjukas
sa, josta oli hyvät vesiyhteydet niin sisämaahan kuin ulkomaillekin. Viipurilla
oli aikoinaan vesiyhteys Laatokkaankin, kun Vuoksen toinen suuhaara laski Suo
menlahteen kaupungin kohdalla. Saimaan kanavan valmistuminen v. 1 8 5 6 pa
ransi edelleen Viipurin takamaayhteyksiä aina Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karja
laan ulottuviksi. Viipuri on ollut keskiajalla maamme turkiskaupan keskus j a
1 600-luvulla Pohjois-Euroopan tervakaupan ykkönen. Saimaan kanavan avaa
minen teki kaupungista maamme suurimman puutavaran ja puunjalostusteolli
suuden tuotteiden vientisataman sekä viljan ym . tavaran huomattavan tuontisa
taman . Rautatieyhteyksien valmistuminen v. 1 870 Helsinkiin ja Pietariin sekä
1 890-1uvun alkupuolella Antrean kautta Sortavalaan ja Joensuuhun korostivat
edelleen Viipurin merkitystä tärkeänä liikenne- ja kauppakeskuksena.
Viipurin liike-elämän vilkkauteen vaikutti edelleen Venäjän naapuruus . Se
teki kaupungin Venäjän kaupan välittäjäksi jo keskiajalta alkaen, jolloin kaup
paväylänä oli Vuoksi. Kun tuo väylä tukkeutui, oli kulkutienä Neva ja myöhem
min myöskin rautatiekuljetus, kuten edellä jo mainittiin.
Viipurille oli ominaista kaupan j a siitä aiheutuvan kanssakäymisen synnyttä
mä monikielisyys. Jo vanhimpina aikoina tavataan kaupungissa kolme kansan
ainesta: su<?malaiset, ruotsalaiset ja saksalaiset. 1 700-luvulla tulivat lisäksi ku
vaan mukaan venäläiset. Vieraskielisten valta-asemaa Viipurin liike-elämässä
kuvaa se , että v . 1 8 7 5 kaupungissa oli yksi ainoa suomenkielinen liikeyritys, jota
oli taksoitettu 2 . 000 markan vuositulosta, mutta vuonna 1878 ei sellaista löyty
nyt yhtään . Ruotsin- ja saksankieliset hallitsivat varsinaista tukkukauppaa sekä
tuontia ja vientiä, venäläiset suurimmaksi osaksi vähittäiskauppaa ja varsinkin
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siirtomaatavara-alaa. Jos halutaan luetella j oitakin nimiä vanhemman ajan suu
rimmista tuonti- ja vientikaupan kauppahuoneista, on ennen muita mainittava
Viipurin vanhin, v. 1 790 perustettu ja vieläkin toimiva Hackman & Co . Liik
keen vakavuutta ja varmuutta kuvaavat kansan keskuudessa yleistyneet sanon
nat, että " rahat olivat yhtä varmassa tallessa kuin Hackman' illa" tai " älä vie ra
hojasi pankkiin, voivat jäädä Hackman' in rahojen alle" .
Paul Wahl & Co. , F Richardt, W Dippel, Fred Alftan, Carl Rothe & Co. oli
vat samoin suuria 1 800-luvun tukkukaupan harjoittajia. Merkille pantavaa on,
että suurin osa näistä kauppahuoneista luopui myöhemmin varsinaisesta kau
pasta siirtyäkseen teollisuuden ja nimenomaan suurteollisuuden harjoittajiksi.
Venäjänkielistä tukkukauppiaista mainittakoon F Sergejeff, 1 A Schuschin , D
Markeloff j a W Schaworonkoff.
Muiden alojen vieraskielisistä liikeyrityksistä , jotka ovat perustetut viime vuo
sisadan puolella ja j atkaneet toimintaansa suomenkielisiksi muuttuneina tällä
kin vuosisadalla, muistettakoon rautakauppiaat P Starckjohann ja Seth Sollberg,
edellinen jatkuvasti maan suurimpia tuon alan liikkeitä, joka nykyisin Lahtea
pääpaikkanaan pitäen vietti v. 1968 perustamisensa 100-vuotisjuhlaa, sekä kan
gaskauppiaat Sofia Zweyberg ja G Taht.
Vasta vuosisadan vaihteessa voidaan suomenkielisten liikemiesten katsoa
päässeen tasavertaisiksi vieraskielisten rinnalle. Myöhäisyys muuhun Suomeen
nähden johtuu nimenomaan siitä täydellisestä valta-asemasta, mikä vieraskieli
sillä oli Viipurin liike- ja kunnalliselämässä. Ensimmäisenä uranavaajista mainit
takoon v. 1 886 perustettu Tukkuliike P J Pesonen. Toisena suurliikkeenä oli E V
Sellgren' in perustama rautakauppa ja kolmantena tukku liike Häkli, Lallukka j a
Kumpp . Viimeksi mainitun yrityksen yhtiökumppaneista o n tunnetuimmaksi
tullut kauppaneuvos Juho Lallukka, jonka nimi mm. suurena lahjoittajana on
pysyvästi jäänyt maamme historiaan. Lallukka on hyvin värikäs ja monipuolinen
mies , jonka sanonta " mie ja miu virmain" kuvastaa ansaittua ylpeyttä hänestä
itsestään sekä hänen työstään ja on laskettava siivekkäisiin sanontoihin kuten
myös Lallukan useastikin iloisina pikku tuntien hetkinä virkkama " kaikille Meu
kovia, mie maksan" . Suureksi liikkeenharjoittajaksi kehittyi edelleen Tukkulii
ke J Hallenberg , jonka perustajasta tuli myöhemmin myöskin huomattava teol
lisuuden harjoittaja Viipurissa.
Mainittakoon edelleen maamme ensimmäinen rihkamatavaratukkukaupan
harjoittaja juho Lindgren , joka laajensi toimintansa käsittämään myöskin vaate
ja kutomoteollisuuden . Tässä yhteydessä on myöskin muistettava kaupan ja te
ollisuuden harjoittaja William Otsakorpi, joka jälkisäädöksessään määräsi perus
tettavaksi William ja Ester Otsakorven Säätiön, joka nykyisin toimii Helsingissä.
Edellä esitetty luettelo ei luonnollisesti pyri olemaan täydellinen vanhemman
polven viipurilaisista liikkeenharjoittajista, vaan siinä on ainoastaan mainittu ni
meltä muutamia niitä miehiä, jotka esimerkillään ovat kannustaneet muitakin
karjalaisia yrittäjiä ryhtymään kaupan ja teollisuuden harjoittajiksi sekä kilpaile
maan aikaisemmin alaa hallinneiden maahan muualta muuttaneiden kanssa.
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Ilolla onkin todettava, että esimerkin seuraajia oli runsaasti. 1900-luvulla suo
menkielisten karjalaisten esiinmarssi kaikilla liike-elämän aloilla oli hyvin mer
kittävä. Vähittäiskauppa suomalaistui miltei täysin vuoteen 1930 päästessä. Sa
moin kävi tukkukaupan alalla.
Tukkukauppa ryhtyi myöskin joko yksin tai yhteistoiminnassa toisten kanssa
perustamaan teollisuuslaitoksia, joissa valmistettiin ko. lkaupan myyntitavaroi
hin kuuluvia tuotteita, kuten karamellejä, paahdettua kahvia, margariinia,
mylly- j a leipomotuotteita. Niin vähittäis- kuin tukkukaupankin alalla oli ennen
pitkää havaittavissa selvää erikoistumista. Erikoistuttiin sekatavarakaupasta siir
tomaatavarakaupaksi , kahvikaupaksi, kemikaalikaupaksi , maitokaupaksi , liha
kaupaksi , konditorialiikkeeksi j ne . Samoin oli yksinomaan väri- ja tapettikaup
poja, rautakauppoja, lyhyttavara- ja kangaskauppoja, hattu- ja valmisvaateliik
keitä yms. Tukkukauppaakin varten syntyi mm. lyhyttavara- , kangas- ja valmis
vaatealan erikoisliikkeitä.
Koko Suomen taloudellisen kasvun voimistuessa oli luonnollista, että paitsi
kaupan, myöskin teollisuuden piirissä oli todettavissa nimenomaan Karjalassa
heti maamme itsenäistyttyä voimakasta elpymistä ja kasvavaa yritteliäisyyttä.
Vaikkakaan Viipuria ei koskaan voitu pitää varsinaisena teollisuuskaupunkina
kuten esim . Kotkaa, syntyi sinnekin ja sen vaikutusalueelle erilaista varsinkin
kulutusta palvelevaa teollisuustoimintaa. Varsinaisella kaupunkialueella oli j o
1920-luvulla pari tupakkatehdasta, samoin kaksi olutpanimoa, lihanjalostusteh
taita, myllylaitoksia , lukuisa määrä erikokoisia leipomoita, saippua- ja kynttilä
tehdas, meijereitä j ne . Sorvalissa ja Vekrotniemellä oli myös vientiä harjoittavat
saha- ja höyläämölaitokset. Tammisuolla tiili- ja ovia sekä ikkunoita valmistava
puunjalostustehdas. Pienempiä puusepäntehtaita oli useita sekä itse kaupungis
sa että sen ympäristössä .
Pari pienempää laivatelakkaa sekä useita konepajoja j a kevyempää metallite
ollisuutta harjoittavia yrityksiä oli niinikään varsinaisessa kaupungissa ja sen ym
päristössä. Voidaankin perustellusti väittää, että Viipurin kulutusalue oli melko
omavarainen tavanomaisten j okapäiväisessä kulutuksessa tarvittavien teollisuu
den tuotteiden suhteen. Mikäli taasen otetaan huomioon koko Viipurin lääni j a
siellä sijaitseva teollisuus, tullaankin j o korostetusti vientiteollisuuden sektoriin.
Laatokan rannoilla, Käkisalmen ja Sortavalan kaupunkien seuduilla, oli useita
isoja puunjalostuslaitoksia. Saimaan alueella Lappeenrannan , Lauritsalan j a
Kaukaan lähettyvillä sijaitsi paitsi sahoja myöskin selluloosatehtaita. Kaikkien
näiden tuotanto tuli rautatiekuljetuksina tai Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin
ja sieltä edelleen laivoilla ulkomaille joko kaupungin tai sen ulkosataman Uu
raan kautta. Myöskinjohanneksen, Makslahden ja Koiviston satamien kautta ta
pahtui huomattavaa sahatavaran ja puunjalostusteollisuuden tuotteiden vientiä.
Käyty talvisota ja sen päätöksenä tehty rauha siirsi historian lehdille niin Vii
purin Karjalan pääkaupunkina kuin kaiken sen mitä luovutetulla alueella Karja93

lassa oli vuosisatojen aikana saatu aikaan kaupan , teollisuuden ja muun inhimil
lisen toiminnan piirissä. Voimme vain olla iloisia siitä , että luovutetun alueen
karjalaiset tynkä-Suomeen muuttaneina ovat löytäneet itselleen uudet olinsijat
ja luoneet itselleen uudet olinmahdollisuudet kaukana vanhoilta kotikonnuil
taan . Onko jälleen ollut niin, että karjalaisen luonteen ansiosta on tämä muutos
ollut helpompaa kuin vastaavassa tilanteessa olisi ollut muille maamme heimoil
le o Kaupan ja teollisuuden harjoittajien kunniaksi on myöskin lopuksi todetta
va, että heidän j ohtamansa yritykset ovat pysyneet hyvin mukana kilpailussa
nyky-Suomen alueella. On luonnollista, että joitakin on pudonnut pois , kuten
aina liike-elämässä , mutta uusiakin menestyviä karjalaista syntyperää olevia yrit
täjiä ja yrityksiä on tullut kuvaan mukaan.
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Eva Cederström: Arno Tuurna

MAm TAPIONLINNA

Kaupunginjohtaja Arno Tuurna
" Näin se on elämä kaikkinensa
määrätty kulkuun tähtien mukaan;
keskel/å' kaIken lyö lähdön hetki.
Oommeko valmiina kukaan?
Ehdinkö täyttää korkeimman
rakkauteni sanoman. "
Arno Tuurna

Elokuun 1 2 . päivänä 1 894 syntyi Lohjalla nimismies Karl Frithiof Thune
bergin ja hänen vaimonsa Ingeborg Marian o.s. Söderman perheeseen esikoi
nen , joka sai nimekseen Otto Arno. Nimismies Thunebergin siirryttyä meren
kulkuhallituksen kamreeriksi Helsinkiin alkoi Otto Arnon opintie ensin leikki
koulussa, sitten v. 1901 kuuluisassa AIli Nissisen valmistavassa koulussa, ja tätä
seurasi Helsingin Suomalainen normaalilyseo vuosina 1 904- 1 9 1 2 ylioppilas
tutkintoineen.
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Koulunkäynnin alkuajoista kertoo Otto Arnon kasvinkumppani, kauppaneu
vos Rolf Berner, s. 2 0 . 6 . 1 894: " Menimme leikkikouluun 4-vuotiaina. Arno oli
herttainen, luotettava, rehellinen, kujeissa mukana, mutta hillitympi toisia.
Hänessä oli jo silloin runoilijaa. Välillämme ei ollut koskaan minkäänlaista kit
kaa. Arno oli jo kouluaikana loistava puhuja kuten aina, kun hän puhui ilman
paperia. En pitänyt kirjoitettuja puheita yhtä hyvinä. Jouduimmehan vuodesta
1 94 5 yhdessä eduskuntaan . Ainoan kerran olen pahoittanut mieleni Arnon ta
kia, kun pojille järjestettiin luistelun maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä
5 00 metrin luistelu , ja Arno sai paremman ajan kuin minä. "
Ylioppilas Arno Thuneberg kirjoittautui Hämäläiseen osakuntaan, aloitteli
lukujaan, osallistui osakunnan toimintaan, runoili (v. 1 9 1 8 julkaistiin runoko
koelma " Valkoinen aika" ) ja työskenteli Suomen Pankissa. Vapaussota vei hä
net v. 1 9 1 8 puolustuslaitoksen palvelukseen, jossa hän suoritti Viipurin upseeri
kokelaskurssin Markovillassa v. 1 9 1 9 , nimitettiin Valkoiseen Kaartiin , sai siirron
Karjalan Kaartin rykmenttiin Viipuriin ja suoritti Suomen Kadettikoulun kurs
sin v. 1922 . Hän oli yrittänyt päästä j atkamaan asevelvollisuuden suorittamisen
keskeyttämiä lukujaan, mutta valtionhoitaja Mannerheim vaati häntä palvele
maan puolustusvoimissa 3 vuotta, koska hänet oli koulutettu upseeriksi. Hän
palveli tuon 3 vuotta Karjalan Kaartissa. Palvelu aikana hän sai virkavapautta
suorittaakseen ylemmän oikeustutkinnon . Hän erosi armeijasta kapteenina v.
1924 , mutta osallistui sen jälkeen aktiivisesti vapaaehtoiseen maanpuolustustyö
hön , mm . suojeluskuntatyöhön , Rintamamiesyhdistyksen ja Aseveliyhdistyksen
sekä Rintamamiesliiton ja Väestönsuojeluliiton toimintaan. Arno Thuneberg
ylennettiin kapteeniksi v. 1 9 24 ja majuriksi 1942 .
V . 1 9 2 5 oli ylempi oikeustutkinto valmis. Arno Thuneberg istui käräjät Kar
j alassa j a sai varatuomarin arvon 1 9 2 8 .
Luutnantti Arno Thuneberg avioitui v . 1920 kauppaneuvos Juho Hallenber
gin tyttären Sirkun kanssa. Avioliitosta syntyi v. 192 1 Hannu (Kaarle Johannes)
ja v. 1922 Anna-Maija. Perhe oli mukana isän opiskellessa Helsingissä, johon
opiskeluun taisi apellakin olla oma osuutensa.
Kauppaneuvos Hallenberg veti vävynsä Arnon v. 1 9 2 5 ensin apulaisekseen ,
sitten Toiminimi J . Hallenbergin apulaisjohtajaksi vv. 1 9 2 5 - 2 6 . Kauppaneu
vos sairastui ja siirsi toimitusjohtajan vastuun Arnolle v. 1926 .
Palvelu Karjalan Kaartissa, käräjien istuminen sekä Viipurin länsipuolella että
itäpuolella ja lopulta Toiminimi J. Hallenbergin kauppasuhteet Etelä-Karja
lassa ja Kannaksella tutustuttivat Arno Thunebergin Karjalaan ja sen asukkai
siin. Viipurilaisten perheiden välittömyys, vieraanvaraisuus ja ystävyys sekä van
haan kaupunkiin tutustuminen tekivät hänestä, länsisuomalaisesta, viipurilai
sista viipurilaisimman. Kaikki tämä oli johdatusta Arno Thunebergin varsinaista
elämäntyötä varten , joka avautui v. 1929, jolloin hänet valittiin Viipurin kau
pungin ensimmäiseksi ( hän jäi myös ainoaksi) kaupunginjohtajaksi. Tämä oli
tehtävä, j ohon Korkein oli häntä valmistanut . Hänellä oli intoa ja voimaa, j a
ikääkin vasta 3 5 vuotta. Ajankohta ei ollut helppo, sillä maailman lama oli pa96

himmillaan. Mutta Amo Thuneberg ei tuntenut väsymystä. Hän paneutui tar
mokkaasti kaikkiin Viipurin asioihin , taloudellisiin j a henkisiin. Hänestä tuli pi
an Viipurin symboli, ikäänkuin Viipuri henkilöityneenä . Hänestä tuli samalla
Karjalan pääkaupungin johtaja ja yksi suurimmista Karjalan heimon johtajista.
Nimi Thuneberg muuttui Kalevalan riemuvuotena 1 9 3 5 kaikkien karjalaisten
tuntemaksi Tuumaksi, muistona isän suvusta, lähtöisin Eskilstunasta, (Tuuna)
ja sepän ammatista, jota harjoittivat sekä Amon että Sirkun esi-isät.
Amo Tuuman aikana Viipuri kasvoi ja kehittyi Suomen toiseksi suurimmaksi,
siksi erikoishenkiseksi kaupungiksi, jona monet meistä sen vieläkin muistavat.
V. 1939 Viipuri suorastaan kukoisti. Monien näyttelyjen, taide- ja urheilutapah
tumien ansiosta se tuli tutuksi hyvin monille ei-karjalaisillekin, j otka heti kau
punkiin tultuaan tunsivat, aistivat ja kokivat tuon ainutlaatuisen viipurilaisuu
den, mitä ei muualta löydy.
Kaupunginjohtaja Amo Tuuma ennätti kaikkialle innostamaan, varoitta
maan, kiittelemään, pahoittelemaan , vihkimään rakennuksia, avaamaan tilai
suuksia, vastaanottamaan ja opastamaan vieraita, tervehtimään kaupunkilaisia,
suunnittelemaan kaupunkia ja ennenkaikkea hoitamaan lukuisia kaupungin
kunnallisia tehtäviä . Hän oli jatkuvassa yhteydessä mitä moninaisimpiin järjes
töihin ja liikelaitoksiin . Kaupunkien välinen yhteistoiminta vaati myös hänen
aikaansa kaupunkipäivineen ja Suomen Kaupunkiliittoineen. Tuhansissa lienee
hänen puheittensa, kirjoitustensa, alustustensa ja esitelmiensä yhteismäärä.
V. 1939 kaupunginjohtaja Amo Tuuma valittiin Viipurin läänin läntisestä
vaalipiiristä kokoomuspuolueen edustajana eduskuntaan. Tämä oli ikäänkuin
valmistautumista seuraaviin tapahtumiin. Marraskuun 30. päivänä 1939 kaikki
työ ja saavutukset joutuivat uhan alaisiksi. Silloin alkaneen talvisodan seurauk
sena Viipuri j ouduttiin luovuttamaan samoin kuin suurin osa Karjalaa. Väestö
siirtyi Suomelle jäävälle alueelle . Nyt tarvittiin Karjalan asioiden tuntijoita ja '
karjalaisten puolesta puhujia. Kaupunginjohtaja Tuuma, joka oli perehtynyt
kunnallisiin kysymyksiin, joutui nyt paneutumaan siirtoväen asioiden hoitami
seen.
Kaupunginjohtaja Tuuma oli panemassa liikkeelle Karjalasta siirtyneitä jär
jestöjä sekä kokoamassa karjalaisia yhteistyöhön ja yhteisrintamaan Karjalan Lii
ton piirissä, jonka perustamiseen hän aktiivisesti osallistui ja jonka hallituksen
jäsen hän oli alusta alkaen.
Vuonna 1 94 1 saatiin v. 1940 luovutetut alueet takaisin . Alkoi jälleenraken
nuskausi. Kaupunginjohtaja Tuuma Viipurin sotilashallintopiirin päällikkönä
ja Viipurin kaupungin hoitokunnan puheenjohtajana j outui keskeisesti j ohta
maan Viipurin jälleenrakennustyötä. Työ lähti hyvään käyntiin ja v. 1944 Viipu
ri oli jo maamme neljänneksi suur-in kaupunki. V. 1 944 heinäkuussa oli hänen
jätettävä toisen kerran Viipuri ja uudelleen aloitettu elämäntyö Karjalassa. " Sen
ainoan kerran elämässä on pimeys tahtonut peittää hänen sielunsa j a toivotto
muus ottanut jalansijan hänen taipaleeIlaan. " Mutta jo matkalla länteen heräsi
toivo ja usko tulevaisuuteen. Entistä tarmokkaammin kaupunginjohtaja Amo
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Tuurna paneutui siirtoväen kysymysten ajamiseen ja osallistui lukemattomiin eri
toimintoihin ennen kaikkea siirtoväen edustajana. Helsingin kaupungin val
tuustoon hänet valittiin 1945 ja kaupunginhallitukseen 1 948 .
Kaupunginjohtaja Arno Tuurna tunti karjalaiset j a karjalaiset tunsivat hänet.
Arno Tuurna on sanonut karjalaisista: " Karjalan heimolla on kyky lääkitä itse it
sensä. Kyky karaistua, tervehtyä omain kättensä työllä. Koota voimia omasta ta
kaa, iskeä ja innostua oman iskunsa tuloksista. Karjalaisissa on alkuvoimaa j a
itämis- ja juurtumiskykyä muuttuneissa olosuhteissa. Karjalaiset ovat olleet
luottamuksessa lujia, vastatuulessa hellittämättömiä . "
Sotien jälkeen Arno Tuurna oli monessa mukana. On sanottu , että tuskin on
sitä karjalaispolitiikan alaa, missä hän ei olisi ollut mukana. Täytyy tosiaankin
ihmetellä sitä harrastusten ja erilaisten toimintojen määrää ja moninaisuutta,
mikä on ollut luonteenomaista Arno Tuurnalle . Hän osallistui sekä henkisiin ,
hengellisiin että taloudellisiin toimintoihin. Julkaistu ansioluettelo mainitsee
lukumääräisesti vain noin puolet niistä toimintakohteista, joihin hän johtavana
aktiivisesti osallistui sekä Viipurin aikana että sen jälkeen . Vaikeuksiakaan hä
nen tieltään ei ole puuttunut. Raskaan ' 'J aakobin painin" hän joutui käymään ,
kun puolueen toivomus j a oma omatunto joutuivat ristiriitaan sotasyyllisyysoi
keudenkäynnin tuomioita langetettaessa. Omatunto kuitenkin lopulta voitti.
Kaupunginjohtaja Arno Tuurnan panos karjalaisten ja koko Suomen hyväksi
on vilpittömän kiitoksemme ja täyden tunnustuksemme ansaitseva. Hänen
luonteensa optimismi, hänen vaativuutensa itseään kohtaan , hänen täsmällisyy
tensä velvollisuuksien täyttämisessä ja lahjomaton oikeudentuntonsa kuuluivat
hänen elämäänsä alkaen päätoimien hoitamisesta kautta kansalaisten luotta
musta osoittavien monien tehtävien , j otka tulivat hänen osakseen, kautta hänen
esiintymisensä seuraelämässä, ja ystävien piirissä aina hänen jokapäiväiseen ko
tielämäänsä asti. Se uuras ja uskollinen ahkeruus, joka oli hänelle ominaista, ei
jättänyt häntä silloinkaan , kun j alka ja kieli eivät enää tahtoneet hänen tahtoaan
totella. Tuskinpa kukaan voisi mainita esimerkkiä tehtävästä, jonka hän olisi lai
minlyönyt, velvollisuudesta, jo?ka h�n oli's i�rjäyttänyt. Eikä kuitenkaan t�mä
.
hänen huolellIsuutensa velvollIsuuksien täyttåfrusessä näyttänyt olevan vaIval
loista ponnistusta. Hänet nähtiin niissä aina tyyn�ä ja iloisena. Arno Tuurna
oli kiintymyksemme ansaitseva mies , joka rakasti maataan , kansaansa ja hei
moan, uhrasi elämänsä yhteiskunnan palvelemiseen. Meille lohduksi hän jätti
sen , mitä hänen suotiin suorittaa ja j alon esimerkkinsä seurattavaksi . Hänen
suorittamansa elämäntyö kantaa hedelmää.
Arno Tuurnan elämäntaival päättyi Helsingissä l O . 5 . 1976.
Toimittajan huomautus:
Arno Tuurna toimi Pamaus-Seuran varapuheenjohtajana vv. 1948- 1949, pu
heenjohtajana vv. 1 9 5 0- 1 972 . Seuran kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsut
tun v. 1972 .
98

ARNO TUURNA

VANHAT KIESIT

Menit, tulit - kiireen tiesit.
Kiireen ties myös vanhat kiesit
siroin linjoin, linjaalein Oli riemullinen retki,
tosi hurmaa joka hetki
tuta vauhti valtatein.
Mutta lyhenivät retket,
harvenivat hurman hetket,
vuodet meni menojaan Itse vanhenneesi tiesit,
vaati korjausta kiesit,
vaati kilpaa varomaan.
Pidä elämästäs vaart�
nzin on lyhyt päivän kaart�
moni hetki hukkaan saa,
ja nzin kaukana on kevät,
varjot yhä pitenevät,
z/tarusko kangastaa -

USKO

Kasvi maasta voiman saa,
kaste ruohon virvoittaa,
mistä minä voiman saan
elämään ja unelmaan ?
Muokkaamani rajamaa
mm/le viljan kasvattaa.
Sota multa muunkin vez�
hengen hehkuapa ei.
Työstä' eteen synnyinmaan,
siitä minä voiman saan,
kunne raja veettäneen,
sinne sijani ma teen.
Uskon: minkä menetin
antaa azka takaisin.
Tuhkastakin Jämä maa
Uuden kodin nostattaa 99

Toivo Nupponen

KAUKO KOVASIN

Toivo Nupponen
Toivo Nupponen syntyi Helsingissä lokakuun 2 8 . päivänä 1897 tehtailija j a
valtakunnan Oltermanni Mikko Nupposen vanhimpana poikana. Käytyään kes
kikoulun Suomalaisessa Reaalilyseossa hän suoritti v. 1 9 1 7 päästötutkinnon Suo
men Liikemiesten Kauppaopistosta.
Opintonsa päätettyään Toivo Nupponen toimi lyhyen aikaa konttoripäällik
könä Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti Oy: ssä sekä Osuuskunta Etelä-Suomen
Karjakeskuksessa. Tämän jälkeen hän siirtyi isänsä Lahdessa omistaman Huone
kaluliike Mikko Nupposen palvelukseen hoitaen siellä erilaisia konttoritehtäviä
ja kirjeenvaihtoa sekä osallistuen myöskin myyntitehtäviin kuin myöskin pereh
tyi huonekalujen valmistukseen, verhoiluun ja pintakäsittelyyn t . S . kaikkeen
mitä huonekalualalla toimivan tulisi tietää. Huonekalualasta muodostuikin vä
hitellen Toivo Nupposen elämäntehtävä, joka sinetöityi lopullisesti hänen siir
tyessään Huonekaluliike HMN : n Viipurin osaston johtajaksi v. 192 1 . Tästä vuo
desta myöskin valkoi talvisotaan asti kestävä työn ja toimen kausi omassa yrityk
sessä sekä erilaisissa taloudellisissa tehtävissä ja yhteiskunnallisissa riennoissa
Karjalan pääkaupungissa Viipurissa.
Huonekaluliike toimi aluksi vuokratiloissa William Otsakorven omistamassa
" Omapirtissä" Viskaalinkadun varrella. Yrityksen kasvaessa ja menestyessä tuli
kuitenkin laajempien tilojen saaminen välttämättömäksi . Vuonna 1929 siirret100

tiin toiminta F. Richardt' ilta ostettuun kiinteistöön Linnankatu 1 4 , jossa myy
mälätiloja oli kolmessa kerroksessa sekä varastot, verhoomo ja maalaustilat piha
rakennuksessa. Talvisodan syttyminen ja maaliskuussa v. 1940 Neuvostoliiton
kanssa solmittu rauha päätti Toivo Nupposen kuten monen muunkin karjalai
sen yrittäjän liiketoiminnan Viipurissa.
Lahden kautta Toivo Nupponen siirtyi samana vuonna Huonekaluliike
HMN : n johtajaksi Helsinkiin. Vuonna 1942 liike muutettiin osakeyhtiöksi , jon
ka toimitusjohtajaksi nimitettiin Toivo Nupponen toimien siinä tehtävässä yri
tyksen toiminnan lopettamiseen v. 1972 saakka.
Viipuriin Toivo Nupponen palasi vielä kerran sen tultua takaisin - vallatuksi
toimien Viipurin Sotilashallintopiirin majoitustoimikunnan tehtävissä vv.
194 1 - 1 942 .
Työ oman alansa yrittäjien hyväksi eri järjestöissä oli Toivo Nupposelle tehtä
vä ja harrastus , jonka hyväksi hän uhrasi aikaansa ja vaivojaan varmaankin
enemmän kuin omaan yritykseensä . Erityisen läheisiä hänelle olivat käsityö- ja
pienteollisuusyhdistykset Lahdessa, Viipurissa sekä Helsingissä, joissa tehtävissä
saavutetuista tuloksista olivat osoituksina hänelle myönnetyt eri järjestöjen j a
yhdistysten sekä virallisetkin kunniamerkit ja erilaiset muut huomionosoitukset.
Kauppaneuvoksen arvo Toivo Nupposelle myönnettiin v . 1965 . Viipurilaisis
sa yhdistyksissä hän oli mukana heti kaupunkiin muutettuaan innolla ja haluIla.
Pamaus-Seuran johtokunnan jäsenenä ja yhdistyksen varainhoitajana hän toimi
vv. 1 948- 1 9 7 1 sekä nimitettiin seuran kunniajäseneksi v. 1972 . Viipurin Ta
loudellisen Korkeakouluseuran hallituksen jäsenenä hän oli vv. 1950- 1 97 5 .
William j a Ester Otsakorven Säätiön valtuuskunnan j a hallituksen jäsenenä hän
vaikutti v: sta 1%0 lähtien kuolemaansa saakka.
Erikoisuutena mainittakoon hänen toimintansa Suomalaisuuden Liitto r. y: n
nimenmuuttoasiamiehenä Viipurissa, missä ominaisuudessa hän vaikutti siihen ,
että vv. 1935- 1937 n . 5000 Suomen kansalaista muutti vierasperäisen nimensä
suomenkieliseksi. Moni pamaukselainenkin oli varmasti näissä merkeissä Topi
Nupposen " asiakkaana" .
Edellä on mainittu hyvinkin yleisesti ja vain murto-osa niistä tehtävistä ja
luottamustoimista sekä harrastusaloista, joihin toivo Nupponen aktiivikaute
naan on jättänyt niissä suorittamansa työn , useimmiten palkattoman , merkiksi
pysyvän ja kaiken kiitoksen ansaitsevan jäljen. Omalla yritysalallaan hän oman
toimintansa sekä isänsä perinteiden kautta nautti yrityssektorinsa piirissä jaka
matonta arvonantoa, mutta laajemmaltikin talouselämän piirissä hänet opittiin
tuntemaan yksityisyrittäjänä , jonka asiantuntemusta käytettiin hyväksi kymme
nien liikelaitosten ja taloudellisten järjestöjen johtotehtävissä.
Luonteenomaisia piirteitä Topi Nupposelle olivat ystävällisyys , avuliaisuus se
kä sovittelevaisuus, joilla ominaisuuksillaan hän sai itselleen uskollisia ystäviä
niin yksityiselämässään kuin yritys- ja yhdistystoiminnan piirissä.
Toivo Nupposen , työn ja toimen miehen , elämäntaival päättyi Helsingissä
elokuun 1 . päivänä 1978.
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Pamaus- Seuran vv. 1 96 1- 1980 saamat lahj oitukset
Eevi ja Eemil Tannisen Säätiö on vuosittain vuoteen 1974 saakka luovuttanut
Pamaukselle määräsumman jaettavaksi seuran kautta apurahoina karjalaista syn
typerää oleville kaupallisen alan opiskelijoille . Yhteensä on vuosina 19611974 jaettu Pamauksen kautta näin saatuja varoja yhteensä mk 2 0 . 000 , - .
Seuran marraskuun varsinaisessa kokouksessa 30. 1 1 . 1 964 luovutti myynti
päällikkö Niilo Jantunen kokouksen osanottajille Wärtsilä-yhtymä Oy: n
Arabian tehtaiden lahjana pienoiskokoisen Viipurin linnan keramiikkaan valet
tuna. Lahjaesine koristaa varmaan vieläkin monen pamaukselaisen kotona kirja
hyllyä tai muuta sopivaa paikkaa.
Viettäessään 7 5 -vuotisjuhlapäiväänsä 1 5 . 0 1 . 1 966 sai seura vastaanottaa Oy
Pohjoismaiden Yhdyspankilta toimintansa tukemiseen mk 1 . 000 , - . Lahjoituk�
sen luovuttivat seuralle pankinjohtajat Erik Witting ja Kalevi Tilli . Samassa ti
laisuudessa sai seura hoidettavakseen Viipurin Näyttämö Oy: n Rahaston , jonka
varat luovutushetkellä olivat n. mk 3 0 . 000 , - . Rahaston, jolla on omat sen hoi
toa ja varojen käyttöä koskevat sääntönsä, luovutti seuralle toimintansa lopetta
neen Viipurin Näyttämö Oy: n johtokunnan puheenjohtaja, professori Lyderik
Löfgren.
Joulukuussa vuonna 1 969 järjestetyssä tilaisuudessa luovutti Karjalan Kerho
r . y : n puheenjohtaja ekonomi Kauko Kovasin Pamaus-Seuralle muodostettavan
Pamauksen Karjalan Kerhon Stipendirahaston peruspääomaksi pankkitalletuk
sia ja arvopapereitza yhteisarvoltaan mk 1 2 . 189.40 . Rahastosta jaetaan lahjoitus
kirjelmään liittyneiden sääntöjen mukaan apurahoja ammattioppilaitoksissa
opiskeleville vähävaraisille karjalaista syntyperää oleville henkilöille.
Seuran 80-vuotisjuhlakokouksessa 1 5 . 0 1 . 197 1 luovutti pankinjohtaja Simo
Kärävä KOP : n puolesta seuralle mk 2 . 000,- sekä pankinjohtaja Kalevi Tilli
PYP : n puolesta mk 1 . 000,- käytettäväksi Pamauksen toimintaa edistäviin tar
koituksiin. Edelleen saatiin kokoukseen ilmoitus, että Marita ja August Honka
nen tulevat lahjoittamaan seuralle mk 1 . 000,-.
Juhlakokouksessa lahjoitti merkonomi Leo Mellais seuralle Viipurin Keisarin
katua ja sen varrella olevaa rakennusta kuvaavan taulun.
Syyskuussa 1979 luovutti varatuomari Eero Kaksosen perikutna seuralle Mart
ta ja Eero Kaksosen Stipendirahaston peruspääomaksi mk 100 . 000 ,-. Rahastos
ta j aetaan apurahoja kaupallisissa ammatti oppilaitoksissa opiskeleville viipuri
laista tai karjalaista syntyperää oleville henkilöille.
Seuran 90-vuotismerkkipäivänsä johdosta 2 8 . 1 1 . 198 1 Hotelli Helsingissä jär
j estetyssä tervehdysten vastaanottotilaisuudessa luovuttivat Kansallis- Osake
Pankin puolesta pääjohtajan varamies Simo Kärävä ja johtokunnan jäsen Jorma
Lakkonen seuralle lahjoituksena mk 5 . 000 , - . Summalla on lahjoittajan suostu
muksella kattutettu Pamauksen Liikesivistysrahastoa.
Edellä esitetyn yhteydessä on varmasti paikallaan vielä kerran kiitos kaikille
lahjoittajille ja seuraa muistaneille . Ei liene väärin sanoa , että lahjoitukset ovat
myöskin kiitos seuran toiminta-aatteelle ja aikaansaannoksille .
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Pamaus-Seuran hallinnassa olevat erilliset rahastot
ja niide.n käyttö tarkoitukset
Pamauksen Litkesivistysrahasto (Perustettu v . 1923)
Rahastosta j aetaan Pamaus-Seuran johtokunnan harkinnan mukaan apuraho
ja ja palkintoja nuorille kyvykkäille karjalaisille , jotka harjoittavat liikealan opis
kelua tai käytännöllistä harjoittelua sekä ovat avustuksen tarpeessa. Rahapalkin
toja voidaan rahastosta antaa myös jo suoritetuista liikesivistystä edistävistä töis
tä . Avustuksen jaossa on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin liikealoihin,
joilla kaivataan kyvykkäitä kansallisia yrittäjiä ja työskentelijöitä. Pamauksen
johtokunta määrää kulloinkin avustusta antaessaan ehdot sen saamiseksi.
Pamauksen Pyöreän Tornin Stipendirahasto (Perustettu v. 1 9 5 3 )
Rahastosta jaetaan Pamaus-Seuran johtokunnan harkinnan mukaan apuraho
ja korkeintaan 80 % edellisen vuoden puhtaasta tuotosta viipurilaista tai muu
toin karjalaista alkuperää oleville teknillisen alan opiskelijoille tai opiskelunsa
päättäneille opintoja tai teknillisen alan työtä varten koti- tai ulkomailla. Rahas
tosta voidaan myös antaa palkintoja sanotunlaisille henkilöille jo suoritetusta,
teknillistä sivistystä edistävästä työstä. Pamaus-Seuran johtokunta määrää kul
loinkin tarkemmat ehdot apurahan saamiseksi.
A rtturi Heleniuksen Stipendirahasto (Perustettu useana eränä lahjoittajan eläes
sä)
Rahastosta jaetaan Pamaus-Seuran johtokunnan esityksestä apurahoja viipuri
laista tai karjalaista syntyperää oleville kaupallisen alan opiskelijoille.
William Otsakorven Stipendirahasto (Perustettu v. 1923)
Rahastosta jaetaan Pamaus-Seuran johtokunnan esityksestä apurahoja nuoril
le ja kyvykkäille viipurilaista tai karjalaista syntyperää oleville liikealalle valmis
tuville.
F. Sergejeffin Stipendirahasto (Perustettu v. 1920)

Rahastosta jaetaan Pamauksen johtokunnan esityksestä apurahoja viipurilais
ta tai karjalaista syntyperää oleville liikealan opiskelijoille sekä stipendejä liike
miehille ulkomaisia opintomatkoja varten.

Juho Lallukan Stipendirahasto (Perustettu v . 1 9 1 2 )
Rahastosta jaetaan Pamaus-Seuran johtokunnan esityksestä apurahoja suo
menkielisille viipurilaista tai karjalaista syntyperää oleville kaupallisen alan opis
kelijoille sekä liikkeenharjoittajille apurahoja koti- tai ulkomaanmatkoja varten.
Juho Lallukan Kauppamuseorahasto (Perustettu v. 1924)
Tarkoituksena oli aikaansaada Viipuriin museo , johon olisi talletettu kauppaa
palvellutta esineistöä, asiakirjoja, valokuvia j . n. e. Lienee oikeurettua olettaa, et103

tä k . o . tarkoitus toteutuu, kun rahastosta avustetaan toimintaa, joka pyrkii ke
räämään aineistoa, millä voidaan säilyttää jälkipolville tieto, miten Viipurissa
kauppa ja liike-elämä yleensä toimi ja ketkä sitä harjoittivat.
Karjalan Historian Tutkimusrahasto (Perustettu v. 1 9 5 8)
Rahaston tarkoituksena on edistää Karjalan historian tutkimusta ja tutkimus
tulosten julkaisemista. Rahasto pyrkii tarkoituksensa toteurtamiseksi ensin ai
kaansaamaan pätevän, mutta kansantajuisen yleisesityksen Karjalan historiasta.
Rahasto tukee Karjalan historiaa koskevien tieteellisten tutkimusten aikaansaa
mista. Edelleen rahasto avustaa sellaisten yleistajuisten kirjojen ja' kirjoiteImien
j ulkaisemista, jotka ovat omiaan kiinnittämään yleistä harrastusta ja kiinnostus
ta Karjalan historiaan .
Juho Linnamon Stipendirahasto (Perustettu v. 1922)
Rahastosta annetaan apurahoja viipurilaista tai karjalaista alkuperää oleville
liikealan opiskelijoille .
Karjalan Kerhon Stipendirahasto (Perustettu v . 1%9)
Rahastosta jaetaan Pamaus-Seuran johtokunnan harkinnan mukaan enintäin
75 % rahaston edellisen vuoden puhtaasta tuotosta karjalaista syntyperää olevil
le nuorille henkilöille, jotka suorittavat opintoja alemmissa tai ylemmissä teknil
lisissä tai kaupallisissa ammattioppilaitoksissa. Pamaus-Seuran johtokunta mää
rää kulloinkin ehdot apurahan saamiseksi ja sen saannin ajankohdan. Pienin
jaettava apuraha on mk 3 00 , - .
Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahasto (Perustettu v. 1979)
Rahastosta jaetaan apurahoja Pamauksen johtokunnan harkinnan mukaan
enintäin 75 % edellisen vuoden puhtaasta tuotosta viipurilaista tai karjalaista al
kuperää oleville kaupallisissa ammattioppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille .
Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto (Perustettu v. 1 966)
Rahaston vuotuisesta ylijäämästä liitetään 25 % rahaston pääomaan sen kar
tuttamiseksi ja 7 5 % siirretään apurahojen tilille jaettavaksi apurahoina ja pal
kintoina kyvykkäille , ensi sijassa viipurilaista tai karjalaista syntyperää oleville
näyttämötaiteilijoille ja näyttämöalalla toimiville jatkokoulusta varten. Tämän
lisäksi voidaan samoin edellytyksin myöntää avustuksia teatteritaidetta opiskele
ville ja pidemmän aikaa Viipurissa teatterin piirissä toimineille sekä karjalaisille
tai karjalaisperäisille järjestöille näyttämö taiteellista toimintaa edistäviä tarkoi
tuksia varten.

Todettakoon edellä esitettyyn liittyvänä ja nimenomaan asian korostamiseksi,
että kaikkia yllämainittuja rahastoja on lahjoittajien määräysten mukaan hoidet
tava erillisinä Pamauksen muusta omaisuudesta sekä tehtävä: niiden osalta vuo
sittain erillinen tilinpäätös. Edelleen on rahastojen varoja säilytettävä varmassa
tallessa ja hoidettava niin, että ne rahastojen käytöstä huolimatta lisääntyvät.
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Pamaus-Seuran myöntämien stipendien jakotilaisuudet:

Tampereen Teknillisessä Korkeakoulussa

Helsingin Kauppiaz"tten Kauppaoppilaitoksessa

Kouvolan Liiketalouden ja Ulkomaankaupan Instituutissa. Mukana todistamassa Pamauksen puo
lesta Reino ja Matti Olkku
105

Parnaus- Seuran 90-vuotisjuhlapäivänsä johdosta
jakamat stipendit ja apurahat
Kaupalliset oppilaitokset
Pamauksen Liikesivistysrahastosta:
Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Jarmo Holttinen , Tuula Löfman , Kirsi Hemmilä ,
Jussi Rissanen, Tuula Koskimaa ja Katri Antoniades kukin mk 7 5 0 ,- sekä Auli Gröhn, Brita
Ekberg, Päivi Rauta, Tuula Vainikainen, Heikki
G Sundström ja Harri Jänis kukin mk 500 , - .
Kouvolan Liiketalouden ja Ulkomaankaupan
Instituutti
Eeva Häkkinen , Jaana ViIkko, Timo Laakso,
Marjatta Kaksonen, Maarit Kuortti, Ulla Nikkanen, Ari Kemppinen ja Anne Kuparinen kukin
mk 7 5 0 , - .
Hämeenlinnan Kauppaoppilaitos
Päivi Pullinen, Mirja Määttänen ja Elina Hyyrynen kukin mk 500 , - .
Lahden Kauppaoppilaitos
Raimo Asp , Eija Härkönen, Tarja Partanen Ja
Tuula Mutremäki kukin mk 5 00,-

mk 7 . 5 00,-

mk 6 . 000,-

mk 1 . 500,mk 2 . 000 , -

Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahastosta:
mk 7 . 5 00,Kotkan Kauppaoppilaitos
Tarja Nieminen, Annukka Lommi, Anne Niskanen, Heli Mankinen, Arja Alarakkola ja Timo
Erikoinen kukin mk 7 5 0 , - sekä Seppo Lehvonen , Kaarina Räsänen, Päivi Bräysy, Tiina Lankinen, Susanne Lekander ja Sari Alastalo kukin
mk 500,-.
mk 2 . 5 00,Hämeenlinnan Kauppaoppilaitos
Eeva-Liisa Hytönen , Juhani Helle , Seppo Tenkanen , Maj -Britt Nyman ja Jaana Rantalinen
kukin mk 500,-.
William Otsakorven Stipendirahastosta:
Lahden Kauppaoppilaitos
Ulla Hätönen, Kaisa Veltheim, Jaana Nylander,
Anni Liukka, Raija Aaltonen ja Jorma Jortikka
kukin mk 7 5 0 ,- sekä Seija Ahokas mk 500 , - .
l O6

1 7 . 000,-

1 0 . 000 , -

5 . 000 , -

F. Sergejefj'in Stipendirahastosta:

Lahden Kauppaoppilaitos
Lea Rainala ja Seija Nummela kumpikin mk
500 , - .

1 . 000,-

A . Heleniuksen Stipendirahastosta:
mk 6 . 000,Lappeenrannan Kauppaoppilaitos
Anitta Kosonen mk 1 . 000,- sekä Margit Pehkonen, Pertti Silvennoinen, Juho Tyrisevä, Virpi
Roiha, Päivi Pöllänen , Antti Ukkonen , Kielo
Makkonen , Pirkko Koskinen , Tuula Koskivesi ja
Helka Autio kukin mk 5 00 , - .
mk 4 . 000,Savonlinnan Liiketaloudellinen Instituutti
Pirjo Rahikainen, Seppo Virolainen, Reijo Parikka, Tarja Juvonen , Tarja Akkila, Sirpa Matikainen , Kari Aspivaara ja Mauri Tapanainen kukin
mk 500 , - .
mk
Kaupalliset oppilaitokset yhteensä

1 0 . 000,-

4 3 . 000,-

Teknilliset oppilaitokset:
Pyöreän Tornin Rahastosta:
Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu
Risto Kosonen, Petteri Laamo, Kari salo, Markku
Mether, Ulla Pyykkö ja Kari Heinonen kukin
mk 1 . 000,Teknillinen Korkeakoulu , Otaniemi
Anja Reittu , Arvo Kokkonen, Ismo Sedig, UllaAnneli Karilainen, Marja Korpio, Yrjö Tolvanen, Ursula Seppä-Nieminen, Arja Skyttä,
Anne Ahkola, Timo Suomio , Esa Tiainen ja
Heli Väänänen kuin mk 500 , - .
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu
Eeva Forsström, Harri Hotulainen , Sirkka-Helena Kapanen , Jarmo Partanen, Pekka Savela ja
Petri Vuoristo kukin mk 1 . 000- .
Lappeenrannan Teknillinen Oppilaitos
Heikki Liljenbäck, Timo Rajala, Reijo Leino,
Pertti Eskelinen , Veli-Matti Mäkeläinen, Esko
Lopperi, Pekka Kaikkonen ja Juha Rahkonen
kukin mk 5 00 , - .
Lahden Teknillinen Oppilaitos

mk 6 . 000,-

mk 6 . 000,-

mk 6 . 000,-

mk 4 . 000,-

mk 4 . 000,1 07

Arja-Liisa Ristola, Pirjo Ahtiainen , Anne Puhak
ka, Antti Soini, Markku Rikkonen, Marja Hytti,
Ari Pusa ja Pertti Kyyhkynen kukin mk 500 , � .
Tekniska Läroverket i Helsingfors
mk 4 . 000 ,Eero Ahlström, Kari-Pekka Isotalo, Juhani Laakso, Jari Lintukankare , Timo Moilanen, Tom
Westerlund , Risto Stauffer ja Peter Ström kukin
mk 5 00,-.
Karjalan Kerhon Stipendirahastosta:
Hämeenlinnan Teknillinen Koulu
Teijo Kankkunen, Tapio Koskinen, Harri Pämä
nen ja Elina Tähkäpää kukin mk 500 , - .

Teknilliset oppilaitokset yhteensä

3 0 . 000,-

2 . 000 ,-

mk

3 2 . 000,-

Muut apurahat:
Viipurin Näyttämö Oy: n Rahastosta
Aino-Inkeri Notkola, Aili Hilden, Tuovi Hirvi
suo , Salli Karuna, Elsa Turakainen ja Henny
Valjus mk 2 . 000,- kukin.

mk

1 2 . 000,-

Karjalan Historian Tutkimusrahastosta
Torkkelin Säätiö

mk

1 . 000,-

Juho Lallukan Kauppamuseorahastosta
Wiipuri-Museon Säätiö

mk

1 . 000,-

Pamaus- Seuran omista varoista
Karjalan Nuoret r . y .

mk

1 . 000,-

mk

1 5 . 000,-

Muut apurahat yhteensä

Pamaus-Seuran merkkipäivänsä kunniaksi jakamien edellä mainittujen stipen
dien ja apurahojen yhteissumma oli mk 90. 000 ,-, kuten aikaisemminkin on
tullut todetuksi .
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Pamauksen ja sen hallinnassa olevien erillisten
rahastojen omat pääomat vv. 1 960- 1 980
Pamauksen ja sen hallinnassa olevien erillisten rahastojen tilinpäätöksissä ovat
niiden omistamat arvopaperit kirjattu vuoteen 1967 saakka arvopapereiden
hankinta- tai nimellisarvoihin. Vuodesta 1968 alkaen on arvopapereiden kirjausarvoina pidetty niiden verotusarvoja, mikä menettely antaa oikeamman kuvan seuran ja rahastojen todellisesta netto-omaisuudesta.

Pamaus-Seura
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 6 1 mk
3 1 . 1 2 . 1 962 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 63 mk
3 1 . 1 2 . 1 964 mk
3 1 . 1 2 . 1 965 mk
3 1 . 1 2 . 1 966 mk
3 1 . 1 2 . 1 967 mk
3 1 . 1 2 . 1 968 mk
3 1 . 1 2 . 1 969 mk
3 1 . 1 2 . 1 970 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 1 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 3 mk
3 1 . 1 2 . 1 974 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 mk
3 1 . 1 2 . 1 976 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 7 mk
3 1 . 1 2 . 1 97 8 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 mk
3 1 . 1 2 . 1 980 mk

67.438 , 7 1

mk
mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 mk

70. 1 0 0 , 4 1

3 1 . 1 2 . 1973

7 3 . 049 , 5 3

3 1 . 1 2 . 1 974

76 . 2 1 5 ,79

3 1 . 1 2 . 1975

67 . 5 3 0 , 64

3 1 . 1 2 . 1 976

6 7 . 365 , 1 1

3 1 . 1 2 . 1 977

6 2 . 6 5 5 , 70

3 1 . 1 2 . 1 970

64 . 74 5 , 7 2

3 1 . 1 2 . 197 1

94 . 684 , 1 0

3 1 . 1 2 . 1978

1 1 5 .262 , 5 6

3 1 . 1 2 . 1 9 79

132.818,31

3 1 . 1 2 . 1 980

78.058,81
1 2 3 . 74 9 , 30
243 . 6 5 7 ,47
1 5 7 .628,47
1 62 . 1 40 , 1 0
1 3 9 . 3 1 6 , 80
1 29.63 1 , 2 1
i 3 8 . 08 5 ,04
1 8 0 . 3 2 6 ,48
1 7 3 . 7 79,80

1 90 . 3 03 ,47
2 98 . 6 7 5 , 80
6 1 5 . 54 1 ,68
375. 524,23
3 8 1 . 200,87
3 1 7.882,45
28 1 . 5 84 , 74
3 1 7 . 20 8 , 7 8
4 1 0. 2 1 3 , 3 1
404 . 5 1 5 , 2 5

Pamaukset erilliset rahastot

Pamauksen Liikesivistysrahasto

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 6 1 mk
3 1 . 1 2 . 1 96 2 mk
3 1 . 1 2 . 1 963 mk
3 1 . 1 2 . 1 964 mk
3 1 . 1 2 . 1 96 5 m k
3 1 . 1 2 . 1966 mk
3 1 . 1 2 . 1 967 mk
3 1 . 1 2 . 1 968 mk
3 1 . 1 2 . 1 969 mk

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

58.877,37

2 2 . 7 70 , 1 6
1 9 . 66 8 , 5 7
24 . 748 ,98
2 5 . 6 79 ,46
2 9 . 2 2 4 , 60
3 3 . 508 , 8 6
3 2 . 34 2 , 9 5
3 2 . 974 , 7 0
4 1 . 7 5 0 , 70
49. 3 4 3 , 2 6

Pyöreå"n Tornin Stipendirahasto

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 6 1 mk
3 1 . 1 2 . 1 96 2 mk
3 1 . 1 2 . 1 963 mk
3 1 . 1 2 . 1 964 mk
3 1 . 1 2 . 1 965 mk
3 1 . 1 2 . 1 966 mk
3 1 . 1 2 . 1 967 mk
3 1 . 1 2 . 1 968 mk
3 1 . 1 2 . 1 969 mk
3 1 . 1 2 . 1 970 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 1 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 3 mk
3 1 . 1 2 . 1 974 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 mk
3 1 . 1 2 . 1 976 mk
3 1 . 1 2 . 1 9 7 7 mk
3 1 . 1 2 . 1 978 mk
3 1 . 1 2 . 1 979 mk
3 1 . 1 2 . 1 980 mk

3 4 : 9 3 5 ,44
3 5 . 5 56 , 5 7
3 9 . 7 2 4 , 09
43. 128,52
4 7 . 86 2 , 5 9
5 3 . 193 , 5 5
5 4 . 726 ,40
5 8 . 0 5 9 , 24
7 2 . 46 5 , 3 3
8 7 . 6 26 , 7 1
99 . 26 3 , 34
133. 135,12
2 14 . 5 7 6 , 4 5
439. 1 9 1 ,83
2 7 5 . 4 74 , 7 3
2 8 5 . 7 5 4 , 06
24 1 . 38 9 , 0 2
2 1 9 . 82 5 , 3 2
2 3 9 .499 , 1 5
3 1 8 . 6 7 9 , 62
298. 264 ,44
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Arttun' Heleniuksen Stipendirahasto

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1962
3 1 . 1 2 . 1963
3 1 . 1 2 . 1964
3 1 . 1 2 . 1965
3 1 . 1 2 . 1 966
3 1 . 1 2 . 1 967
3 1 . 1 2 . 1 968
3 1 . 1 2 . 1 969
3 1 . 1 2 . 1 970

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 197 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1 976
3 1 . 1 2 . 1 977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1 980

mk 49. 144, lO
mk 74. 87 5 , 2 2
mk 1 6 3 . 2 7 2 ,43
mk 9 5 . 74 2 , 2 3
mk 101 . 22 7 , 3 9
mk 8 5 . 600, 2 2
mk 78.033 ,04
mk 87.444 , 1 2
mk 1 1 9 . 648,87
mk I l l .870, 1 5

8 . 795 ,69
9.490,64
10.807,27
1 2 . 389 , 19
1 3 . 7 7 5 , 20
1 5 .457 ,06
1 6 . 7 5 2 ,07
1 7 . 522 ,48
2 2 . 387,07
2 8 . 6 3 3 ,99
3 3 . 146 ,20

William Otsakorven Stipendirahasto

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1962
3 1 . 1 2 . 1963
3 1 . 1 2 . 1964
3 1 . 1 2 . 1 965
3 1 . 1 2 . 1 966
3 1 . 1 2 . 1 967
3 1 . 1 2 . 1 968
3 1 . 1 2 . 1 969
3 1 . 1 2 . 1970
3 1 . 1 2 . 197 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1 976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1 980
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mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

3 . 9 1 3 ,48
4 . 464 ,83
5 . 089,42
5 . 83 3 , 9 1
6 . 5 5 6 , 34
7 . 2 7 8 , 36
8 . 039,56
8. 470,88
1 0 . 3 38 ,66
1 2 . 895 ,04
14. 544 ,07
1 8 . 509 , 30
32 . 603 , 2 3
63 . 1 34 ,46
44 . 1 5 5 , 78
44 . 7 92 , 1 2
3 8 . 949,98
34.09 1 , 3 1
36.780,35
47 . 728,74
44 . 9 1 0 , 7 2

fin Stipendirahasto
F. Sergefef

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960
3 1 . 1 2 . 1 96 1
3 1 . 1 2 . 1 962
3 1 . 1 2 . 1963
3 1 . 1 2 . 1 964
3 1 . 1 2 . 1 965
3 1 . 1 2 . 1 966
3 1 . 1 2 . 1967
3 1 . 1 2 . 1968

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

1 .48 1 , 54
1 . 70 3 , 82
1 . 93 5 , 1 7
2 . 22 6 , 9 1
2 . 50 2 , 4 1
2 . 788,80
3 . 1 19,32
3 . 279,89
4 . 067,08

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1969
3 1 . 1 2 . 1970
3 1 . 1 2 . 1 97 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1978
3 1 . 1 2 . 1979
3 1 . 1 2 . 1980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

5 . 10 1 , 10
5 .877,91
7 . 9 4 1 ,48
1 3 . 236 ,05
2 5 . 46 1 , 3 1
1 7 .691 ,66
1 8 . 07 4 , 5 2
1 5 . 864 ,50
1 4 . 602,26
1 5 . 24 2 , 7 3
1 9 . 70 3 , 30
19.479 , 5 2

Juho Lallukan Stipendirahasto

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1 962
3 1 . 1 2 . 1963
3 1 . 1 2 . 1 964
3 1 . 1 2 . 1 965
3 1 . 1 2 . 1 966
3 1 . 1 2 . 1 967
3 1 . 1 2 . 1 968
3 1 . 1 2 . 1969
3 1 . 1 2 . 1 970
3 1 . 1 2 . 197 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

783 , 2 2
82 5 , 3 2
854,95
9 1 1 ,60
970, 5 8
1 . 0 1 3 , 80
862,63
894 ,67
997 , 39
946 , 7 1
1 . 068,62
1 . 200 ,50
2 . 3 2 2 , 10
3 . 690 , 14
3 . 2 5 7 ,92
3. 183,54
2.832,61
2 . 580,72
2 . 780,87
3 . 272,58
3 . 5 2 5 ,58

Juho Lallukan Kauppamuseorahasto
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1962
3 1 . 1 2 . 1 963
3 1 . 1 2 . 1 964
3 1 . 1 2 . 1965
3 1 . 1 2 . 1 966

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

979,46
1 . 099 , 1 1
1 . 246 , 5 3
1 . 420,92
1 . 599 , 84
1 . 75 8 , 5 0
2 . 000 , 5 8

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1967
3 1 . 1 2 . 1 968
3 1 . 1 2 . 1 969
3 1 . 1 2 . 1 970
3 1 . 1 2 . 19 7 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1 980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

2 . 100 , 5 7
2 . 440,33
2 . 966 , 39
3 . 264 , 5 8
3 . 765 , 1 1
8 . 187 , 3 1
1 3 . 574 ,97
1 1 . 803 ,80
1 1 .4 1 9 , 7 5
9 . 962 , 34
9.873,56
9.650,07
1 1.552,19
1 1 .486 , 74

Juho Linnamon Stipendirahasto
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1962
3 1 . 1 2 . 1 963
3 1 . 1 2 . 1 964
3 1 . 1 2 . 1 965
3 1 . 1 2 . 1 966
3 1 . 1 2 . 1 967
3 1 . 1 2 . 1968
3 1 . 1 2 . 1969
3 1 . 1 2 . 1 970
3 1 . 1 2 . 197 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1 975
3 1 . 1 2 . 1976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1978
3 1 . 1 2 . 1979
3 1 . 1 2 . 1980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

1 17,56
1 20, 84
1 24,42
1 30,1 3 5 ,07
135,35
1 5 1 ,58
1 5 2 ,97
153,1 1
1 5 3 , 36
163,77
170,33
1 7 5 ,87
184,20
1 94 , 2 8
204 , 94
2 16 , 1 3
227, 16
234,80
242 , 3 3
2 5 3 ,68

Karjalan Historian Tutkimusrahasto
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1960
3 1 . 1 2 . 1961
3 1 . 1 2 . 1962
3 1 . 1 2 . 1 963
3 1 . 1 2 . 1964
3 1 . 1 2 . 1965
3 1 . 1 2 . 1966
3 1 . 1 2 . 1967
3 1 . 1 2 . 1968
3 1 . 1 2 . 1 969
3 1 . 1 2 . 1 970
3 1 . 12 . 1 97 1
3 1 . 1 2 . 1972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1 976
3 1 . 1 2 . 1 977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1 980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

4 . 5 78,49
4 . 7 2 3 ,66
4 . 7 3 1 ,45
5 . 754,85
5 . 77 2 , 14
5 . 863 , 8 1
4 . 888,94
4 . 88 ,94
4 . 889 , 14
4 . 889, 14
4 . 889 , 5 5
5 . 279,89
8. 776, 84
1 6 . 084,03
1 1 . 738,42
1 1 . 942 ,64
1 0 . 647 ,08
9.873,56
10. 880,74
1 3 . 54 1 ,97
13. 135,32

Karjalan Kerhon Stipendirahasto
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 969
3 1 . 1 2 . 1 970
3 1 . 12. 1971
3 1 . 1 2 . 1 972
3 1 . 1 2 . 1973
3 1 . 1 2 . 1 974
3 1 . 1 2 . 1975
3 1 . 1 2 . 1 976
3 1 . 1 2 . 1977
3 1 . 1 2 . 1978
3 1 . 1 2 . 1979
3 1 . 1 2 . 1980

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

1 2 . 1 89 ,40
1 5 . 102,16.653,56
3 2 . 5 1 4 , 50
56.577,75
46. 884 , 3 2
44 . 7 26,45
3 8 . 644,46
3 3 . 882 , 7 7
3 7 . 1 2 7 , 84
44 . 3 58,94
46.639 , 7 1

Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahasto
Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 979 mk 1 0 1 . 67 4 , 1 6
3 1 . 1 2 . 1 980 mk 95. 820,96
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Viipun·n Näyttämä Oy:n Stipendirahasto

3 1 . 1 2 . 1975

Oma pääoma 3 1 . 1 2 . 1 966 mk 2 7 . 7 03 ,47
3 1 . 1 2 . 1 967 mk
3 0 . 7 3 2 ,07
3 1 . 1 2 . 1 968 mk
3 5 . 907 , 5 9
3 1 . 1 2 . 1 969 mk
4 1 . 3 7 7 , 60
3 1 . 1 2 . 1 970 mk
3 6 . 900 , 80
3 1 . 1 2 . 1 97 1 mk
44 . 664 , 08
3 1 . 1 2 . 1 972 mk
7 3 . 094 , 68
3 1 . 1 2 . 1 9 7 3 mk 1 3 0 . 0 5 0 , 3 1
3 1 . 1 2 . 1974 mk
88.92 1 ,8 1

3 1 . 1 2 . 1 976
3 1 . 1 2 . 1 977
3 1 . 1 2 . 1 978
3 1 . 1 2 . 1 979
3 1 . 1 2 . 1 980

mk
mk
mk
mk
mk
mk

87 . 3 2 5 , 94
7 1 .448 , 3 3
60.463 , 98
6 5 . 3 64 , 1 6
8 3 . 280 , 09
82 . 2 9 3 , 03

Lisäksi oli rahastolla stipendien jakorahastoon
eri vuosien ylijäämistä siirrettyjä jakamattomia varoja 3 1 . 1 2 . 80 mk 14 . 3 7 2 , 5 6 .

Yhteenveto Parnaus-Seuran ja sen hallinnassa
olevien rahastojen omien pääomien kehityksestä
vv. 1 960- 1980 :
3 1 . 1 2 . 1 960

3 1 . 1 2 . 1 96 5

3 1 . 1 2 . 1 970

3 1 . 1 2 . 1975

3 1 . 1 2 . 1 980

62.655 ,70

76 . 2 1 5 ,79

132.818,31

3 8 1 . 200,87

404 . 5 1 5 , 2 5

Pamauksen Liikesivistysrahasto

2 2 . 7 70 , 1 6

3 3 . 508 , 86

58.877,37

1 6 2 . 140 , 1 0

1 7 3 . 7 7 9 , 80

Pyöreän Tornin Stipendirahasto

3 4 . 9 3 5 , 44

53. 193,55

9 9 . 263 , 34

2 8 5 . 7 54 , 06

298 . 264 , 44

Artturi Heleniuksen
Stipendirahasto

8 . 79 5 , 69

1 5 . 4 5 7 , 86

3 3 . 146,20

1 0 1 . 22 7 , 3 9

1 1 1 . 870, 1 5

William Otsakorven
Stipendirahasto

3 . 9 1 3 , 48

7 . 2 7 8 , 36

1 4 . 544 ,07

44 . 7 92 , 1 2

44 . 9 1 0 , 7 2

Sergejeff' in
Stipendirahasto

1 . 48 1 , 5 4

2 . 7 88,80

5 .877,91

1 8 . 074 , 5 2

1 9 . 4 79 , 5 2

Juho Lallukan
Stipendirahasto

783 , 2 2

1 . 0 1 3 , 80

1 . 06 8 , 6 2

3 . 1 8 3 , 54

3 . 5 2 5 , 58

Juho Lallukan Kauppamuseorahasto

979 ,46

1 .758,50

3 . 264 , 5 8

1 1 . 94 2 , 64

1 1 .486 , 74

4 . 5 7 8 ,49

5 . 863 , 8 1

4 . 889 , 5 5

1 1 . 942 , 64

13. 135 ,32

1 17 , 56

135 ,35

163,77

204 , 94

2 5 3 , 68

Pamaus-Seura
En/liset rahastot:

F.

Karjalan Historian
Turkimusrahasto
Juho Linnamon
Stipendirahasto
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Karjalan Kerhon
Stipendirahasro

44 . 7 2 6 , 4 5

1 5 . 102 ,-

Martta j a Eero Kaksosen
Stipendirahasro

46.639, 7 1

95 .820,96
( 3 1 . 1 2 . 66)

Viipurin Näyttämö Oy: n
Stipendirahasro
Yhteensä mk

7 8 . 3 5 5 ,04

2 7 . 70 3 ,47

3 6 . 900 , 80

87 . 3 2 5 , 94

82 . 29 3 ,03

1 48 . 80 1 , 5 6

2 7 3 . 098 , 2 1

770 . 79 1 , 4 5

90 1 . 4 5 9 , 6 5

Edellä esitettyä sekä Pamaus- Seuran että sen hallinnassa olevien rahastojen
omien varojen kehitystä tarkasteltaessa voitaneen todeta, että omien varojen ke
hitys on ollut positiivinen t . S . ne ovat olleet varmassa tallessa ja niiden määrä on
käytöstä huolimatta tyydyttävästi lisääntynyt inflaationkin huomioonottaen .
Tuotto verotusarvo on arvioidulle omaisuudelle on ollut vuosittain 6-7 prosent
tia. Sitäkin voitaneen katsoa hyväksyttäväksi, kun omaisuus arvopapereihin si
joitettuna on aina suurelta osalta inflaatiolta suojattu .

Pamaus-Seuran hallinnassaan olevista rahastoista
vv. 1961- 1980 jakamat apurahat:
Pamauksen Lzikesivistysrahasto
3 . 750,-

v

1961

v

1 962

1 . 000,-

v

1 963

2 . 300,-

v

1 966

4 . 000,-

v

1 967

1 . 500,-

v

1 969

3 . 000,-

v

1970

6 . 000,-

v

1974

4 . 000,-

v

1976

6. 100,-

v

1977

1 .950,-

v

1978

7 . 000,-

v

1 980

1 8 . 000,-

5 8 . 600,-

, Pyöreän Tornin Stipendirahasto:
3 . 500,-

v

1961

v

1 96 3

1 . 500,-

v

1 966

3 . 500,-

v

1 969

3 . 000,-

v

1 970

6 . 000,-

v

1 974

4 . 500,-

v

1 976

6 . 200 , -

v

1977

5 . 500,-

v

1 97 8

8 . 000,-

v

1 980

3 0 . 000,-

4 1 . 700,-
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A rttu Heleniuksen Stipendirahasto:

1961
1970
1976
1977
1978
1 980

v
v
v
v
v
v

500,l . 000,2 . 000,650,l . 950,1 0 . 000,-

1 6 . 100,-

WzJliam Otsakorven Stipendirahasto:
v
v
v
v

1 970
1977
1978
1 980

l . 000,1 . 300,1 . 300,5 . 000,-

8 . 600,-

F. Sergejeffin Stipendirahasto:
v
v

1 978
1 980

l . 000,l . 000,-

2 . 000,-

Juho Lallukan Kauppamuseorahasto:
v

1 . 000,-

1980

Karjalan Historian Tutkimusrahasto:
v
v
v

1964
1 966
1980

l . 000,l . 000,l . 000,-

3 . 000,-

Karjalan Kerhon Stipendirahasto:
v
v
v
v
v

1 970
1 976
1977
1978
1 980

l . 000 ,700,1 . 400,950,4 . 000,-

8.050,-

Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahasto:
v

1 0 . 000,-

1980

Viipun·n Näyttämö Oy : n Stipendirahasto:

1966
1 970
v 1 97 1
v 1 976
v 1977
v 1979
v 1980

v

v

2 . 000,3 . 300,5 . 300,9. 500,2 . 000,4 . 300,1 2 .000,-

3 8 . 400,-

Apurahoja yhteensä mk 2 1 7 .450,-
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Kuvasatoa Pamauksen retkiltä

Lauttasaaressa 20. 09 . 1 963 Pietisen talon seinustalla.

1 3 . 05 . 1 9 7 1 Lahdessa Seurahuoneelle menossa.

3 1 . 05 . 1 9 75 Lappeenrannan kaupungin uudessa kirjastossa.

115

24. 05 . 1 976 Hangossa Hotelli Regatan edessä.

20. 05 . 1 978 Loviisassa atomivoimalaan tutustumassa.

20. 05 . 1 979 Kotkan Suomalaisen Klubin portazlla.
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Pamaus- Seuran suorittamat kevät- ja muut retkeilyt
vv. 196 1 - 1 980
27.05. 1 961
Kevätretken kohteena oli aluksi Porvoo , jonne saavuttua suoritettiin kunnian
osoitus Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä kaupungin hautausmaal
la. Sen jälkeen oli vuorossa Werner Söderström Oy: n kirjataio . Yhtiön historiaa
selosti konttoripäällikkö E. Pitkänen, jonka ja faktori A. Leppäsen opastuksella
tutustuttiin selostuksen jälkeen kirjan painamiseen alusta alkaen sen kauppa
kuntoon valmistumiseen saakka. Näimme myös suurlevikkisten aikakausilehtien
painamiseen käytetyn rotation toiminnassa sekä siihen liittyvät lehtien postikun
toon saattavat koneet. Muistolahjaksi käynnistä ojennettiin retkeläisilIe kaunis
kuvateos ' ' Maalauksellinen Porvoo" .
Seuranneen lyhyen kiertoajelun aikana tutustuttiin vanhaan kaupunginosaan
sekä v. 14 1 8 valmistuneeseen Porvoon tuomiokirkkoon . Porvoosta j atkettiin
matkaa Loviisaan, jonka kaupungintalon edessä meidät toivottivat tervetulleiksi
kaupunginjohtaja Björklund, konsuli Arne Åkerlund ja lakit. kand . Hansson.
Heidän johdollaan siirryttiin valtuuston istuntosaliin, jossa Arne Åkerlund se
losti kaupungin historiaa, nykyisiä olosuhteita sekä tulevaisuuden suunnitelmia.
Tuomari Hansson taasen kertoi niistä toimenpiteistä, joita oli tekeillä teollisuu
den hyväksi ja sen saamiseksi Loviisaan . Tämän jälkeen oli vuorossa tutustumi
nen kaupunkiin ja satamaan kiertoajelun aikana, joka päätyi Valkossa sijaitse
viin Rauma-Repola Oy: n teollisuuslaitoksiin ja siellä ennen kaikkea tutustumi
seen laivanrakennusosastoon sekä sen tuotantoon . Oppaina toimivat dipl. insi
nööri Jouko Sere ja konttoripäällikkö A. Saunamäki.
Nyt oli vuorossa nauttia Degerbygillet' issä, vanhan ratsutilan rakennukseen
sisustetussa klubihuoneistossa, konsuli Åkerlundin tarjoamia voileipiä ja virvok
keita sekä pitää pieni lepotauko , jonka jälkeen noustiin jälleen autoihin ja j at
kettiin matkaa Ahlström-Yhtymän Strömfors' in tehtaille. Täällä konttoripääl
likkö Åke Palman selosti tehtaan vaiheita sen perustamisesta vuodesta 1 745 ny
kypäiviin asti. Tehtaan tuotantoon kuului erilaisia muovituotteita, kuten sähkö
armatuurit, pullonkorkit, WC-pyttyjen kannet jne. Vielä tutustuttiin kaunii
seen tehdasalueeseen sekä siellä sijaitsevaan tehdasmuseoon, jossa oli nähtävänä
m . m. vanha vesiratasvasara, joka varmasti aikanaan oli ollut tehokas työkone ,
mutta nyt jäänyt museoesineeksi.
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Loviisaan palattuamme nautimme yhteisen päivällisen Ravintola Kappelissa.
Kuulimme sen aikana vielä selostuksen Loviisasta kesä- ja lomakaupunkina sekä
Ame Åkerlundin toivotuksen ja toivomuksen pamaukselaisille tulla viettämään
lomaa kauniiseen ja merelliseen Loviisaan .

26.05 . 1962
Suuntana oli tällä kertaa aluksi Hyvinkään kaupunki, jonka virastotalon edus
talla kaupunginjohtaja Eino Luukkonen ja kaupungingeodeetti Paavo Laitila
toivottivat pamaukselaiset tervetulleiksi nuoreen kaupunkiinsa ohjaten meidät
aluksi " Sveitsin kansanpuistoon" ja sen matkailumajalle tervetuliaiskahville.
Majan ikkunoista ja parvekkeilta oli retkeläisillä tilaisuus ihailla komeita näköa
loja ja Suomen ihanaa keväistä luontoa. Majalta siirryttiin Hyvinkään Kansalais
koululIe . Ajomatkan ja myöhäisempienkin ajeluiden aikana selosti geodeetti
Laitila kaupungin näkymiä sekä ohitettuja teollisuuslaitoksia ja kunnallisia ra
kennuksia. Uudenaikaisessa ja käytännöllisessä koulussa otti puheenvuoron kau
punginjohtaja Luukkonen kertoen meille Hyvinkään kaupungista, sen historias
ta ja kehityksestä ja suunnitelmista lähiaikoina . Esitystä täydensi ja havainnollis
ti kaupungista tehty kaunis filmi. Koulun pihalla oli nähtävissä ja tarkastettavis
sa oppilastöinä tehtyjä kanootteja ja veneitä. Seutaavana kohteena oli arkkitehti
A. Ruusuvuoren piirtämä Hyvinkään uusi kirkko , jota meille esitteli kirkkoherra
N. Peltonen . Kirkkomaalla sijaitsevalle Karjalaan jääneiden vainajien muisto
merkille laskettiin kunnianosoituksena kukkavihko .
Matka j atkui VR: n Hyvinkään konepajalle, jonka tuotantoa ja toimintaa se
lostivat konepajan päällikkö Piironen sekä insinöörit Pyrhönen ja Peippo. Seu
raava katselemisen ja ihailemisen kohde oli Kai Vakkutin kauppapuutarha valta
vine ansareineen ja niiden sisällä kasvavine neilikoineen ja juuri kukkaan puh
keavine ruusuineen, jotka jo odottivat hetkeä saada koristaa kevään ylioppilai
den rintoja. Oppaana puutarhassa oli isäntä itse, Kai Vakkuri , joka selosti kaup
papuutarhansa toimintaa innolla ja asiantuntemuksella sekä luovutti lopuksi jo
kaiselle kävijälle kotiinviemisiksi kauniin neilikkavihkon . Tähän ei kuitenkaan
hänen vieraanvaraisuutensa pysähtynyt. Osuusliike Tehon ravintolasta oli johta
ja Vakkuri varannut ison ruokasalin, jonka pöydät tuota pikaa olivat katetut
kahvihetkeä varten voileipineen ja valtaisine konjakkilaseineen. Saimme samalla
kuulla, että isäntämme oli nuoruudessaan ollut harjoittelijana Viipurin lähellä
sijaitsevassa Hapenensaaren kartanossa ja tänä aikana mieltynyt Viipuriin ja vii
purilaisiin . Olisimme varmasti viihtyneet mukavassa seurassa pitempäänkin,
mutta retkemme oli jatkuttava edelleen. Kauniit kiitokset kuitenkin sitä ennen
puheenjohtaja Tuuman suulla esitettiin.
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Jätettiin siis Hyvinkää j a suunnattiin linjurin nokka kohtijärvenpään kauppa
laa, jonka päämies kauppalanjohtaja Einari Pyykkö nousi mukaan oppaaksem
me . Matkan varrella kävimme tutustumassa siihen pieneen ja vaatimattomaan
mökkiin, missä Aleksis Kivi oli viettänyt elämänsä viimeiset päivät. Seuraava py
sähdys oli säveltäjämestari Jean Sibeliuksen Ainolan tienhaara, josta astelimme
Ainolan portille ja sieltä keväisiä kieloja kasvavan piha-alueen poikki kuparipaa
den ääreen, jonka alla lepäävät maailmankuulun säveltäjän maalliset jäännök
set. Kevättuulen soittaessa puiden latvoissa omaa urkumusiikkiaan laski Amo
Tuuma Pamauksen ja sen jäsenten puolesta kukkalaitteen patinoituneelle kupa
ripinnalle kaikkien mukanaolleiden hiljentyessä hetkeksi suuren Suomen pojan
muistoa kunnioittaen.
Taidemaalari Pekka Halosen Halosenniemi oli tämän jälkeen tutustumisvuo
rossa. Ihailimme komean Tuusulanjärven rannalla sijaitsevaa hirsihuvilaa ja sen
valtaista ateljeehuonetta sekä sen erikoista sisustusta ja niitä Pekka Halosen töi
tä , jotka olivat saaneet sijansa museoksi muutetussa huvilassa.
Ennen varsinaiseen Järvenpään kauppalaan saapumista suoritettiin vielä kun
niakäynti Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä, jonka juurelle lasket
tiin kukkalaite varapuheenjohtaja Aug. Honkasen lausuessa muistosanat.
Kauppalakierroksen jälkeen saavuttiin kokous- ja päivällispaikkaamme
Osuusliike Perheiän upouuden hotellin ravintolaan . Kauppalanjohtaja Einari
Pyykkö , jolle nyt puheenvuoro luovutettiin, kertoi Järvenpään kauppalasta j a
sen kehityksestä sekä selo�i sen elinkeinorakennetta ja siellä toimivia teollisuus
sekä liikelaitoksia. Erikoisen maininnan saivat kauppalassa tavanmukaisten li
säksi toimivat muut eri alojen oppilaitokset , joiden runsauden johdosta Järven
päätä kutsutaankin koulujen kauppalaksi. Kauppalanjohtaja Pyykkö ojensi lo
puksi seuralle ja sen puheenjohtajalle Järvenpään viirit. Pankinjohtaja O . Seppä
toi Pamaus-Seuralle Järvenpään Kauppaseuran sekä kauppalassa toimivien liike
laitosten ja liikemiesten terveiset . Päivällisen aikana ja sen jälkeenkin vaihdettiin
vielä ajatuksia isäntien ja oman väen kesken. Kun paluumatkalle lähdettiin n .
klo 20, voitiin todeta, että oli tehty täysi, mutta kaikin puolin antoisa työpäivä.

19. 10. 1962
Ennen lokakuun kuukausikokousta ja siellä kuultavan esitelmän pohjaksi suo
ritettiin tutustumiskäynti Wärtsilä-Yhtymä Oy: n Hietalahden telakalla. Insi
nööri C . - H . Hertzen' in ja sosiaalipäällikkö Moringin opastuksella tutustuttiin,
miten laivan rakentaminen käy suurtelakalla. Paraillaan oli siellä viimeistelyvai
heessa Neuvostoliittoon toimitettava kaapelinlaskualus, ensimmäinen Suomessa
rakennettu . Toinen samanlainen oli par' aikaa rakennusalustalla sivulevyjen
kiinnitysvaiheessa. Insinööri Hertzen' in kokousesitelmän aiheena myöhemmin
illalla olikin " Suomen laivanrakennusteollisuus' , .
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1 8 . 0 5 . 1963
Kevätretken pääkohteena oli Valkeakosken kauppala. Matkan pituuden takia
oli lähtöhetki jo klo 6 . 30 . Ensimmäinen pysähdys matkan aikana oli Hämeen
linna, jossa seuran hämeenlinnalaiset jäsenet olivat järjestäneet meille aamukah
vit Partasen uusasialliseen baariin. Vaikka kello oli vasta 8 , oli kaupunginjohtaja
Väinö Leino , vanha viipurilainen ja vanha tuttava aikaisemmalta retkeltämme
Riihimäeltä, jossa hän silloin oli kaupunginjohtajana, toivottamassa meidät ter
vetulleiksi sekä samalla valitti, ettei pamaukselaisilla ollut aikaa viipyä kauem
paa hänen kaupungissaan . Edelleen hän pahoitteli sitä, ettei kiireittensä takia
voinut liittyä mukaan matkallemme. Arno Turna pahoitteli myöskin samaa,
mutta lupasi, että Pamaus-Seura tulee noudattamaan esitettyä vierailukutsua ja
viipymään silloin Hämeenlinnassa pitemmän aikaa, jolloin voidaan tutustua
kaupunkiin oikein ajan kanssa.
Matkaa j atkettiin ja Valkeakoskelle saavuttiin sovittuun aikaan eli klo 1 0 . 00 .
Itse kaupungista emme vielä kerinneet kovin paljon nähdä , koska isäntiemme
järjestämänä ensimmäisenä kohtauspaikkana oli Yhtyneitten Tervasaaren pape
ritehtaan edusta. Siellä meidät otti vastaan Yhtyneet Paperitehtaan puolesta
osastopäällikkö Sigurd Egeberg, joka heti meitä tervehtiessän sanoi huomaavan
sa meidän nuuhkivan ilmaa ja nyrpistävän nenäämme , mutta j atkoi lohdutta
vasti, että se on vain raha, joka täällä Juuso Wallden' in valtakunnassa haisee.
Tuoksuhan johtuu , kuten tunnettua, sulfaattiselluloosatehtaan valmistusproses
sissa käytetystä keittomenetelmästä . Tervasaaren sulfaattiselluloosatehdas on
maamme vanhin , sen petustamisvuosi on nimittäin 1 880. Tehdasta on laajen
nettu ja modernisoitu useaan otteeseen . Ensimmäinen paperitehdas petustettiin
alueelle v. 1907 ja sitäkin on laajennettu j atkuvasti uusia paperikoneita asenta
malla. Tämän kaiken saimme tietää tehdasalueella suoritetun kiertokäynnin ai
kana, jonka päätti tutustuminen paikan päällä paperin valmistukseen alusta
alkaen eli märästä puusta aina siihen saakka, kun valmis paperi kuivassa päässä
valtavana rullana irroitettiin koneesta maailmanmarkkinoille toimitettavaksi.
Tytäryhtiön Paperituote Oy: n valmisteisiin tutustuttiin kauniissa näyttelyraken
nuksessa, joka saamamme tiedon mukaan oli ollut sellaisena pystytettynä Suo
men teollisuus näyttelyssä Moskovassa. Kun vielä oli perehdytty Paperituote
Oy: n sosiaalirakennukseen sekä sen nykyaikaisiin ja valoisiin huonetiloihin, seu
rasi kiertokäynti Valkeakosken kaupungissa, jossa aluksi suunnistettiin Yhty
neitten viihtyisiin omakotialueisiin m . m . Lotilaan , joita kaikkia oppaamme in
nolla ja asiantuntemuksella esitti. Ajelun aikana saimme iloksemme kuulla, että
osastonhoitaja Egeberg oli alkanut koulunkäyntinsä Viipurin ruotsalaisessa
lyseossa, jota aikaa hän vieläkin ilolla muisteli. Tutustumisen aikana kerrottiin
meille myöskin niistä monista lahjoituksista, joita Yhtyneet on tehnyt Valkea
kosken niin henkisen kuin ruumiillisen kulttuurin hyväksi . Nuorison ammatti
koulutus on yhtiölle aina ollut ensisijaisen tärkeä. Sen osoitti meille käynti
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yhtiön uudessa ammattikoulussa, j ota ja sen opetusohjelmaa meille selosti kou
lun rehtori, maisteri Matti Peltonen . Kiertoajelun päätimme arkkitehti Pekka
Saareman piirtämän kauniin kappelikirkon luokse, jonka läheisellä hautaus
maa-alueella sijaitsee m . m . Karjalaan jääneiden vainajien muistokivi. Sen mo
lemmin puolin oli asettunut kaksi kansallispukuista nuorta neitosta kunniavar
tioksi siksi ajaksi, kun puheenjohtajamme johtokunnan seuraamana ja kaikkien
retkeläisten tehdessä kunniaa laski Pamauksen kukkavihkon patsaan juurelle
niiden karjalaisten muistoksi, jotka nukkuivat ikuista untaan Karjalan mailla,
mutta omaistensa ja ystäviensä saavuttamattomissa. Parhaat kiitokset Valkeakos
ken karjalaisten puheenjohtajalle Pekkajakoselle, jonka ansiota oli, että tästä ly
hyestä muistohetkestä tuli mieleenjäävä ja vaikuttava.
Nyt jatkettiin matkaa Säteri Oy: n tekokuitutehtaaseen , jossa meillä oppaina
toimivat insinöörit Yrjö Kopra ja Tapio Hahl. Kuulimme aluksi selostuksen
miten puusta valmistetusta " silkki" -selluloosasta tehdään viskoosia ja siitä edel
leen monimutkaisen prosessin kautta kehruukoneiden avulla rayonvillaa, j oka
on yhtiön päätuote. Rayonsilkki, j oka on yhtiön toinen huomattava tuote , me
nee kokonaisuudessaan kotimaiselle tekstiiliteollisuudelle , kun taas ensiksi mai
nitusta n. 7 5 % menee vientiin. Muita yhtiön tuotteita olivat sellofinn-kelmu ja
finncrepe. Jälkimmäinen on joustava ja kuohkea synteettinen kiharrettu lanka,
joka on vallannut lisääntyvän aseman trikoo-alan teollisuuden raaka-aineena.
Alkuopin näin saatuamme suoritimme tutustumisen tehtaaseen, joka käynti
päättyi kauniin ja tyypillisen suomalaisen kevätmaiseman ihailuun tehtaan kor
keimman osan kattotasanteelta.
Senjälkeen olikin aika siirtyä arkkitehti Risto Luukkosen suunnittelemalle
kaupungintalolle, joka oli valmistunut v. 1 9 5 7 kauniIle paikalle Mallasveden j a
Vanajaveden yhdistävän kanavan äärelle. Kaupungintalolla toivotti kaupungin
johtaja Kaino Dahl pamaukselaiset tervetulleiksi. Kaupunginvaltuuston istun
tosalissa saimme kuulla hänen innolla ja tiedolla kertovan nuoren kaupunkinsa
(kaupunkioikeudet v. 1 963 alusta) synnystä ja kehityksestä sekä luonnollisesti
myöskin tulevaisuuden näkymistä. Hän selosti edelleen kaupungin kultturitoi
mintoja sekä sen monipuolisia ja vilkkaita urheiluharrastuksia. Kaupunginjoh
taja ei myöskään unohtanut mainita kaupungin runsaasta karjalalaisesta asujai
mistosta, j osta pääosa on tullut Säteri Oy: n mukana sen muuttaessa talvisodan
päätyttyä luovutetusta Ensosta paikkakunnalle.
Siirryttyämme Hotelli Keski-Hämeen suojiin j atkamaan kokoustamme ja yh
teisesti aterioimaan kuulimme puheenjohtaja Tuuman kertovan läsnäolijoille
seuran tähän asti eri paikkakunnille suorittamista onnistuneista retkistä, minkä
jälkeen sosiaalipäällikkö Pekka Jahkonen selosti Valkeakosken karjalaisten toi
mintaa ja pyrintöjä. Pöydän antimien ja hyvän tunnelman innostamina ryhtyi
vät niin isännät kuin pamaukselaisetkin hauskuttamaan toisiaan yhä paremmilla
ja paremmilla kaskuilla, jotka sopivasti päättivät iloisen ja mieluisan Valkeakos
kella viettämämme päivän.
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Mainittakoon lopuksi , että julkinen sana oli koko ajan mukana Valkeakosken
Sanomien päätoimittajan Tapio Karreisen hahmossa, josta johtuen k . o . lehden
seuraavan päivän lehti selosti sanoin ja kuvin Pamauksen käyntiä kaupungissa.
Paluumatkalla välillä Valkeakoski-Hämeenlinna selosti jäsenemme A. Paa
janen niitä näkymiä, joita silmiemme eteen avautui linja-automme hutistaessa
kohti matkamme alku- ja päätepistettä - Helsinkiä.

20 . 09 . 1963
Yllämainittuna päivänä ennen kuukausikokousta kokoontuivat osanottajat
Lauttasaaren Pienteollisuustalolle tutustumaan siinä sijaitseviin yrityksiin. Alka
jaisiksi tarjotun kahvipöydän ääressä kertoi merikapteeni L. Lundahl k . o . talon
syntyvaiheista sekä yrityksistä, jotka sen suojista olivat saaneet itselleen sopivat
työskentelytilat. Kävimme paikan päällä tutustumassa m . m . toimitusjohtaja
Lundahl' in omistamaan Suomi-Riggins Oy: n toimintaan, johon kuului erilais
ten viirien ja lippujen sekä eri tarkoituksiin sopivien kuormapeitteiden valmis
tus . Teollisuustalosta siirryttiin unkarilaissyntyisen 1 . Papp' in omistamaan me
tallivalimoon ja sieltä Pietisen Valokuvaamoon . Viimeksimainittu oli pohjois
maiden suurin valokuvaamo, jonka käyttöön oli suunniteltu ja rakennettu kau
nis ja tarkoituksenmukainen rakennus, jonka työskentely- ja muihin tiloihin tu
tustuttiin läpikotaisin . Kun meidät vielä oli kuvattu talon seinustalla, noustiin
linja-autoon , joka kiidätti meidät kiertoajelulle reitille Lauttasaari-Tapiola
paatepisteenä
Otaniemi-Lehtisaari-Kuusisaari-Munkkiniemi-Puotila
luonnollisesti kokouspaikka Karjalan Kerho. Oppaanamme kiertomatkalla oli
kamreeri Rangdell, joka esitteli asiantuntevasti paikat ja rakennukset , joita ohi
timme. Useaa retkeilijöistä jäi varmasti ihmetyttämään kaupungissamme vallit
seva asuntopula, vaikka uusia rakennuksia ja uusia monelle ennen näkemättö
miä kaupunginosia oli syntynyt kuin sieniä sateen jälkeen . Selitys lienee kuiten
kin yksinkertainen : Helsingistä on tullut suurkaupunki , joka vain paisuu kuin
pullataikina.

2 1 .05. 1964
Torstaina, yllämainittuna päivänä, oli Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki kutsu
nut seuran vieraakseen Vuosaareen tutustumaan pankin koulutuskeskukseen .
Kutsua oli noudattanut kokonaista 70 pamaukselaista, jotka kahdella PYP : n jär
jestämällä linja-autolla klo 1 7 . 30 noudettiin Hankkijan edustalta. Vuosaaressa
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Kallvik' in lahden rannalla keskellä kaunista ja tyypillistä Suomenlahden rannik
komaastoa sijaitsi matkamme päämäärä PYP: n kurssikeskus eli Unitas-opisto,
jolla nimellä sitä kai virallisesti kutsutaan . Opistoon toivottivat meidät tervetul
leiksi PYP : n johtokunnan jäsenet pankinjohtajat Erik Witting ja Kalevi Tilli se
kä opiston j ohtaja valtiot. tohtori O . Laaksonen.
Pikaisen yleissilmäyksen jälkeen siirryttiin isoon luentosaliin, jossa Kalevi Tilli
lyhyen tervehdyspuheen jälkeen luovutti puheenvuoron tohtori Laaksoselle.
Mainittuaan , että PYP : llä on tällä hetkellä palveluksessaan n. 3 200 virkaili
jaa, joista 70 % naisia, selosti Laaksonen pankin koulutustoimintaa, jonka tar
koituksena on alusta alkaen ja j atkuvasti lähetistä pankinjohtajaan perehdyttää
kukin tehtäviensä suorittamiseen. Peruskoulutus kestää normaalisti n . 2 viikkoa.
Tämä kurssi on vaatimuksena vakinaiseksi pankkivirkailijaksi pääsemiselle . Ei
kuitenkaan riitä, koska nykyisin niin liike-elämä kuin pankkitoimintakin kehit
tyy ja monipuolistuu j atkuvasti, pelkkä peruskoulutus , vaan vuorollaan joutuu
jokainen joko jatkokurssille tai erikoiskurssille kehittämään tietojaan ja taitojaan
pankkitoiminnan eri aloilla. Tarkoituksena on luonnollisesti samalla varata jo
kaiselle tilaisuus kykyjensä mukaan edistyä valitsemallaan uralla. Koska, kuten
sanottu , pankin henkilökunnasta on valtaosa naisia, jotka avioliiton solmittuaan
usein joutuvat jäämään ansiotyöstä pois, on j atkuvasti koulutettava uutta henki
lökuntaa. Käytännössä voidaan sanoa, että Unitas-opisto työskentelee pankin j a
sen henkilökunnan hyväksi läpi vuoden.
Varsinaisesta kurssikeskuksesta kerrottiin seuraavaa: maa-alueen pinta-ala on
6 , 5 ha. Rakennuksen, suuruudeltaan 1 7 . 000 m3 , on piirtänyt arkkitehtiparis
kunta Ragnar ja Martta Ypyä. Sisustus taasen oli heidän tyttärensä Marjatta
Ypyä-Silvennoisen käsialaa. Rakennustyö pantiin alulle v. 1 9 6 1 ja ensimmäinen
kurssi siellä pidettiin helmikuussa 1 96 3 . Kun maallikko silmäili rakennusta, ei
voinut tulla muuhun käsitykseen kuin, että se oli onnistunut ratkaisu , rakennus
ikäänkuin sulautuu mäkiseen maastoon, jota se useampiosaisena sopivasti myö
täilee. Suuri luentosali oli jo sinänsä nähtävyys. Automaatio siellä oli kehitetty
pitkälle : nappia painamalla sai tilasta suuren tai pienen, verhot kiinni tai auki.
Siellä oli myös dialaitteet, projektorit, magnetofonit, puhelimet, tarrataulut j a
muut nykyaikaiset hienoudet. Rakennuskompleksin onnistuneesta ratkaisusta
tuli yhä enemmän vakuuttuneeksi suorittamamme kierto käynnin aikana. Se oli
edustava, mutta ei prameileva, tarkoitukseensa varmasti sopiva, mutta viihtyisä
rakennus, jossa oli pyritty käyttämään mahdollisimman paljon kotimaista raaka
ainetta. Löysimme kiertokäynnin aikana työskentelytiloissa myöskin täydellisen
harjoituskonttorin, jossa kurssilaiset voidaan normaaliolosuhteissa perehdyttää
pankkitoimintaan aakkosista alkaen. Kävimme myöskin kurssilaisten seurustelu
tiloissa ja majoitushuoneissa. Havaitsimme nämäkin niin viihtyisiksi sekä luon
toon avautuvat näköalat niin kiehtoviksi, että moni varmasti mielessään ajatteli:
olisipa meidänkin nuoruudessa ollut j otain vastaavaa, niin elmänuran valinta
olisi ollut huomattavasti helpompaa.
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Kaikessa kuulemisessa ja katsomisessa oli kello rientänyt siksi pitkälle, että oli
aika istuutua pöytien ääreen suuteen ruokasaliin, jossa PYP tarjosi meille her
kullisen illallisen . Tässä yhteydessä pankinjohtaja Erik Witting toivotti pamauk
selaiset vielä kerran tervetulleiksi ja toivoi meidän viihtyvän pankin vieraina.
Aterian jälkeen siirryimme kahvipöytiin , jolloin meillä oli ilo ja kunnia nähdä
myöskin PYP : n toimitusjohtaja Osmo Toikka keskuudessamme sekä kuulla hä
nen selostavan asiantuntemuksella nykyistä taloudellista tilannetta. Hän mainit
si korkeasuhdanteen ulkomailla j atkuvan . Suomessakaan eivät suhdanteet tosin
ole laskeneet, mutta eivät ole kuitenkaan kehittyneet yhtä positiivisesti kuin
muissa länsimaissa. Ilolla on todettava viennin kehittyneen suotuisasti, vaikka
kin korkea kotimainen hintataso on ollut esteenä vielä parempaan saavutuk
seen.
Metalli- ja laivateollisuuden vaikeudet ovat tällä hetkellä ikävä tosiasia. Neu
vostoliittoon vientiä vaikeuttaa sieltä vaikeasti toteutettava tuonti. Maataloudes
sa alkaa maidon tuotannon kasvu olla jo probleema. Edessä olevat maataloudel
le suoritettavat subventiot ovat myös seikka, jotka tuottavat vaikeuksia. Suhdan
netilanne maassamme on kaksijakoinen . Toisaalta valtiontalouden vaikeudet,
toisaalta tuotantokustannusten jatkuva nousu , joka jo saattaa kotimaisen kilpai
lukyvyn vaaraan niin kotimaan- kuin ulkomaanmarkkinoilla. Valtiolla on suuri
osuutensa kilpailukyvyn heikkenemiseen ankaran verotuksen muodossa sekä
pienentämällä yritysten mahdollisuuksia saada tarpeellista pääomaa ottamalla
itse rahamarkkinoilta lainoja. Valitettava seikka on myöskin ulkomaisen muut
toliikkeen kasvu , joka koskee etusijassa parasta, työkykyistä väestönosaa. Raha
markkinatilanne on tällä hetkellä talletusten osalta tyydyttävä , shekkitilit laske
neet, antolainaus kasvanut . Rahan tarve kasvanut m . m . lisääntyneen tuonnin
johdosta. Raha tulee pysymään kireänä. Liikepankkien asemaa maksuvalmiu
teen nähden olisi parannettava. Suurin syy vaikeuksiimme on, että emme ole
osanneet ylläpitää kilpailukykyämme . Lopuksi toimitusjohtaja Toikka mainitsi,
ettei hän kuitenkaan olisi niin pessimistinen kuin ministeri v. Fieandt, joka äs
kettäin oli sanonut, että Suomella on edessään 2 vuoden inflaatiokausi .
Puheenjohtaja Amo Tuuma uudisti vielä ne kiitoksen sanat, jotka hän jo päi
vällispöydässä oli esittänyt isännillemme pamaukselaisten puolesta ensiksi siitä,
että meille oli suotu tilaisuus tutustua Unitas-opistoon ja toiseksi siitä suuren
moisesta vieraanvaraisuudesta, mikä osaksemme oli tänä kevätiltana tullut.

1 8 . 09. 1964
Syyskausi aloitettiin yllämainittuna päivänä, jolloin klo 13 kahden linja-auton
ja 6 1 miehen voimalla suunnattiin kulku Tampereen pikatietä pitkin Raja
mäelle tutustumiskohteena siellä Oy Alkoholiliike A b : n rajamäen tehtaat. Klo
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14 olimme perillä ja astuimme sisälle teollisuuslaitokseen, jossa meidät toivotti
tervetulleiksi isännöitsijä, maisteri Toivo Kuronen, maisteri Toivo Marttisen j a
muiden esikuntaansa kuuluvien tehtaan j ohtohenkilöiden kanssa.
Tervetuliaiskahvia nautittaessa kuultiin maisteri Kurosen kertovan tehtaan
historiasta sekä sen nykyisestä toiminnasta. Tehtaan juuret ovat peräisin vuodel
ta 1888, jolloin Hyvinge Fabriks Aktiebolag perusti Rajamäelle hiivatehtaan ,
jolle mahdollisuuden antoi paikalla sijainnut runsasvetinen j a hyvälaatuinen
lähde. Paitsi hiivaa tuotti tehdas valmistuksen yhteydessä syntyvää alkoholia
sekä lisäksi etikkaa ja eetteriä. Kieltolain voimaantulon jälkeen v. 1 9 1 9 osti teh
taat Valtion Alkoholiliike , joka laajensi tehtaan käsittämään myös tekno
kemiallisen osaston . Kieltolain mentyä nurin v. 1 9 3 2 siirtyivät tehtaat peruste
tulle Oy Alkoholiliike Ab: lle . Tämän jälkeen on tehdasta laajennettu ja uusittu
useaan kertaan . Tehdasalue käsittää tällä hetkellä 1 30 ha, jolla sijaitsevat hiiva
tehdas, alkoholijuomatehdas, polttimo, väkiviinatehdas ja etikkatehdas tarpeel
lisine hallinto- ja apuosastoineen . Maisteri Kuronen mainitsi , että tehdas käyt
tää tuotannossaan vettä n . 3000 m3 päivässä, joka saadaan tehdasalueella sijait
sevista lähteistä. Henkilökunnan määrä on n. 400 henkeä , mistä 92 virkailijaa.
Tuotanto käsittää hiivan (tyydyttää 6 5 % maamme kulutuksesta) , etikan (ainut
maassamme käymisteitse valmistettu) , väkiviinan sekä polton yhteydessä synty
vät sivutuotteet, teknillisen alkoholin ja lisäksi alkoholijuomatehtaassa valmis
tettavat ja pullotettavat erilaiset kotimaassa myytävät viinalaadut.
Perustiedot näin saatuamme siirryimme opaittemme johdolla tehdaskierrok
selle, joka alkoi tutustumisella hiivasienen viljelyyn ja siitä edelleen hiivan val
mistukseen. Täältä j atkoimme katsomaan miten viinan tislaaminen tapahtuu ja
nimenomaan katsomaan , koska tuotteen luonteen laadun huomioiden sen kos
keminen t . S . maistaminen ei tullut kysymykseenkään. Kävimme lävitse myös
pullotusosaston, j ossa viinapullo poikineen siirtyi silmiemme editse kuljetuslaa
tikoihin ja niissä aikanaan Alkon myymälöistä meidänkin saatavaksi sekä mais
tettavaksi.
Mielenkiintoinen oli tutustumisemme äskettäin aukaistuun tehtaan mu
seoon. Se ei ollut vielä lopullisessa kunnossa, mutta jo nyt sai käsityksen , että
näistä taiteilija Vuorisen suunnittelemista tiloista tulee varmasti paljon käytetty
vierailukohde , joka antaa historiallisen katsauksen viinateollisuuden vaiheista.
Esiintyipä siellä omassa Viipurissamme toimineen Montin' in viinatehdas etike
tin muodossa. Nähtiin vanha viinatehtaan tislaamo sekä myöskin kotipolttolait
teet ja vehkeet, joilla voidaan tiputella korpikuusen kyyneliä metsän pimennos
sa.
Tämän jälkeen lähdimme tutustumiskierrokselle Rajamäelle , jonka aikana
näimme tehtaan henkilökunnan hyvin hoidettuja omakotitaloja sekä kävimme
Rajamäen kirkossa, joka oli rakennettu v. 1938 arkkitehti Erkki Huttusen piirus
tusten mukaan. Kiertokäyntimme päättyi Rajamäen Yhteiskoululle, arkkitehti
Einari Teräsvirran suunnittelemaan nykyaikaiseen rakennukseen , johon liittyi
n . s . seurojentalo. Sen suojat taas mahduttivat itseensä avarat urheilutilat m . m .
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tenniksen j a koripallon pelaamista varten sekä erilaisia kerho- ym. tiloja paikka
kunnan yhteisiä sivistyksellisiä rientoja varten . Rajamäen tehtaiden tarjoama
päivällinen nautittiin yläkerran ruokailutiloissa, kahvit avec' in kera sensijaan
siirryttiin juomaan alakerroksen kerhohuoneustossa. Täällä oli puheenjohtajal
lamme tilaisuus kiittää isäntiämme erinomaisesta vieraanvaraisuudesta ja ystä
vällisyydestä . Samalla selosti Arno Tuurna isännillemme Pamauksen perinteitä
ja toimintaa nykyisissä olosuhteissa.

22 .05. 1965
Tällä kertaa ei lähdetty pitemmälle matkalle, vaan liikuimme melkein koti
nurkilla. Mukanaolijoitakin oli tavallista vähemmän , ainoastaan 28 jäsentä.
Kiertoajelun kohteena oli aluksi suur-Helsinki . Matka alkoi linja-autoasemalta
ja jatkui Kulosaari-Herttoniemen teollisuusalue-Puotila-Vuosaari-takaisin
Puotila ja sen ostoskeskus-Myllypuro-Pihlajamäki-Malmi-Pukinmäki
Torpparinmäki-Pakila-Etelä Kaarela-Leppävaara. Tähän asti oli meillä
asiantuntevana oppaana maisteri AhtI Haukkavaara, joka selosti ja kertoi kunkin
kaupunginosan tai lähiön kehityksestä ja sen mahdollisuuksista sijoittaa piiriinsä
asukkaita sekä myöskin siitä, miten näiden jokapäiväinen aineellinen huolto on
järjestetty painostaen erikoisesti rakennettujen tai rakennettavien ostoskeskus
ten tärkeää osuutta tässä suhteessa.
Kun maisteri Haukkavaaralle oli jätetty hyvästit ja kiitetty häntä opastavasta
matkaseurasta, j atkettiin omin avuin matkaa kaupunkimme vesilähteelle, Silvo
lan tekojärvelle . Oppaaksemme ja asiantuntevaksi selostajaksi saimme maisteri
Immosen, joka aluksi kertoi, että rakas Helsinkimme käyttää 2 , 0 m3 vettä sekun
nissa ja että Silvolan järven maksimikyky antaa tuota nektaria on 2 , 2 m3 / sek.
Järven keskisyvyys on 10 m, syvin kohta 17 m ja siinä vettä n. 5 . 000 . 000 m3 5
ha: n alalla. Selostuksen jälkeen kävimme aluksi lävitse veden puhdistusproses
sin , t . S . näimme aluksi ja välilläkin sellaista vettä, jota ei H 20 : ksi olisi ikinä us
konut. Mutta kun se oli käynyt lävitse kemialliset ja mekaaniset puhdistukset oli
vesi jo sellaista, että sillä voi viskyäkin laimentaa tai kahvipannuun panna.
Lopuksi kävimme varsinaisella järvenkin rantamilla, vaikkakaan soutelemaan
sinne emme päässeetkään . Komea oli kuitenkin ihmisvoimalla aikaansaatu järvi
ja komeita ovat kuulemma jo sinne istutetut sateenkaariraudutkin.
Tämän tutustumisen jälkeen jatkettiin matkaa päiväkahville Bembölen kahvi
tuvalle , josta virkistyneinä suunnattiin kulku kohti n . s . Porkkalan aluetta.
Olimme kylläkin lina-autoyhtiöltä pyytäneet paikkoja tuntevan kuljettajan,
mutta ratissa istuva, vaikka parhaansa tekikin , joutui oikeata tietä etsiessään tur
vautumaan retkeläisten enemmän tai vähemmän heikkoon paikallistuntemuk
seen . Vertasimme kuitenkin niitä näkymiä, joita olimme tavanneet samoilla
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seuduilla liikkuessamme retkeilyllä keväällä 1 9 5 6 j a totesimme niissä tapahtu
neet edulliset muutokset. Saavuimme lopuksi Suomen Kaapelitehtaiden ja Suo
men Sokerin uusille komeille teollisuuslaitoksille, vaikka sisään niihin emme
kuitenkaan päässetkään , koska oli lauantaipäivä ja työt rakennuksilla jo päätty
neet. Ulkoisestakin tarkastuksesta kuitenkin sai sen käsityksen, että tehtaista tu
lee nykyaikaiset niin varsinaisten tehtaiden kuin niissä työskenteleville varattu
jen asuinrakennustenkin puolesta.
Paluumatka suoritettiin hyvää vauhtia yhden harhaanajon jälkeen kohti Hel
sinkiä, Tapiolan, Otaniemen, Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta päämääränä ke
vätkauden päättäjäispäivälliset Oltermannin-killassa. Pitkän auto retken jälkeen
ruoka maistuikin ja loppujen lopuksi kai kaikki olivat tyytyväisiä retkeen sen
pikkuharmeista huolimatta, sillä oltiinhan kuitenkin oltu yhdessä sekä saaru
haastella keskenämme kuin myös nähtykin yhtä ja toista mielenkiintoista.

2 1 .05. 1966

o

Suoritettu seuran kevätretki alkoi kuten niin monet retkeilyt aikaisemminkin
Hankkijan aukioita kellon viisarien osoittaessa seitsemää. Matkalle oli sonnus
tautunut 45 pamaukselaistå, joiden kuljetukseen tarvittiin yhden kunnon linju
rin avuksi n . s . kleinbussi. Ilmojen haltija oli suhteellisen suosiollinen j a leveää ,
kestopäällysteistä viitostietä ajettiin niin hyvää vauhtia, että ensimmäisessä le
vähdyspaikassa, elämänhaluisessa ja ripeästi kasvavassa Lahdessa oltiin hyvissä
ajoin ennen määräaikaa. Oululaisen torin varrella sijaitsevassa uudessa kahvilas
sa nautittiin tosi maukkaat aamukahvit. Täällä liittyi mukaamme paitsi Lahden
ja Kotkan pamaukselaisia myöskin Oulusta sinne saapunut " ikipamaukselai
nen" Väinö Pyrhönen. Vatsat kylläisinä noustiin jälleen kulkuneuvoihin ja j at
kettiin matkaa kohti varsinaista päämääräämme kauniiseen Heinolan kaupun
kiin ja siellä ensimmäiseen kohteeseemme Zachariassen-yhtymän vaneritehtaal
le, jossa meitä oli vastaanottamassa Pölläkkälässä syntynyt ja Viipurissa koulun
käyntinsä suorittanut konsuli Viljo Snäll iloisesti hymyilevänä , kuten aina viipu
rilaisia tavatessaan. Hänen opastuksellaan tutustuttiin yhtymän sahaan , höylää
möön sekä ennenkaikkea vanerin ja kuitulevyn valmistukseen . Ainakin allekir
joittanutta ihmetytti että näinkin uudenaikaisessa tehtaassa oli vielä verrattain
paljon ihmistyövoimaa, joista huomattava osa naisia. Viimeksi mainitut olivat
erikoisen näppäriä suorittaessaan vanerin valmistukseen käytettävien viilujen
paikkausta m . m . oksanreikien vuoksi. Saimme kuulla, että vanerin vuosituotan
to on n. 30. 000 m3 , josta jää kotimaan kulutukseen ainoastaan 10 % lopun
mennessä vientiin aina USA : n itärannikolle saakka.
Tehdaskäynnin suoritettuamme teimme pienen tutustumiskierroksen kau
pungilla, jonka aikana suoritimme kunnianosoituksen sekä seppeleen laskun
127

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille . Tästä tilaisuudesta otettu kuva
oli seuraavana päivänä isokokoisena ja edustavalla paikalla Etelä-Suomen Sano
missa lyhyine selostuksineen Pamauksen retkestä.
Seuraavana kohteenamme oli Reumasäätiön nykyaikainen sairaala Maitiais
lahden rannalla olevalla harjulla. Käynnin isäntänä toimi k . o . sairaalan talous
päällikkö Erkki Roiha, joka aluksi sairaalan juhlasalissa selosti laitoksen perusta
mista ja sen toimintaa sekä senjälkeen opasti meidät kiertokäynnille laitoksen
hoito- ja huoltotiloihin . Kiertokäynnin päätteeksi ojennettiin seuralle laitosta
kuvin ja sanoin selostava teos.
Ennen Heinolan Seurahuoneella klo 14. 30 alkavaa retkikokousta ehdittiin
vielä pikimmiten käydä Vierumäen Urheiluopistolla ihailemassa komeaa laitosta
ja ennenkaikkea sen kaunista sijaintipaikkaa syvän ja kirkasvetisen Valkjärven
rannalla. Uskoisi noin ihanassa paikassa valmennettavien suomalaisten urheili
j oiden pääsevän vaikka maailmanennätyksiä rikkovaan kuntoon.
Kokouksen ja sen päätteeksi nauritun aterian aikana saimme kuulla toimitus
johtaja Snäll' in kertovan meille Heinolan kaupungin historiasta sekä Zacharias
sen - suvun vaiheista ja sen teollisuuslaitoksista. Suku , joka oli peräisin Tans
kasta, j atkaa tällä hetkellä teollisuus- ja laivanvarustustoimintaansa jo 4-pol
vessa. Toiminta oli aloitettu Uudessakaupungissa ja aluksi käsittänyt urkujen
valmistuksen , miltä alalta oli siirrytty ensiksi laivanvarustus- sekä sen jälkeen
puunjalostuksen alalle.
Puheenjohtajamme Arno Tuuma esitti seuran ja retken osanottajien kiitokset
isännillemme sekä palautti mieliin Viipurin kaupungin virkakunnan siirtymisen
viime sodan päättyessä Uuteenkaupunkiin t . S . Zachariassen-yhtymän perusta
mispaikkaan .

16. 09. 1966
Seuran syystoimintakausi aloitettiin suorittamalla vierailu KOP : n koulurus
keskukseen . Osanottajia, jotka pankin järjestämillä linja-autoilla kyyditettiin
Otaniemeen, oli ennätysmäärä eli 8 1 . Tervetuliaiscokctailia kohottaessaan j a
meidät tervetulleiksi lausuessaan KOP : n pääjohtajan apulainen, pankinjohtaja
M . ) . A. Paloheimo mainitsi, että KOP ja Pamaus ovat syntyneet samoissa mer
keissä t . S . ajankohtana, jolloin pyrittiin tuomaan esille ja edistämään suomalai
suuden aatetta sekä suomalaisia sivistysharrastuksia ja saamaan suomalaista yrit
täjäkuntaa mittelemään voimiaan myöskin taloudellisella alalla. Koulutuskes
kuksen, joka oli rakennettu v. 1954 arkkitehti Aarne Ervin piirustusten mukaan,
esitteli meille koulutusosaston päällikkö , ekonomi Martti Rautonen. Opistoon
voidaan majoittaa kerrallaan n. 50 kurssilaista. Koulutus käsittää kaikille KOP: n
virkailijoille pakollisen peruskoulutuksen , erikoiskoulutusta esim . kassanhoita128

jille , ulkomaanosaston virkailijoille, esimieskoulutusta sekä erilaisia j atkokursse
ja j ne. Opistossa annetaan koulutusta keskim. n . 1 . 500 virkailijalle vuodessa.
Pyrkimys on, että pankin toimihenkilöt saisivat tilaisuuden lisäkoulutukseen jo
ka kolmas vuosi. Koulutuskeskus on nyt 12 vuotta vanha, j oten perinteitä sillä
on, mutta sen toiminta sekä toiminnan laajuus kehittyy ja sitä kehitetään j atku
vasti, koska pankin asiakkaille halutaan saada mahdollisimman hyvä ja asian
tunteva palvelu .
Tutustumiskierroksen jälkeen saatiin nauttia pankin tarjoama maukas päiväl
linen viineineen . Kahvin ja ja sen kera nautitun avec' in aikana jatkui vilkas seu
tustelu vieraanvaraisten isäntien kanssa. Kiitospuheessaan muistiinjäävästä vie
railusta Arno Tuurna korosti niitä siteitä, mitä Pamauksella on KOP : n j ohto
kunnan edustajana olevaan illan isäntään pankinjohtaja Paloheimoon. Olihan
hänen isänsä aikanaan Pamaus-seuran perustajia, seuran ensimmäisen johto
kunnan jäsen sekä arvossapidetty kunniajäsen.

20.05 . 1967
Kevätretkeilyn kohteena oli Tapiola, jossa varatuomari Y. Riikosen esittelyssä
saimme kuulla Asuntosäätiön nykyisistä ja tulevistakin suunnitelmista laajentaa
sen rakennustoimintaa länsisuuntaan näyttäen meille samalla elokuvan nykyisin
valmiista Tapiolasta. Kiertomatkalla " puutarhakaupungissa" käytiin paikan
päällä tutustumassa arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaan uimahalliin ja ark
kitehti Aarno Ruusuvuoren piirtämään uuteen Tapiolan kirkkoon . Retkeily, jo
ka oli aloitettu klo 9 . 30 Tapiontorin aukiolta, päättyi yhteiseen iltapäiväate
riaan Oltermanni-killassa.

1 1 .05. 1968
Kevätretki suoritettiin 1 1 . 0 5 . 68 lähtöpaikkana Hankkijan edusta ja lähtö
aikana klo 7 . 00, jolloin 43 pamaukselaista kuljettava linjuti suuntasi matkansa
kohti itää päätepisteenä Kouvolan kaupunki. Hyvässä seutassa ja hyvällä kulku
neuvolla sujui matka nopeasti ja hieman ennen klo 9 oltiin Kouvolan rajalla,
jossa paikkakunnan pamaukselaiset Reino Olkun johdolla olivat toivottamassa
meidät tervetulleiksi Kymen läänin pääkaupunkiin. Ensimmäinen tehtävämme
ja velvollisuutemme oli käydä kunniakäynnillä Kouvolan hautausmaalla, j ossa
laskettiin .s euran puolesta kukkalaitteet Karjalaan jääneiden vainajien muistokil
velle sekä sankarihaudan sankaripatsaalle . Edellisen ääressä oli seppelten laskun
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aikana Kouvolan karjalaisten kansallispukuinen kunniavartio j a jälkimmäisen
ääressä varuskunnan järjestämä kunniavartio. Hautausmaalta suuntasimme kul
kumme Reino Olkun yhtiöiden omistamaan Papulan kahvilaan , jossa nautittiin
isännän tarjoamat maittavat kahvit karjalanpiirakoineen y . m . herkkujen kera.
Ensimmäisen kupin jälkeen toivotti Reino Olkku paikkakunnan pamaukselais
ten ja viiputilaisten puolesta meidät tervetulleiksi Kouvolaan , jossa seura oli vii
meksi vieraillut v. 1 9 5 1 , sekä luovutti sen jälkeen puheenvuoron kaupungin
johtaja E . Brofeltille, j oka kaupungin puolesta vahvisti tervetuliaissanat sekä se
losti suoritettavan kiertoajelumme ohjelmaa. Kun puheenjohtaja Tuuma oli
kiittänyt niin Olkkua kuin kaupunginjohtajaa ystävällisestä vastaanotosta sekä
ensiksimainittua lisäksi nautituista talon antimista, lähdettiin tutustumaan kau
punginjohtajan opastuksella kaupunkiin, jossa ensimmäisenä kohteena oli vielä
rakenteilla oleva, mutta piakkoin valmistuva 5 2 . 000 m3 käsittävä , marmorifa
saadinen kaupungintalorakennus. Sen kustannusarvio oli 1 0 . 000. 000 mk j a tois
taiseksi ei kuulemma rakennustyöhön oltu käytetty tippaakaan lainavaroja. Ra
kennus oli viipurilaisen arkkitehdin Bertil Saamion piirustama. Paitsi kaupun
gin virastokäyttöön varattuja tiloja käsitti uutisrakennus myöskin konserttisalin.
Mainittakoon , että ikkunat olivat rakennuksessa polarisoitua lasia, jotta aurinko
ei häiritsisi työntekijöitä, ja sisäpihat sähkölämmitettyjä , joten lumimiehiä siellä
ei kuulemma tarvita. Kaupungintaloon tulee myöskin aikaa näyttävä kello , j o
hon liittyy 1 6 ääninen kellopeli , joka taiteilija (viipurilainen) Tauno Marttisen
sävelin lyö ja kuuluttaa tunnit. Taloon liittyy myöskin 100 auton parkkipaikan
tarjoama kansalaistori, jossa voidaan pitää ulkoilmatilaisuuksia ja jossa on jo
puhujapönttö valmiina niin virallisia kuin epävirallisia puhujia Hyde Parkin tyy
liin varten . Talokierroksen jälkeen kipusivat vieraat Auratornin 1 2 kerroksen
korkeudella sijaitsevalle kattotasanteelle , josta tirkisteltiin kaupunkia ja sen nä
kymiä lintuperspektiivistä aina Kuusankosken tehtaille saakka ja Kotkan kau
pungin savujen ulottuville. Kaupungin asemakaavan, joka selkeänä ja avarana
oli näin korkealta havaittavissa, oli alkuaan laatinut Pamauksen jäsen, professori
Otto-Iivari Meurman . Täältä olivat myöskin hyvin nähtävissä käynnissä olevat
useat rakennusnosturit, jotka olivat merkkinä nousevista rakennuksista ja siitä,
että kaupunki jossa tällä hetkellä oli 2 5 . 000 asukasta, laajeni ja kasvoi kaupun
ginjohtaja Brofelt' in ilmoituksen mukaan 850 henkeä vuodessa. Kun oli laskeu
duttu jälleen maan pinnalle ja noustu autoomme , jatkui kiertoajelu kirjastota
Ion ja sen edessä olevan Kouvolan kirjailijapojan Unto Seppäsen patsaan ohi,
Kouvolalle erikoisen lääkärien vastaanottotalon editse urheilupuistoon, jossa si
j aitsi arkkitehti Jorma Järven piirtämä uimahalli, mihin käytiin myöskin sisä
puolelta tutustumassa. Asiallinen , ilmava sekä kaikin puolin siisti ainakin mei
dän mielestämme . Seuraava kohde, johon astuimme sisään oli 9 lähikunnan
omistama Ammattikoulu , jota meille esitteli rehtori Majanne. Koulu oli 1 0
vuotta vanha, n . 80. 000 m 3 suuruinen ja maksanut aikoinaan 1 0 nykymiljoonaa,
kouluun voitiin ottaa oppilaita 600 , mutta pyrkijöitä on huomattavasti enem
män niin, että sisäänotto- % on vain n . 3 7 . Kiertokäynnin aikana todettiin kou130

lun opetustilojen erinomaisuus ja tultiin vakuuttuneiksi sen kyvystä antaa alku
oppi monelle käytännön ammattiin antautuvalle pojalle ja tytölle .
Varsinainen kokouksemme alkoi kiertokäynnin jälkeen Kouvolan Kauppaker
hossa, j onka ruokasali täyttyi pamaukselaisista ja heidän kouvolalaisista ystävis
tään. Avajaissanoissaan korosti Amo Tuuma, että Kouvolan kehityksessä on ha
vaittavissa Viipurin kosmopoliittisen kaupungin perinteitä sekä huomautti, että
pamaukselaiset ilomielin näkevät sen voiman, mitä karj alainen väestö edustaa
Kouvolan kehityksessä .
Vastapuheessaan kaupunginjohtaja Brofelt kertoi Kouvolan viimeaikaisesta
historiasta ja oli samaa mieltä kuin edellinen puhuja karjalaisen väestön osuu
den tärkeästä panoksesta kaupungin kehitykseen, mikä käy m . m . ilmi, että val
tuuston kokoonpanossa on karjalaisten osuus hyvin merkittävä . Puhuja korosti
sitä , että Kouvola pyrkii palvelemaan koko lääniä ja maakuntaa, missä mielessä
sinne saatavat laitokset ja koulut on suunniteltava. Kokousesitelmässään apu
laiskaupunginjohtaja V. Vuorinen selosti Kouvola - Kuusankosken ja koko Ky
menlaakson tulevaa kehitystä aina vuoteen 2000 suoritettujen ennusteiden poh
jalta. Kouvola - Kuusankoski tulee mainittuna vuonna olemaan ainakin
80. 000 asukkaan yhteiskunta, j oka merkitsee noin 3 / 4 koko Pohjois-Kymen
laakson väestöstä. Palveluammattien osuus tulisi nousemaan tänä aikana n. 5 0
prosenttiin yleisestä elinkeinorakenteesta. Liikenne- j a muuttovirrat tekevät
Kouvolan yhä elinvoimaisemmaksi, joten esim. liikenne kasvaisi n . 7 kertaiseksi
nykyisestään . Edelleen kosketteli arkkitehti Vuorinen niitä kaupunkisuunnitel
mia, joita on tehty yhteistyössä Kuusankosken kanssa, ja taloudellisia kasvuen
nusteita k . o . alueella.
Puheenjohtaja Tuuman kiitettyä kaupunginjohtaja Vuorista esityksestä , joka
perustui uudenlaisiin menetelmiin suunniteltaessa etukäteen mahdollisimman
tarkkaan kuntien ja kaupunkin tulevaisuuden näkymiä ja tehtäviä, käyttivät pu
heenvuoroa Kouvolan karjalaisten puheenjohtaja A. Huhtinen sekä isäntäseu
ran puheenjohtaja kauppaneuvos Lairala, jotka lausuivat molemmat ilonsa siitä ,
että pamaukselaiset olivat tulleet Kouvolaa ja kouvolalaisia katsomaan sekä siitä ,
että ne saivat olla mukana Pamauksen kokouksessa ja kokouspäivällisillä .
Kello olikin jo vierähtänyt klo 1 8 eli etukäteen päätettyyn lähtöaikaan . Isän
nille ja ystäville jätettiin iloiset hyvästit ja kauniit kiitokset onnistuneesta ja an
toisasta päivästä Kouvolassa.

22 .05. 1969
Yllämainittuna vuonna ei varsinaista kokopäivän kestävää retkeilyä suoritet
tu . Sensijaan tehtiin k . o . päivänä klo 1 5 . 00 alkanut meriristeily m / s Standartilla
lähtöpaikkana Kauppatori " Sight-Seeing" -laituri. Mukana oli 56 pamaukse131

laista niin Helsingistä kuin myös maaseudulta. Matka suuntautui aluksi Suo
menlinnan ja Kustaanmiekan välisen salmen kautta Kaivopuiston, Hernesaa
ren , Lauttasaaren , Westend' in ja Haukilahden ohitse länteen , jolloin oli var
masti monellekin harvinainen tilaisuus katsella ja ihailla Helsingin ja Espoon
rantanäkymiä mereltä käsin sekä nauttia samalla klubimestarimme järjestämästä
ja seuran tarjoamasta coktailista. Hyvänolon tunnetta paransi vielä laivaamme,
joka oli suurin piirtein Viipurin kauppatorin rannasta Hiekkaan j a Pikiruukkiin
kulkeneen moottorialuksen kokoinen, järjestetty makkara-olut tarjoilu. M / s
Standart' i n perämies selosti parhaansa mukaan matkamme edistymistä j a reit
timme näkymiä. Kun oli ajettu noin tunnin verran länteen käännyttiin ja suun
nattiin keula takaisin samaa reittiä sekä Suomenlinnan ja Santahaminan ohit
taen vielä Villingin kautta eteenpäin itään sekä sieltä pohjoiseen kaartaen Vuo
saarta kohti, mistä itäisen Helsingin rantaviivaa seuraten Kulosaaren , Laajasa
lon, Mustikkamaan ja Korkeasaaren ohitse takaisin lähtöpaikkaamme Kauppa
torin rantaan. Käsittääksemme matka näinkin lyhkäisenä oli antanut mukana
olleille kuvan Helsingin rannikosta ja sen kauniista saaristosta sekä sinne sijoittu
neesta asutuksesta. Osa retkeilijöistä suuntasi vielä askeleensa Oltermannikil
taan, jossa nautittiin yhteinen ateria kevätkauden toiminnan päätteeksi.

19.09. 1969
Syyskuun ensimmäistä kokousta edelsi käynti Helsingin Uudella lento
asemalla . Finnair Oy, j ota koko retken aikana edusti j ohtaja Erkki Veikkanen,
oli järjestänyt käyttöömme kaksi linja-autoa, jotka kuljettivat runsaat 80 osan
ottajaa Dagmarinkadun lentoterminaalin edustalta Helsingin uudelle Lentoase
malle , missä lentokenttäpäällikkö Toivo Vuorimaa otti meidät huostaansa esitel
Ien kiertokäynnin aikana uudenuutukaista, käytännöllistä ja komeaa lentoase
maa päästä päähän selostaen samalla sen toimintaa maasta lähdettäessä sekä sin
ne saavuttaessa viemisineen ja tuomisineen. Puheenjohtajan kiitos asiallisesta
esityksestä oli varmasti paikallaan . Käyntiä lentoasemalla täydensi Oltermannin
kiltaan saavuttua ekonomi Veikkasen ilmailuaiheinen esitelmä, kuten aikaisem
min on maInIttu .

23 . 0 5 . 1970
suoritti seura retkeilyn Lappeenrantaan ja piti retkeilykokouksen a . o . kau
pungissa. Retkeilyyn osallistui pamaukselaisia 34 , t . S . tavallista vähemmän, jo1 32

ten yhden auton voimalla lähdettiin klo 7 . 00 huristamaan Porvoon tietä Lap
peenrantaa kohden. Välillä kuitenkin pidettiin tauko j a juotiin aamukahvit
Kouvolassa Papulan kahvilassa, jossa annikkeet olivat hyvät, mutta isäntää Rei
no Olkkua kaivattiin paikalla.
Laaditun aikataulun mukaan oltiin Lappeenrannassa klo 1 1 . 00 ja siirryttiin
heti kaupungintaloon valtuuston istuntosaliin , missä kaupunginjohtaja Jarmo
Kölhi seurassaan apulaiskaupunginjohtaja Vilho Ohlsbom toivotti meidät terve
tulleeksi ' ' Viipurin porstuaan" , kuten eräs sanomalehti retkeilyämme selostaes
saan kaupunkiaan nimitti. Lämpimien tervehdyssanojen jälkeen meidät ohjat
tiin komean kahvi- ja voileipäpöydän ääreen matkaväsymystä haihduttamaan. Tä
män jälkeen suoritettiin retkeilyn aikana jo etukäteen tapahtuvaksi sovittu lah
j oituksen luovuttaminen Lappeenrannan Teknilliselle Korkeakoululle. Viipurin
Taloudellisen korkeakouluseuran puheenjohtaja Arno Tuurna sivusta-adjutant
teinaan k . o . seuran hallituksen jäsenet Toivo Nupponen ja Kauko Kovasin ojen
si Teknillisen Korkeakoulun edustajille Jarmo KölhilIe ja koulun rehtorille Viljo
Immoselle mk 1 0 . 000,- käytettäväksi koulun hyväksi sen alkutaipaleella. Vaik
ka asia ei varsinaisesti Pamaukselle kuulunutkaan saatiin kuitenkin siitä kunnia,
koska Saimaan Sanomat otsikoi tapauksen seuraavana päivänä: " Viipurin Pa
maus Lappeenrannassa - muutakin kuin lämmintä kättä. "
Tämän jälkeen astui puheenjohtajan pöydän taakse ja karttojen ääreen kau
punginjohtaja Jarmo Kölhi, joka esityksessään loi katsauksen Lappeenrannan
historiaan , sen kehitykseen ja nykyisyyteen . Hän korosti erityisesti Lappeenran
nan läheistä, sen perustamisesta lähtien vallinnutta yhteyttä Viipuriin ja uskoi,
että kaupungista kehittyy vähitellen Viipurin perinteiden vaalija ja jatkaja, mikä
maantieteellisesti katsottuna on luonnollistakin, onhan luovutettuun Viipuriin
matkaa vain 50 km . ja uuden Saimaan kanavan Suomen-puoleinen alku- tai
päätepiste on Lappeenranta, kuten aikoinaan oli Viipuri vanhan kanavan aikana
talvisotaan saakka. Kaupungin kasvamiseen väestön , kaupan ja teollisuuden
puolesta on myöskin kaikki mahdollisuudet, sillä kaupunki on pinta-alaltaan
Suomen kolmanneksi suurin Iisalmen ja Kajaanin jälkeen. Kaupunkialueella on
103 järveä , mikä erikoisuutena esityksen maininnoista tähän poimittakoon .
Kaupunginjohtaja Kölhin sanoista sai sen käsityksen, että tyytyväisiä ollaan Lap
peenrannan tähänastiseen kehitykseen ja tulevaisuuskin näyttää hyvältä niin ai
neellisen kuin henkisenkin toimintojen eri aloilla.
Puheenjohtajamme kiitettyä kaupungin edustajia ystävällisestä vastaanotosta
ja kuullusta, siirryttiin linja-autoon ja lähdettiin kaupunkikierrokselle oppaana
ja selostajana edelleen Jarmo Kölhi . Kirkkopuistossa sijaitseva Lappeen kirkko ,
jonka kirvesmiehet olivat 1 7 5 v. sitten rakentaneet tuntemattoman tekijän laati
mien piirustusten mukaan , ohitettiin ja saavuttiin Keskuspuistossa sijaitsevalle
sankarihauta-alueelle, joka on Suomen toiseksi suurin ja kätkee poveensa 1 . 505
vainajaa. Paikalla sijaitseva Väinö Aaltosen monumentti kuvaa ' ' Uskoa tulevai133

suuteen' , ja " Surua" . Muistomerkin juurelle laskettiin Pamauksen vaatimaton
kukkavihko kai.kkensa isänmaan hyväksi uhranneiden kunniaksi.
Seuraavana tärkeänä kohteena oli Linnoituksen alue, jonne mennessä ohitet
tiin v. 1 74 1 pystytetty Pikku-Vihan muistomerkki sekä suoritettiin kunnian
osoitus ja seppeleen lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistopaaden äärelle.
Etelä-Karjalan Maakuntamuseoon ja sen yhteydessä olevaan taidemuseoon tu
tustuttiin museonhoitajan Johannes Hämäläisen johdolla. Viimeksi mainittua
paikkaa katsottiin tarkalla silmällä , koska jo silloin oli virinnyt ajatus sijoittaa Pa
mauksen taulut k.o. tiloihin varastoholvistaan, jossa niihin ei kenelläkään ole
tilaisuutta tutustua.
Suomen vanhin ortodoksinen pyhättö ' ' Neitsyt Marian kirkko" sijaitsi myös
kin Linnoituksen alueella. Kiertomatkaa jatket�aessa nähtiin kaupungin sata
massa " Prinsessa Armada" , entinen tervahöyry , joka on sisustettu kahvilaksi .
Myöskin Saimaan kanavan suurin sulku Mälkiän kohdalla ohitettiin ja Pontuk
sen kaivanto , joka oli Pontus de la Gardie' n vv. 1607-09 yritys yhdistää Saimaa
Suomenlahteen , nähtiin ohimennen, kun matkaa jatkettiin Skinnarilaan , johon
Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu on tarkoitus lopullisena rakentaa.
Aluetta esitteli innostuneesti koulun rehtori Viljo Immonen, mies , joka nyt on
siirtynyt manan majalle. Varmasti vahinko koulun rakentamisen edistymiselle.
Kiertomatkan päättyessä noustiin Lappeenrannan Kerhon huoneistoon , j ossa
nautittiin yhteinen ateria ja kuultiin lopuksi kaupunginjohtaja Kölhin lyhyt se
lostus Lappeenrannan tulevaisuuden näkymistä. Arvion mukaan nousee kau
pungin asukasluku v. 2000 mennessä n. 90-95 . 000 ja kaupungista lähialuei
neen tulee yksi maamme 8 suuresta liikennekeskuksesta, jonka muodostavat
Lappeenrannan lisäksi Imatra ja Joutseno . Teollisuuden panos alueen kehittä
misessä tulee olemaan merkittävä, mutta sillähän on alueella jo vanhat perin
teet. Tällä hetkellä voidaan jo todeta, että teollisuuden osuus on ylittänyt kas
vussa asetetut tavoitteet. Lopuksi vielä esitemöitsijä totesi että Lappeenrannasta
tulee Karjalaisen heimon keskus a la Viipuri .
Amo Tuuma kiitti esitelmöitsijää, jonka panos Pamauksen kevätretken onnis
tumisessa oli olut ratkaisevaa, ja toivotti Lappeenrannalle ja sen tarmokkaalle
kaupunginjohtajalle onnea ja menestystä pyrkimyksissä tehdä kaupungista yh
teiskunta, missä asutaan, teqdään työtä ja viihdytään.
Paluumatka alkoi suunnitelmien mukaan klo 1 8 . 00 ja Helsingissä oltiin 1 / 2
1 0 mennessä .
Todettakoon retkestä lopuksi, että se sai osakseen paikkakunnan lehdistöltä
runsaasti huomiota sekä palstatilaa sanoin ja kuvin.

1 5 . 05 . 1971
oli kevätretkeilyn kohteena Lahti, kuten pari kertaa aikaisemminkin Helsin
gin tultua seuran kotipaikaksi. Osanottajiakin oli tavallista vähemmän eli vain
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3 6 henkeä. Perille saavuttua laskettiin ensiksi kukkaset Karjalaan jääneiden vai
najien muistomerkille. Osanottajien nautittua aamukahvit Kahvila Oululaisessa
siirryttiin kaupunginhallituksen suojiin, j ossa kaupunginjohtaja Teemu Hiltu
nen toivotti meidät sampanjalasin kera tervetulleiksi sekä kertoi viipurilaisten j a
karjalaisten panoksesta Lahden liike-elämässä. Meitä mairittelevien sanojen jäl
keen siirtyi hän kuvaamaan kaupungin ajankohtaisia asioita sekä selosti myöskin
niitä ajatuksia, mitä kaupungilla on tulevaisuuteen nähden.
Lahden Musiikkiopistoon saavuttua selosti opiston johtaja Aarre Hemming
opiston toimintaa painostaen erikoisesti sen viipurilaisia perinteitä. Eräät mu
siikkiopiston oppilaat esittivät muutamin musiikkinumeroin sitä taitoa ja val
miutta, j ota he opistossa olivat oppineet. Kuulijoiden oli todettava, että ainakin
esiintyjät olivat opinnoissaan edistyneet hyvin.
Käynti Oy Starckjohann & Co A b : n uudella varastoalueella sekä sinne raken
netuissa varastotiloissa ja juuri valmistuneessa pääkonttorirakennuksessa todisti,
että " Vahva Jussi" on edelleen voimissaan , kuten vanhaan hyvään aikaan Vii
purissa. Herrat Gerdt ja Berndt Starckjohann sekä Totti Kanervaara opastivat
meitä kiertokäynnin aikana sekä selostivat sitä suotuisaa kehitystä, joka oli tullut
yhtiön osaksi sen siirryttyä sodan takia Viipurista Lahteen. Siinä oli varmasti tar
vittu taitavia käsiä ja teräviä aivoja sekä kauppamiehen mieltä - ja sitähän meil
le viipurilaisilla oli ja on, jos itseään saa vähän kehua.
Lahden torin laidassa olevassa päämyymälässä saatiin omin silmin todeta se
valtava lajivalikoima, mitä nykyaikainen rautakauppa sisällään pitää. Meille suo
tiin myöskin tilaisuus sopivalla alennuksella suorittaa ostoksia hyvinvarustetuilta
liikkeen eri osastoilta.
Tavaratalosta siirryttiin Lahden Seurahuoneelle , missä Starckjohann & Co.
tarjosi retkeläisille maukkaan lounaan , jonka aikana ja jälkeen saimme vielä
kuulla lisää yli satavuotiaan " Vahvan Jussin" toiminnasta maustettuina pitkän
taipaleen aikana sattuneilla hupaisilla tapahtumilla ja kertyneillä kertomuksilla.
Varatuomari Juhani Kurki-Suomio selosti pyytämässään puheenvuorossa lisää
'
niitä suunnitelmia, mitä Lahden kaupungilla on tulevaisuutensa nähden .
Klo 1 8 esitti puheenjohtaja kiitokset vieraanvaraisille j a miellyttäville isännil
le, jonka jälkeen tyytyväinen joukko siirtyi jälleen linja-autoon suuntana lähtö
paikka, Helsinki .

26.05. 1972
suoritti seura retkeilyn Porkkalan varuskuntaan Upinniemessä. Kun oli kysy
myksessä suhteellisen lähellä Helsinkiä sijaitseva kohde , alkoi matka vasta klo
1 7 . 00 45 pamaukselaisen voimalla päätepisteeseen. Täällä otti meidät vastaan j a
toivotti tervetulleeksi Porkkalan varuskunnan päällikkö kommodori E. Siivonen.
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Aseharjoitushallissa saatiin ensiksi kuulla kapt. luurn. H . Nordström' in selostus
Porkkalan varuskunnan syntyvaiheista ja kehittymisestä piirroksin ja diakuvin
valaistuina sekä nykyisestä asevelvollisten koulutusohjelmasta. Tämän jälkeen
esitti luutnantti N. Kurkivuori miten aseharjoitushallissa sen sisältämää tekniik
kaa käyttäen voidaan opettaa asevelvollisille meriammuntaa miltei luonnollisia
olosuhteita ja tilanteita vastaavissa olosuhteissa. Esityksen jälkeen voitiin vain to
deta, että niin on maailma taas muuttunur siitä , kun retkeläiset harjoittelivat
sotataitoa useita vuosikymmeniä sitten intin harmaissa Viipurissa, Lappeenran
nassa tai Haminassa. Esityksen päätyttyä suoritettiin lyhyt kiertokäynti varus
kunta-alueella ja pistäydyttiin varuskunnan kirkossa, arkkitehti Mikko Heliövaa
ran piirtämässä " Merikappelissa" , jota meille esitteli viipurilaista syntyperää
oleva pastori Engström. Kiertoajelu lopetettiin varuskunnan upseerikerhon
eteen. Kerhossa nautittiin yhteisen seurustelun merkeissä maittava illallinen,
jonka aikana jokainen sai sopivasti liikuntaakin, koska aterian juoksevat tykötar
peet illastajat saivat itse noutaa aika edulliseen hintaan baaritiskiitä . Kun vara
puheenjohtajamme Reino Jokilehto oli kiittänyt isäntiämme miellyttävästä ja
mielenkiintoisesta retkeilystä noustiin klo 2 2 . 00 linja-autoon ja palattiin takaisin
lähtöpaikkaan Helsinkiin.

19.05. 1973
Kevätretken kohteena oli tällä kertaa Tammisaari . Retkeilyn alkuunsaattajana
nimenomaan idylliseen Tammisaareen sekä matkan ohjelman järjestäjänä oli jä
senemme teollisuusneuvos Pehr Sommar, jonka johtamista teollisuuslaitoksista
yksi, Tammet Oy, sijaitsi juuri tässä kaupungissa. Matka alkoi tavanmukaiselta
paikalta Hankkijan aukioita klo 9 . 00 linja-autolla, jonka sekä Pelle Sommar' in
henkilöauton 46 seuramme jäsentä täyttivät viimeistä sijaa myöten . Ilmojen hal
tijatar ei tällä kertaa täysin suosinut retkeämme , vaan pienen tihkusateen alas
tul,lessa pysähdyimme vähän ennen klo 1 1 . 00 Tammisaaren uuden hautaus
maan eteen ja siitä kirkkomaalle sijaitsevan Karjalaan jääneiden vainajien muis
tomerkin ääreen hiljentymään ja laskemaan seuran sekä sen jäsenten kukkaister
vehdyksen vainajille, jotka lepäsivät viimeistä untaan satojen kilometrien päässä
tästä heidän kunniakseen pystytetystä muistopatsaasta.
Kunnianosoituksen jälkeen suunnattiin automme Oy Wärtsilä A b : n Tammi
saaren posliinitehtaalle , missä insinööri K. Turunen opasti meidät aluksi tehtaan
ruokasaliin , j ossa virvokkeita nauttien saimme kuulla selostuksen Tammisaaren
v. 1 969 valmistuneen nykyaikaisen tehtaan tuotanto-ohjelmasta. Tu6tanto kä
sittää vuodessa n . 6 5 0 . 000 kpl n . s . saniteettiposliiniesinettä, joista vientiin,
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan, menee n. 40 % . Tehtaassa työskentelee tuotan
topuolella 280 henkeä, niistä naispuolisia n . 1 / 3 . Teollisuusvirkailijoiden määrä
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on 60. Polttoaineena käytetään butaanikaasua, jonka kulutus on melkoinen,
koska yksi poltto kestää vähän yli 20 tuntia polttolämmön ollessa 1 . 200 ° . Tarvit
tavista raaka-aineista on 1 / 4 kotimaisia.
Alkuopetuksen jälkeen suoritimme insinööri Turusen ja teknikko Gus
tafsson' in johdolla kiertokäynnin tehtaassa, joka tosin lauantaipäivän johdosta
ei varsinaisesti ollut käynnissä, mutta jonka aikana kuitenkin saimme selvän kä
sityksen siitä , miten valmistuvat ne posliiniesineet, joiden edessä seisten tai joi
den laidalla tai päällä istuen vietämme joka päivä osan ajastamme. Käynnin ai
kana havaitsimme , että värikkyys tekee voimakkaasti tuloaan myöskin pesuallas
ja WC-kulhotuotannossa.
Puheenjohtaja Reino ]okilehdon kiitettyä isäntiämme jatkoimme retkeämme
Tammet Oy: n tehtaalle , missä oppainamme toimivat Pehr Sommar ja isännöit
sijä T. Lindström. Tutustumisemme aluksi kuulimme , että vierailukohteena
oleva oli yksi Pehr Sommar' in johtamasta viidestä eri puolella Suomea sijaitse
vasta tuotantolaitoksesta, joissa kaikissa käsitellään etusijassa terästä ja nimen
omaan pyöröterästä. Kiertokäynnin aikana näimme miten paksu terästanko ve
tämällä saadaan ohenemaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi määrätyn
paksuiseksi langaksi, j osta sitten mitä erilaisemmissa koneissa pyöräytetään, ku
dotaan, hitsataan tai solmitaan betoniteräsverkkoa, aitaverkkoa tai eri teollisuu
den alojen tuotannossa tarvittavia taso- ja pyöröviivoja, jotka myös voidaan
päällystää esim. sinkillä tai muilla aineilla. Saimme myöskin kuulla, että tuotan
tokoneista oli osa omaa valmistetta ja oman kehitystyön tulosta. Samoin oli
verkkojen valmistustekniikassa suoritettu omaa arvokasta kehitystyötä ja saatu
menetelmille patentteja, joiden lisenssioikeuksia oli myyty myös ulkomaille.
Tammisaaressa on yhtiöllä kaksi tehdasta, joista toistakin betoniverkkoa valmis
tavaa kävimme pikavauhtia katsomassa. Tehtaiden käyttämästä raaka-aineesta
saadaan osa koti- ( n . 20 % ) ja osa ulkomailta ( n . 80 % ) .
Tämän tutustumiskäynnin jälkeen oli aika siirtyä meren päälle t . s . Ravintola
Knipan' iin, j onka herkullisen seisovan pöydän ääreen isäntämme , Pelle Som
mar, oli meidät vieraanvaraisesti kutsunut. Maittavasta ruoasta ja palanpaineek
si tarjotuista tykötarpeista nauttien kello riensi nopeasti ennakkoon määrättyä
lähtöhetkeä klo 1 7 . 00 kohti. Puheenjohtajan oli aika nousta pystyyn ja esittää
seuran sekä jäsenten sydämelliset kiitokset teollisuusneuvos Pehr Sommar' ille
kaikinpuolin onnistuneesta retkipäivästä ja suurenmoisesta vieraanvaraisuudes
ta. Näihin sanoihin yhtyivät varmasti 100 prosenttisesti kaikki mukana olleet pa
maukselaiset, jotka vielä paluumatkankin aikana keskustelivat nähdystä ja kuul
lusta.

25 . 05 . 1974
Länteen päin suunnattiin nytkin retki mutta tutustumiskohteena tällä kertaa
Teijo.
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Mukana oli 5 1 pamaukselaista. Matka alkoi klo 8 , 1 5 suhteellisen kauniin ke
vätsään vallitessa kohti Teijoa matkalaisten ihaillessa etelä-Suomen luontoa
linja-auton ikkunoiden lävitse. Teijolla oli meitä vastaanottamassa toimitusjoh
taja Lauri Lehmus ja myyntijohtaja Arto Andersson paikallisista Wihurin
Yhtymä O y : n Teijon tehtailta sekä jäsenemme Ahti Vuorensola yhtymän joh
don edustajana. Perillä saimme ensiksi kuulla, miten Teijon tehtaat olivat alun
perin syntyneet ja kehittyneet sekä siirtyneet Antti Wihurin omistukseen . Teh
daslaitoksissa työskentelee n. 450 henkeä ja päätuotteita ovat perävaunut, k
autojen telit, linja-autojen alustat sekä erilaiset metallituotteet, maatalousko
neet ja siirrettävät lämpökeskukset. Alueella oli myöskin telakka-allas , joka kui
tenkaan tällä kertaa ei ollut käytössä. Tehdaslaitoksen liikevaihto oli n. 30
milj . mk. Tehdyn kiertokäynnin jälkeen tehdasrakennuksessa siirryttiin alueella
olevaan Wihuri-Yhtymä Oy: n omistamaan kirkkoon , joka äskettäin oli sitä koh
danneen tulipalon jälkeen restauroitu alkuperäiseen kauniiseen asuunsa. Kir
kossa hiljennyttiin pieneksi hetkeksi. Tämän jälkeen saimme nauttia yhtymän
tarjoamat kahvit paikkakunnan ravintolassa. Saloon saavuttua laskettiin seuran
puolesta kukkavihko Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille, joka oli pys
tytetty korkealla mäellä sijaitsevan Salon kirkon viereen. Salon Kaupungin Ho
tellissa nauttiin maittava lounas ja paluumatkalle lähdettiin sovitun aikataulun
mukaan kellon lähennellessä 1 7 .

3 1 . 05 . 1975
Pamauksen kevätretkeily suunnattiin vanhaan tuttuun paikkaan elikkä Lap
peenrantaan. Ikävä vain, että yhteensattumien vuoksi oli osallistujia retkeen
vain 2 5 henkeä, jossa jo olivat mukana Lappeenrantalaiset jäsenemmekin Hugo
Turunen mukaanluettuna, joka toimi Pamauksen paikallisena retken homma
miehenä.
Lähtöaika oli aamulla klo 7 , 30 pääpostin edestä . Tie oli vapaata ajaa huristella
ja perillä oltiin jo vähän ennen määräaikaa klo 1 0 , 3 0 . Auton pysähdyttyä siirryt
tiin kaupungin uuteen ja komeaan sekä monitoimitiloja sisältävään arkkitehti
Erkki Pasasen piirtämään kirjastotaloon, jota esitteli meille kirjastonhoitaja
maisteri Aune Hikipää, mainiten m . m . että k . o . kirjasto on myös Etelä-Karjala
keskuskirjasto. Edelleen hän mainitsi, että kirjasto sisältää erikoisen Karelika
osaston, johon mielellään otetaan lahjoituksina vastaan vanhaa Karjalaa kosket
televia kirjoja, valokuvia j . n . e . Selostuksen jälkeen nautittiin kaupungin tarjoa
mat kahvit, joiden höysteenä tietenkin makoisat karjalanpiirakat munavoin ke
ra.
Suureen luentosaliin siirryttyä selosti kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi kaupun
kiaan aloittaen esityksensä Pikkuvihasta 1 74 1 , jatkaen Venäjän vallan vaikutuk
sesta kaupungin kehitykseen, Saimaan kanavan rakennustöiden aloittamisesta
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1 846 sekä rautatieyhteyden saamisesta Simolaan . Nykyaikaan palattuaan hän
mainitsi, että kaupungin pinta-ala on puolta suurempi kuin Helsingin , ja että
sillä on 1 3 km yhteistä rajaa Neuvostoliiton kanssa ja lisäksi nykyisestä Saimaan
kanavasta n. 1 7 km kulkee kaupungin alueella. Tässä yhteydessä saimme kuulla,
että kaupunginjohtajan on vielä samana päivänä oltava mukana tilaisuudessa,
jossa avataan Nuijamaan uusi rajanylityspaikka NL: oon. Kaupungin elinkeinoe
lämän tärkeitä edustajia ovat puunjalostus- , kalkki- ja konepajateollisuus. Venä
jältä vedettävä maakaasulinja ja siitä saatava kaasu kehittänevät uuttakin teolli
suutta alueelle. Lappeenrantaan valmistuu m . m . maamme ensimmäinen kau
kolämpölaitos , jonka käyttö aineena on maakaasu . Idänkaupan ja sen kehittymi
sen uskoi Jarmo Kölhi myöskin vaikuttavan piristävästi kaupunkinsa tulevaisuu
teen samoin matkailun vilkastuminen . Lappeenrannan viimeisimpänä tulokkaa
na koulukaupunkimielessä mainitsi kaupunginjohtaja Lappeenrannan Teknilli
sen Korkeakoulun , jossa tällä hetkellä on jo 600 opiskelijaa.
Seuraava esitys , mitä saimme kuulla, koskettelikin jo kaupungissa toimivaa
teollisuutta, nimittäin Oy Kaukas Ab : tä . Yhtiön toimintaa selosti meille yli
insinööri Hotinen, joka mainitsi mm. , että Kaukas-yhtiön perustamisvuosi oli
1 8 7 3 , liikevaihto v. 1974 4 1 0 milj . markkaa, yhtiö omistaa metsää n. 1 50 . 000 ha
ja että sen palveluksessa on noin 2 .400 työntekijää . Yhtiön toiminta käsittää sel
lutehtaan, LWC-paperitehtaan , sahan ja vaneritehtaan , lisäksi yhtiö omlstaa
puolet Joutseno Pulp Osakeyhtiöstä ja Osakeyhtiö Mahogany' sta.
Tämän jälkeen siirryttiin jälleen pyörien päälle ja ajettiin linnoituksen alueel
le , missä laskettiin kukkalaite Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille se
kä käytiin senjälkeen Maakuntamuseossa, jossa m . m . napattiin Pamauksen joh
tokunnasta valokuva taustana seuran vanhojen johtokunnan jäsenten muotoku
vat, jotka kuten j okainen tietää ovat säilytettävinä k . o . paikassa. Vielä pistäydyt
tiin sisällä ratsuväkimuseossa sekä jatkettiin kiertoajelua kaupungin uusien
asuntoalueiden lävitse Skinnarilaan tutustumaan Lappeenrannan Teknillisen
korkeakoulun uusiin tiloihin. Kiertoajelun aikana oli oppaanamme apu!. kau
punginsihteeri Pentti Valkonen ja sähkölaitoksen j ohtaja Hannu Muukkonen .
Teknillistä Korkeakoulua j a sen syntyvaiheita esitteli meille koulun sihteeri
Arto Oikkonen. Kiertokäynnin aikana koululla totesimme koulun rakennetuksi
käytännölliseksi, ilman turhaa komeilua sekä m . m . sen kielilaboratorion moder
niksi, kirjaston asialliseksi ja konepajan harjoittelutiloista löysimme robotin, jo
ka siihen ohjelmoitujen käskyjen mukaan suorittaa nostoja, mutterien kiinni
tyksiä j . n. e .
Puheenjohtaja Reino Jokilehto kiitti seuran puolesta Skinnarilassa saadusta
mukavasta vastaanotosta ja kuullusta esityksestä. Saman asian oli puheenjohtaja
luonnollisesti tehnyt aikaisemmissakin pysähdyspaikoissa esiintyneille henkilöil
le retkeilijöiden valtuuttamana.
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Pamaukselaiset kunnianosoituksella Karjalaan jääneiden vainajien muistomer
killä.

Tammisaaressa 1 9 . 05 . 1 973

Lappeenrannassa 3 1 . 05 . 1 9 75

Kotkassa 20. 05 . 1 9 79
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Skinnarilan jälkeen oli aika siirtyä Lappeenrannan Kerholle lounaalle, j onka
meille tarjosivat Lappeenrannan kaupunki, Kaukas-yhtiö ja Paraisten Kalkki
vuori Oy, joiden kaikkien puolesta toimi isäntänä viimeksimainitun yhtiön hen
kilöstöpäällikkö , maisteri Matti Järveläinen. Täytyy todeta, että meitä pidettiin
kuin piispaa pappilassa, annettiin maistuvaa ruokaa ja palanpainikettakin niin,
että Reino Jokilehdon piti vastata ystävällisen kielteisesti sanomalehti Karjalan
edustajan ekonomi Sinkkosen tarjoukseen yhdestä lisäkierroksesta. Kiitospu
heessaan ennen paluumatkalle lähtöä totesi Reino Jokilehto, että päivä Lappee
rannassa oli ollut mieluisa ja antoisa sekä mieleenjäävä mukanaolleille, ikävä
vain, että osanotto ei ollut niin runsas kuin tavallisesti retkeilyillämme on ollut .
Paluumatka alkoi etukäteissuunnitelman mukaan klo 1 8 ja paluumatka meni
nopeasti ja leppoisasti kun oli vielä välillä käyty juottamassa hevosta Kouvolan
asemaravintolan " herrojen puolella" .

28.05 . 1 976
Retkeilykohteena oli Hanko, jossa oli viimeksi käyty vuonna 1 9 5 6 t . s . samana
vuonna, jolloin Neuvostoliitto oli luovuttanut vuokra-alueen takaisin sen omis
tajalle, Suomen Tasavallalle.
Retkeilyyn osallistui 34 seuran jäsentä. Ennen varsinaiseen kaupunkiin saapu
mista suoritettiin Hangon kirkkomaalla kunniakäynti ja kukkavihkon lasku Kar
j alaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Hangossa oli ensimmäisenä käynti
kohteena Helkama-yhtiöiden siellä sijaitsevat tuotantolaitokset, joihin tutustut
tiin seuramme jäsenen konsuli Eero Helkaman ja paikallisjohtaja Kai Lindvall' in
opastuksella. Tehdaskierroksen yhteydessä selosti konsuli Helkama Helkama
yhtiöiden toimintaa ja yhtymän rakennetta. Yhtymä käsittää seuraavat erilliset
yhtiöt:
Suomen Koneliike Oy, Helsinki.
Toimiala: autojen tuonti ja niiden markkinointi sekä huolto . Lisäksi tuottaa
yhtiö tekstiili- ja vaatetusteollisuuden koneita sekä harjoittaa niiden huolto- j a
varaosapalvelua sekä koneiden käytön opastusta. Edelleen kuuluu tämän yhtiön
piiriin n . k . Helkama-kaapelin valmistus Hangossa ja Turussa sijaitsevissa tuo
tantoyksiköissä. Myöskin teräskonttorikalusteiden valmistus ja myynti on sen
ohjelmassa.
Helkama Oy, Hanko
Tämän yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu polkupyörien valmistus ja myynti.
Tähän päivään mennessä on Helkama-pyöriä, joista tunnetuin lienee Jopo
merkki, valmistettu ja markkinoitu yli puolimiljoonaa kappaletta. Pyörillä on
myöskin huomattavaa vientiä.
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Forste Oy, Forssa
Tämän vuonna 1 9 7 5 yhtymälle hankitun yhtiön tehdastiloihin on nyttemmin
keskitetty jää- ja pakastekaappien sekä muiden kylmäkalusteiden valmistus ja
markkinointi.
Ase Oy, Helsinki
Yhtiö toimii teknisen alan (radiot, televisiot, kotitalouskoneet, j . ne) tuottei
den sekä ajoneuvojen kumirenkaiden sekä teknisen kumin tuonti ja markki
nointiyhtiönä.
Novi Oy, Helsinki
Yhtiö harjoittaa tuontikauppaa, jonka pääpaino on kotiompelukoneissa, as
tianpesukoneissa sekä erilaisten kodin pienkoneiden tuonnissa. Myöskin eri ko
koiset venemoottorit kuuluvat tämän yhtiön tuontivalikoimaan.
Uurteva Oy, Hanko
Yhtiö huolehtii kaikkien yhtymän eri yhtiöiden tuontihuolinnasta ja kulje
tuksista. Sillä on käytössään Hangon vapaasatamassa varastointitilaa n . 1 2 . 000
m2
Hotelli Regatta, Hanko
Harjoittaa hotellitoimintaa toimien kongressien, koulutustilaisuuksien ja yk
sityisten lomanviettäjien sijaintipaikkana.
Yhteenvetona Helkama-yhtiöistä voitiin todeta, että niiden liikevaihto on yh
teensä yli 160 milj . markkaa (v. 1 9 7 5 ) ja henkilökunnan yhteismäärä n. 800 hen
keä .
Tämän jälkeen suoritettiin kaupungissa kiertoaj elu , jonka aikana oppaana
toimi asiantuntemuksella Kai Lindvall. Välillä poikettiin Hangon kaupunginta
loon, jota meille esitteli kaupungininsinööri Werner Langhof. Hän ohjasi mei
dät kaupunginvaltuuston istuntosaliin, jonka penkeillä istuen saimme kuulla se
lostuksen kaupungin perustamisesta 1874, sen historiasta, viime sotien tapahtu
mista ja nykyisyydestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Seuraavana käynti
kohteena oli Oy Helo-Tehtaat Ab : n tuotantolaitokset, joissa näimme miten sau
nankiuas syntyy alusta lähtien löylykuntoon . Tehdasta, joka on meille kaikille
Viipurista käsin tutun Karjalan Sähkö Oy: n toiminnan jatkaja, vaikkakin eri
muodossa nykyisin toimien , esitti tekn. johtaja Veikko Haiminen . Yhtiön esit
telylehtiset tekivät hyvin kauppansa, oliko syy kiukaiden vai esitettä koristavan
upean tytön kuva ilman mitään häiritseviä vaatekappaleita, on asia erikseen.
Kaupunkiajelun viimeisenä käyntikohteena oli Hangon Vapaasatama-alue,
josta meille kertoi konttoripäällikkö Nordblad . Vapaasatama on ainut Suomes
sa. Yleinen vapaavarastoalue on n. 22 ha, mutta sitä on mahdollisuus suurentaa
n. 1 00 ha saakka, varastorakennusten pinta-ala on n. 1 5 . 000 m2, josta lämmintä
tilaa on 1 800 m 2 • Vapaasataman suurimman ryhmän muodostavat autot, joiden
kunnostus ja huolto myyntikuntoon suoritetaan alueella ennen lopullista tul
lausta. Hanko-Travemunde juna-Iauttaliikenne on ollut suuresta merkityksestä
vapaasatamalle sen alettua toimintansa v. 1 97 5 .
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Tämän jälkeen suunnattiinkin matka lounaspaikkaamme Hotelli Regattaan ,
j onka yläkerrassa Eero Helkama vielä kerran toivotti meidät tervetulleiksi Han
koon ja käynnille Helkamalle mutta nyt pitkän lasin kera, j ohon oli kaadettu
isäntämme tarjoamia vahvempiakin aineita kunkin halun mukaan. Eero Helka
ma valitti, ettei ollut kerinnyt käydä Pamauksen kokouksissa, mutta lupasi kor
j ata laiminlyöntinsä. Puheenjohtaja Reino Jokilehto kiitti isäntäväkeä vieraanva
raisuudesta ja kaikesta huolenpidosta sekä erityisesti Eero Helkamaa, joka oli
nähnyt asiassa paljon vaivaa ohjelmasta y . m . matkan aikana nähdystä ja kuul
lusta.
Hotellin alakerroksen ruokasalissa nautittu yhteinen lounas päätti onnistu
neen retkeilypäivän ja paluumatkalle lähdettiin sovitun mukaisesti klo 1 7 .

2 1 . 0 5 . 1977
Kevätretken päätepisteenä oli ties monenko kerran Lahti, mutta Lahtihan on
mukava kaupunki ja siellä on paljon karjalaisia ja viiputilaisia t.S. mukavia ihmi
siäkin . Seutan hankkimaan linja-autoon sijoittui 26 helsinkiläistä, mutta Järven
päästä, Tammisaaresta, Hämeenlinnasta ja Lahdesta saatiin avustusta 1 2 hen
keä, joten retkeen osallistui lopuksi 38 seuran jäsentä.
Lahdessa suunnistettiin suoraan Okeroisten kaupunginosassa sijaitsevalle
Kemppi Oy: n teollisuusalueelle, jossa teollisuusneuvos Martti Kemppi toivotti
meidät tervetulleeksi sekä selosti yritystään ja sen toimintaa. Martti Kemppi on
Antrean poikia, mutta asustanut Perojoella ja Viipurissa, jossa toiminut sähkö
miehenä . Lahteen hän muutti talvisodan päätyttyä ja perusti sinne hitsaus
muuntajia valmistavan tehtaan Veljekset Kemmpi v. 1 949 , joka myöhem
min muutettiin osakeyhtiöksi Kemppi Oy. Martti Kemppi toimii nykyisin yh
tiön j ohtokunnan puheenjohtajana, toimitusjohtajana on dipl. ins. Veikko
Suurmunne . Tehdasalue on 18 ha, rakennuksissa on yhteensä 1 8 . 000 m2 tehdas
ja konttori- sekä sosiaalitiloja. Henkilökuntaa yhteensä n. 4 5 0 , joista työläisiä n .
2 5 0 j a niistä naisia n . 9 0 . Tuotesuunnitteluun kiinnitetään suurta huomiota,
josta osoituksena on teknikkojen suuri määrä, 30 insinööriä ja 12 dipl. insinöö
riä. Yhtiö kattaa kotimaisista muuntaj amarkkinoista n . 65 % . Liikevaihto on n .
6 0 milj . markkaa, mistä viennin osuus o n puolet. Tärkeimpiä vientimaita ovat
Ruotsi (siellä on oma yritys Nordiska Kemppi) , Norja, Länsi-Saksa, Sveitsi sekä
viime aikoina suurta merkitystä saaneet Puola, Tsekkoslovakia ja Unkari. Toi
mintaperiaatteena on tuotteiden korkea laatu ja teknillinen etevämmyys kilpai
lijoihin nähden. Elektroniikan sovellutukset on viimeisin huuto tuotteissa.
Kiertokäynnin aikana saatiinkin sitten nähdä miten muuntaja todellisuudessa
valmistuu .
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Ennen tehtaalta lähtöä nautlttlln tehtaan ravintolassa aamukahvit, joiden
höysteenä oli maittavia voileipiä sekä omassa keittiössä paistetut pullat, pikku
leivät j . n . e .
Puheenjohtaja Reino Jokilehto esitti retkeilijöiden kiitokset ystävällisestä vas
taanotosta ja vieraanvaraisuudesta.
Teollisuuslaitokselta lähdettäessä tehtiin vielä kiertokäynti Lahdessa ja ohitet
tiin m . m . kaupungin talviurheilukeskus, jossa piakkoin pidetään hiihdon MM
kilpailut. Taitavana ja tuntevana selostajana toimi meille Mauri Suurmunne.
Tämän jälkeen suunnattiin Hollolan kirkolle, j ossa laskettiin Karjalaan jäänei
den vainajien muistomerkille seuran kukkaistervehdys. Seuraavana kohteena oli
Messiiän Kartano , jossa nautittiin maittava lounas - päivällinen, minkä jälkeen
tutustuttiin agronomi Kyösti Toivosen j ohdolla kartanohotelliin sekä sen tiloissa
avattuun kansallispukunäyttelyyn. Alueella toimi myöskin savivalimo , j ossa val
mistettiin erilaisia savituotteita, koriste-esineitä , maljakoita, ruukkuja j . n . e .
Varsinainen retkeily päättyi tähän ja linja-auto alkoi pyöriä kohti Helsinkiä si
sällään näkemäänsä ja kuulemaansa tyytyväiset Pamauksen jäsenet.

20.05. 1978
Seuran kevätretkeily suoritettiin 20.05 . 7 8 Loviisaan. Retkeilyyn , joka suoritet
tiin seuran hankkimalla linja-autolla, osallistui kaikkiaan 43 seuran jäsentä. Tu
tustumiskohteena oli Loviisan kaupungin ulkopuolella n. 1 2 km päässä Häst
holm enin saarella sijaitseva Imatran Voima Oy: n omistama ja rakennuttama
ydinvoimalaitos. Suljettujen rautapomien avauduttua otti meidät vastaan IVOn
Loviisan konttorin konttoripäällikkö , ekonomi Hannu Myllynen, joka johdatti
meidät tehtaan vastaanottotiloihin. Täällä hän kuvin ja sanoin kertoi retkeläisil
le maamme sähkö tuotannosta, IVOn osuudesta siinä sekä ydinvoimalan raken
tamisesta ja sen valmistumisesta vuoden 1977 aikana sekä I-vaiheen kytkemises
tä valtakunnan sähköverkostoon tuottamaan sähköä teollisuuden ja muiden tar
vitsijoiden käyttöön.
Paraillaan oli rakenteilla v . 197 1 NL: stä tilattu voimalan II-vaihe, jonka on
laskettu valmistuvan vv . 1 978-79. Laitoksien kokonaissuunnittelu on tapahtu
nut pääosin kotimaassa, apua on kuitenkin hankittu Sveitsistä, L-Saksasta ja
USA : sta. Parhaimmillaan on ollut työssä lähes 4000 henkeä. Tällä hetkellä oli
palkkalistoilla n. 1 000 suomalaista ja n. 400 NL: sta. Vakinaisen työvoiman mää
räksi laitosten valmistuttua on arvioitu n . 400 henkeä. Rakennuskustannuksista
on kotimainen osuus 50 % , NL: n 30 % ja loppu 20 % L-Saksan, Iso-Britanian,
Sveitsin, Kanadan ja USA : n . Laitos tuottaa sähköä yhteensä n . 840 mg t.S. noin
5 kertaisen määrän , joka saadaan Imatran vesivoimalaitoksesta. Esitelmöitsijän
mukaan ovat laitokset niin suunniteltu ja rakennettu , että niin ympäristön kuin
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laitoksessa työskentelevien turvallisuus on varmistettu. Saadun oppitunnin jäl
keen suoritettiin kierros varsinaisessa ydinvoimalaitoksessa. Jokaisessa vaiheessa
tarkastettiin menijät, ettei asiaankuulumattomia päässyt sisään ja että yhtä
monta myöskin tuli ulos. Kierroksella kiinnittyi huomio siihen, että laitoksessa
ei montaa ihmistä näkynyt. Laitoksen toimintaa ohjasivat ja säätelivät muuta
mat erilaisten kojeiden ja kauko-ohjaimien ääressä istuvat miehet, jotka seurasi
vat mittarien osoittimia sekä ATK-koneiden ulossyöttämiä liuskoja ja papereita.
Ei voinut tulla muuhun käsitykseen kuin, että kukaan ei ole niin viisas kuin ih
minen eikä kukaan ihminen niin viisas kuin insinööri. Atomivoimalassa suori
tettu kierros aiheutti kurkussa kuivuutta ja vatsassa tyhjyyttä. Molemmat saatiin
kuitenkin poistettua, kun linja-autolla oli siirrytty takaisin Loviisaan ja siellä
vanhaan mutta erikoiseen ja viehättävään Degerby Gilleen myöhäiselle lounaal
le . Meille oli suuri ilo, että olimme saaneet mukaamme paikallisen jäsenemme
konsuli Arne Åkerlundin, joka asiantuntevasti ja perinpohjaisesti selosti meille
Gillen historiaa ja sen muuttumista loviisalaisen noblessin käyttämäksi klubi- j a
ravintolatilaksi.
Tutustumisretki atomivoimalaan oli ollut mielenkiintoinen sekä käynti De
gerby Gillenissä miellyttävä. Tämä oli yhteinen mielipide, kun illansuussa pa
lattiin takaisin Helsinkiin .

26.05 . 1979
Itään päin mentiin nytkin, mutta huomattavasti pitemmälle kuin edellisenä
vuotena. Kotka oli tämän kevätretken päätepiste. Matkaan lähdettiin klo 8 , 00
linja-autolla pääpostin edestä. Mukaan oli ilmoittautunut 2 7 seuran jäsentä, mi
hin sitten perillä liittyi vielä 6 sikäläistä pamaukselaista.
Ensimmäinen pysähdys- ja tutustumispaikka oli Ahlström Oy: n Karhulan la
simuseo sekä tehdasalueella sijaitseva jälkipolville alkuperäisenä säilytetty teh
taan vanha asuntoalue punaisine valkonurkkaisine asuintaloineen. Kahden sir
keän naispuolisen oppaan avustuksella kierrettiin aluetta ja perehdyttiin lasi
museoon , j ossa tutustuttiin lasinvalmistuksessa aikoinaan käytettyihin laitteisiin
ja koneisiin sekä tehtaan vuosien saatossa tekemiin lasiesineisiin. Niitä oli van
hoista viinapulloista ja karahveista hienoihin hiottuihin laseihin sekä koriste
esineisiin ja lasimaljakoihin . Seinillä olevat valokuvat selvittivät vanhoja oloja j a
tapoja " lasibtuukissa" viime vuosisadan loppupuolelta lähtien. Lopuksi käytiin
kotimuseossa sekä tehtaan eläkeläisten pitämässä kanttiinissa hörppäämässä
kahvit tuoreen pullan kanssa sekä katseltiin eläkeläisten myyntiä varten tekemiä
erilaisia käsitöitä, joista jokunen j outui oston kautta kävijöidenkin taskuun.
Seuraava käyntikohde oli äskettäin kunnostettu Suomen Valtion keisari Alek
santeri III : lle v. 1 899 rakentama Langinkosken rannalla sijaitseva kalastusmaja.
Nyt oli oppaaksi siirtynyt Antero Palomäki, joka asiantuntevasti selosti majan
sekä siellä olevien esineiden historiaa ja niihin liittyviä tapahtumia. Alkuperäi10
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sestä esineistöstä oli osa m . m . hopeista ruokavälineistöä siirretty Presidentin lin
naan samoin kuin keisarin käyntiä varten majalle hankittu punainen pitkä mat
tokin viety pääkaupunkiin sinne saapuvien valtioiden päämiesten kauppatorille
tallattavaksi. Langinkosken kuohut eivät varmasti olleet yhtä komeat ja valkoiset
kuin aikanaan ja koskesta saatava Ahdin antikin oli huomattavasti vaatimatto
mampaa, mutta j oka tapauksessa oli majan paikka vieläkin sopiva ja rakennuksi
ne en käynnin väärtti . Majan vieraskirjaan tuli merkittyä pamaukselaisten nimi
kirjoitukset.
Tämän jälkeen alkoikin kiertoajelu retken varsinaisessa kohteessa 1 00 vuo
tiaassa Kotkassa, jota myös hyvän tuulen kaupungiksi kutsutaan. Kaupunkia
ajeltiin pitkin ja poikin oppaan koko ajan selostaessa asiantuntevasti ja mielen
kiintoisesti näkymistä ja rakennuksista, joita autollamme ohitimme. Kirkko
puiston äärelle pysäköimme automme sekä kävimme laskemassa kukkaisterveh
dyksemme Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä , jonka oli veistänytJyr
ki Sailo . Kävimme sisällä Pyhän Nikolauksen ortodoksisessa kirkossa, joka on
Kotkan vanhin v. 1 7 9 5 rakennettu rakennus . Kirkko oli restauroitu ja edelleen
seurakunnan käytössä.
Linja-automme suunnattua Meriniemeen ja siellä Sapokan laiturin äärelle jä
tettiin nelipyöräinen kulkuneuvo ja astuttiin vetten päällä kulkevaan Ahti
VI: een, joka kuljetti meitä kolmen vartin ajan Suomen lahden vesillä Kotkaa
meren puolelta ihailemaan sekä sen satama-alueeseen tutustumaan. Rannikolla
ja lähisaarissa sijaitsi myöskin teollisuuslaitoksia ja telakoita. Ilma suosi meriris
teilyä ja ilmaiseksi tarjottu olut sekä muut virvoitusjuomat menivät hyvin kau
paksi.
Retkeilyn päätyttyä siirryttiin Kotkan Klubin miellyttäviin suojiin, jossa syö
tiin maittava lounas-päivällinen. Puheenjohtaja Reino Jokilehto esitti kiitokset
retken järjestelyn sekä sen onnistumisen hyväksi runsaan työn tehneille kotkalai
sille jäsenillemme Paavo Turpeiselle ja Toivo Turtiaiselle sekä retkemme päte
välle oppaalle Antero Palomäelle . Tilaisuudessa läsnä ollut Kotkan Kauppaop
pilaitoksen rehtori Arto Hukkala ojensi seuralle kirjan " 100 vuotias Kotka" kii
tokseksi siitä , että Pamaus-Seura oli muistanut apurahoillaan hänen koulunsa
oppilaita. Samoin luovutti Toivo Turtiainen muistoksi tästä käynnistä seuralle
Volker von Bonin' in kuvateoksen " Kotka" . Puheenjohtaja esitti molemmille
kiitokset seuraa kohtaan osoitetusta ystävällisyydestä.
Klo 16 jälkeen olikin sitten aika nousta jälleen autoon ja suunnata auton nok
ka Helsinkiä kohti tyytyväisenä iloisessa Kotkassa vietettyyn päivään . Todetta
koon lopuksi, että " Etelä- Suomi" oli sunnuntaisessa lehdessään huomioinut
Pamauksen käynnin Kotkassa kolmella palstalla ja oikein valokuvan kera.

1 7 . 0 5 . 1980
Kevätretkeily suunnattiin tällä kertaa Helsingistä länteen tavoitteena Lohjan
kaupunki. Retkeläisiä varten varatun linja-auton lähtöaika oli ajomatkan lyhyy146

den vuoksi vasta klo 9 , 3 0 rautatiehallituksen edestä Rautatietorin varrella. Auto
oli täynnä, sillä 48 seuran jäsentä oli sonnustautunut mukaan retkelle. Ilmakin
oli suotuisa ja bussin ikkunasta oli mukava ihailla ohi vilahtavia keväisiä maise
mia sekä eloon herääviä vihreitä peltoja ja niittyjä . Hyvin näytti kasvu päässeen
alkuun " tasavallan isäntärenginkin" tilalla, joka ohitettiin matkan loppupuo
lella.
Lohjalla pysäköitiin Metsäliiton Teollisuus Oy: n tehdasalueelle, j ossa oli en
simmäinen tutustumiskohteemme eli k . o . yhtiön Kirkniemen tehtaat. Vastaan
ottajana yhtiön puolesta oli tekn. lisensiaatti Pehr Pott, j oka johdatti meidät ra
kennuksen ylimpään kerrokseen, johon oli katettu meitä varten kahvi- ja virvo
kepöytä. Ikkunoista oli avara näköala Lohjan järvelle sekä laajalle ympäristöön.
Lisensiaatti Pott kertoi Kirkniemen tehtaiden perustamisesta v. 1 966 sekä laa
jenta,misesta tuotannon kasvun mukana v. 1972 . Tuotanto käsitti aluksi sano
malehti- ja aikakauslehtipaperia, jota ei päällystetty. Nyttemmin on päällytä
mättömän ja päällystetyn aikakausilehtipaperin osuus tuotannosta yhtäsuuri eli
puolet kumpaakin . Vientiin menee tuotannosta n. 95 % ja vientimaita on 27 eri
puolilla maailmaa m . m . Austraaliaa myöten .
Pehr Pott kertoi myöskin Osuuskunta Metsäliiton organisaatiosta ja sen omis
tuspohjasta.
Saadun luennon jälkeen siirryttiin tehtaan puolelle, jossa nähtiin käytännös
sä , miten paperi syntyy puunrungosta valtavaksi paperirullaksi aluksi varastoon
siirrettäväksi ja myöhemmin sieltä maailmalle toimitettavaksi.
Puheenjohtajan kiitettyä isäntää vieraanvaraisuudesta ja ystävällisestä vastaan
otosta sekä kaikesta kuullusta ja nähdystä siirryttiin jälleen neljän pyörän päälle
kohteena Lohjan 1 300 luvulta peräisin oleva kirkko . Ennen kirkkoon menoa
suoritettiin kuitenkin kunnianosoitus kirkkomaalla sijaitsevalla Karjalaan jää
neiden vainajien muistopatsaalla laskien sen juurelle samalla seuran kukkavih
kon. Luvattu opastus kirkossa ei kuitenkaan toteutunut, koska olimme aikatau
lusta hiukan myöhässä ja kirkossa alkoi hautajaistilaisuus. Kerkisimme kuiten
kin pikaisesti omin avuin tutustua äskettäin restauroituun pyhättöön. Kunnos
tus oli kävijöiden mielestä suoritettu onnistuneella tavalla, uusia urkuja ei kui
tenkaan kirkkoon ollut vielä saatu , koska oli syntynyt erimielisyyttä lahjoittajan
kanssa urkujen sijaintipaikasta.
Näin olikin jo aika siirtyä lounaalle Ravintola Loheen, joka oli avoinna vain
herroille Pamauksen jäsenille, muiden asiakkaiden saadessa nauttia aamuoluen
sa alakerran baarissa. Pehr Sommar, joka ystävällisesti ja aina vieraanvaraisena
tarjosi meille lounaan olueineen, toivotti kaikki tervetulleiksi pöytiin ja myöskin
veneelle, johon seisova voileipäpöytä oli katettu . Makoisalta ruoka maistuikin j a
varmasti kaikki innolla yhtyivät puheenjohtajan sanoihin , kun hän lausui kiitok
sen sanat veli Sommarille.
Näin oli taas aika suunnata matka takaisin Helsinkiin, j onne saavuttiin hyvis
sä ajoin ja uskoisin matkaan kaikin puolin tyytyväisinä.
\
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Pamauksen kokouksissa vv. 196 1- 1980
pidetyt esitelmät
14.01 . 6 1

70-vuotisjuhlakokouksessa fil. tohtori Jouko Teperi " Viipurilaisia
taiteensuosijoita ja suurlahjoittajia halki vuosisadan" .

1 7 . 02 . 6 1

Varatuomari Heikki von Hertzen " Maapallon ympäri 102 päivässä" .

1 7 . 03 . 6 1

Kaupunginjohtaja Arno Tuurna " Taloudellinen kehitys maassam
me vuonna 1 960 " .
Toimitusjohtaja Toivo Nupponen " Pienteollisuustalojen rakentami
nen ja niiden rahoittaminen" .

2 1 . 04 . 6 1

Yli-insinööri P. Arni " Yleisradion ja television kehityksestä" .
Talousneuvos Mikko Pulkkinen ' ' Elämyksiä nykyajan Berliinissä" .

27.05.61

Konsuli Arne Åkerlund " Loviisa satama- , teollisuus- j a turistikaupunkina" .

1 5 . 09 . 6 1

Maisteri Väinö Kankkonen " Maamme keraaminen teollisuus" .

30. 1 0 . 6 1

Pääjohtaja Klaus Waris " Maamme tekeillä oleva rahauudistus" .

30. 1 1 . 6 1

Kenraaliluutnantti Lennart Oesch " Viipurin valtausoperaatio elokuussa v. 1 94 1 " .

1 9 . 0 1 .62

Ministeri Olavi Munkki "Ulkomaankaupan nykynäkymät" .
Insinööri Osmo Kiikka " Rotaryn vuoden 1 96 1 maailmankongressi
Tokiossa" .

1 6 . 02 .62

Fil. tohtori C-E . Olin " Uuden eduskunnan talouspoliittiset
tehtävät" .
Myyntipäällikkö Jukka Syrjänen " Lentoliikenreen uutuudet" esit
täen samalla Aero Oy:n filmin " Lentävä ryijy" .

1 6 . 0 3 .62

Pankinjohtaja Taisto Konttinen " Vuoden 1 962 taloudelliset näky
mät" .

2 7 . 04 . 6 2

Metsänhoitaja Arno Piltz " Karjalaisten kulttuuriohjelma" .
Varatuomari Klaus Ekholm " Työntekijäin uusi eläkelaki (TEL) " .

26 . 0 5 . 62

Kaupunginjohtaja Eino Luukkonen " Hyvinkään kaupunki" .
Kaupunginjohtaja Einari Pyykkö " Järvenpään kaupunki" .

2 1 . 09 . 62

Pankinjohtaja Osmo Toikka " Pääomapulamme" .

19. 10.62

Insinööri C - H von Hertzen " Suomen laivanrakennusteollisuus' , .
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30. 1 1 . 62

Kouluneuvos Lauri Pelkonen " Karjalan historiasta" .

18.01 .63

Yhteiskuntat. lisensiattiJuho Linnamo " Lähiajan taloudelliset näky
mät maassamme" .
Varatuomari E . R. Hartikainen " Maailman näkymät vuoden vaih
tuessa" .

1 5 .02.62

Hallitusneuvos Lauri Hervonen ' ' Yhtiöiden verotus Suomessa ja
muissa Pohjoismaissa" .

1 5 . 03 . 6 3

Kaupallinen neuvos Matti Kunnaala " Näkökohtia Suomen j a Neu
vostoliiton kaupasta" .
Taiteilija Aapo Similä " Muistikuvia Aku Korhosesta" .

1 9 . 04 . 6 3

Varatuomari Matti Mäenpää " Uusi liikevaihtoverolaki j a sen vaiku
tus maamme talouselämään" .

18 .05 .63

Kaupunginjohtaja Kauno Dahl " Valkeakosken kaupunki" .

2 0 . 09 . 6 3

Valtiot. maisteri Väinö Paavilainen ' ' Helsingin seudun j a valtakun
nan väestönkasvun ongelma" .

18. 10.63

Pankinjohtaja Tuure Junnila ' ' Nykyajan taloudelliset näkymät" .
Varatuomari Seppo Konttinen "Teollistamisrahasto Oy j a sen lai
nananto" .

30 . 1 1 . 6 3

Fil. maisteri Eino Parikka ' ' Viipurin linnanherra Posse" .

1 7 . 0 1 . 64

Varatuomari Mauno Laisaari " Itä-Suomen liikenne olot ja Saimaan
kanavan tuleva merkitys" .

2 1 .02 . 64

Pääsihteeri Aaro Laine " Olympianäkymistä v. 1 964 Tokiossa" .

2 0 . 03 . 64

Yhteiskuntat. lisensiaatti Jussi Linnamo " Alueellinen taloudellinen
kehitys ja siirtoväen sijoittuminen" .
Näyttelijä Uuno Montonen ' 'Teatteri kaskujen valossa" .

1 7 . 04 . 64

Satamajohtaja Kristian Eiro ' ' Helsingin satamien viimeaikainen ke
hitys" .
Komisario Reino Hintsa esitti kuvia " Viipurin viimeisiltä päiviltä v.
1 944" .

2 1 . 05 . 64

Pankinjohtaja Osmo Toikka ' ' Nykyinen taloudellinen tilanne" .

1 8 . 09 . 64

Maisteri Toivo Kuronen
tehtaat" .

1 6 . 1 0 . 64

Teollisuusneuvos Arvi Pappinen ' ' Valtion toimenpiteet pienteolli
suuden edistämiseksi" .
YE-eversti Niilo Riuttala ' ' Taloudellisen maanpuolustuksen nyky
näkymät" .

30. 1 1 . 64

YE-eversti Keijo J Mikola " Suomalaisten voimien ryhmitys js käyttö
talvisodassa ylipäällikön tilannekartalta arvioituna" .

" Oy Alkoholiliike Ab: n Rajamäen
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15 .01.65

Dipl. insinööri Oskar Kurki-Suonio " Viipurin Teknillisen Klubin
vaiheista vuosilta 1895- 1 965 " .
Dipl. insinööri Lauri Ståhlhammar " Kaukopuhelintekniikan viime
aikainen kehitys" .
Professori Otto-I Meurman " Muistelmia Viipurin Teknillisen Klu
bin kokouksista" .

19.02.65

Sisustusarkkitehti J . Hurme " Kisällin- ja mestarintutkintojärjestel
mä ja sen nykyinen toteuttaminen kentällä" .
Ekonomi Kauko Kovasin " Uusi liikevaihtoverolaki vuoden koke
musten valossa" . Esitelmää seurasi paneli, johon osallistuivat esitel
möitsijän lisäksi toimitusjohtajat Soini Kekki, Toivo Nupponen j a
Teuvo Sairanen sekä myyntipäällikkö Niilo Jantunen .

19.03.65

Matkailupäällikkö Mikko Nupponen " Helsinki matkailukaupunki
na' , esittäen samalla filmin " Sinisilmäinen Helsinki" .

2 3 . 04 . 6 5

Valtiot. maisteri Ahti Haukkavaara "Helsingin seutu - kehittyvä
markkinointialue' , .
Pääkonsuli Enver Samaledtin esitti filmin " Ataturk' in, Turkin vah
van miehen elämänvaiheet' , .

22 .05.65

Fil. maisteri A Immonen " Silvolan tekojärvi" .

1 7 .09.65

Varatuomari Heikki von Hertzen " Seitsemän kaupungin suunnitelma " .

1 5 . 10.65

Pankinjohtaja Kalevi Tilli "Tulevaisuuden pankki" .

30. 1 1 . 6 5

Fil. tohtori C-E Olin " Luottomarkkinoiden viimeaikainen kehitys" .

1 5 . 0 1 . 66

Professori Jouko Paakkanen " Suomen talouselämän kehitys 1 800luvulta lähtien" .

18.02.65

Varatuomari Erkki Hara "Maailmanpoliittinen katsaus" .
toimittaja E . J . Paavola " Miksi vaaliliittoja syntyy, miksi ei" .

1 8 . 03 .66

Toimitusjohtaja Aimo Salokoski "Faktoring ja leasing - uudet ra
hoitusmuodot' , .
Majuri evp Uuno Niemelä esitti kuultokuvia vanhasta Viipurista.

1 5 . 04 . 66

Maisteri A . K. Anttila " Luottotiedot ja liikeyhteyspalvelu apuna ul
komaan kaupassa" .
Ekonomi Keijo Kaskimies " Kotimaiset j alokivet, niiden saanti ja
esiintyminen" .

2 1 . 0 5 .66

Konsuli Viljo Snäll " Zachariassen-yhtymä"
Ekonomi Erkki Roiha " Reumasäätiön Heinolan reumasairaala" .

1 6 . 09 . 66

Pankinjohtaja M J A Paloheimo " KOP: n Otaniemen koulutuskes
kus" .
Valtiot. maisteri Kimmo Kara " Rahataloudellisia toteamuksia" .

1 50

2 1 . 1 0 . 66

Dipl. insinööri Eino Kajaste " Helsingin kaupungin vesilaitoksen ke
hitys ja tulevaisuuden suunnitelmat" .

30. 1 1 . 66

YE-eversti evp Matti A Aarnio " Suurvaltain asema Pohjoisella Jää
merellä" .

20 . 0 1 . 67

Yhteiskuntat.lisensiaatti Jussi Linnamo " Yhdistyneitten Kansakun
tien kehitysmaaongelma' , .

1 7 . 02 . 67

Panelikeskustelu kauppaneuvos Toivo Nupposen alustuksen " Pien
teollisuuden pysyvän tuotenäyttelyn aikaansaamiseksi Helsinkiin"
pohjalta. Keskusteluun osallistuivat kaupallinen neuvos Ma-nl Kun
naala, varatuomari E Naupert, ekonomi P Norhomaa, ekonomi
Kauko Kovasin , myyntipäällikkö Niilo Jantunen ja esitelmänpitäjä.

1 7 . 0 3 . 67

Pankinjohtaja Simo Kärävä " Nykyinen rahamarkkinatilanne" ja
pankinjohtaja Kalevi Tilli "Johtajan työn organisointi" .

2 1 . 04 . 67

Professori Otto-I Meurman " Asemakaavoituksen kehitys itsenäisyy
temme aikana" .
Maisteri Erkki Siltanen " Arvokalojen viljelynäkymiä Suomessa" .

2 0 . 0 5 .67

Varatuomari Y Riikonen " Asuntosäätiön kykyisistä j a tulevistakin
laajennussuunnitelmista Helsingin länsipuolella" .

1 5 . 09 . 67

Akateemikko Erkki Laurila " Atomivoima-asian kehitys j a nykyvaihe
Suomessa" .
Ekonomi Kauko Kovasin kertoi matkastaan Turkkiin keväällä -67 .

20. 1 0 . 67

Pankinjohtaja Tuure Junnila "Talouspolitiikkamme umpikuja j a
suoritettu devalvaatio" .

30. 1 1 . 6 7

Kunnallisneuvos Juhani Leppälä " Muistelmia ensimmäisen yksika
marisen eduskunnan ajalta ja työstä sekä maamme itsenäistymises
tä" .

1 0 . 0 1 .68

Palopäällikkö Olli Lyly " Viipurin palotoimi verrattuna Helsingin ny
kypäivän kehittyneeseen palotoimeen' ,
Kaupunginjohtaja Arno Tuuma " Maaseutumessut r. y : n toiminta
Viipurissa" .
.

1 6 .02 .68

Vuorineuvos E Tuomas-Kettunen " O nko Suomessa hyvä vaiko huo
no elää" .

1 5 .03 . 68

Pankinjohtaja Kalevi Tilli "Devalvoinnin vaikutuksesta taloudelli
siin näkymiin kuluvana vuonna" .
YE-eversti M K Stewen " Marsalkka Tuhatshevski - Punainen Na
poleon" .

1 9 . 04 . 68

Pääjohtaja Erkki Tuuli " Karjalan kysymys" .
Dipl. insinööri Roy Wickström ' ' Näkymiä kansainvälisessä teollisuu
dessa" .
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1 1 . 05 .68

Kaupunginjohtaja E Brofelt " Kouvolan kaupungin kehitys" .
Apul.kaupunginjohtaja K . Vuorinen ' ' Kouvolan j a sen ympäristö
kuntien tulevaisuuden näkymät" .

2 0 . 09 . 68

Satamajohta Kristian Eiro " Suomen satamat j a satamakäsite
yleensä" .

18. 10.68

Varatuomari Risto Piepponen " Elinkeinoverolaki - eräitä käytän
nön näkökohtia ja ajatuksia lain vaikutuksesta" .

30. 1 1 . 68

Professori Kauko Kyyrö " Elämää Viipurissa 1 00 vuotta sitten" .

1 7 . 0 1 .69

Lakit. tohtori Reino Erma " Näkökohtia elinkeinoverotuksen muutta
misesta" .
Ylilääkäri Lyderik Löfgren " Matkalla Mexikossa" .

2 1 . 03 . 69

Professori Aimo Turunen "Joensuun korkeakoulun kehittymisen
edellytykset" .
Hallitusneuvos Kalle O . Pesonen " Liikevaihtoveron uudistusnäky
miä" .

1 8 . 04 . 69

Pääjohtaja N Saarnio ' ' Nordek - suunnitelma" .

1 9 . 09 . 69

Ekonomi Erkki Veikkanen " Suomen lentoliikenteen kehitys Kataja
nokalta Seutulaan" .
Maisteri Reino Kukko kertoi filmiesityksen vanhasta Viipurista" .

1 0 . 1 0 . 69

Toimitusjohtaja Urpo M Hilska " Miksi vakuutustoiminta tarvitsee
rahastointia" .

30. 1 1 . 69

Professori Toivo Rautavaara " Elinympäristömme pilaantuminen,
sen torjunta j a suojelu" .

1 6 . 0 1 . 70

Professori Erkki Kinnunen " Neuvostoliitto kauppakumppanina" .

2 0 . 02 . 70

Kauppat. maisteri KHT Jaakko Heikkonen " Yrityksen tilinpäätök
sen ydinluvut' , .

20.03.70

Insinööri Matti Tapionlinna " Karjala-talon rakentaminen Helsin
kiin"
Kauppaneuvos Toivo Nupponen " Kölnin huonekalumessut sanoin
ja kuvin" .

1 7 . 04 . 70

Kaupunkiliiton johtaja L-O Johansson ' ' Nouseeko kunnallisveroäy
rin hinta 1970-luvulla" .

2 2 . 0 5 . 70

Kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi " Lappeenrannan synty, kehitys ja
nykyisyys" .

1 8 . 09 . 70

Ministeri Veikko Helle " Näkymiä työvoimatilanteesta maassamme" .

2 3 . 1 0. 70

Professori Erik Lönnroth " Selvänäkijä" .

30. 1 1 . 70

Pankinjohtaja Lasse Hyvärinen " Eräitä näkökohtia Suomen Pankin

1 52

rahalaitoksille antamista ohjeista, myöskin tuontikaupan osalta" .
Jalkaväenkenraali K. A . Tapola " Talvisotaan liittyviä ajatuksia" .
1 5 .0 1 . 71

Pankinjohtaja Simo Kärävä " Yritystoiminnan muuttuvat ehdot" .

1 9 . 02 . 7 1

Varatuomari Rainer Veisterä "Aiheuttiko kilpajuoksu nikkelistä j at
kosodan" .

19.03 . 7 1

Varatuomari Simo Härkönen " Karjala-talon rakennushankkeen ny
kyvaiheet' ' .
Filmiesitys Karjalaisten suurjuhlasta eli " Sie j a mie" .

1 6 . 04 . 7 1

Valtiot. tohtori Oiva Laaksonen " Osallistuvan johtamisen ongel.
mla " .
Osastopäällikkö Rauol Jokilehto filmiesitys Aeron " USA : n lento
reitti" .

1 5 .05 . 7 1

Kaupunginjohtaja Teemu Hiltunen " Lahden kaupungin karjalaiset
yrittäjät" .
Konsuli Gerdt Starckjohann " Oy Starckjohann Ab : n liiketoiminta" .
Fil. lisensiaatti Aarre Hemming " Lahden Musiikkiopisto" .
Varatuomari Juhani Kurki-Suonio " Lahden kaupungin nykyiset j a
tulevat ongelmat" .

1 7 . 09 . 7 1

Kansanedustaja Raimo Ilaskivi " Budjetti saatiin - entäs kokonais
ratkaisu? " .

1 5 . 10 . 7 1

Pääjohtaja Urho Kähönen " Karjala-talohankkeen edistyminen" .
Ekonomi Kauko Kovasin sanoin j a kuvin ' 'Turistina kahdella saarel
la: Rhodos ja Madeira" .

30. 1 1 . 7 1

Kenraalimajuri Kai Savonjousi "Jatkosodan katkerat viivytystaiste
lut" .

2 1 .0 1 . 72

Pankinjohtaja Erik Stadigh " Nykytilanne valuuttamarkkinoilla" .
Filmiesitys " Suomen YK-joukot Kyproksella v. 1964, jonka oli ku
vannut Reino Tenkanen ja selostanut Paavo Louetkari.
1 8 . 02 . 72 Johtaja Eino 1 Leino ' ' Vähittäiskaupan rakennemuutokset j a myymä
läkuolema' , .
1 7 . 03 . 72

Toimitusjohtaja Lauri Reunala " Rakennustuotannon lähiajan näky
mät" .
Ekonomi Hannu Toivola sanoin j a kuvin ' ' Näkymiä kauko-idästä" .

2 1 . 04 . 72

Toimitusjohtaja, kauppat. maisteri Pertti Tuomala "Teollisuuden
rahoitus Teollistamisrahasto Oy: n näkökulmasta" .

2 6 . 05 . 72

Luutnantti N. Kurkivaara " Nykyaikainen ammuntakoulutus meri
voimissa asepalvelusta suorittaville" sanoin ja kuvin.

1 5 . 09 . 72

Osastopäällikkö Keijo Räikkönen " EEC" .
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20. 10.72

Liikennesuunnittelija O . Nevalainen " Metron nykyinen rakennus
vaihe ja toteuttamisaikataulu" .
Pankinjohtaja Kalevi Tilli " Raha- ja taloudellinen tilanne Suomessa
ja EEC-näkymät Pohjoismaissa" .

30. 1 1 . 72

Fil. tohtori Sven Hirn " Palotorjunta Viipurissa 1800-luvulla" .

1 9 . 0 1 . 73

Ekonomi Ahti Vuorensola " Ihmissuhteista liike-elämässä" .

1 6 . 02 . 7 3

Pankinjohtaja Ahti Hirvonen " Mitä ATK tarjoaa liike-elämälle" .

1 6 . 03 . 73

Toimitusjohtaja, varatuomari Pentti Somerto ' ' Näkymiä työmarkki
narintamalta' , .

24 . 03 . 7 3

Maat. j a metsät . kanditaatti Harry Dahlström ' ' Luonnonsuojelu j a
teollisuus" .

1 9 . 05 . 7 3

Insinööri R. Turunen " Oy Wärtsilä Ab : n Tammisaaren Posliini" .
Teollisuusneuvos Pehr Sommar ja isännöitsijä T. Lindström "Oy
Tammet A b : n toiminta ja tuotanto" .

2 1 . 09 . 7 3

Professori Toivo Rautavaara " Metsän syyslahjat" .

2 6 . 1 0 . 7 3 Johtaja B . O . Johansson ' ' EEC ' .
Varatuomari Risto Piepponen " Uusi kirj anpitolaki" .
30. 1 1 . 7 3

Valtiovarainministeri Johannes Virolainen ' ' Näkymiä taloudellisesta
tilanteesta" .
Pankinjohtaja Kalevi Tilli " Suomen puolustusvalmius ja sen edelly
tykset" .

1 0 . 0 1 . 74

Valtiot. lisensiaatti Asko Puumalainen ' ' Valtion teollisen liiketoi
minnan asema maamme talouselämässä" .

1 5 . 02 . 74

DipLinsinööri Matti Tikka " Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn ta
voitteet ja kustannukset" .

1 5 . 03 . 74 Johtaja Leo Sederlöf " Kansainvälinen öljydietti" .
1 9 . 04 . 74

Apul .johtaja Ari Valjakka " Yrityskuvan muodostuminen yhteiskunnassa" .

2 5 . 0 5 . 74

Toimitusjohtaja Lauri Lehmus " Wihuri-Yhtymä Oy: n Teijon Teh
taat ja sen vaiheet" .

2 0 . 09 . 74

Puheenjohtaja Harri Holkeri ' 'Talouspoliittisia näkymiä" .

1 8 . 1 0 . 74

Yli-insinööri Erkki Lampen ' ' Rationalisoinnin juhlavuosi" .

30. 1 1 . 74

Kentaaliluutnantti Ermel Kanninen ' 'Talvisodan syiden arviointia" .

17.01.75

Professori Vilho Suomi " Aleksis Kivi" .

2 1 .02.75
2 1.03.75

Pankinjohtaja Kalevi Tilli ' ' Vuoden 1 974 taloudellinen perintö " .
Maisteri Matti Lakio ' ' Viipurin taloudellisen historian tallettaminen " .
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1 8 . 04 . 7 5

Dipl. insinööri Veikko Tolvanen " Suomen maaliteollisuus" esittäen
samalla filmin ' 'Teräsrakenteiden nykyaikainen suojamaalaus' , .

3 1 .05.75

Kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi " Lappeentannan kaupungin ajan
kohtaisia ongelmia" .

1 9 . 09 . 7 5

Varatuomari Tapani Kahri " Sosiaalilainsäädäntö " .

17. 10.75

Ekonomi K . J . Tuuma " Suomen kauppamerenkulun nykynäky
mät" esittäen samalla filmin Finnlines Ltd: n m / s Finncarrier' ista.

30. 1 1 . 7 5

Kenraaliluutnantti Paavo Junttila " Suomi Pohjois-Euroopan sotilas
poliittisessa kentässä" .

1 6 . 0 1 . 76

Pankinjohtaja Kalevi Tilli " Vuoden 1975 taloudellinen perintö " .

2 0 . 02 . 76

Ekonomi Raimo Rousku " Nykyinen liikevaihtoverojärjestelmämme
ja sen uudistamistarve" .

1 9 . 0 3 . 76

Kaupallinen neuvos Matti Kunnaala " Idänkaupan nykyisiä näky
miä" .

2 3 . 04 . 76

Varatuomari Risto Piepponen " Mitä EVA on" .

24 . 0 5 . 76

Konsuli Eero Helkama " Helkama-Yhtymä" .
Kaupungininsinööri Werner Langhof " Hangon kaupungin synty,
nykyisyys ja tulevaisuus" .

30.09 . 76

Päätoimittaja Jyrki Haikonen " Sanomalehdistö ja sen tehtävät
muuttuvassa yhteiskunnassa" .

1 5 . 1 0 . 76

Toimitusjohtaja Lauri Reunala " Rakennusvienti" .

30. 1 1 . 76

Kansliapäällikkö , kenraaliluutnantti Kai Sarmanne "Toisen maan
puolustuskomitean mietintö " .

2 1 . 0 1 . 77

Kaupunginjohtaja Pentti Pusa " Helsingin kunnallispoliittiset näky
mät alkaneena valtuuston 4-vuotiskautena" .

1 8 . 02 . 7 7

Ekonomi Eero Stenman " Liikeverotus" .

18.03.77

Osastopäällikkö , varatuomari Juhani Salonius "Työmarkkinatilanne " .

1 5 . 04 . 77

Pankinjohtaja Aarto Heinonen " Luottomarkkinat" .

2 1 . 0 5 . 77

Teollisuusneuvos Martti Kemppi " Kemppi Oy" .

16.09.77

Suurlähettiläs Kaarlo Mäkelä " Suomen ulkomaisten edustustojen
tehtävistä maamme vientikaupan edistäjinä" .

2 1 . 10.77

Valtiot. tohtori Jukka Tarkka " Sotasyyllisyyden politiikkaa, juridiik
kaa ja moraalia" .
Varatuomari Timo Kivi-Koskinen " Viipurin kauppakamarin vai
heista vv. 1 9 1 8- 1 94 5 " .
Pankinjohtaja Kalevi Tilli ' ' Maanpuolustus - yhteinen asiamme" .

30. 1 1 . 77
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20. 0 1 . 78

Apul. päällikkö Reino Hintsa " Viipurin museohanke, mitä on saatu
aikaan ja mihin vielä pyritään" .
Liikennetarkastaja Erkki Tarvonen " Viipurin kaupungin historian
julkaiseminen ja sen nykyvaihe" .

1 7 . 02 . 78

Pankinjohtaja Simo Kärävä " Muuttuva pankkitoiminta" .

1 7 .03 . 78 Juhani Olkku Ph.D " Uudet elintarvikkeet maailmassa" .
2 1 . 04 . 78

Valtiot.maister Viljo Terho " Yksityisyritteliäisyyden asema Suomes
sa.

2 0 . 0 5 . 78

Ekonomi Hannu Myllynen ' ' Ydinvoima Suomen voimataloudessa' , .

1 5 . 09 . 78

Konsuli Eero Helkama "Toisinajattelevan mietteistä" .

20. 1 0 . 7 8

Toimitusjohtaja, varatuomari Pentti Somerto " Ajankohtaista työmarkkinoilta' , .

30. 1 1 . 78

Kenraalimajuri Lauri Koho " Kokemuksiani palvellessani YK: ssa" .

1 9 . 0 1 . 79

Varatuomari Antti Maijala "Uuden osakeyhtiölain sisällöstä" .

1 6 . 02 . 79

Eversti O . R. Bäckman " Henkilökuvia Suomen Marsalkka Mannerheim' istä" .

1 6 . 03 . 79 Johtaja, varatuomari Heikki Konkola " Valmistautuminen YT-Iain
voimaantuloon" .
2 0 . 04 . 79

Tiedotuspäällikkö Jyrki Vesikansa " Maamme taloudellinen kehitys
vaalitulosten valossa" .

2 0 . 0 5 . 79

Antero Palomäki " Kotka - hyvän tuulen kaupunki" , joka käytän
nössä todettiin sekä maalta tttä mereltä käsin .

2 1 . 09 . 79

Dipl. insinööri Jyri Järvenkylä " Suomen muoviteollisuus" .

1 9 . 1 0 . 79

Kauppat. lisensiaatti Olavi Salmi "Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpää
tös" .

30. 1 1 . 79

Eversti Seppo Räisänen ' ' Kokonaispuolustuksen kehittäminen" .

1 9 . 0 1 . 80

Pääjohtaja Erkki Tuuli " Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä" .

1 5 . 02 . 80

Toimistopäällikkö Erkki Mäentakanen " Kansainvälinen tilanne ja
Suomen ulkopolitiikka" .

2 1 .03 . 80

Kauppat. maisteri Juhani Kauhanen " Alkoholitalous Suomen elin
keinoelämässä" .

1 8 . 04 . 80

Varatuomari Juhani Salonius "Työmarkkinatilanne" .

1 7 . 0 5 . 80

Tekn. lisensiaatti Pehr Pott " Metsäliiton Teollisuus Oy j a sen Kirk
niemen Tehtaat" .

1 9 . 09 . 90

Valtiot. maisteri Olli Vainio " Pankkitekniikan näkymät 1 980luvulla" .

1 56

1 7 . 1 0 . 80

Kelloseppä Erik Elfström " Viipurin kellotorni j a kaupungin muut
julkiset kellot" .

30. 1 1 . 80

Vuorineuvos Veikko Vainio " Metsätalouden ja metsäteollisuuden
näkymistä" .

Wiipurin Sanomat jouluk. 2 . pnä 1900:
" Pamauksen vuosikokouksessa vuosipäivänään eilen illalla luettiin vuosikerto
mus ja tilikertomus sekä myönnettiin johtokunnalle tilivapaus. Johtokunnan jä
seniksi valittiin hrat ] . Häkli, ] . Lallukka, ] . A. Lyly, A. Isaksson ja V. Porthan,
varajäseniksi hrat A. Haapio, M . Pietinen . Tilintarkastajiksi valittiin hrat K. Su
tinen ja E. Roiha, huvitoimikuntaan hrat V. Friksi , Y. Björklund, K. A. Tenhu
nen , A. Haapio , P. Sergejeff, E. Roiha, K. Sutinen ja A. Isaksson . 1 0 : nnen vuo
sipäivänsä johdosta vietti seura kokoustaan erityisellä juhlallisuudella. "

Helsingin Sanomat 2 8 . 1 1 . 1 9 1 1 :
" Kauppaneuvos Juho Lallukan muotokuva paljastettiin viime lauantai-iltana
Wiipurin kansallisklubilla.
Kuten muistettaneen, päätti Pamaus-seura aikoinaan ikuistaa kunniapuheen
j ohtajansa, kauppaneuvos Juho Lallukan piirteet ja annettiin hänen muotoku
vansa taiteilija Eero Järnefeltin tehtäväksi.
Puheen kunniavieraalle piti kauppias W. Otsakorpi. Puheen aikana pudotet
tiin peite. Puheen lopussa kajahutettiin " eläköön" - huuto kunniavieraalle. Tä
män jälkeen luettiin taiteilija E . Järnefeltin kirj e , jossa hän ilmoitti olevansa es
tetty tulemasta paljastustilaisuuteen. - Taiteilijalle kohotettiin myöskin elä
köön- huuto. Maisteri Erkki Kivijärvi luki sepittämänsä pirteän ja sattuvan melo
draaman . Kunnianosoituksista kiitti ja puheisiin vastasi kauppaneuvos Lallukka.
Herra Seppänen esitti sepittämänsä hauskan tunon . "
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Eero Järnefelt: Juho Lallukka

M. Kuntola.' W. Porthan

Eero Snellman: Wtlliam Otsakorpi

Emtl Rautala: M. A . Wtlska
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Pamaus- Seuran omistamat taideteokset

Etelä-Karjalan Museossa, Lappeenranta, så'ilytettynå'
Anni Löppönen-Kauhanen: Karjalainen kyläsoittaja (v. 1901)
Pekka Halonen: Maisema (v. 1 909)
Elias Muukka: Maisema Lemiltä (v. 1 9 1 1 )
Eero Järnefelt: Juho Lallukan muotokuva (v. 1 9 1 1 )
Eero Snellman: William Otsakorven muotokuva ( v . 1923)
Ilmari Soikkanen : Sisäkuva Olavinlinnasta (v. 1 926)
Väinö Rautio: Viipurin linna (v. 1 9 3 5 )
Aaro Karimo : Luonnos Kumpujen Yöstä

M. Kuntola: W. Porthanin muotokuva (v. 1 9 1 5 )
Emil Rautala: M . A . Wilskan muotokuva ( v . 194 1 )
Eeva Cederström : Arno Tuuman muotokuva (v. 1 954)
Onni Mansnerus: Eemil Tannisen muotokuva (v. 1 94 5 )
V . Sirkiä: Vanha kiltatupa, Luostarinkatu 8 , Viipuri ( v . 1 943)
Artturi Heleniuksen muotokuva, pronssivalu (v. 1 9 5 7 )

Karjalataloon, Helsinki sijoitettuna
Juha Markku Korhonen: Suomen perustuslaki (v. 1 978)

Lappeenrantaan säilytetyt taideteokset ovat vakuutetut yhteisarvoltaan mk
3 5 0 . 000,- palon, murron, ryöstön sekä vesivahingon varalta.
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Pamaus-Seuran johtokunta

v.

1968 .

Kuvassa vasemmalta Teuvo Sairanen, Simo Kärävä, varajäsen Reino Olkku, Toivo Nupponen, Ar
no Tuurna, Kauko Kovasin, NizJo jantunen ja Reino jokzJehto. Kuvasta puuttuvat Kalevi Tillija
NizJo Hilke.

Pamaus-Seuran johtokunta

v.

197 1 .

Kuvassa vasemmalta Toivo Nupponen, Kalevi TzJli, Kauko Kovasin, Arno Tuurna, Lyderik Löi
gren, Reino jokzJehto, Pentti Pusa, Niilo jantunen ja varajäsen Matti Holopainen. Kuvasta puut
tuu Teuvo Sairanen.

Pamaus-Seuran johtokunta v. 1980
Kuvassa vasemmalta Ohto Uotinen, Pehr Sommar, varajäsen Matti Olkku, Kauko Kovasin, varajä
sen Kauko Himanen, Reino jokzJehto, Pentti Pusa, Kalevi Tillija A hti Vuorensola. Kuvasta puut
tuvat Lydenk Löfgren ja juhani Olkku.
1 60

Pamaus-Seuran Kunniajäsenet
1961- 1980

Kunniapuheenjohtaja
Kaupunginjohtaja Amo Tuuma v. 1972- ( t 1 976)
Kunniajäsenet
Talousneuvos August Honkanen v. 1 966- ( t 1973)
Dipl .insinööri Antti Kiikka vv. 1 966- (t 1972)
Konsuli Peter Starckjohann v. 1968- ( t 1973)
Kauppaneuvos Toivo Nupponen v. 1 972- ( t 1978)

Pamaus-Seuran toimihenkilöt
1961- 1980

Puheenjohtajat
Kaupunginjohtaja Amo Tuuma vv. 1 950- 1972
Johtaja Reino Jokilehto vuodesta 1973 alkaen ja edelleen
Varapuheenjohtajat
Talousneuvos August Honkanen vv. 1 960- 1 962
Varatuomari E. R. Hartikainen vv. 1 963 - 1 964
Pankinjohtaja Kalevi Tilli vuodesta 1 965 alkaen ja edelleen
Taloudenhoitajat
Kauppaneuvos Toivo Nupponen vv. 1 948- 197 1
Ekonomi Ohto Uotinen vv. 1 972- 1 974
Ekonomi Kauko Kovasin vuodesta 1975 alkaen ja edelleen
Sihteeri
Ekonomi Kauko Kovasin vuodesta 1956 alkaen ja edelleen
Kerhomestarit
Vakuutusjohtaja Lauri Haaksi vv . 1 96 1 - 1964
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen vv . 1 965- 1 974
Isännöitsijä Matti Holopainen vv . 1975-1977
Ekonomi Ahti Vuorensola vuodesta 1978 alkaen ja edelleen
II
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Pamauksen johtokunnat
1961- 1980

1961 - 1962

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Talousneuvos August Honkanen
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Vakuutusjohtaja Lauri Haaksi
Varatuomari E. R. Hartikainen
Toimitusjohtaja Lauri Konttinen
Professori Lyderik Löfgren
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
1963

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Varatuomari E . R. Hartikainen
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Vakuutusjohtaja Lauri Haaksi
Toimitusjohtaja Lauri Konttinen
Professori Lyderik Löfgren
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
1964

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Varatuomari E. R. Hartikainen
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Vakuutusjohtaja Lauri Haaksi
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
1965- 1967

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
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Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Toimitusjohtaja Reipas Lepistö
Kauppaneuvos Niilo Hilke

1968

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Kauppaneuvos Niilo Hilke
Pankinjohtaja Simo Kärävä
1969- 1970

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Pankinjohtaja Simo Kärävä
Professori Lyderik Löfgren
1971

Kaupunginjohtaja Amo Tuuma
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Kauppaneuvos Toivo Nupponen
Ekonomi Kauko Kovasin
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
Professori Lyderik Löfgren
Kaupunginjohtaja Pentti Pusa

1972

Kaupunginjohtaja Arno Tuurna
Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Ekonomi Kauko Kovasin
Ekonomi Ohto Uotinen
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Professori Lyderik Löfgren
Toimitusjohtaja Teuvo Sairanen
Kaupunginjohtaja Pentti Pusa

1973-1974

Toimitusjohtaja Reino Jokilehto
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Ekonomi Kauko Kovasin
Ekonomi Ohto Uotinen
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen
Professori Lyderik Löfgren
Kaupunginjohtaja Pentti Pusa
Teollisuusneuvos Pehr Sommar
Insännöitsijä Matti Holopainen

1975- 1977

Johtaja Reino Jokilehto
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Ekonomi Kauko Kovasin
Ekonomi Ohto Uotinen
Isännöitsijä Matti Holopainen
Professori Lyderik Löfren
Kaupunginjohtaja Pentti Pusa
Teollisuusneuvos Pehr Sommar
Ekonomi Ahti Vuorensola

1978-1980

Johtaja Reino Jokilehto
Pankinjohtaja Kalevi Tilli
Ekonomi Kauko Kovasin
Ekonomi Ahti Vuorensola
Professori Lyderik Löfgren
Kaupunginjohtaja Pentti Pusa
Teollisuusneuvos Pehr Sommar
Ekonomi Ohto Uotinen
Juhani Okku Ph. D.

Pamauksen johtokunnan varajäsenet
vv. 1961- 1980
Päätoimittaja Jori Ilanko vv. 1961-1963 j a
vv. 1965- 1966, pankinjohtaja Eino Peltola
v. 1 96 1 , johtaja Leo Leivo vv. 196 1-, kaup
paneuvos Niilo Hilke vv. 1963- 1964 , pro
fessori Lyderik Löfgren vv. 1964- 1968,
kauppaneuvos Reino Olkku vv . 1967-1978,
myyntijohtaja Matti Holopainen vv . 19681972, ekonomi Ahti Vuorensola vv . 19731974, toimitusjohtaja Kauko Himanen vv.
1975-, toimitusjohtaja Teemu Kunnas v.
1979, johtaja Matti Olkku 1980- .

Seuran stipenditoimikunnan jäsenet
vv. 1961- 1 980
Kauppaneuvos Juho Heitto vv. 1961- 1966,
dipl. insinööri Antti Kiikka vv . 1961- 1969,
leipurimestari Alfred Pursiainen vv . 19611 96 5 , talousneuvos Mikko Pulkkinen vv.
1%1-1969, professori Lyderik Löfgren vv.
1966- 1980, pankinjohtaja Simo Kärävä vv .
1967-1970, dipl. insinööri Matti Peltola vv.
1970-1972, pankkivirkailija Aarne Partanen
vv. 1970- 1977, toimitusjohtaja Uuno Ko
lehmainen 1971-, dipl.insinööri Oskar
Kurki-Suoni vv. 1 973-, pääjohtaja Timo
Kivi-Koskinen vv. 1978- 1979, myyntijohta
ja Matti Kantola vv. 1980- .

Pamauksen ttfintarkastajat
vv. 1961 - 1 980
Varsinaiset: kauppat. lisensiaatti Olavi Salmi
vv. 1 96 1 - 1 968 ja 1978-, taksoitussihteeri
Toivo Uimonen vv. 196 1- 1977, talousneu
vos Mikko Pulkkinen vv. 1969- 1974, kaup
pat. maisteri Eino Aarne vv. 1975- 1980.
Varatilintarkastajat: majuri evp. Uuno Nie
melä vv. 196 1 - 1978, konttoripäällikkö Soini
Kekki vv. 1971-1973, ekonomi Erkki Veik
kanen vv . 1972-1974, pääkonsuli Enver Sa
maledtin vv. 1975-, pankinjohtaja Eero
Ehrnrooth vv. 1979- .
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Teollisuuden- ja liikkeenharj oittajain Seura
PAMAUS r.y: säännöt
( Hyväksytty seuran vuoden 1 9 5 1 helmikuun varsinaisessa kokouksessa j a vahvis
tettu saman vuoden huhtikuun kuukausikokouksessa)

1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimite
tään seuraksi, nimi on Teollisuuden ja Liik
keenharjoittajain Seura Pamaus L y . Seuran
tarkoituksena on yhteenliittää karjalaisen
teollisuuden- ja liike-elämän edistämistä ja
yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöi
tä.
Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä
kokouksia, retkeilyjä , juhlia, illanvienoja se
kä esitelmä- ja muita samantapaisia tilaisuuk
sIa.
�ura voi ottaa vastaan testamentteja ja
lahjoituksia tarkoitusperiensä tukemiseksi,
perustaa ja hoitaa rahastoja sekä pitää yllä
kerhoravintolaa. Tarvittaessa seura hankkii
toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Seura on perustettu tammikuun 1 3 . päivä
nä 1 89 1 Viipurissa.

2 §
Seuran vuosi- tai elinkautiseksi jäseneksi
voi päästä jokainen seuran tarkoituksia har
rastava, kansalaisluottamusta nauttiva Suo
men kansalainen, jota kaksi seuran jäsentä on
suositellut johtokunnalle, jonka seuran joh
tokunta jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu
noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksa
maan marraskuun kokouksen määräämät liit
tymis- ja jäsenmaksut.
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3 §
Seuran lainmukaisena hallituksena on joh
tokunta, johon kuuluu marraskuun kokouk
sessa 9 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua
varsinaista jäsentä sekä korkeintaan kolme
vuosittain eroavaa varajäsentä. Varsinaisista
jäsenistä eroaa vuosittain kolme, aluksi arval
la ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa
oleva voidaan valita uudelleen .
Johtokunta o n päätösvaltainen vähintään
kuuden jäsenen läsnäollessa.
Johtokunnan puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja ovat samalla seuran puheen
johtaja ja varapuheenjohtaja.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja varmentaa sen talou
denhoitaja tai sihteeri.
Johtokunta voi kuitenkin valtuuttaa pank
kiasioissa taloudenhoitajan yksin kirjoitta
maan yhdistyksen nimen.

4 §
Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
a) valita vuosittain keskuudestaan puheen
johtaja ja varapuheenjohtaja sekä keskuu
destaan tai seuran jäsenistä taloudenhoita
ja, sihteeri, kerhomestari ja mahdolliset
muut tarvittavat virkailijat sekä määrätä
näistä toimista suoritettavat palkkiot;
b) valmistaa seuran kokouksissa käsiteltävät
asiat;
c) vuosittain laatia kertomus seuran ja rahas
tojen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta
edelliseltä vuodelta sekä ehdotus. seuraa
van vuoden tulo- ja menoarvioksi;
d) kutsua seuran jäsenet kokouksiin;
e) pitää luetteloa seuran jäsenistä;
f) tehdä seuran varsinaiselle kokoukselle eh
dotukset kunniajäsenten valitsemisesta.
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5 §
Varsinaisia kokouksia seura pitää helmi- ja
marraskuussa, sekä muita kokouksia johto
kunnan harkinnan tai seuran päätösten mu
kaan.
Helmikuun kokouksessa käsiteltävät asiat:
a) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja
pöytäkirjantarkastajien valitseminen;
b )johtokunnan laatima vuosikertomus, seu
ran ja rahastojen tilinpäätökset sekä tilin
tarkastajain lausunnot;
c) tilinpäätösten vahvistaminen ;
d) vastuuvapauden myöntäminen johtokun
nalle;
e) muut johtokunnan esittämät asiat.

Marraskuun kokouksessa
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih
teeri ja pöytäkirjan tarkastajat;
b) valitaan varsinaiset jäsenet johtokun
taan erovuorossa olevien sijaan sekä varajä
senet;
c) valitaan jäsenet tarvittaviin toimikun
tiin;
d) määrätään tilintarkastajien palkkio;
e) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan
vuoden tilejä ;
f) määrätään seuraavan vuoden liittymis
sekä vuosi- ja elinkautisten jäsenten mak
sut sekä näiden maksujen perimisaika;
g) vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja
menoarvlO;
h) käsitellään muut johtokunnan esittämät
asiat.

Jäsenen, joka haluaa tehdä varsinaiselle ko
koukselle ehdotuksia, on tehtävä se kirjalli
sesti johtokunnalle helmikuun kokousta var
ten viimeistään edellisen tammikuun aikana
ja marraskuun kokousta varten viimeistään
edellisen lokakuun aikana.
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6§
Seuran j a sen hoidossa olevien rahastojen
tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne
seuraavan vuoden tammikuun kuluessa jätet
tävä valittujen tilintarkastajien tarkastetta
vaksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit
lausuntoineen johtokunnalle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §
Seuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille
kirjallisesti tai sanomalehti-ilmoituksella joh
tokunnan määräämässä lehdessä viimeistään
kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa
on otettava huomioon yhdistyslain 14 § : n
määräykset. Muut tiedonannot toimitetaan
jäsenille samalla tavalla.
Varsinaisista samoinkuin sääntöjen muut
tamista tai seuran purkamista koskevista ko
kouksista ilmoitetaan jäsenille samalla tavalla
kuitenkin 14 päivää ennen kokousta.

8 §
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa kahtena
perättäisenä vuotena suorittamatta, erotetaan
seurasta.
Jäsentä, joka aiheuttaa seurassa häiriötä tai
riitaa tai joka toiminnallaan herättää yleistä
pahennusta, varoitettakoon kirjallisesti tai
hänet erotettakoon seurasta. Asian päättää
johtokunta.

9 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai
seuran purkamiseta on tehtävä kahdessa, vä
hintään kuukauden väliajalla pidettävässä ko
kouksessa, joista ainakin toisen pitää olla var175

sinainen kokous. Tällaiseen päätökseen ollak
'
seen pätevä vaaditaan kuitenkin vähintään
3 / 4 kokouksessa äänestykseen osallistuneiden
äänistä.
Jos tehdään päätös seuran purkamisesta,
lankeavat sen jäljelle jääneet varat Viipurin
Taloudelliselle Korkeakouluseuralle, ja, jos
sitä ei silloin ole, Keskuskauppakamarille säi
lytettäväksi erillisenä stipendirahastona itä
suomalaisia teollisuus- ja liikemiehiä tai näil
le aloille aikovia korkeakoulun ja kauppa
oppilaitosten oppilaita varten .

10 §
Muussa suhteessa noudatetaan vOimassa
olevan yhdistyslain säännöksiä.
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