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ESIPUHE
Pamaus-Seuran syyskokous päätti 30. marraskuuta 2014 teettää Seuran 125-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi kattavan historiateoksen. Hanketta suunnittelemaan ja ohjaamaan
perustettiin historiatoimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Olli Joensuu ja jäseninä
Pertti Araviita, Risto Manninen, Timo Pellikka ja Pekka Pinomaa. Varsinainen tutkimus- ja
kirjoitustyö annettiin tunnetun alan yrityksen
Oy Spiritus Historiae Ab:n tehtäväksi, jossa
Seppo Tamminen suoritti vaativan tehtävän.
Tavoitteena oli saattaa työ valmiiksi keväällä
2016 ja esitellä tulokset Pamauksen syyskuun
kokouksessa pidettävässä historiaseminaarissa
ja samana päivänä järjestettävässä lehdistötilaisuudessa. Työ edistyi suunnitellun aikataulun
mukaisesti ja Seppo Tamminen kävi kertomassa johtokunnalle kiinnostavista tapahtumista,
joita tuli päivänvaloon tutkimuksen edistyessä. Samoin Olli Joensuu raportoi johtokuntaa
matkan varrella työn edistymisestä.
Historiateoksen tarkoituksena ei ole pelkästään käsitellä Pamaus-Seuran tapahtumia
kuluneiden 125 vuoden ajalta, vaan tuoda esille kuva Pamauksen suhteista ja vaikutuksesta
teollisuuteen, liike-elämään, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Varsinkaan vanhassa
Viipurissa ei tapahtunut mitään merkittävää,
ettei Pamaus-Seuralla tai sen jäsenillä olisi ol-

lut osuutta asiaan. Pamauksen vaikutusvaltaa ja
sen käyttämistä korosti myös Karjalan Liiton
puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström
juhlapuheessaan Pamauksen 125-vuotisjuhlissa tammikuussa 2016. Seuran toimintaympäristö ja vaikuttamismahdollisuudet ovat
tietenkin erilaisia Helsingissä kuin kotikaupungissaan Viipurissa. Kuitenkin Seuran 750
jäsentä ja neljän miljoonan euron varallisuus
antavat Pamaukselle valtavasti toimintaedellytyksiä ja vaikutusvaltaa. Lisäksi Seuran jäsenmäärä on kasvu-uralla, joten saamme joka vuosi nuoria, eteenpäin pyrkiviä miehiä jäseniksi,
jotka tuovat uusia ideoita ja varmistavat myös
Seuran tulevaisuuden.
Pamaus-Seurasta on aikaisemminkin kirjoitettu historiateoksia, viimeksi 15 vuotta sitten.
Näissä on käsitelty pääasiassa Seuran tapahtumia. Seuran täyttäessä 120 vuotta julkaistiin Pertti Araviidan kokoama haastatteluteos
Pamauksen Poikia. Kirja antaa mainion kuvan
Pamauksen jäsenistä, sillä teoksessa on 31 Pamaus-veljen haastattelu. Samalla on saatu hyvä
kuva siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä
sijoittumisesta uusiin oloihin ja viipurilaisen
liikemiesperinteen siirtymisestä jälkipolville.
Kiitän Pamauksen historiatoimikuntaa ja
erikoisesti Seppo Tammista syventymisestä 125 vuoden tapahtumiin ja usein hajallaan
7

olleiden tietolähteiden etsimiseen ja hyödyntämiseen kirjan teossa. Historiateos antaa
erinomaisen kuvan suomalaisen liike-elämän
ja yhteiskunnan kehittymisestä kuluneina vuosikymmeninä. Samalla saamme myös kuvan
siitä, miten Pamaus-Seura on ollut osallisena
koko Suomen kehityksessä alkaen Viipurista
13. tammikuuta 1891. Toivotan antoisia lu-
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kuhetkiä kaikille Pamauksen historiateoksesta
kiinnostuneille.
Helsinki 1.5.2016
Kalevi Luukkainen

Talousneuvos
Pamaus-Seuran puheenjohtaja

LUKIJALLE
Mahtoiko valtaneuvos Knut Posse arvata mitä
tuli tehdyksi, kun hän perimätiedon mukaan
aikaansai Viipurin pamauksen vuonna 1495.
Sen hetken tarve oli tietysti karkottaa venäläiset pois Viipuria uhkaamasta, mutta samalla hän synnytti legendan, joka elää yhä yli 500
vuotta myöhemmin. Yksi legendan ylläpitäjistä
on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura
Pamaus, joka vuoden 2016 alussa täytti kunnioitettavat 125 vuotta.
Pamauksen historia liittyy niin vahvasti
Viipuriin ja Karjalaan, että kirjoittajalla ei satakuntalaisena ollut ennakkoon mitään tietoa
Seurasta. Sen kuitenkin oppi nopeasti, että
Pamaus on Seura isolla S:llä. Pamauksen historian kirjoittaminen oli kaikin puolin hieno
kokemus, sillä sen aikana pääsin perehtymään
Viipurin historiaan. Viipuri ei ollut mikä tahansa suomalainen kaupunki, se oli jotain ihan
muuta. Toivottavasti tämä tulee esille kirjan
sivuilta. Luonnollisesti se suuri tragedia, Viipurin menetys, tuli tutkimuksen aikana myös
hyvin konkreettisesti vastaan.
Kirja tarkastelee ensisijaisesti Pamauksen
historiaa, sen muuttumista paikallisesta poliittisesta yhdistyksestä ensin liiketaloudelliseksi
”herrakerhoksi” ja sotien jälkeen karjalaisten,
pääasiassa liike-elämässä vaikuttavien miesten
yhdistykseksi. Kirjan alku on kuitenkin pyhi-

tetty Viipurin historialle, jotta lukijalle tulisivat
Pamauksen synnyn taustat selviksi. Tietysti Viipuri kulkee mukana läpi koko teoksen. Kirjassa
esitellään myös koko joukko Seurassa vaikuttaneita henkilöitä, kuten Juho Lallukka ja Arno
Tuurna, joihin molempiin Pamaus henkilöityi
omana aikanaan hyvin voimakkaasti.

Tutkimustyössä on käytetty pääasiassa Pamauksen arkistoa, myös Viipurin kaudelta, jonka pitkään uskottiin tuhoutuneen evakuointimatkalla. Jonkin verran pöytäkirjoja kuitenkin
puuttuu, kuten vuosilta 1909–1915, joten sen
ajan kuvaaminen piti tehdä sanomalehdistön ja
muun säilyneen lähdeaineiston pohjalta. Toimintakertomukset alkavat yhtäjaksoisesti vasta
vuodesta 1918, vaikka jokunen varhaisempikin on säilynyt. Kuvia Pamauksen toiminnasta
tai siinä mukana olleista henkilöistä oli hyvin
vaihtelevasti saatavilla. Kuvaavaa onkin, että
esimerkiksi 1950-luvulta sekä 1990-luvun jälkipuolelta ja 2000-luvulta oli paljon kuvia. Vastaavasti 1970- ja 1980-luvuilta ei kuvia ollut.
Viipurin ajan kuvien osalta piti turvautua ulkopuolisiin kuva-arkistoihin.
Tutkimustyön edetessä selvisi myös, että
Pamauksen toimihenkilöt vuosina 1893–1915
eivät ole olleet aivan yhtäpitävästi ne, joita
tohtori O. J. Brummerin 50-vuotishistoriasta
lähtien on Pamauksen toimihenkilöinä esitet9

ty. Puutteellisten ja puuttuvien pöytäkirjojen
vuoksi toimihenkilöt onkin pitänyt löytää sanomalehtien sivuilta, ihan aina tässä onnistumatta.
Haluan kiittää Pamaus-Seuran aktiivista
historiatoimikuntaa, johon kuuluivat puheenjohtajana toiminut Olli Joensuu ja jäseninä
Pekka Pinomaa, Timo Pellikka, Pertti Araviita ja Risto Manninen. Niin ikään iso kiitos
haastatelluille sekä muille kirjaa varten tietoa
ja kuvia antaneille. Lopuksi vielä kiitos kollegoilleni Antti Parpolalle ja Anne Commen-
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tille heidän panoksistaan kirjan työprosessin
aikana.
Toivon, että tämä kirja onnistuu välittämään
lukijoilleen kuvan Pamaus-Seuran 125-vuotisesta toiminnasta. Toivon myös, että lukijat
saavat ainakin pienen käsityksen mystisen Viipurin historiasta.
Helsingissä 29. huhtikuuta 2016
Seppo Tamminen
Oy Spiritus Historiae Ab
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POLITIKOINTIA
JA KLUBIELÄMÄÄ
VIIPURISSA
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Torkkelinkatu oli 1900-luvun alkupuolelta lähtien Viipurin vilkkain
liikekatu. Etualan puisessa Wilhelm Porthanin omistamassa liike
rakennuksessa Pamaus-Seura kokoontui vuosina 1892–1893.
13
(Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Katarinankatu 1900-luvun alussa. Räätälimestari F. Räsäsen liike sijaitsi vasemmalta katsoen toisessa rakennuksessa, jossa on Viipurin rinkeli seinässä. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)
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Monen mielen ja kielen
Viipuri
Myöhäinen kokous Katarinankadulla

Räätälimestari F. Räsäsen luo Katarinankatu 21:een saapui illalla 17. marraskuuta 1890
joukko pettyneitä herroja. Räsäsen lisäksi ryhmään lukeutuivat W. Porthan, A. Veikkanen,
J. E. Rynén, A. Koikkelin, J. Naukkarinen, O.
Matikainen, G. Timonen, A. Korhonen, A.
Majander, J. D. Henriksson, W. Paischeff sekä
F. Wuorinen, jotka kaikki olivat viipurilaisia käsityöläisiä, pienteollisuuden harjoittajia, kauppiaita tai kaupan alan toimihenkilöitä. Myöhäisen tapaamisen syynä oli se, että alkuillasta
suomalaisen kansakoulun juhlasalissa pidetyssä
äänivaltaisten miesten kokouksessa, jossa valittiin kansallismielisten ehdokkaat joulukuussa
käytäviin Viipurin valtuusmiesvaaleihin, listalle ei ollut päätynyt riittävästi ryhmälle mieluisia ehdokkaita.
Kansakoululla käydyn kokouksen noin 150
osanottajaa olivat kyllä yksimielisesti valinneet
yhdeksän ehdokasta. Soraäänten puutetta selitti kuitenkin pitkälti se, että suomenkielisten
oli esiinnyttävä yksimielisinä Viipurin ruotsinkielistä valtaeliittiä vastaan. Räsäsen luo
kokoontuneet miehet olivat ehdokkaista kuitenkin jossain määrin eri mieltä kuin kokouksen suuri enemmistö. Illan viimeisinä tunteina
arvon herrat pohtivat, miten jatkossa saataisiin

omia ammatteja edustavia henkilöitä ehdokkaiksi valtuusmiesvaaleihin ja miten ylipäätään
olisi järkevää ajaa yhteisiä ammatillisia asioita.
Lopuksi he päättivät perustaa viipurilaisten
kansallismielisten käsityöläisten ja liikemiesten seuran ja nimittää toimikunnan valmistelemaan asiaa.1
Viipuri oli syksyllä 1890 monella tapaa hyvin mielenkiintoinen kaupunki. Se oli Karjalan
vireä kauppakeskus ja yksi Suomen tärkeimmistä vientisatamista, mutta myös monen mielen ja kielen kulttuurikaupunki Suomenlahden
rannalla. Oman leimansa Viipurille antoi Venäjän pääkaupungin Pietarin läheisyys. Kulttuuri- ja kauppasuhteet kaupunkien välillä olivat vilkkaat. Viipurista oli 1880-luvulla tullut
myös yksi nopeasti kasvavan suomalaisuusliikkeen keskuksista. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että edellä mainitut 13 herraa kokoontuivat räätälimestari Räsäsen luokse
tuona marraskuisena iltana.

Viipuri, kauppakaupunki

Suomenlahden pohjukassa sijaitseva Viipuri oli jo keskiajalla tärkeä kauppapaikka, sillä
se sijaitsi Ruotsin kuningaskunnan, Novgorodin ruhtinaskunnan ja kantakarjalaisen alueen
risteyskohdassa. Myös saksalainen Hansaliitto
havitteli Viipuria samalla kun se yritti ottaa
Nevajoen kaupan hallintaansa. Koska Viipuri
sijaitsi strategisesti oivallisessa paikassa – siel15

tä oli suora vesiyhteys Laatokkaan – sen hallinnasta myös taisteltiin vähän väliä. Ja kun
Viipurista taisteltiin, taisteltiin nimenomaan
kauppapaikasta ja -reiteistä. Voiton kolmen
kovan taistelussa vei Ruotsi, ja valtansa symboliksi se alkoi rakentaa Viipurin linnaa vuonna

1293. Myös Lyypekin saksalaiset saivat ennen
pitkää osansa Viipurista, sillä vuonna 1323
Lyypekki toimi välittäjänä Ruotsin ja Novgorodin solmiessa Pähkinäsaaren rauhan. Välitystehtävän vuoksi saksalaiset saivat jäädä alueelle
ja jatkaa kaupankäyntiään siellä. Kun Viipurin
kaupunki alkoi muodostua myöhäiskeskiajan
kuluessa, käsitti kaupungin porvaristo kolme
kansallisuutta. Porvarien enemmistö oli saksalaisia, ruotsalaisia oli jokunen ja olipa joukossa
pari suomalaistakin.
Keskiajan päätyttyä Moskova nousi valtaan
idässä ja kauppapolitiikka jäi taka-alalle. Tilalle
tuli valtapolitiikka. Viipurin kannalta tämä oli
kohtalokas muutos, sillä kaupunki joutui usein
sotatantereeksi milloin minkäkin valtakunnan
laajentumispyrkimysten vuoksi. Vuonna 1710
Viipuri päätyi Venäjän vallan alle. Samalla
kaupungin merkitys läntisen Ruotsin kauppapaikkana heikkeni, mutta itään päin se kasvoi Nevan suulle perustetun Pietarin ansiosta.
Myös kauppasuhteet Venäjän valtaan samoihin
aikoihin päätyneiden Tallinnan ja Riian kanssa
tiivistyivät. Kun Venäjän valtakuntaan kuulunut Vanha Suomi vuonna 1812 liitettiin Suo16

men suuriruhtinaskuntaan, tuli Viipuri jälleen
osaksi muuta Suomea ja sen markkinoita, mutta myös kauppayhteys Pietariin säilyi. 1800-luvun kuluessa Viipurista kehittyikin Itä-Suomen kaupallinen keskus, missä kauppatavat
ja kaupan kieli vaihtelivat ostajien ja myyjien
mukaan.2

Viipurin merkittävin kauppahuone oli saksalaislähtöinen Hackman & Co, jota 1800-luvun alkuvuosikymmenet johti leskirouva Maria Hackman, sitten hänen poikansa Johan
Fredrik. 1800-luvun viimeiset vuosikymmenet
monialayhtymäksi laajentunutta Hackman &
Co:ta johti Wilhelm Hackman, joka oli myös
merkittävä viipurilainen kunnallispoliitikko.
Hackman & Co:n rooli Viipurin liike-elämässä
oli tärkeä myös siksi, että se koulutti lukuisia
nuoria miehiä ulkomaankaupan saloihin. Eräät
näistä perustivat omia kauppahuoneitaan, kuten Paul Wahl vuonna 1850. Viipuriin myös
muutti uusia saksalaisia kauppiaita, joista yksi
oli Lyypekistä vuonna 1829 tullut Carl Rothe.
Rothen tukku- ja vähittäisliikkeestä tuli pian
yksi Viipurin suurimmista. Kaupungin venäläisiä suurkauppiaita olivat jo 1700-luvun puolella
aloittanut Peter Tschusov ja rihkamakauppiaana vuonna 1818 aloittanut Timofei Tichanoff.
Ainoa merkittävämpi suomenkielinen kauppias
oli Abraham Tikkanen.
Koska useat kauppahuoneet harjoittivat
tuonnin lisäksi myös vientiä, lähinnä sahatava-

Viipuri vuonna 1709 hollantilaisen Johan van den Aveleenin kuvaamana. Vuotta myöhemmin venäläiset ottivat
Viipurin hallintaansa. (Juha Lankisen kokoelma)

ran vientiä, hankkivat ne 1800-luvun alkuvuosikymmeninä oman kauppalaivaston. Ensin
sahatavara tuotiin Saimaalta kauppahuoneiden
lotjilla vesistön etelärannalle, mistä matka jatkui hevoskärryillä Viipuriin. Uuraan satamasta sahatavara lähti purjelaivoilla muualle Eurooppaan. 1840-luvulla kauppahuoneilla oli
yhteensä 12 valtameripurjehdukseen sopivaa
laivaa ja yhtä monta Itämerellä purjehtimiseen
sopivaa alusta. Tällöin myös Hackman & Co
hankki Viipurin ensimmäiset höyrylaivat.3

Viipurin kannalta merkittävä tapahtuma
oli Saimaan kanavan rakentaminen vuosina
1845–1856. Kanavaan oli ladattu suuria odo-

tuksia, ja sillä nähtiin olevan paikallista identiteettiä vahvistava merkitys. Kirjailija ja yliopistomies Zacharias Topelius jopa ennusti
kanavan päättävän Suomen kansan aineellisen
kurjuuden. Näin ei käynyt, mutta Karjalan ja
Saimaan alueen kauppaa piristävä vaikutus sillä oli. Kanavaa pitkin Viipuriin voitiin tuoda
sahatavaraa Eurooppaan vietäväksi. Uuraan satamasta kehittyikin nopeasti Suomen tärkein
puutavaran vientisatama. Sellaisena se pysyi
aina 1870-luvulle asti, jolloin Kotkan satama
nousi rinnalle ja lopulta ohi. Saimaan kanavan
kautta Viipuriin tuli myös maataloustuotteita,
kuten voita, jota vietiin runsain mitoin Pieta17

riin. Vastakkaiseen suuntaan Saimaan kanavaa
pitkin kulki suolaa, viljaa, kahvia, sokeria ja
kankaita.4

Saimaan kanavan valmistumisen jälkeen
keskenään tiukasti kilpailleet kauppahuoneet
perustivat yhteisiä osakeyhtiöitä. Ensimmäinen oli kaukoliikennettä harjoittava Wiborgs
Ångfartygs Ab (Viipurin Höyrylaiva Oy),
joka perustettiin vuonna 1856. Yhtiö oli alansa
edelläkävijä, sillä se yhdisti rahti- ja matkustajaliikenteen hankkimallaan Wiborg-siipiratasaluksella, jonka reittinä oli Viipuri–Pietari–Tukholma. Toinen yhteinen laivayhtiö oli
Saima, joka perustettiin vuonna 1869. Kauppahuoneilla oli 1860-luvulla yhä myös omia
laivoja: Hackman & Co:lla oli niitä enimmillään lähes 30, Paul Wahl & Co:lla noin 20, Rosenius & Sesemanilla 40 ja Timofei Tichanoff
& Co:lla 30 laivaa. Vuonna 1865 Viipuriin oli
rekisteröitynä 158 laivaa. Luku sisälsi sekä sisävesialukset että ulkomaankauppaa hoitavat
alukset.5
Laivaliikenne sai vuonna 1870 kilpailijan,
kun Riihimäen–Pietarin rautatie valmistui.
Ensin avautui junaliikenne Viipurista Pietariin
helmikuussa 1870. Kokonaisuudessaan rata
avautui 11. syyskuuta 1870. Rautatien merkitys
Viipurin talouselämälle oli suuri, sillä se loi nopean yhteyden Pietariin ja Helsinkiin. Rautatie
mahdollisti ympärivuotisen tavaroiden kuljettamisen ja kaupankäynnin säästä riippumatta.
18

Rautatie merkitsi ennen kaikkea Venäjän kaupan vilkastumista, sillä Viipurista voitiin nyt
viedä Pietariin voita, kynttilöitä, halkoja, kalaa
ja rautatavaraa. Pietarista taas tuotiin viljaa,
rautatavaraa, talia ja tupakkaa. Kauppahuoneiden toiminta ja hyvä menestys huomattiin
myös Helsingissä. Esimerkiksi J. W. Snellman
pani 1870-luvulla merkille, että Viipurissa oli
Suomen korkein kauppaosaaminen.
Rautatiellä oli myös Viipurin kauppaa kurjistavia vaikutuksia, sillä kun Savon rata Kouvolasta Kuopioon valmistui vuonna 1889 ja
siitä raideyhteys Kotkaan seuraavana vuonna,
siirtyi Savon vienti- ja tuontitavaroiden kuljetus tapahtuvaksi Kotkan sataman kautta. Vasta
kun Karjalan rata Viipurista Sortavalan kautta
Joensuuhun valmistui vuonna 1894, vilkastui
Viipurin kauppa uudestaan. Rautatiellä oli oma
merkityksensä myös ihmisten liikuttajana. Viipurin ja sen esikaupunkien kasvava teollisuus
tarvitsi koko ajan lisää työvoimaa, ja sitä tuli
kaupunkiin junalla eri puolilta Karjalaa. Juuri
tämän vuoksi Viipurista tuli karjalaisten kaupunki, sillä savolaiset eivät sinne enää muuttaneet, kuten oli tapahtunut Saimaan kanavan
valmistuttua.6
Samaan aikaan kun rautatiet mullistivat ihmisten liikkumisen ja kauppatavaroiden kuljetuksen, otettiin myös toinen kaupankäyntiä
suuresti muuttanut kehitysaskel: kaupankäynnin vapauttaminen. Se käynnistyi vuoden 1859

Viipurin rautatieasema 1890-luvun alussa. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

asetuksella, joka salli maakauppojen perustamisen maaseudulle. Asetus määräsi kuitenkin, että maakauppojen tuli olla vähintään 50
virstan (vähän yli 50 kilometriä) päässä kaupungista. Vuonna 1868 astui voimaan uusi
elinkeinolaki, joka salli kaupankäynnin siten,
että maakauppiaiden oli noudatettava samoja
sääntöjä kuin kaupunkien kauppiaiden. Samalla lakkautettiin ammattikuntalaitos. Lopullinen kaupan vapautus toteutettiin vuoden
1879 uudella elinkeinolailla. Nyt kuka tahansa
sai perustaa oman kaupan, ja tätä väylää sadat
suomenkielisen rahvaan edustajat käyttivät
hyväkseen päästäkseen mukaan liike-elämään.
Kauppa-alalla tämä tarkoitti sitä, että kaupunkien ruotsinkielinen porvaristo sai rinnalleen

suomenkielisen maakauppiaskunnan, josta sittemmin nousi useita suurkauppiaita ja tukkukauppiaita.7
Muutoksen eturintamassa oli Karjalankannas ja sen pääkaupunki Viipuri, minne perustettiin ensimmäinen suomenkielinen tukkuliike Häkli, Lallukka ja Kumpp. kesällä 1891. Sen
asiakaskunta muodostui Karjalankannaksen,
muun Karjalan sekä Savon maakauppiaista.
Häkli, Lallukka ja Kumpp:a seurasi pian muita
tukkuliikkeitä, kuten omilla nimillään kauppaa
käyneet Juho Hallenberg ja P. J. Pesonen sekä
Itä-Suomen Rakennusaineiden kauppa, jonka
omisti E. V. Sellgren. Kauppaherruuden siirtyminen suomenkielisten käsiin ei kuitenkaan
tapahtunut käden käänteessä. Muutoksen hi19

taudesta kertoi esimerkiksi se, että 1890-luvun
puolivälissä Häkli, Lallukka ja Kumpp. oli Viipurin seitsemänneksi suurin tukkuliike ja Juho
Hallenberg oli vasta nousemassa kymmenen
suurimman joukkoon. Suurimpina yrityksinä
jatkoivat yhä vanhat ja perinteiset kauppahuoneet.8

Häkli, Lallukka ja Kumpp. ensimmäinen mainos elokuulta 1891. Yhtiön nimeksi on laitettu Häkli, Lallukka ja K:o. (Kansalliskirjasto).

Viipurin saksankielisten ja venäläisten kauppahuoneet olivat 1800-luvun lopulla isoja monialayrityksiä, jotka harjoittivat tukkukaupan
lisäksi monenlaista teollista toimintaa. Niistä
moni oli jo 1860-luvulla kuulunut maan 30
suurimman teollisuusyrityksen joukkoon. Viipurilaiset kauppahuoneet investoivat eniten
metsäteollisuuteen ja sahoihin, ja vuonna 1860
ne hallitsivat yhteensä yli puolta koko Suomen
sahatavaran tuotannosta. Viipurissa ei kuitenkaan ollut yhtään alan teollista laitosta, vaan
ne sijaitsivat Saimaan ja Vuoksen vesistöjen
alueella. Kauppahuoneilla oli myös suuria metsäomistuksia Saimaan alueella.
20

Kauppahuoneet investoivat myös kulutustavarateollisuuteen, kuten tupakka-, sokeri- ja
tekstiiliteollisuuteen sekä huonekalutehtaisiin.
Lisäksi niillä oli metalli- ja konepajateollisuutta. Kauppahuoneilla oli 1860-luvulla lukuisia
tuotantolaitoksia eri puolilla Suomea ja myös
Viipurissa niitä oli muutama. 1890-luvulla tuotantolaitoksia oli Viipurissa jo päälle 30. Kaupungin ensimmäinen suuri teollisuuslaitos oli
Anton Alfthanin Johanneksen pitäjästä Viipurin Haville vuonna 1849 siirtämä kynttilä- ja
saippuatehdas. Alfthanin kauppahuoneen toiminnan loppumisen jälkeen vuonna 1863 tehtaasta muodostettiin Havi Osakeyhtiö. Seuraavan suurempi teollisuuslaitos oli Ferdinand
Thesleffin vuonna 1863 perustama mekaaninen konetehdas, joka kolme vuotta myöhemmin tapahtuneen omistajavaihdoksen jälkeen
laajensi toimintojaan valimolla, laivatelakalla ja
pannupajalla. Esimerkiksi vuonna 1875 konepajassa valmistettiin viisi höyrylaivaa sekä korjattiin yli 50 höyrylaivaa ja -konetta.
Viipurissa toimi myös olutpanimoja ja viinatehtaita. Anton Alfthan oli perustanut Havin
oluttehtaan jo vuonna 1845 ja Carl Rothe &
Co Yhdysoluttehtaan vuonna 1863. Repolassa
sijainnut oluttehdas oli Suomen edistyksellisin
panimo, jolla oli suuri varastokellari sementtilattioineen ja holvikattoineen. Kolmas panimo
oli Tschusoff & Sapetoffin Bavaria-oluttehdas.
Yhtiön teollisuusalueella Rosuvoissa sijaitsivat

myös tislauslaitos, etikka-, punssi- ja asfalttitehtaat sekä konepaja. Kun Tschusoff & Sapetoff ajautui vararikkoon vuonna 1893, lunasti
Feodor Sergejeff laitokset. Sergejeff oli ansioitunut teollisuusmies, sillä hän toimi tukkukappa-alalla ja oli jo vuonna 1878 perustanut
Viipuriin tupakkatehtaan.9

Suomalaiset, venäläiset, ruotsalaiset ja
saksalaiset

Viipuri oli 1800-luvulla poikkeuksellinen
suomalainen kaupunki, sillä sen väestö jakaantui neljään kieliryhmään. Suurin joukko olivat luonnollisesti suomenkieliset. Kolme muuta merkittävää ryhmää olivat saksaa,
ruotsia ja venäjää puhuvat. Koska Viipuriin
oli tullut väkeä Venäjän valtakunnan eri osista, puhuttiin kaupungissa myös puolaa, viroa, lättiä, liettuaa ja hepreaa. Vuonna 1870
suoritetun ensimmäisen uudenaikaisen väestölaskennan mukaan kaupungissa oli myös
jokunen unkarilainen, ranskalainen ja englantilainen. Lisäksi kaupungissa oli puolen
sataa henkilöä, joiden kieli oli jostain syystä
tuntematon. Näiden pienten kieliryhmien
merkitys kaupungin identiteetille oli kuitenkin vähäisempi.10
Suomenvedenpohjan rannalla sijanneessa
kalastajakylässä ja kauppapaikassa puhuttiin
jo aikojen alussa jonkinlaista suomea tai karjalaa. Asiantila ei sittemmin missään vaiheessa

muuttunut, vaikka ”suomalaisten” asukkaiden
suhteellinen osuus vaihtelikin suuresti vuosisatojen kuluessa. 1800-luvulle tultaessa suomenkieliset olivat selvästi suurin ihmisryhmä. Kun
kaupunki muun Vanhan Suomen mukana liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna
1812, oli kaupungin vajaasta 3 000 asukkaasta
suomea puhuvia noin 44 prosenttia. Viipurin
väestö kasvoi hyvin verkkaisesti 1860-luvulle asti, siksi myös suomea puhuvien määrä lisääntyi hitaasti. Vuonna 1870 heitä oli kuitenkin jo lähes 55 prosenttia kaupungin 12 620
asukkaasta. Vuosien 1890–1910 voimakkaan
muuttoliikkeen ja kaupungin laajentumisen
myötä Viipurin väestö kasvoi nopeasti ja suomea puhuvien osuus nousi päälle 80 prosentin,
samalla kun kaupungin väkimäärä paisui lähelle 50 000:ta. Viipurista oli tullut karjalaisten
kaupunki.11

Suomalaisten jälkeen suurin kieliryhmä oli
venäjää puhuvat. Venäläiset olivat tulleet Viipuriin vuonna 1710 Pietari Suuren joukkojen
valloitettua kaupungin. Kaupungin venäläiset
olivat 1700-luvulla pääasiassa sotilaita, sillä
Viipuri oli linnoituskaupunki. Aikaa myöten
sinne tuli myös kauppiaita ja muita ammatinharjoittajia sekä säätyläisiä ja heidän maaorjiaan. Vuonna 1812 venäläisiä oli kaupungin
asukkaista lähes 30 prosenttia. Luku ei todennäköisesti pidä sisällään palvelusväkeä ja maaorjia, minkä vuoksi venäläisten todellinen mää21

Viipurin venäläisten tähtihetki oli, kun keisari Aleksanteri III vieraili Viipurissa vuonna 1885. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. Jakob Indurski)

rä lienee ollut suurempi. Toinen venäläisten
määrän arvioimiseen liittyvä ongelma on se,
laskettiinko varusväki kaupungin asukkaisiin
vai ei. Esimerkiksi vuoden 1870 väestölaskennassa mukana oli lähes tuhatpäinen varusväki
(yhteensä 3 257 venäläistä), jota ei ole huomioitu tilastokeskuksen numeroissa. Venäläisten
määrä kasvoi koko 1800-luvun ajan absoluuttisesti, ja vuonna 1910 heitä oli kaupungissa
4 225 eli 8,8 prosenttia väestöstä.
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Venäläiset muodostivat oman suljetun ryhmänsä, joka ei juuri integroitunut Viipurin
muuhun väestöön, ja jonka ryhmäsidonnaisuus
oli vahva. Kielen ja etnisyyden lisäksi kulttuurista eristyneisyyttä ylläpiti ortodoksinen uskonto. Jos eristyneisyys rikkoontui suhteessa
johonkin toiseen ryhmään, niin kyseessä olivat
suomea puhuvat. Viipurin historiasta kirjoittanut J. W. Ruuth toteaakin, että venäläiset olivat
Viipurissa suomalaisen kansallisryhmän vaiku-

tusvallan alaisia. Näkemystä selittää se, että venäläisten kauppiaiden suurin asiakaskunta puhui suomea. Jotta kauppa sujui, oli puhuttava
edes jollain tasolla samaa kieltä.12

Ruotsinkielisten määrä Viipurissa vähentyi
selvästi sen jälkeen, kun kaupunki liitettiin Venäjän valtakuntaan Uudenkaupungin rauhassa
vuonna 1721. Aivan tyystin he eivät Viipurista
kaikonneet, mistä kertoo se, että vuonna 1812
heitä oli kaupungin väestöstä 14,2 prosenttia –
siis enemmän kuin saksaa puhuvia. Luku pitää
todennäköisesti sisällään samana vuonna kaupunkiin muuttaneet hallintomiehet ja heidän
perheensä. Ruotsinkieliset olivatkin pääasiassa säätyläisiä, porvaristoa ja virkamieskuntaa,
ja useat heistä puhuivat myös saksaa. Ruotsia
puhuvien suhteellinen osuus ei 1800-luvun
kuluessa paljon muuttunut, sillä vuonna 1870
heitä oli asukkaista 17,9 prosenttia. Vasta kun
Viipuriin muutti paljon suomea puhuvia, lähti ruotsinkielisten suhteellinen osuus laskuun.
Vuoden 1910 väestölaskennassa heitä oli Viipurin väestöstä enää 6,7 prosenttia.13
Keskiajalta lähtien Viipurissa oli myös paljon saksalaisia. Venäläisenä kautena 1721–1812
Viipuri näyttäytyi ulospäin jopa saksalaisena
kaupunkina, sillä saksa oli hallinnon, talouden,
kulttuurielämän ja kouluopetuksen kieli. Kun
Vanha Suomi liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan, muodostivat saksaa puhuvat yhä kaupungin johtavan yläluokan. Jaakko Paavolainen

kirjoittaakin Viipurin historiassa, että saksankieliset olivat tunteneet Viipurin kuin omaksi
kaupungikseen, joka toisaalta oli elimellinen osa
Venäjän ja eritoten Baltian saksalaismaailmaa.
Vuonna 1812 yhteys tähän Itämeren perinteiseen saksalaismaailmaan heikkeni ja saksan
kieli menetti asemansa kaupungin hallinnon
kielenä ruotsille. Tästä huolimatta saksan kieli säilyi elinvoimaisena, mikä perustui pitkälti
saksalaisten valta-asemaan Viipurin talouselämässä. Saksankielisten lukumäärä vaihteli
1800-luvun kuluessa 300 ja 600 henkilön välillä. Kaupunkiin muutti 1800-luvulla myös uusia
saksalaisia Itämeren piiristä. Saksalaisten suhteellinen osuus väestöstä kuitenkin laski koko
ajan, koska osa heistä omaksui ruotsin kielen.
Kun vuonna 1812 saksaa puhuvia oli väestöstä
12,5 prosenttia, oli luku vuonna 1870 enää 4,5
prosenttia ja vuonna 1910 vain hieman yli prosentin.14
Viipurissa vallitsi siis varsinainen kielten sekamelska, josta oivan kuvauksen antoi maisteri
Herman Kellgren kirjeessään herra K. Teng
strömille vuonna 1846: Sekalaisessa seurassa
kuulee puhuttavan kaikkia mahdollisia kieliä:
ruotsia, venättä, saksaa ja suomea, välistä ranskaakin. Seurapiirejä erottaa kolme. Hovioikeuden
piirissä ja sukuylimysten kesken puhutaan enimmäkseen ruotsia. Kauppiaspiirissä ja rahapohattojen kesken puhutaan vain saksaa ynnä huonosti
suomea; alaosastona ovat venäläiset kauppiaat,
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Viipurin ja sen esikaupunkien eri väestöryhmät vuosina 1840, 1870 ja 1890:15
1840:

1870:

1890:

Suomi:

39,7 %

1 810

54,2 %

6 840

69,0 %

12 503

Venäjä:

28,7 %

1 309

19,1 %

2 410

8,6 %

1 558

Ruotsi:

23,7 %

1 081

17,9 %

2 259

14,1 %

2 558

Saksa:

7,9 %

360

4,8 %

606

2,9 %

525

–

–

4,0 %

505

5,4 %

979

100 %

4 560

100 %

12 620

100 %

18 120

Muut:
Kaikki:

jotka puhuvat venättä ja suomea. Viimeksi tulee
lukion piiri, joka edustaa sivistystä kaupungissa ja
käyttää keskusteluissaan milloin ruotsia, milloin
suomea. Jos kohtaa tuntemattoman, jolle tahtoisi
muutaman sanan lausua, niin ei koskaan tiedä,
millä kielellä häntä puhuttelisi.16

Samaan tyyliin kirjoitti hevoskilpailujen
yleisöstä kirjailija Jac. Ahrenberg 1800-luvun
lopulla: Ympäriinsä parveili liikkuva joukko barischikoita, isvoschikoita, amatöörejä, hevoshuijareita, lehtireporttereita ja lauma poikia. Kieltensekoitus oli suurenmoinen. Venättä, saksaa,
suomea, ruotsia ja tattaria puhuttiin sikin sokin,
kaikkea sujuvasti väärin, mutta käsittämättömän hyvin toisiaan kuitenkin ymmärrettiin.
Eri ravureiden menneet saavutukset esiteltiin,
heidän tämänhetkisiä chanssejaan diskuteerattiin, kiroiltiin eri kielillä, hirnumista ja mölyä
kaikenlaista täytti ilman niin, että luuli kerralla siirtyneensä aivan muiden ihmisten joukkoon
kuin säyseiden suomalaisten – mutta silloinhan
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oltiin Viipurissa ja se on yhä vielä vähän toista
kuin muu Suomi.17
Lähestyttäessä 1800-luvun loppua saksaa puhui enää harvalukuinen kauppiaseliitti. Ruotsia puhuivat virkamiehet ja säätyläiset
sekä monet kauppiaat ja käsityöläiset. Venäjää
puhui jokunen suurliikemies, lukuisat pikkukauppiaat ja sotaväki. Suomi oli rahvaan kieli,
ja sitä puhuivat käsityöläiset, teollisuuden työläiset, ajurit, rautatieläiset sekä palvelusväki ja
kauppa-apulaiset. Yksi asia kuitenkin yhdisti
kieliryhmiä, ja se oli suomen kieli. Eliitin oli
osattava kommunikoida kielitaidottoman palvelusväkensä ja liikemiesten työväkensä kanssa. Suomi toimi siteenä myös eri kieliryhmiä
edustavien henkilöiden välillä, mikäli he eivät
osanneet toistensa kieliä. Suomen kieli oli Viipurissa siis paitsi enemmistön äidinkieli myös
muita kieliryhmiä yhdistävä lingua franca eli
yleiskieli.18

Viipurin kauppakadulla Katarinankadulla suomi, ruotsi ja venäjä olivat sulassa sovussa keskenään. Saksan vaikutus näkyy puolestaan siinä, että postikortti on painettu Hampurissa. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Kielestä ja kulttuurihegemoniasta

Kun Vanha Suomi vuonna 1812 liitettiin muuhun Suomeen, Viipurin uusi lääninhallinto
miehitettiin lännestä tulleilla ja ruotsia puhuvilla virkamiehillä. Myös oikeuden kieleksi
määrättiin ruotsi. Vuonna 1817 annettu asetus
kaupunkien hallinnosta, taloudesta ja luokituksesta muutti kaupunkien itsehallinnon Ruotsin
lakien mukaisiksi, kun se palautti maistraattien
kaksoisroolin hallintoeliminä ja oikeusistuimina – tietysti ruotsin kielellä.

Lopullinen vahvistus saksan syrjäyttämiselle ja ruotsin nousulle eliitin kieleksi tapahtui
vuonna 1839, kun Viipuriin perustettiin hovioikeus. Hovioikeuden ruotsinkieliset virkamiehet osallistuivat aktiivisesti paikallishallintoon,
kuten myös Viipurin talous-, seura- ja kulttuurielämään. J. W. Ruuthin mukaan hovioikeuden virkamiehet katsoivat kunnallisen toiminnan suorastaan kansalaisvelvollisuudekseen.
Saksankielisille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa
kuin ryhtyä ruotsinkielisten liittolaisiksi, mikä
25

oli helppoa ryhmien samankaltaisen sosiaalisen taustan ja taloudellisen aseman vuoksi.
Näin ruotsin kielellä ylläpidettiin kaupungin
eliitin etuoikeutettua yhteiskunnallista asemaa.
Missään tämä ei näkynyt yhtä selvästi kuin
Viipurin kaupungin hallinnossa, joka oli täysin

Viipurin kaksi suurinta väestöryhmää olivat
vielä kokonaan vailla omia koulujaan. Vasta
vuonna 1859 venäläisille perustettiin yksityinen valmistava koulu, joka toimi kaksi vuotta.

ruotsinkielinen, vaikka kaupunkilaisten selvä
enemmistö puhui suomea ja venäjää.19

Tärkeä kulttuurisen hegemonian ylläpidon
väline oli myös koululaitos. Vanhan Suomen
koululaitos oli vuonna 1804 liitetty Tarton
yliopiston koulutuspiiriin, ja opetuskielenä oli
saksa. Se oli vuonna 1812 sekä lukumääräisesti että laadullisesti paremmassa kunnossa kuin
muun Suomen vastaava järjestelmä. Viipurissa
toimi saksankielinen piirikoulu, kolmiluokkainen kymnaasi ja kaksi tyttökoulua. Koulut
kuuluivat Venäjän mallin mukaan maallisen
hallinnon alaisuuteen, kun ne muualla Suomessa kuuluivat kirkon ja tuomiokapitulien
valvontaan. Vuonna 1812 annetulla tsaarin käskyllä Vanhan Suomen koululaitos jätettiin ennalleen. Tilanteeseen tuli muutos vasta vuoden
1841 koulujärjestyksen myötä, kun kymnaasin
opetuskieleksi vaihtui ruotsi. Tämän jälkeen
Viipuriin perustettiin yksityisiä saksankielisiä
kouluja, joihin varakkaat saksalaiset kauppiaat
laittoivat poikiaan. Myös Viipurin saksankielinen tyttökoulu muutettiin ruotsinkieliseksi,
joskin osa opetuksesta tapahtui saksaksi.20
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Tammikuussa 1845 ilmestymisensä aloittanut Kanawa, Sanansaattaja Viipurista oli maanmittari Pietari Hannikaisen toimittama sanomalehti. Nimensä
rakenteilla olleesta Saimaan kanavasta ottanut lehti
oli perustettu yhteiskunnalliseksi herättelijäksi ja
suomen kielen oikeuksien edistäjäksi. Viranomaiset
lakkauttivat Kanawan kansallismielisten kirjoitusten
vuoksi jo vuonna 1847. Kuvernööri Casimir von Kothen ja painotarkastaja Jacob Judén (Jaakko Juteini)
olivat jo tätä ennen toistuvasti puuttuneet Hannikaisen
kirjoituksiin. Mielenkiintoinen seikka oli se, että Judén
oli 1810-luvulla vallinneen ensimmäisen suomalaiskansallisen liikkeen synnyttäjä ja äänitorvi. (Kansalliskirjasto)

Lopulta kauppaneuvos M. Tihonov kyllästyi
venäläisiä syrjivään tilanteeseen ja hän anoi
vuonna 1861 maistraatilta lupaa ja avustusta kansakoulun perustamiseksi. Sen toiminta
alkoi seuraavana vuonna. 1860-luvun lopulla kansakoulu laajennettiin kaksiluokkaiseksi,

jotta se vastaisi ala-alkeiskoulun vaatimuksia.
Sellaisena se oli myös oikeutettu valtionavustukseen. Vuonna 1882 perustettiin venäjänkielinen poikakoulu ja vuonna 1886 tyttökoulu,
jotka toimivat Viipurissa Venäjän vallan loppuun asti.21

Suomessa herännyt kansallisuusinnostus saavutti Viipurin vuonna 1845, kun kaupunkiin perustettiin Suomalainen Kirjallisuuden Seura Viipurissa. Se oli aluksi Helsingissä toimineen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran alajaosto. Seuran perusti ryhmä
”suomen kielen lempijöitä”, jotka olivat lähinnä ruotsinkielisiä opettajia, virkamiehiä ja liikemiehiä. Mutta oli joukossa myös jokunen suomenkielinenkin, kuten liikemies Adam Wilke
ja herastuomari Adam Paunonen. Perustajajoukon koostumus kertoi Viipurin kieliryhmien
rauhallisesta rinnakkaiselosta. Seura ryhtyi julkaisemaan suomenkielistä kirjallisuutta. Ensimmäinen kirja oli Uusi Aapinen, jota myytiin noin 450 000 kappaletta. Kirjasta otettiin
kaikkiaan 16 painosta, viimeisin 30 000 kappaleen painos vuonna 1903. Seura julkaisi
myös uskonnollista ja taloudellista kirjallisuutta.
Vuonna 1859 seuran nimeksi tuli Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS). Vuotta
myöhemmin VSKS perusti Wilken alkeiskoulun Adam Wilken lahjoitusrahoilla. Tällöin seura
aloitti myös radikaalin sanomalehti Otavan julkaisun (1860–1862) ja joitain vuosia myöhemmin näytelmien julkaisun. Seuralla oli lisäksi huomattavan laaja kirjasto. VSKS keskittyi
1870-luvulta lähtien kustannustoimintaan: vanhoista kirjoista otettiin uusintapainoksia ja uusia kirjoja julkaistiin. 1880-luvun puolella julkaistu A. E. Nordenskiöldin matkakirja Wega
oli taloudellinen katastrofi. Tämän jälkeen seura oli mukana Agricolan-patsashankkeessa
ja Viipurin museon perustamisessa. 1900-luvun puolella VSKS keräsi lahjoitusmaaoloista
kertovia tarinoita ja järjesti yleisöluentoja. Seuran jatkon kannalta talvi- ja jatkosodat olivat
tuhoisia, sillä jäsenistö hajaantui eri puolille Suomea ja 3 500 nidettä käsittänyt kirjasto tuhoutui. Seura jatkoi toimintaansa Helsingissä. 1970-luvulta lähtien VSKS on julkaissut omia
toimitteita sekä ollut mukana Viipuria käsittelevissä suurissa kirjahankkeissa ja tukenut
Viipurin pienoismallin rakentamista. VSKS täytti 170 vuotta syyskuussa 2015.22
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Koululaitoksen rooli kulttuurihegemonian
ylläpitäjänä näkyi erityisen hyvin eliitin suhtautumisessa suomenkielisten koulutukseen.
Ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu
perustettiin Viipuriin vasta 1840-luvun lopulla niin sanotun ensimmäisen suomalaiskansallisen herätyksen seurauksena. Sen sai
aikaiseksi konttoristi Juho Pynninen, joka jätti keväällä 1849 maistraatille anomuksen suomalaisen kansakoulun perustamisesta. Opetus
alkoi syksyllä 1849. Myös tämän jälkeen suomenkielisten koulujen perustaminen oli yksityisten henkilöiden vastuulla. Vuonna 1851
Viipuriin muutti Julia Krohnin tyttökoulu,
ja vuonna 1860 toimintansa aloitti Wilken
alkeiskoulu. Vasta vuonna 1872 kaupungin
opetusviranomainen perusti Viipuriin neljä
”alhaisempaa” ja kaksi ”ylhäisempää” kansakoulua käsittäneen suomenkielisen kansakoululaitoksen.23
Wilken alkeiskoulusta tuli tärkeä palanen suomalaisen kansallisuusaatteen palapeliin, kun sen johtajaksi valittiin vuonna 1874
sittemmin näytelmäkirjailijana ja runoilijana
mainetta niittänyt Juhana Heikki Erkko. Erkko oli opiskellut opettajaksi Jyväskylän seminaarissa, missä hän oli kokenut voimakkaan
kansallisen herätyksen. Hän käytti hyväkseen
jokaisen tilaisuuden, niin Viipurissa kuin myös
laajemmin Karjalassa, kohottaakseen suomenkielisen väestönosan itsetuntoa ja kansallistun28

netta. Viipurissa hänestä tuli varsinainen kansallisuusintoilija.24
J. H. Erkon intomielistä suhtautumista
suomalaiskansallisen aatteen levittämiseen voi
selittää vuonna 1869 perustetun koulutoimen
ylihallituksen johtajan Casimir von Kothenin
koulupoliittinen tavoite säilyttää maan ruotsinkielinen eliitti. Von Kothen näki rahvaan
koulutuksen säätykiertoon johtavana tienä,
sillä rahvas ei oppia saatuaan tyytyisi vanhaan
elämänpiiriinsä. Sitä hän ei voinut hyväksyä.
Vuoden 1872 koulujärjestyksellä hän ajoi läpi
uudistuksen, joka tähtäsi ruotsinkielisen eliitin pysymisen yhteiskunnan huipulla. Alkeiskoulut ja lukiot muutettiin seitsenvuotisiksi
ruotsinkielisiksi lyseoiksi, joista avautui tie
yliopistoon. Suomenkielisille riittivät kansakoulujen opetusta täydentävät neliluokkaiset
reaalikoulut, jotka valmensivat ammatillisia
opintoja ja käytännön elämää varten. Viipuriin perustettiin suomenkielinen neliluokkainen reaalikoulu vuonna 1874.
Viipurin suomenmieliset eivät tyytyneet
reaalikoulun tarjontaan, vaan kävivät taisteluun oman oppikoulun puolesta. Tärkeässä
roolissa oli Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja sen intomielinen sihteeri, rehtori
Adeil Bergroth. 15. tammikuuta 1879 Viipurissa järjestettiin kokous, jossa päätettiin
perustaa suomenkielinen oppikoulu ja kerätä sitä varten varoja. Viipurin Suomalainen

Viipurin suomalaisten oppikoulujen esikoinen Klassillinen Lyseo aloitti toimintansa syyskuussa 1879. Kuvassa on
vuonna 1892 valmistunut uudisrakennus, jonka valmistumista Pamaus-Seuran jäsenet lähtivät juhlimaan Hotelli
Belvedereen suoraan vuosikokouksesta 30. marraskuuta 1892. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Yksityislyseo aloitti toimintansa 2. syyskuuta
1879. Se oli ensimmäinen laatuaan koko läänissä. Kun koulu vuonna 1884 siirtyi valtion
haltuun, sen nimeksi tuli Viipurin Klassillinen Lyseo.25
Kielten rauhallinen rinnakkaiselo alkoi rapistua 1860-luvulla, kun Viipurin suomenkieliset järjestivät luentotilaisuuksia suomen
kielen asemasta ja perustivat pari lyhytikäistä
suomenkielistä lukuseuraa. Aatteen kärkinimenä oli ylioppilas ja runoilija Aleksanteri
Rahkonen, joka luennoi suomen kielen käytös-

tä ja suomensi näytelmiä. 1870-luvun puolella
muodostui suomalaisen kulttuurin ydinryhmä, johon Rahkosen lisäksi kuuluivat rehtori
J. H. Erkko, kultaseppä Wilhelm Porthan sekä
tyttökoulun opettaja Adam Hjalmar Sallmén.
Nuoret miehet pitivät iltaseuraa ja lukuseuraa,
järjestivät yleisöluentoja, tilasivat sanomalehtiä
kansan saataville ja luovuttivat alkupääoman
Agricolan patsaan rakentamisrahastoon. Ydinryhmän apuna oli tohtori Rietrikki Polén, joka
toimi yläalkeiskoulun suomen kielen opettajana.
29

Suomen kieltä harrastettiin myös joissakin
ruotsinkielisissä perheissä. Esimerkiksi Peranderin perheen naiset aloittivat kuorotoiminnan, jota tuli johtamaan hovioikeuden virkamies ja voimakastahtoinen suomalaisuusmies
Daniel Woldemar Åkerman. Kun Åkerman
ja Emma Perander menivät naimisiin vuonna 1872, päättivät he ottaa perheensä kieleksi
suomen. Pian he myös perustivat Suomalaisen
seuran, josta tuli viipurilaisen seuraelämän ja
yhdistystoiminnan keskus. Aluksi seurassa oli
mukana ruotsinkielisiä virkamiehiä ja opettajia
perheineen, mutta he jäivät ennen pitkää siitä
pois ymmärrettyään, että seuran toiminnasta
olisi haittaa ruotsalaisuudelle. Tämän jälkeen
seuran toiminta supistui huomattavasti.26

Suomalaisen seuran merkitys suomalaisuusaatteen nousussa oli suuri, sillä sen piiristä
tulivat ideat Viipurin Naisyhdistyksen perustamiseen vuonna 1885 ja Suomalaisen klubin
perustamiseen vuonna 1888. Suomenkielisen
naisyhdistyksen puheenjohtajana toimi Emma
Åkerman. Suomalaista Klubia taas olivat perustamassa D. W. Åkerman ja J. H. Erkko.
Klubin tarkoituksena oli saada kansallismieliset neuvottelemaan ja päättämään suomalaisuuden asian edistämisestä Viipurissa, ja sen
jäsenistöön kuului hallintomiehiä, opettajia ja
liikemiehiä.27
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J. H. Erkko oli Viipurin ensimmäisiä suomalaisuusmiehiä. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. W.
Höffert)

J. H. Erkko oli vahvasti mukana myös Viipurin Työväenyhdistyksen perustamisessa. Erkko
puhui usein yhteiskuntaluokkien välisten raja-aitojen poistamisesta ja perustamalla työväenyhdistyksen hän pyrki siihen myös käytännössä. Taustalla vaikutti ajatus ruotsalaisen
poliittisen ja yhteiskunnallisen hegemonian
korvaamisesta suomalaisella. Huhtikuussa
1888 pidettiin Viipurin Työväenyhdistyksen
perustava kokous. Erkon ajatus raja-aitojen
kumoamisesta näkyi hyvin yhdistyksen johto-

kunnassa, johon valittiin sekä säätyläisiä että
työläisiä. Sen puheenjohtajana toimi ensin D.
W. Åkerman ja vuodesta 1891 lähtien Viipurin Klassillisen Lyseon lehtori Julius Anshelm
Lyly (Bergh). Muita alkuajan vaikuttajia olivat
Wiipurin Sanomain toimittaja Matti Kurikka ja
Viipurin Klassillisen Lyseon lehtori Karl Alfred Brander.28

Suomalaisen Klubin ja Viipurin Työväenyhdistyksen piiristä löytyivät myös ne henkilöt,
jotka ryhtyivät ajamaan suomenkielisille viipurilaisille liikemiehille omaa seuraa. Idea seuran
perustamisesta syntyi kuitenkin räätälimestari F. Räsäsen luona kokoontuneiden herrojen
keskustelussa 17. marraskuuta 1890. Ryhmässä
oli Viipurin johtavia kansallismielisiä eli fennomaaneja, kuten kultaseppä Wilhelm Porthan ja tietysti itse F. Räsänen.29

Fennomaanit ja liike-elämä

Suomalaiskansallinen aate, fennomania, oli
1800-luvun puolivälin jälkeen hiljakseen nostanut päätään erilaisissa kirjallisuusseuroissa
ja koululaitoksen piirissä. 1880-luvun lopulla
fennomania tuli osaksi liike-elämää nuoren
polven suomenkielisten liikemiesten todettua,
että Ruotsalaisen puolueen valta-asema perustui ruotsinkielisen yläluokan taloudelliseen
mahtiin. Suomalaisuutta ei onnistuttaisi viemään voittoon yhteiskunnassa, ellei pääomia
ja niiden mukanaan tuomaa poliittista valtaa

pystyttäisi ohjaamaan pois ruotsinkielisiltä.
Johtavat nuoren polven fennomaanit tulivat
ajattelussaan siihen johtopäätökseen, että vain
varallisuutta kasvattamalla he pääsisivät käsiksi
poliittiseen valtaan. Pelkkä aatteellinen innostus ei enää riittänyt.
Koska johtopaikat talouden avainsektoreilla,
kuten kotimaan- ja ulkomaankaupassa, teollisuudessa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä kuuluivat perinteisesti ruotsinkielisille, oli suomenkielisillä pääsy ainoastaan yritysten alempaan
tai keskijohtoon. Nuoret fennomaanit ymmärsivät, että vain perustamalla omia liikelaitoksia
– kauppaliikkeitä, teollisuuslaitoksia, pankkeja
ja vakuutusyhtiöitä – he pääsisivät kipuamaan
korkeimpaan yritysjohtoon. Fennomaanien
keskuudessa yleistyikin liike-elämän jaottelu
kielipoliittisin perustein suomalaiskansallisen
ja epäkansallisen pääoman hallitsemiin liikkeisiin. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluivat ruotsinkielisten eli ”viikinkien” liikkeet. Viipurissa
siihen luettiin myös saksan- ja venäjänkielisten
yritykset. Jotta suomalaiskansalliset yritykset
saattoivat kasvaa ja kukoistaa, tuli suomea puhuva suuri kansanosa ohjata niiden asiakkaiksi. Suomalainen raha oli toisin sanoen saatava
pois lihottamasta vieraskielisten kauppiaiden ja
teollisuusmiesten kukkaroa.
Historioitsija Marko Paavilaisen mukaan
nuoret fennomaanit näkivät kielikysymyksen
myös osana laajempaa yhteiskunnallista epäoi31

keudenmukaisuuskysymystä. Siksi he nostivat
keskusteluun ruotsinkielisen eliitin yhteiskunnallisen aseman ja kytkivät sen osaksi oikeudenmukaisuuden toteutumista. Fennomaanien
mielestä pienen ruotsinkielisen eliitin johtama, sisäänpäin lämpiävä järjestelmä ei antanut

suomenkieliselle enemmistölle mahdollisuutta
osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Verotettaviin tuloihin perustuva vaalijärjestelmä ohjasi
käytännössä kaiken poliittisen vallan niin kunnallisvaaleissa kuin porvarissäädyn valtiopäivämiesvaaleissakin suurituloisille ruotsinkielisille. Ruotsinkielisten vahva ote liike-elämästä
toi heille suuret tulot, mikä siis johti korkeisiin veroäyreihin ja takasi äänivallan vaaleissa.
Fennomaanit näkivät vahvan suomenkielisen
yrityskentän luomisen ainoana tienä katkaista
tämä itseään vahvistava kierre.30

Syksyllä 1886 pieni joukko itäsuomalaisia
maakauppiaita ryhtyi kehittelemään ajatusta tukkuliikkeestä, joka Viipurista käsin harjoittaisi tuonti- ja vientitoimintaa. Tukkuliike
yhdistäisi maakauppiaiden pienet ulkomaantilaukset ja tekisi ostot suoraan tuottajamaista.
Tavoitteena oli perustaa vahva kansallismielinen toimija kilpailemaan Viipurin ”epäkansallisten” kauppahuoneiden kanssa. Nämä eivät
tietenkään pitäneet ajatuksesta ja käynnistivät
siksi ”viikinkilehti” Wiborgsbladetissa pelotekampanjan, jotta suomenkieliset ymmärtäisivät
pysyä erossa asiasta. Vanhojen kauppahuonei32

Jaakko Häkli (1848–1902) oli Karjalan johtavia
suomalaisuusmiehiä ja tasa-arvon puolestapuhujia jo
1880-luvulla. Häklillä oli Kurkijoella kauppa, minkä
lisäksi hän harjoitti puutavarakauppaa ja laivanvarustusta. Vuonna 1882 hänet valittiin valtiopäiville
talonpoikaissäädyn edustajana. Vuonna 1891 Häkli
muutti Viipuriin, missä hän oli perustamassa omaa ja
Juho Lallukan nimeä kantavaa tukkuliikettä sekä Pamaus-Seuraa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuodet
1900–1901. (Museovirasto, historian kuvakokoelma.
Daniel Nyblin)

den edustajat epäilivät, että maakauppiaiden
hanke aikaansaisi tuhoa jo olemassa olevissa
kauppasuhteissa. Lopulta kansallismielisten
tukkuliike jäi perustamatta.

Idea suomenkielisten tukkuliikkeestä jäi
hautumaan joidenkin maakauppiaiden mieliin,
ja vuonna 1891 Jaakko Häkli ja Juho Lallukka
perustivat yhdessä Ferdinand Alfthanin tukkuliikkeessä uraa luoneen Wilhelm Paischeffin
kanssa liikeyrityksen nimeltä Häkli, Lallukka ja
Kumpp. Kolme perustajaa olivat kaupan alalla
ensimmäiset, jotka oivalsivat suomalaisuuden
merkityksen. Paischeffin nimikin korvattiin lyhenteellä Kumpp., koska suomalaisuudella ratsastava liike ei voinut käyttää venäläisperäistä
nimeä.31

Laajemmassa mittakaavassa suomenkielisten yritysten perustaminen oli käynnistynyt jo
hieman aikaisemmin Helsingissä. Koska uuden liiketoiminnan synnyttäminen oli kiinni
riittävistä pääomista, piti suomenkielisten perustaa ensin oma rahoituslaitos. Kansallis-Osake-Pankki (KOP) näki päivänvalon vuonna
1889, ja sitä olivat perustamassa myös Juho
Lallukka ja Jaakko Häkli. On todennäköistä,
että heidän vahvan panoksensa johdosta KOP
perusti konttorin Viipuriin jo vuonna 1890.
Seuraava suomenkielinen pankki oli vuonna

Suomenkielisen liike-elämän tukijalka oli Kansallis-Osake-Pankki, joka avasi Viipurin haarakonttorinsa vuonna 1890.
KOP:lle valmistui uusi konttori Torkkelinkadun varrelle vuonna 1901. Konttoria vastapäätä tässä pian rakennuksen valmistumisen jälkeen otetussa kuvassa on E. V. Sellgrenin Itä-Suomen Rakennusaineiden Kauppa. (Juha Lankisen kokoelma)
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1902 perustettu Viipurin Suomalainen Säästöpankki, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi kukapa muu kuin Juho Lallukka. 1880ja 1890-lukujen vaihteessa Helsinkiin perustettiin myös muita kansallismielisiä yrityksiä,
joista sittemmin kasvoi suuria liikeyrityksiä.
Näitä olivat Henkivakuutusyhtiö Suomi, Palovakuutusyhtiö Pohjola sekä Kustannusosakeyhtiö Otava.32

Vielä 1880-luvulla suomenkielinen liikkeenharjoittaja oli Viipurissa harvinaisuus.
Kauppiaina heitä oli vuosina 1881–1887 noin
kuusi. Luku pitää sisällään ne, joiden taksoitetut tulot ylittivät 2 000 markkaa. Heidän
lisäkseen kaupungissa toimi pienempiä kauppiaita ja kaupustelijoita. Merkittävimmät liikkeenharjoittajat olivat kultaseppä W. Porthan,
kelloseppä J. E. Rynén, sekatavarakauppias P. J.
Pesonen, räätäli G. Timonen sekä kangaskauppiaat W. Helenius ja J. G. Korhonen. Vuonna
1890 lukumäärä nousi jo päälle kymmenen,
kun joukkoon liittyivät kultaseppä P. Manninen, jalkinekauppias A. Naukkarinen, siirtomaatavarakauppiaat K. Nissinen ja A. Paakki,
rautakauppias E. V. Sellgren sekä räätäli ja
kangaskauppias F. Räsänen. Kesällä 1891 Jaakko Häkli, Juho Lallukka ja Wilhelm Paischeff
perustivat tukkuliikkeensä. Tästä joukosta
nousivat Viipurin johtavat fennomaanit, jotka
lähtivät haastamaan ruotsinkielisten ylivoimaa
liike-elämässä 1890-luvulla.33
34

Pamaus-Seura perustetaan
Taloudellinen asema poliittisen vallan
lähteenä

Suomen kaupunkien kunnallishallinnosta annettiin joulukuussa 1873 asetus, joka tuli voimaan vuonna 1875. Jokaisen vähintään 2 000
asukkaan kaupungin tuli valita edustuksellinen
valtuusto. Kaupungit saivat itse päättää vaalitavasta ja siitä, kuinka isot tulot antaisivat äänioikeuden. Äänimäärä perustui taksoitettuun
veroäyrimäärään. Viipurissa maistraatti päätti
veroäyrin määräksi 400 markkaa (noin 1640
euroa), ja yhteen ääneen tarvittiin kaksi veroäyriä. Yhden henkilön enimmäisäänimäärä oli
25. Samalla perustettiin rahatoimikamarit vastamaan kaupunkien hallinnosta ja päätösten
toimeenpanosta sekä erilaisia lautakuntia valmistelemaan asioita.
Viipurissa valtuusmiehet valittiin yleisessä
raastuvankokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja joka vuosi kolmannes heistä valittiin
uudelleen. Valtuusmiehiä oli ensin 24, mutta
1880-luvun lopulta lähtien 27. Valtuustoon
valittiin siis joka vuosi yhdeksän uutta jäsentä.
Oikeus osallistua yleiseen raastuvankokoukseen oli jokaisella Viipurissa asuvalla miespuolisella Suomen kansalaisella, joka hallitsi
itse omaisuuttaan eikä ollut toisen isäntävallan
alainen. Myös omaisuuttaan hallinnoivat ja veroa maksavat lesket ja naimattomat naiset sai-

vat osallistua kokoukseen. Vaalitavassa erikoista oli, että äänestäjä antoi koko äänimääränsä,
oli se sitten 1, 12 tai 25, yhdeksälle ehdokkaalle. Puolueet kokosivatkin ehdokaslistansa huolella, jotta esimerkiksi kaikki ruotsinkieliset
saattoivat huoletta äänestää jokaista yhdeksää

Ruotsalaisen puolueen eli ”icke fennomaanien”
ehdokasta. Koska ”äyriaatelisilla” oli 25-kertainen äänimäärä, kykeni yksi varakas liikemies
äänestämään 24 tavallista palkansaajaa nurin ja
estämään suurten kansanryhmien ajamia asioita.34

Viipurissa ruotsinkieliset päättivät kaikista
kaupungin asioista saksankielisten tuella, eivätkä he olleet aikeissa luopua asemastaan. Taustalla vaikutti 1870- ja 1880-luvuilla vallinnut
sosiaalidarvinistinen näkemys, jonka mukaan
ruotsinkieliset olivat rodullisesti, kielellisesti ja
kulttuurisesti parempia ihmisiä ja siksi oikeutettuja yhteiskunnalliseen johtoasemaan. Asian
ilmaisi selkeästi Viipurissa syntynyt yliopisto-opettaja Alma Söderhjelm: Emme koskaan
muuta ajatelleet, kuin että yhteiskunnassa oli kaksi kerrosta, sivistynyt luokka, joka oli ruotsalainen, ja sivistymätön, joka oli suomalainen. Meistä
oli turha syventyä sen enempää tuohon päivänselvään asiaan. 1880-luvulta alkaen poliittiselle
näyttämölle alkoi kuitenkin tulla vapaamielisesti ajattelevia ruotsinkielisiä, jotka olivat valmiita laajentamaan poliittista päätöksentekoa
muihinkin kansalaispiireihin.35

Vastaavasti eräät kansallismieliset fennomaanit olivat valmiita yhteistyöhön liberaalien
ruotsinkielisten kanssa. Viipurissa tämä näkyi
vuoden 1889 valtuusmiesvaaleissa, joissa voiton
veivät kansallismieliset. Kaikki heidän yhdeksän ehdokastaan, joista osa oli ruotsinkielisiä
liberaaleja, tulivat valituiksi. Voiton takuumiehinä häärivät ehdokaslistan koonneet fennomaanit Matti Kurikka ja K. A. Brander. He
myös organisoivat vaalikampanjan ja keräsivät
valtakirjoja ovelta ovelle kiertämällä. Icke fennomaanit eivät vaalitulokseen tyytyneet vaan
tekivät valituksen, joka perustui näyttöön siitä,
että kansallismieliset olivat keränneet valtakirjoja vaalilain vastaisesti. Käynnistyi oikeusprosessi, jonka lopputuloksena vaalitulos kumottiin ja määrättiin uusintavaalit. Äänestystulos
toimi kuitenkin herätteenantajana suomenkielisille, jotka näkivät, että ruotsinkielisten veroäyrivalta oli murrettavissa.36
Joulukuussa 1889 valitut yhdeksän miestä istuivat valtuustossa uusintavaaleihin asti,
ja kahdeksan heistä asettui taas ehdolle kansallismielisten listalle. Kun 27. lokakuuta
1890 pidetyt uusintavaalit lähestyivät, kävi
vaalipropaganda kovilla kierroksilla. Matti
Kurikka kirjoitti Wiipurin Sanomissa miten
kansallisten tärkeimpiäkin pyrintöjä sokeasti
vastustavat viikingit olivat ne aina valtuustossa
kumotuksi saaneet. Kurikka ei epäillyt, etteivätkö kansallisten listan liberaalit ruotsinkieliset
35

jono ja uurna voitiin sulkea vasta yhdeksältä
illalla.37

Uudet vaalit odottivat jo joulukuussa. Valtuustoon piti valita seuraavat yhdeksän jäsentä kolmivuotiskaudelle, ja juuri näitä vaaleja
silmällä pitäen kansallismieliset kokoontuivat
suomenkielisen kansakoulun juhlasaliin alkuillasta 17. marraskuuta. Vaaleissa kansallismieliset kokivat karvaan tappion, sillä ruotsinkieliset
olivat koonneet rivinsä. Ruotsinkielisten listan
kaikki ehdokkaat, mukaan lukien myös kansallismielisten listalla ehdolla olleet liberaalit
kauppaneuvos Wilhelm Hackman ja kirjakauppias Walter Hoving, valittiin valtuustoon.38
Vaalitulos oli selkeä osoitus ruotsinkielisten
poliittisesta ylivallasta. Kansallismielisten oli
tämän jälkeen pakko muuttaa toimintastrategiaansa ja keskittyä politiikan sijaan suomenkielisten taloudellisen aseman parantamiseen.
Lehtori K. A. Brander oli tärkeä henkilö Viipurin suomalaisuusliikkeen alkuvaiheessa. Kun kansallismieliset
liikemiehet perustivat vakuutusyhtiö Pohjolan vuonna
1891, siirtyi Brander sen johtajaksi Helsinkiin. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. L. Szacinski)

ehdokkaat tulisi valituksi uudelleen, huoli oli
suomenkielisistä. Se osoittautui kuitenkin
turhaksi, sillä kansallismieliset ottivat jälleen
voiton. Osanotto vaaleihin oli niin suurta, että
vaaliuurnalle oli kolmen tunnin katkeamaton
36

Taistelu Viipurin poliittisesta vallasta

Räätälimestari F. Räsäsen luona marraskuussa
1890 nimitetty toimikunta päätti kutsua koolle
kaikki kaupungin suomenkieliset liikkeenharjoittajat ja teollisuuden edustajat tarkoituksenaan perustaa heidän etujaan ajava seura. Joulukuun 8. päivänä hotelli Imatraan saapuikin
kymmenittäin asiasta kiinnostuneita herroja.
Melko pian päästiin yhteisymmärrykseen siitä,
että klupi tulee toimimaan kansallisessa hengessä
kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain

piirissä. Suomalaiskansallinen aatteellisuus oli
kokouksessa vahvasti pinnalla, eikä eräiden
osanottajien esitys puolueettomasta liikemiesten yhdistyksestä saanut kannatusta. Lopuksi

valittiin sääntöjä laativa toimikunta, johon nimitettiin herrat W. Porthan, W. Paischeff, G.
Timonen, O. Matikainen, F. Räsänen, J. Häkli
ja M. Kurikka.

”Alkuunpanewan toimikunnan”
ilmoitus hotelli Imatran kokouk
sesta Wiipurin Sanomissa 7.
joulukuuta 1890. Ilmoitus on
sivun alalaidassa keskellä.
Samainen ilmoitus oli Wiipurin
Sanomissa jo 30. marraskuuta.
(Kansalliskirjasto)

37

Toimikunta sai säännöt valmiiksi joulukuun lopulla, ja uusi kokous kutsuttiin koolle
2. tammikuuta 1891. Koska tällä kertaa hotelli
Imatraan saapui vain kourallinen osanottajia,
päätettiin sääntöjen hyväksyminen jättää toiseen kertaan. Samalla säännöt annettiin pankkitirehtööri K. A. Castrénin tarkastettavaksi.
Huomattava asia oli, että ”klupin” nimeksi oli
jo valikoitunut ”Pamaus”.39

Uusi kokous kutsuttiin koolle tammikuun
13. päiväksi. Paikkana oli Vahtitorninkadulla
sijainnut Uusi Hotelli. Kokouspäivän lehdessä
Matti Kurikka korosti miten selvää lienee sanomattammekin jokaiselle teollisuudenharjoittajalle, kuinka tärkeätä on heidän omille eduilleen,
että miehissä yhtyvät seuraan. Puhumattakaan
siitä henkisestä virkistyksestä, minkä yhdessä olo
ja seurustelu seuran jäsenille tarjoavat, siinä kun
oppivat tuntemaan toisensa ja saavat vaihtaa
mielipiteitään, voivat he tietysti sitä virkeämmin valvoa ja pontevammin ajaa asioitaan, kuta
tarkemmin ne tulevat pohdituksi ja punnituksi – ja juuri tämä vaatii yhdys työtä ja kaikkein
asianomaisten myötävaikutusta. Monella miehellä tiedämme olevan terveet mielipiteet ja selvä tajunta yleisistä asioista, mutta eivät rohkene
julkisissa kokouksissa niitä tuomaan esiin. Siis
miehissä seuraan. Yhteys antaa voimaa ja rohkeutta.40
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Pamaus-Seuran perustavasta kokouksesta kertova
ilmoitus Wiipurin Sanomissa 13.1.1891. (Kansalliskirjasto)

Uuteen Hotelliin saapui noin 30 herraa, jotka
tarkastivat ja hyväksyivät säännöt muutamin
muutoksin. Näin oli Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura ”Pamaus”41 perustettu.
Samalla Seuran perustaviksi jäseniksi liittyivät paikalla olleet herrat. Viipurin läänin kuvernööri vahvisti säännöt jo 23. tammikuuta.
Ensimmäisen vuoden toimintaa kuvaavassa
selostuksessa todettiin asiasta, että näin seura
nimeltä ’Pamaus’ oli astunut laillistettujen poliittisten seurojen joukkoon. Seuran jäseneksi
pääsi jokainen hyvämaineinen teollisuutta ja
liikettä harjoittava henkilö tehtyään ilmoituksen johtokunnalle. Myös muut henkilöt pääsivät jäseniksi, mikäli he olivat harrastaneet
seuran tarkoituksia. Sen sijaan jäsen, joka aiheutti eripuraisuutta ja vahingoitti seuran arvoa, voitiin johtokunnan toimesta sulkea pois
Seurasta.42

Uusi Hotelli toimi Mustainveljestenkadun ja Vahtitorninkadun kulmassa olevassa yksikerroksisessa rakennuksessa
(vaalea rakennus). Vuonna 1897 Uusi Hotelli sai toisen kerroksen. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Pamauksen johtokunta valittiin 2. maaliskuuta pidetyssä ”perustavassa” kokouksessa, kuten
pöytäkirjassa mainittiin. Eniten kannatusta
saivat kultaseppä W. Porthan, pankkitirehtööri
K. A. Castrén ja räätälimestari F. Räsänen, joista kukin sai 18 ääntä. Kelloseppä J. E. Rynén sai
13 ja toimittaja M. Kurikka 9 ääntä. Varajäseniksi valittiin 8 äänellä lehtori K. A. Brander ja
kauppias J. Häkli. Seuraavaksi otettiin vastaan

jäsenanomuksia sekä jäsenmaksuja. Kokouksen
lopuksi puheenjohtajana toiminut Porthan piti
puheen, jossa hän lämpimin sanoin toivoi Seuralle menestystä ja myös lausui toiveen siitä,
että toveruus ja raitis henki siinä aina vallitsisivat. Kokous päättyi eläköön-huutoon.
Johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 11. maaliskuuta, jolloin puheenjohtajaksi
valittiin W. Porthan, varapuheenjohtajaksi F.
39

Räsänen sekä taloudenhoitajaksi ja sihteeriksi
K. A. Castrén. Ensimmäiseksi käsiteltiin kokoushuoneen hankintaa, ja johtokunta päätti
kääntyä Viipurin raittius-ravintolan puoleen.
Lisäksi päätettiin järjestää ravintola Espilässä
iltahuvit, mitä varten asetettiin erityinen nelihenkinen huvitoimikunta. Näin Pamauksen
toiminta pyörähti käyntiin.43

Vaikka Pamaus nähtiin aluksi nimenomaan
poliittisena seurana, jonka tavoitteena oli ajaa
suomalaisuuden asiaa Viipurin kunnallispolitiikassa, ei tämä päätynyt kirjauksena sääntöihin. Säännöissä korostettiin toimintaa liikemiesyhdistyksenä, mikä näkyy ensimmäisen
pykälän toteamuksena, jonka mukaan Pamauksen tarkoitus on edistää teollisuutta ja liikettä
paikkakunnalla. Tietysti kaikki ymmärsivät,
että suomenkielisten liikemiesten asioiden
edistäminen johtaisi todennäköisesti heidän
vaurastumiseensa, joka taas lisäisi heidän äänimääriään valtuusmiesvaaleissa. Pamauksen perustamisen voi nähdä myös osana laajempaa
kontekstia, sillä 1880- ja 1890-lukujen taitteessa Suomeen syntyi muitakin kansallismielisten liikemiesten seuroja ja yrityksiä. Viipuri
oli mukana aatteen virrassa ja toimi siinä jopa
esimerkkinä muille kaupungeille.44
Seuraa perustamassa ollut vuorineuvos K.
A. Paloheimo (Brander) muisteli vuonna 1941,
miten käsityöläisistä ja ammatinharjoittajista
koostunut yhteiskunnallisesti valveutunut ryh40

Pamaus-Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Wilhelm
Porthan oli maineikas kultaseppä, joka oli hakenut
oppinsa Pietarista. ”Honkavaaran Villenä” tunnettu
Porthan syntyi vuonna 1844 Kiihtelysvaarassa, mistä
hän lähti maailmalle 16-vuotiaana päällään isältä
peritty lammasnahkaturkki ja taskussa pari hopeakolikkoa. Porthan päätyi Pietarin kautta Viipuriin,
missä hän avasi kultasepänliikkeensä vuonna 1874.
Wilhelm ja Gustava Porthanin hääkuva on vuodelta
1884. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. Jacob
Indursky)

mä toimi kansallisen herätyksen hengessä. Paloheimon mielestä Pamauksen perusti se virkeä
kansallinen herätys, mikä semminkin Viipurissa,
Suomen rajakaupungissa, eli suurta nousukauttaan. Tämä kansallinen herätys oli tietysti yleinen
kaikissa kansankerroksissa, mutta juuri liikealalla
antoi sille ikään kuin virikettä ja erikoista aihetta
se, että melkein kaikki tärkeimmät ja suuremmat
liikkeet olivat venäläisten ja saksalaisten käsissä,
joiden kanssa ruotsinmieliset olivat hyvässä sovussa
ja toimivat kunnallisissa asioissa käsi kädessä näiden kanssa. Rintamat olivat selvät: kansalliset ja
muut, eli oikeastaan fennomaanit ja ei-fennomaanit. Meitä suomalaisia pelättiin, sillä me olimme
kansanvillitsijöitä ja sen tähden kaikki voimat oli
koottava meitä vastaan. Tällaisten olojen vallitessa
perustettiin Pamaus vastapainoksi icke fennomaaneille. Ruotsinkielisille Pamauksen perustaminen oli turhanpäiväinen asia. Alma Söderhjelm
totesi muistelmissaan, että Pamausta pidettiin
ruotsinkielisten piirissä turhana keskiluokan yrityksenä. Vallitsevaan sääty-yhteiskuntaan Seuran perustamisella ei siis nähty olevan vaikutusta. Paloheimo ja Söderhjelm olivat kuitenkin
sekä Pamauksen että Viipurin eri kieliryhmien
suhteen hieman väärässä.45

Vain vallan murusia

Koska seuraavat Viipurin valtuusmiesvaalit
olivat joulukuussa 1891, oli Pamauksen johtokunnan ryhdyttävä toimiin. Se kokoontui 20.

lokakuuta hotelli Imatraan pohtimaan asiaan.
Johtokunta ymmärsi hyvin sen, ettei Pamaus
yksin kykenisi saamaan ehdokkaitaan läpi vaaleissa. Tästä syystä Suomalaisen Klubin ehdotus vaaliyhteistyöstä tuli iloisena yllätyksenä.
Klubi ehdotti yhteisen vaalitoimikunnan ja
agitatsioonivaliokunnan perustamista, mihin
Pamauksen johtokunta suostui.
Marraskuun puolivälissä vaalitoimikunnan
ehdokaslista oli valmis. Pamauksen ehdokkaat
listalla olivat pankkitirehtööri K. A. Castrén,
kauppias W. F. Grönroos, räätäli G. Timonen
ja rakennusmestari F. Wuorinen. Loput viisi
ehdokasta olivat Suomalaisen Klubin nimeämiä, heistä kolme liberaalia ruotsinkielistä oli
myös icke fennomaanien listalla. 2. joulukuuta käydyissä vaaleissa icke fennomaanien lista
valittiin kokonaisuudessaan valtuustoon. K. A.
Castrén jäi ensimmäisenä ”rannalle” 2 688 äänellä. Valintaan olisi tarvittu lähes 5 000 ääntä.46

Vaalien jälkeen Pamaus yritti kasvattaa
poliittista vaikutusvaltaansa kahdella tavalla:
lisäämällä yhteistyötä suomenkielisten järjestöjen kanssa sekä ajamalla muutosta veroäyrin
määrään. Henkilökohtaisten siteiden ja ristiin
menneiden jäsenyyksien johdosta läheisimmiksi yhteistyökumppaneiksi tulivat Suomalainen Klubi ja Viipurin Työväenyhdistys.
Pamauksen tavoitteena oli saada yhdistysten
yhteiselle listalle mahdollisimman monta lii41

Wiipurin Sanomat
oli suomalaisuusliikkeen äänitorvi
kaupungissa. Lehden
toimitus 1890-luvun
alussa, vasemmalta
Kostja Nord, Matti
Kurikka, Julius
Anshelm Lyly, Ernst
Ivar Roini ja August
Bernhard Mäkelä.
(Museovirasto, historian kuvakokoelma.
Fredrik Diehl)

ke-elämän edustajaa. Veroäyrin Pamaus pyrki
laskemaan 400 markasta 200 tai 300 markkaan.
Kun maistraatti joulukuussa 1891 kokoontui,
vaativat kansallismieliset veroäyrin laskemista. Vaikka asia oli tärkeä, ei siitä riidelty kokouksessa. Matti Kurikan mukaan keskustelu
olikin suuresta erimielisyydestä huolimatta niin
säännöllinen ja rauhallinen, että jokainen tunsi olevansa sivistyneen yhteiskunnan virallisessa
42

kokouksessa. Riitaa ei syntynyt, koska tulos oli
etukäteen selvä: kansallismieliset kokivat äänestyksessä tappion. Koska päätökset veroäyrin
määrästä olivat voimassa viisi vuotta kerrallaan,
saattoi Pamaus vaikuttaa asiaan seuraavan kerran vuonna 1896. Se yritti tällöin taas laskea
veroäyriä yhdessä muiden kansallismielisten
kanssa, mutta jälleen kerran ilman tulosta.47

Uusi tilaisuus hakea menestystä valtuusmiesvaaleissa tuli vuonna 1892. Nyt Pamaus,
Suomalainen Klubi ja Viipurin Työväenyhdistys neuvottelivat ehdokasasettelusta ruotsinkielisten kanssa löytääkseen kaikille sopivan
kompromissin. Kansallismielisten ja icke fennomaanien listoille päätyikin seitsemän samaa
nimeä. Niiden joukossa olivat Pamauksen johtokunnan varajäsen K. A. Castrén, fennomaanien pitkäaikainen keulakuva ja Pamauksen
kunniajäsen D. W. Åkerman sekä tehtailija
Feodor Sergejeff. Ehdokasasettelusta päätellen kieliryhmät eivät menneet kovin riitaisissa
tunnelmissa vaaleihin. Vaikka ruotsinkielisten
lista vei jälleen voiton, ei voi sanoa, että kansallismieliset olisivat kärsineet suuren tappion.
Jopa Matti Kurikka kirjoitti, että viime valtuusmiesvaaleista ja sen tuloksista voi kansallismielinen puolue täällä Viipurissa olla hyvällä mielellä,
vaikka kärsittiinkin näennäinen tappio.48

Seuraavan vuoden vaaleissa kansallismieliset
sen sijaan kokivat täystyrmäyksen. Suomenkielisistä eniten ääniä saivat Juho Lallukka ja Wilhelm Porthan, joiden saalis ei edes kaksinkertaisena olisi vienyt valtuustoon. Heitä äänesti
yli 400 henkilöä, mikä oli noin sata enemmän
kuin läpi menneitä ruotsinkielisiä ehdokkaita.
Wiipurin Sanomissa tulosta kommentoitiin lakonisesti: Valtuusmiesten vaali eilisiltana päättyi, niin kuin jo ennestään oli tietävissä, epäkansallisten voitolla.49

Tämän jälkeen kansallismielisten keskuudessa ymmärrettiin hyvin se, että saadakseen
omia miehiään valtuustoon, heidän oli saatava
suomenkielisiä icke fennomaanien listalle, aivan kuten vuonna 1892. Tässä saattoivat auttaa
liberaalit ruotsinkieliset, jotka laativat yhdessä
konservatiivien kanssa icke fennomaanien listan. Vuonna 1894 icke fennomaanien listalle
hyväksyttiin opettaja Anton Rikström (Valtavuo) ja vuotta myöhemmin Wiipurin Sanomien
vastaava toimittaja J. A. Lyly ja K. A. Castrén,
jotka pääsivät valtuustoon. Ruotsinkieliset eivät siis pitäneet aivan ehdotonta kielirajaa ehdokasasettelussaan, vaan antoivat fennomaaneille pikkusormen verran periksi.50
Tilanne kuitenkin muuttui sen jälkeen,
kun J. A. Lyly julkaisi Wiipurin Sanomien vaalipäivän numerossa vuonna 1897 syytöslistan,
jossa hän toi esille epäkansallisen puolueen
tekemiset ja tekemättä jättämiset valtuustossa. Yksi niistä oli ruotsin kielen pitäminen
kaupungin virallisena kielenä. Toinen syyte
koski korkeita kunnallisveroja ja valtuuston
tuhlailevaa rahan käyttöä, joka oli tuonut
kaupungille tuntuvia lisämenoja. Valtuusto ei
myöskään ollut suostunut rakentamaan työväestölle riittävästi asuntoja, sillä sen yksityinen etu, luokkaetu – sitä parempaa päämäärää
tällä puolueella ei ole ajateltavana – vaatii, että
se armotta sysää ulos kaupungista kokonaisen
kansanluokan sen vuoksi, että tuo luokka ei käy
43

Kansallismielisten
ja ”suuren joukon
kansalaisia” ehdokaslistat vuoden
1893 kunnallisvaaleissa. (Kansalliskirjasto)
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sen talutusnuorassa. Kaupungin aluetta ei haluttu laajentaa, koska puolueen pelko valtansa
häviämisestä on niin suuri, ettei se pidä silmällä
kaupungin selvää etua, vielä vähemmin työväen
selvää etua. Vuoden 1898 vaaleissa Lyly putosi valtuustosta, koska häntä ei enää huolittu
icke fennomaanien listalle. Poliittinen näpäytys kesti vuoden, sillä vuonna 1899 Lyly palasi icke fennomaanien listalla, mikä varmisti
hänen paluunsa valtuustoon.51
Kansallismielisten kasvava tyytymättömyys
vallitsevaan tilanteeseen näkyi myös Suomalaisen puolueen sisäisenä hajaantumisena.
Suomalaisen puolueen tiukan linjan edustajat
eli vanhasuomalaiset eivät katsoneet hyvällä
yhteistyötä ruotsinkielisten kanssa, kun taas
nuorsuomalaista suuntausta edustavat puolueen jäsenet eivät nähneet tässä ongelmia. Ero
näkyi vuoden 1898 valtuusmiesvaaleissa, joissa vanhasuomalaisilla oli ensimmäisen kerran
oma listansa, kun taas nuorsuomalaiset vain
suosittivat äänestämään ”eräässä kokouksessa”
valittuja henkilöitä. Seuraavana vuonna asetelma oli sama, mikä takasi jälleen vaalivoiton
icke fennomaaneille.52

Venäläistämispolitiikka muuttaa tilanteen

Vuoden 1900 vaaleissa tapahtui suuri mullistus, sillä nuorsuomalaista suuntausta edustavilla kansallismielisillä ja ruotsinkielisillä
oli yhteinen ehdokaslista. Syynä siihen olivat

Filosofian tohtori ja toimittaja Julius Anshelm Lyly
(1856–1903) oli innokas nuorsuomalaisen aatteen
sanansaattaja ja perustuslaillisuuden puolustaja.
Lyly oli Pamauksen varapuheenjohtaja vuosina
1902–1903. Kun hän toukokuussa 1903 vietti aikaa
Berliinissä, Lylylle annettiin maastakarkoituspäätös
eikä hän voinut palata Suomeen. Murtunut Lyly päätti
päivänsä oman käden kautta kesäkuussa. J. A. Lyly
haudattiin hieman ennen juhannusta Viipurissa suuren kansanjoukon ja poliisivartion saattamana. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. Jacob Indursky)
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Suomessa alkaneet venäläistämistoimenpiteet.
Helmikuussa 1899 Nikolai II oli antanut Suomen autonomiaa kaventavan säädöksen yleisvaltakunnallisten lakien säätämisestä, ja kesällä
1900 oli annettu kielimanifesti, joka nosti venäjän kielen yhdeksi Suomen hallintokielistä.
Venäläistämistoimia johti kenraalikuvernööri
Nikolai Bobrikov. Oli löytynyt uusi yhteinen
vastustaja, ja kielipolitiikka sai jäädä. Tämän
ansiosta valtuustoon nousi kerralla kolme Pamauksen jäsentä: tukkukauppiaat Juho Lallukka ja Juho Hallenberg sekä rakennusmestari
Aleksanteri Isaksson. Pamauksen perustajien
asettama tavoite alkoi toteutua.53

Sama linja jatkui vuonna 1901, jolloin yhteislistalta valtuustoon nousivat Pamauksen jäsenet tehtailija Matti Pietinen ja kauppias E. V.
Sellgren. Vanhasuomalaista suuntausta edustanut Wiipuri totesi icke fennomaanien voittaneen vaalit, mikä ei siis täysin pitänyt paikkansa. Kirjoitus kertoi omaa kieltään Suomalaisen
puolueen jakaantumisesta kahteen leiriin. Sisäistä erimielisyyttä aiheuttivat suhtautuminen
ruotsinkielisiin ja venäläistämispolitiikkaan.
Vanhasuomalaiset halusivat puolueesta selvän kielipuolueen, ja he olivat maltillisempia
suhteessa venäläistämispolitiikkaan. Nuorsuomalaiset taas olivat valmiita yhteistyöhön
ruotsinkielisten kanssa ja suhtautuivat jyrkän
kielteisesti keisari Nikolai II:n toimiin. Vastarintaa nostatti entisestään sekä Wiipurin Sa46

nomien että Wiborgsbladetin lakkauttaminen
vuonna 1901. Sisäinen hajaannus johti lopulta
Suomalaisen puolueen hajoamiseen ja Nuorsuomalaisen puolueen perustamiseen vuonna
1905.54
Huhtikuussa 1902 järjestettiin ylimääräiset valtuusmiesvaalit, jotta Viipurin valtuuston jäsenmäärä saatiin nostettua 27:stä
36:een. Nuorsuomalaisten lista oli taas yhteinen liberaalien ruotsinkielisten kanssa, ja se
myös voitti vaalit. Valtuustoon pääsivät muun
muassa talonomistaja M. Skyttä, lääkäri Paul
Thuneberg ja opettaja Fabian Sihvonen. Joulukuun 1902 vaaleissa oli jälleen samat ehdokaslistat. Valtuustoon valittiin nyt 12 uutta
jäsentä. Koska suomenkielisten äänet hajaantuivat aikaisempaa selvemmin eri listojen
kesken, ottivat icke fennomaanit tällä kertaa
selvän voiton. Suomenkielisistä läpi menivät
talonomistaja G. Viinikainen ja toimittaja J.
A. Lyly.55
Vuonna 1903 voiton vei jälleen nuorsuomalaisten ja liberaalien ruotsinkielisten lista, jota
nyt kutsuttiin sovintolistaksi. Siinä oli enemmistö suomenkielisiä, millä haluttiin antaa
tunnustus sille, että erovuorossa oli useita suomenkielisiä. Ennen vaalia Wiipurin Sanomien
Supistuksessa56 otettiin vahvasti kantaa kielipuolueita vastaan, koska vaikeina aikoina tuli
vastustaa äärimmäisyyksiä. Kaupungin asioiden hoidon kannalta kieltä tärkeämpiä olivat

Viipurin Seurahuone ja maistraatti ”ruotsinvallan aikaan”, mistä kertoo Seurahuoneen oven päällä oleva teksti
”Societetshuset”. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

kokemus ja tieto. Pamauksen jäsenistä valtuustoon pääsivät eniten ääniä saanut Juho Lallukka, Juho Hallenberg ja Aleksanteri Isaksson.
Wiipurin toimituksessa ei oltu tyytyväisiä, sillä
puhdas suomenkielinen lista olisi voittanut, jos
puolue olisi ollut yksimielinen.57

Nuorsuomalaisten halu tehdä yhteistyötä
ruotsinkielisten kanssa oli näkynyt myös keväällä 1903 käydyissä kunnallispormestarinvaalissa,
joissa puolueet asettivat yhteisiksi ehdokkaikseen
protokollasihteeri K. J. Ståhlbergin, asessori P. E.

Svinhufvudin ja laamanni A. L. von Knorringin.
Eniten ääniä sai Ståhlberg, joka ei kuitenkaan
päässyt virkaan, koska hän oli vallanpitäjien epäsuosiossa. Kunnallispormestarin valitsi Suomen
senaatti kenraalikuvernöörin suosituksesta, ja
vuoden 1904 puolella senaatti nimitti virkaan E.
S. Cajanderin. Hän joutui kuitenkin eroamaan
virasta jo vuonna 1907. Voi sanoa, että Pamaus
vei voiton kyseisissä vaaleissa, koska ehdokaslista
oli alun perin sen asettama. Toivottuun lopputulokseen se ei siis kuitenkaan johtanut.58
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Vaikka Pamaus sai jäseniään valtuustoon,
ei Seuralle avautunut mahdollisuutta päättää
kaupungin asioista. Tästä piti huolen ruotsinkielinen enemmistö. Kaupungin asioihin yritettiin kyllä vaikuttaa, kuten syksyllä 1901, kun
Pamaus kääntyi Viipurin kauppahuoneen puo-

leen, jotta se antaisi lausunnon kaupungin uuden pakkahuoneen katoksen puutteista. Seurassa oli useita tukkukauppiaita, jotka toivat
tavaraa ulkomailta. Laivoista purettava tavara
oli avonaisen katoksen vuoksi ilmojen armoilla.
Pamaus toimitti lausunnon valtuustoon, mutta
asia ei päätynyt käsittelyyn. Seuran jäsenet saivat kuitenkin ajan tasalla olevaa tietoa valtuuston toiminnasta, josta voitiin keskustella iltaisin klubilla. Valtuustossa käsiteltävistä asioista
pidettiin myös esitelmiä, kuten keväällä 1905,
kun valtuutettu Paul Thuneberg alusti vireillä
olleesta teurastuslaitoksen perustamisesta.59
Valtuuston toiminta aiheutti Pamauksen piirissä tyytymättömyyttä, mikä johtui veroäyriin
perustuvasta äänirajasta ja tuloihin perustuvasta äänien määrästä sekä valtuuston virallisesta kielestä eli ruotsista. Pamaus oli jo vuonna
1895 asettanut tavoitteekseen periaatteen yksi
mies, yksi ääni. Tammikuussa 1900 Pamauksen
johtokunta toisti tämän tavoitteensa ja vaati veroäyrin laskemista niin alas kuin mahdollista.
Äänioikeuskysymys nousi uudelleen tarkasteluun tammikuussa 1902, kun johtokunta asetti
vaalitoimikunnan valmistelemaan asiaa. Hel-
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Lääkäri Paul Thuneberg (1865–1923) oli Pamauksen
ehdokkaana sekä kunnallisvaaleissa että valtiopäivävaaleissa. Viipurin valtuustoon hän pääsi kevään
1902 ylimääräisissä kunnallisvaaleissa. Thuneberg
istui valtuustossa vuoteen 1921 asti ja puheenjohtajana hän toimi vuodet 1910–1912. Valtiopäivävaaleissa hän oli ehdokkaana vuonna 1904. Paul
Thuneberg oli myös yksi ensimmäisistä Pamauksen
yleiskokouksen esitelmöitsijöistä ja Pamauksen
varapuheenjohtaja vuodet 1913–1914. Vuosina
1919–1922 hän oli Kansallisen Edistyspuolueen kansanedustajana. (Helsingin yliopistomuseo)

mikuussa pidetyssä yleiskokouksessa kuultiin
myös esitelmä, jossa pohdittiin mahdollisuuksia
saattaa voimaan yksi ääni ja yksi mies -vaalitapa. Asian nousu näin perusteelliseen käsittelyyn
johtui siitä, että raastuvankokous oli 2. joulukuuta 1901 päättänyt pormestari E. Karstenin
johdolla pitää veroäyrin 400 markassa seuraavat
viisi vuotta. Näytti siis siltä, ettei mikään ollut
muuttumassa Viipurin kunnallispolitiikassa.
Pamauksen johtokunta oli vuonna 1900
päättänyt, että kieliasia tuli ratkaista ”sovinnollista tietä”. Tilanne oli suomenkielisten
kannalta ikävä, sillä he eivät voineet toimia
esimerkiksi pöytäkirjantarkastajina ruotsin ollessa valtuuston pöytäkirjakieli. Myös toiminta valiokunnissa oli hankalaa, koska niissäkin
työskentelykieli oli ruotsi. Pamauksen yleiskokouksessa helmikuussa 1901 keskusteltiin kieliasiasta, sillä valtuuston valmisteluvaliokunnan
piti tehdä esitys pöytäkirjakielen muuttamiseksi. Se ei sitä saanut sitä aikaiseksi. Valiokuntaan kuulunut Juho Lallukka jätti pöytäkirjaan
eriävän mielipiteen. Ruotsinkieliset tekivät tämän jälkeen ehdotuksen suomen ottamisesta
osittaiseksi keskustelukieleksi. Pamaus suostui pankinjohtaja Felix Heikelin ehdotukseen,
vaikka se ei perustunutkaan lakiin. Pamauksessa kuitenkin katsottiin, että tällä tavalla saataisiin suomen kielelle enemmän oikeuksia.60
Seuraavan kerran kieliasia nousi esille suurlakon jälkeen keväällä 1906. Valtuuston val-

misteluvaliokunta teki Matti Pietisen aloitteesta esityksen suomen kielen ottamisesta
Viipurin valtuuston ainoaksi pöytäkirjakieleksi. Valtuusto käsitteli asiaa 16. maaliskuuta
1906. Sanomalehti Karjala kertoi kokouksesta
seuraavasti: Kieliasia oli taas eilen esillä valtuustossa, ja tällä kertaa tuli ottelu siinä tuimimmaksi, sillä tiedettiin, että tulisi asia nyt päättymään.
Keskustelun aluksi Fabian Sihvonen toi esille
niitä hankaluuksia, joita kaksikielisyys tuotti valtuuston työlle. Juho Lallukka puolestaan
totesi vallinneen kaksikielisen käytännön rikkovan lakia. Hän myös korosti, että laki vaati
pöytäkirjakielenä käytettäväksi sitä kieltä, jota
alueen selvä enemmistö puhui. Matti Pietinen toivoi, että asia ratkaistaisiin, jotta voitaisiin keskittyä muihin poliittisiin kysymyksiin.
Seurasi äänestys, jossa valmisteluvaliokunnan
esitys voitti äänin 18–15. Vuoden 1907 alusta
lukien valtuuston ja kunnallistalouden kirjanpidon kieleksi tuli suomi. Kokouksen jälkeen
herrat Lallukka, Pietinen ja Sihvonen saattoivat siis hyvillä mielin juoda konjakin sekä polttaa sikarin Pamaus-klubilla.61
Miksi valtuuston pöytäkirjakielen muutos
oli mahdollinen? Taustalla vaikuttivat Viipurin nopea suomalaistuminen ja työväestön
jatkuva kasvu. Työväki oli näyttänyt voimansa
vuoden 1905 suurlakossa. Liberaalit ruotsinkieliset ymmärsivät kyllä, että maailma ympärillä muuttui kovaa vauhtia, ja siksi oli hyvä
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Viipurin Teollisuusyhdistyksen 1910-luvun valtuustoon kuului useita Pamauksen johtohenkilöitä ja rivijäseniä.
Vasemmalla istuu Wilhelm Porthan vierellään Aleksanteri Isaksson, O. Järveläinen, J. E. Rynén ja K. P. Leinonen.
Takarivissä keskellä seisova nuori mies on Alfred Pursiainen, joka kuului Pamauksen stipenditoimikuntaan koko
1950-luvun ajan. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

pitää yllä suhteita suomenkielisiin liike-elämän edustajiin. Työväen kasvava poliittinen
voima ja sen vaatimukset nähtiin suurena uhkana, ei vain ruotsinkielisten asemalle yhteiskunnassa, vaan koko liike-elämälle. Näkemys
oli tullut esille Viipurin Teollisuusyhdistyksen
kokouksessa 24. marraskuuta 1905, kun sekä
suomen- että ruotsinkieliset liikemiehet olivat
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hyvässä yhteishengessä pohtineet suurlakon
seuraamuksia ja toimia uusien lakkojen varalta. Paikalla oli ollut noin 300 työnantajaa. Kun
taustalla oli yhteinen huoli, äänestivät liberaalit
ruotsinkieliset suomenkielisen vähemmistön
rinnalla valtuuston kielen muuttamisen puolesta. Huomattava seikka oli, että suurliikemies
Wilhelm Hackman oli muutoksen puolella.

Yhteistyö sai vahvistuksen niin vuoden 1906
kuin vuoden 1907 valtuusmiesvaaleissa, joissa
liberaaleilla ruotsinkielisillä täydennetty Nuorsuomalaisten lista voitti.
Kasvavan työväestön luoma uhka vaikutti epäilemättä myös siihen, ettei valtuustossa

saatu aikaiseksi veroäyriin perustuvan äänioikeuden muutosta, vaikka muun muassa Juho
Lallukka oli aikaisemmin puhunut sen puolesta hyvinkin voimakkaasti. Veroäyriin perustuva
äänioikeus hyödytti myös Pamauksen jäseniä,
joita oli valtuustossa nyt jo useampia. Toisaalta, valtiovalta oli aikeissa hoitaa asian. Vuonna
1908 eduskunta hyväksyi kunnallislain, joka
olisi toteutuessaan tuonut valtiollisissa vaaleissa voimassa olleen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myös kunnallisvaaleihin. Nikolai II
jätti kuitenkin lain vahvistamatta osana uudelleen käynnistynyttä venäläistämiskampanjaa.
Venäjällä nousi vuonna 1908 pääministeriksi
Piotr Stolypin, joka toteutti välittömästi Suomen asiain esittelyjärjestyksen. Sen mukaan
Suomea koskevat lainsäädäntö- ja hallitusasiat oli alistettava Venäjän ministerineuvoston
tarkastettavaksi ennen kuin ne esiteltiin keisarille. Seuraavana vuonna Suomen kenraalikuvernööriksi tuli kovan linjan patriootti Franz
Albert Seyn, joka jatkoi Bobrikovin aloittamaa
Suomen ”lojaalistamista”. Venäjän tavoitteena
oli Suomen autonomian lopettaminen.62

Pamaus ottaa ohjat ja menettää ne

Pamaus-Seuran näkökulmasta Viipurin kunnallispolitiikka oli syksyllä 1907 hyvin mielenkiintoista, sillä joulukuussa käytävien valtuusmiesvaalien lisäksi lokakuussa järjestettiin
oikeuspormestarin vaalit. Pamauksella oli aluksi oma ehdokaslista, joka poikkesi Nuorsuomalaisten kolmen nimen listasta yhden henkilön
osalta. Tämä oli varatuomari Ivar Alopaeus.
Ruotsalaisella puolueella oli tietysti myös oma
listansa. Juuri ennen lokakuun 9. päivän vaaleja
Nuorsuomalaisten ja Pamauksen listat yhdenmukaistettiin, minkä ansiosta Ivar Alopaeus
voitti vaalit. Alopaeus aloitti oikeuspormestarina vasta vuoden 1908 puolella, sillä vaaleista
tehtiin valitus.
Pamauksen vaalipropagandaa hoitamassa
ollut Oskari Eriksson kertoi vaali-illasta Seuran 50-vuotishistoriikissä: Äänestyksen jälkeen
kokoonnuttiin suurella joukolla Pamaukseen odottamaan tietoa vaalin tuloksesta. Vihdoin puoliyön
jälkeen saatiin kuulla lopputulos: suomalaisten
ehdokas Alopaeus oli saanut enemmistön. Alopaeus
päätettiin heti kutsua Pamaukseen voittoa juhlimaan. Yöpuulta herätettiin myös useita Pamauksen vanhempia merkkimiehiä ja annettiin heille
tiedoksi ilosanoma sekä pyydettiin heitä tulemaan
yhteiseen ilonpitoon. Niinpä sitten Lallukka ja
eräät muutkin ikämiehet tulivat mukaan. Kun
kunniavieras, vastavalittu pormestari Alopaeus
saapui, hänet istutettiin ilman muuta päällys51

vaatteissaan kultatuoliin ja niin kanneltiin häntä miesten olkapäillä ympäri isoa salia. Kun sitten vihdoin maltettiin istuutua yhteiseen pitkään
pöytään, jonka päähän tietysti Alopaeus asetettiin, alkoi navakka istunto monine maljapuheineen ja eläköön huutoineen. Sitä kesti valoisaan
aamuun.63

Pamaus oli ottanut johtavan roolin oikeuspormestarin vaaleissa, ja saman linjan toivottiin jatkuvan tulevissa valtuusmiesvaaleissa.
Pamaus halusi olla suomenkielisiä yhdistävä
voima ja saada suomenkieliset yhteisrintamaan
Ruotsalaista puoluetta vastaan. Siksi Seura laati ensimmäisen kerran oman ehdokaslistansa.
Siinä oli mukana myös pari liberaalia ruotsinkielistä, kuten kauppaneuvos Wilhelm Hackman. Wiborgs Nyheter piti Pamauksen ehdokaslistaa vaalitemppuna, jolla se yritti saada kaikki
suomenkieliset äänestämään omia ehdokkaitaan hajaantumaisillaan olevassa suomenkielisten leirissä. Toki Ruotsalaisen puolueen listalla
oli kuusi samaa nimeä kuin Pamauksella, kuten
Seuran varapuheenjohtaja Aleksanteri Kaljunen ja sihteeri William Otsakorpi (Lindell).
Molemmin puolin käytettiin siis samaa temppua. Voiton vei Ruotsalainen puolue.64
Seuraavan vuoden vaaleissa käytiin ennennäkemätön kampanjataisto. Pamaus järjesti
20. marraskuuta 1909 kansakoulun juhlasalissa vaalikokouksen, johon tuli huonosta ilmasta huolimatta yli 200 osanottajaa. Kokouksen
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puheenjohtajaksi valittu rehtori Lauri Pohjala
totesi aluksi, miten tärkeätä olisi saada aikaan
yhteinen esiintyminen kaupunkimme suomenkielisten kesken. Seuraavaksi lehtori J. E. Aro teki
selkoa Pamauksen asettaman ja eri puolueisiin
kuuluvista kansalaisista kokoonpannun vaalitoimikunnan esityksestä. Toimikunnan mielestä nyt oli aika laatia puhdas lista, jolla ei olisi
ainuttakaan ruotsinkielistä. Se myös esitti, että
ehdokkaat valittaisiin paikalla olevista henkilöistä, sekä nuorsuomalaisista että suomettarelaisista. Kokousväki hyväksyi ehdotuksen,
minkä jälkeen äänestettiin. Lopuksi valittiin
lisäjäsenet Pamauksen aikaisemmin nimittämään agitatsionitoimikuntaan.65

Oskari Eriksson muisteli jälleen vaalikampanjaa: Pariksi viikoksi ennen vaalipäivää järjestettiin Pamauksen huoneistoon vakinainen
vaaliagitatsiokanslia, joka oli auki aamuvarhaisesta iltamyöhään. Jouduin toimimaan kanslian
hoitajana ja siten läheltä osallistumaan suurrynnistykseen. Vaalipäivän aamuna kanslia siirrettiin Seurahuoneelle maistraatin istuntohuoneen
lähettyville. Koetettiin pitää huoli, että jokaisella
suomenmielisellä äänestäjällä oli mukanaan toisen äänioikeutetun valtakirja. Agitatsiokansliassa
touhusi kymmenkunta henkilöä tulisella kiireellä täyttämässä nimikirjoituksella ja todistuksella
varustettuja valtakirjalomakkeita paikalle tulleiden äänestäjien nimiin. Kun äänestyspaikka
oli suljettu, alkoi ääntenlasku. Eriksson jatkoi:

Karjalan etusivulla oli vaalipäivänä 1. joulukuuta 1909 sekä suomenmielisten että nuorsuomalaisten ehdokaslistat. Lisäksi etusivulla oli Pamauksen vetoomus sen puolesta, että
Seuran jäsenet sulkisivat liikkeensä kello kuusi illalla, jotta myös liikeapulaiset pääsisivät
äänestämään. (Kansalliskirjasto)
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Pamauksessa istuttiin iltaa ja jännättiin vaalin
tulosta aina pikkutunneille. Suomalaisten äänestäjien lukumäärä oli kyllä monin verroin ruotsalaisia suurempi, mutta ruotsalaisilla oli puolellaan
useammat moniääniset, kun sen sijaan suurin osa
suomalaisia sai äänestää vain parilla äänellä.
Jännitys oli täten erinomaisen korkealla, mutta
”hermokulutus” tuli kuitenkin palkituksi, sillä äänestystulos osoitti Suomalaisen puolueen ehdokaslistan saaneen huomattavan ääntenenemmistön
– ensimmäistä kertaa Viipurin kaupungin kunnallisissa vaaleissa. Ja se oli Pamauksen ansiota.
Kaikki suomalaisen listan ehdokkaat pääsivät
valtuustoon.
Karjalassa tulosta hehkutettiin historiallisena: Asetettu päämäärä on saavutettu: suomenmielinen enemmistö Viipurin kaupungin valtuustossa on nyt taattu. Voiton symboliksi voi katsoa
Paul Thunebergin nousun puheenjohtajaksi
valtuustosta pudonneen G. W. Homénin tilalle. Varapuheenjohtajaksi valittiin Juho Lallukka. Näin kaksi Pamaus-Seuran jäsentä johti
puhetta Viipurin valtuustossa.66

Suomenkielinen enemmistö ryhtyi nopeasti kehittämään Viipuria. Marraskuussa 1910
Viipuri ja saksalainen yhtiö A.E.G. solmivat
sopimuksen kaupungin raitiotieverkon rakentamisesta. Raitiotieverkko otettiin käyttöön
syyskuussa 1912, ja sillä liikennettä harjoitti A.E.G.:n tytäryhtiö Elektrizitätswerk und
Strassenbahn Wiborg AG. Vuonna 1912 Vii54

puri myös osti Venäjän valtiolta sataman vallit,
minkä jälkeen Eteläsatamassa alkoivat suuret
rakennustyöt ja ruoppaukset. Vuotta myöhemmin perustettiin lopulta myös kaupungin oma
teurastuslaitos sekä rakennettiin uusi, Eliel
Saarisen ja Herman Geselliuksen suunnittelema rautatieasema.67

Vuoden 1910 vaaleissa Pamauksen lista voitti jälleen, vaikka nyt sen kanssa kilpaili
Nuorsuomalaisen puolueen lista mukanaan yhdeksän ehdokasta Pamauksen listalta ja kolme
ruotsinkielistä liberaalia. Seuraavana vuonna
Pamaus toisti voittonsa, ja voidaankin perustellusti sanoa, että Pamaus oli 1910-luvun alkaessa Viipurin ehdoton poliittinen voima. Tilanne
kuitenkin muuttui nopeasti, sillä suomenkielisten rintamaa alkoi murentaa Nuorsuomalaisen
puolueen ja Suomalaisen puolueen eli suomettarelaisten kasvava erimielisyys. Pamauksessa
moni oli edellisten vuosien kuluessa kääntynyt
nuorsuomalaisesta suomettarelaiseksi, näkyvimpänä esimerkkinä Juho Lallukka.68
Vuoden 1912 vaaleissa Nuorsuomalainen
puolue kokosi jälleen yhteisen ehdokaslistan
ruotsinkielisten kanssa. Pamauksella oli oma
listansa, jolla oli yhdeksän samaa nimeä kuin
nuorsuomalaisilla. Karjalassa Pamauksen listaa
pidettiin kuitenkin hajotuslistana. Pamausta
syytettiin nuorsuomalaisen leirin sotkemisesta
ja taistelusta sen periaatteita vastaan. Lehdessä
oli myös kirjoitus siitä, miten Pamaus oli val-

Toimenpiteet raitiotieverkon saamiseksi Viipuriin käynnistettiin vuonna 1910, ja suunnitelma valmistui seuraavana
vuonna. Kolmen raitiotielinjan rakentaminen käynnistyi keväällä 1912, ja ne otettiin käyttöön syyskuussa. Kuvassa raitiovaunu on Aleksanterinkadulla. Taustalla näkyy uusi Viipurin rautatieasema. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

tuustossa ajanut uuden oluttehtaan perustamista ja äänestyttänyt sille myös kaikki luvat.
Oluttehdas oli kuitenkin jäänyt toteutumatta
yleisen mielipiteen käännyttyä uhkaavaa ”oluttulvaa” vastaan. Karjalassa irvailtiinkin suoraan,
että mikäli kansalaiset haluavat oluttulvan kaupunkiin, niin äänestäkää Pamauksen valtuusmiesehdokkaita. Lopuksi lehdessä kysyttiin, että
onko Pamaus siirtymässä suomettarelaisten joukkoihin?

Pamaus oli vaaleissa jälleen aktiivinen. Se
teki oman vaalilehden ja lähetti jokaiselle Viipurin äänioikeutetulle kiertokirjeen, joka sisälsi Pamauksen ehdokaslistan. Seura myös
valtasi nuorsuomalaisten itselleen kaupungin
kansliasta varaaman huoneen vaalikansliakseen, mitä Karjala piti vihoviimeisenä vaalitemppuna. Kova kampanjointi ei kuitenkaan
auttanut, sillä nuorsuomalaiset voittivat vaalit
ruotsalaisten tuella. Läpi meni myös yhdeksän
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Pamauksen listalla ollutta ehdokasta, kuten
äänikuninkaat Juho Lallukka ja Juho Hallenberg, jotka saivat maksimiäänimäärän 19 368.
Tässä valossa Karjalan kommentti Pamauksen
musertavasta tappiosta oli ehkä liioiteltu. Vaalien jälkeen suomenkielisillä oli valtuustossa 26
paikkaa ja ruotsinkielisillä 10 paikkaa.69

Seuraavissa vaalitaistoissa Pamaus suuntautui yhä selvemmin suomettarelaisten ja
Wiipuri-lehden leiriin, minkä vuoksi se joutui
kerta toisensa jälkeen pettymään. Toistuvat
vaalitappiot johtivat siihen, että Pamaus alkoi
etsiä sovintoa suomalaisten puolueiden välille.
Kun yleisessä kokouksessa 10. lokakuuta 1915
äänestettiin osallistumisesta vaaleihin, päätettiin myös, että ehdokkaista sovittaisiin muiden
puolueiden kanssa. Itse sopiminen jätettiin
agitatsiotoimikunnan huoleksi. Tehtävä oli ylivoimainen, sillä Karjalan ja Wiipurin leirit olivat entistä kauempana toisistaan ja syyttelivät
toisiaan valehtelusta. Karjala vetosi äänestäjiin
väittämällä, että vain sen lista antaa takeet siitä,
että perustuslaillinen ajatustapa säilyy määräävänä valtuustossa ja samalla turvaa suomenmielisten ylivallan. Nuorsuomalaiset myös kostivat
pari vuotta aikaisemmin kokemansa vääryyden
Pamauksen kaapattua Nuorsuomalaisen puolueen varaaman huoneen vaalikansliakseen.
Tällä kertaa nuorsuomalaiset veivät suomettarelaisten varaaman huoneen, ja nämä joutuivat
tyytymään varahuoneeseen. Nuorsuomalaisten
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lista voitti jälleen vaalit. Listalla oli kuitenkin
viisi samaa henkilöä kuin vastapuolella, ja he
pääsivät valtuustoon. Niiden joukossa oli Pamauksen johtokunnan jäsen, kauppias John
Lindgren ( Juho Linnamo).70
Puolueiden vihanpito harmitti eräitä niin
paljon, että he päättivät tehdä asialle jotain.
Tammikuussa 1916 Wiipurin vastaava toimittaja Otto Kotonen ja Karjalan Aamulehden
päätoimittaja Arvo Inkilä kutsuivat Suomalaisen Klubin, Viipurin Nuorsuomalaisen Yhdistyksen, Suomalaisen Nuijan71 ja Pamauksen edustajat perustamaan toimikuntaa, jonka
tehtävänä oli saada Nuorsuomalainen puolue
ja Suomalainen puolue tekemään yhteistyötä Viipurin kunnallispolitiikassa. Kotonen ja
Inkilä vetosivat siihen, että puolueet toimivat
yhdessä monissa Suomen kaupungeissa. Miksi
ei siis myös Viipurissa? Nuorsuomalaiset jäivät
kuitenkin pois, minkä jälkeen muut kolme yhdistystä perustivat kunnallisvaliokunnan huolehtimaan puolueiden yhteistyöstä sekä tekemään aloitteita, joita Viipurin kunnalliselämän
katsottiin vaativan. Syksyllä 1916 Inkilä kutsui
yhteistyöhön mukaan koko joukon muitakin
viipurilaisia yhdistyksiä.
Syksyllä 1916 kunnallisvaliokunta valitsi
valtuusmiesvaaleihin omat ehdokkaansa, jotka Pamaus hyväksyi yhtä lukuun ottamatta:
kauppias P. J. Pesonen vaihdettiin rehtori Lauri Pohjalaan. Myös Nuorsuomalainen puolue

Viipurin ahdas Eteläsatama 1900-luvun alkupuolella. Sataman laajennus käynnistyi kunnolla 1920-luvulla.
(Museovirasto, historian kuvakokoelma)

asetti oman listansa, jolla oli viisi samaa nimeä
kuin kunnallisvaliokunnan listalla. Nämä olivat
Aleksanteri Isaksson, Matti Kauranen, E. V.
Sellgren, Eemil Tanninen ja Paul Thuneberg,
kaikki Pamauksen jäseniä. Ehdokasasettelu
kertoi Seuran nauttimasta arvostuksesta yli
puoluerajojen. Pamauksen pitkäaikainen jäsen
ja johtokunnassa istunut tehtailija Matti Pietinen oli kuitenkin vain nuorsuomalaisten listal-

la. Hän oli eronnut Seurasta mitä ilmeisimmin
poliittisten erimielisyyksien vuoksi. Nuorsuomalaiset saivat vaaleissa pienen ääntenenemmistön ruotsinkielisten tuella. 72

Viipurin poliittisia taisteluita käytiin ensimmäisen maailmansodan varjossa. Sodan vuoksi
Venäjä kiristi otettaan Suomesta, ja valvonta ja
sensuuri tehostuivat. Samalla poliittinen ilmapiiri muuttui koko ajan kärkevämmäksi, ei vain
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suomettarelaisten ja nuorsuomalaisten, vaan
ennen kaikkea työväestön ja omistavan luokan
välillä. Vuodesta 1917 tuli poliittisesti levoton:
siihen sisältyi muun muassa eduskunnan hajotus ja uudet eduskuntavaalit, yleislakko, väkivaltaisuuksia sekä Suomen julistautuminen
itsenäiseksi 6. joulukuuta 1917.

Pamaus mukana valtakunnan politiikassa

Pamaus-Seura osallistui myös valtakunnan
politiikkaan, ja asettipa se vaaleihin omia ehdokkaitakin. Itse asiassa Seuran historian ensimmäinen päätös oli käsitellyt valtakunnan
politiikkaa: 13. tammikuuta 1891 aivan ensimmäiseksi oli valittu herrat Porthan, Räsänen ja
Timonen edustamaan Pamausta suomenmielisten kokoukseen, jossa valmisteltiin toivomuksia vuoden 1891 valtiopäiville.
Pamaus saattoi vaikuttaa valtakunnan politiikassa vain porvarissäädyn kautta. Viipurin
porvareilla oli valtiopäivillä kolme edustajaa,
jotka olivat tietysti kaikki ruotsinkielisiä. Porvarissäädyn valitsijamiesvaaleihin saivat osallistua
kaupungin porvarit, pormestarit, raatimiehet ja
muut itselliset elinkeinojen harjoittajat. Niissä
pätivät samat veroäyriin perustuvat äänimäärät kuin kunnallisvaaleissa. Pamaus osallistui
ensimmäisen kerran porvarissäädyn vaaleihin
vuonna 1896. Ehdokkaiksi johtokunta nimesi K. A. Castrénin, D. W. Åkermanin ja Juho
Lallukan. Menestystä ei kuitenkaan tullut ja
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paikka seuraavan vuoden valtiopäivillä jäi saavuttamatta.73
Syksyn 1899 vaaleja leimasi venäläistämispolitiikka, minkä vuoksi Pamaus ja muut suomenmieliset laittoivat yhteisen ehdokaslistan
ruotsinkielisten kanssa. Näin vuoden 1900 valtiopäiville tuli valituksi myös nuorsuomalainen
Eugéne Wolff, joka vuotta myöhemmin liittyi
Pamauksen jäseneksi. Seuraavissa valtiopäivävaaleissa syksyllä 1904 Pamauksen ehdokkaat olivat Felix Heikel, Juho Lallukka ja Paul
Thuneberg. Pamauksen listan kanssa kilpaili
Ruotsalaisen puolueen lista, jolla olivat mukana Felix Heikel ja G. W, Homén, mutta myös
Pamauksen johtokunnan varajäsen Matti Pietinen. Jälkimmäinen lista vei voiton.74
Pamaus yritti vaikuttaa valtakunnan politiikkaan muillakin tavoin, varsinkin hyödyllisiksi katsotuissa valtiollisissa hankkeissa, jotka
tarvitsivat laajaa poliittista tai alueellista tukea.
Yksi oli Elisenvaaran–Savonlinnan rautatieyhteys, jota Seura tuki Savonlinnan liikemiesten
pyynnöstä vuonna 1900. Seura lähetti puoltolauseensa savonlinnalaisille, jotka lähettivät
sen edelleen porvarissäädyn edustajille osana
omaa kirjelmäänsä. Lisäksi Pamauksen johtokunta valtuutti Matti Pietisen ja Juho Lallukan
viemään asian tiedoksi Viipurin valtiopäiväedustajille. Uuden ratayhteyden merkitys ymmärrettiin hyvin Seurassa, sillä se loisi yhteyden Karjalan ja Savon välille. Tämä puolestaan

Suomen rautateiden kartasta vuodelta 1917 näkyy hyvin Elisenvaaran-Savonlinnan-Pieksämäen radan merkitys
Itä-Suomen yhteyksien luojana.
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lisäisi kauppaa ja hyvinvointia radan varrella
olevilla paikkakunnilla. Ponnistelut eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, sillä etusijan senaatin asettaman komitean suunnitelmissa sai
Iisalmen–Kajaanin-rata. Työt Elisenvaaran ja
Savonlinnan välillä alkoivat vasta vuonna 1904,
ja rata vihittiin käyttöön vuonna 1908. Radan
jatke Pieksämäelle valmistui vuonna 1914.75

Pamaus oli 1890-luvulta lähtien ajanut ääniasteikon muuttamista valtiollisissa vaaleissa. Jo
ennen syksyn 1905 suurlakkoa johtokunta yhtyi
työväestön kantaan ääniasteikon alentamisesta
kahteen ääneen. Johtokunta myös päätti ajaa
asiaa pontevasti. Kuinka ponteva se toimissaan
oli, ei ole selvillä, mutta muutos oli muutenkin
tulossa. Suurlakko ja Venäjän Japanille sodassa
kärsimä tappio johtivat lopulta venäläistämispolitiikan päättymiseen. Keisarillisella julistuskirjalla lakkautettiin vuoden 1899 manifestiin
pohjautuvien asetusten toimeenpano, kumottiin
diktatuuriasetus sekä julistettiin kokoontumis-,
yhdistymis-, sanan- ja painovapaus.
Syksyllä 1905 alkaneen yhteiskunnallisen
suvantovaiheen tärkein poliittinen uudistus oli
kesällä 1906 annettu vaalilaki, joka lakkautti
säätyvaltiopäivät ja loi Suomeen yksikamarisen
eduskunnan sekä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden valtiollisissa vaaleissa. Uuden lain mukaiset ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin
maaliskuussa 1907. Pamauksen piirissä otettiin
uudistus ilolla vastaan, ja siihen myös perehdyt-
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tiin kunnolla. Lokakuun 1906 yleiskokouksessa
aiheesta piti esitelmän tohtori Uno Saxén. Koska Pamaus ei ollut puolue, ei se voinut asettaa
omaa listaa vaaleihin. Siksi Seura yritti houkutella jäseniään asettumaan ehdokkaiksi puolueiden listoille – huonolla menestyksellä. Vain
Juho Lallukka suostui, jotta hän saattoi edistää
Sairalan–Käkisalmen rautatiehanketta.76

Pamaus tuki vaaleissa Nuorsuomalaista
puoluetta, joka oli perustettu vuonna 1905,
kun Suomalainen puolue hajosi kahtia. Tuki ei
kuitenkaan ollut yhtenäistä, sillä Seuran sisällä
käytiin jo kamppailua puolueiden välillä, ja osa
jäsenistä oli kääntynyt tai kääntymässä Suomalaisen puolueen kannattajiksi. Tästä hyvä
esimerkki oli Juho Lallukka, joka oli kotipitäjässään Räisälässä Nuorsuomalaisen puolueen ehdokkaana ja Käkisalmessa ja Sakkolassa
Suomalaisen puolueen ehdokkaana. Tämä vaikutti varmasti siihen, että Lallukan äänisaalis
jäi vaatimattomaksi.77
Eduskuntavaalit olivat Pamaukselle pettymys, sillä Nuorsuomalainen puolue kärsi
tappion. Pamauksen vuoden 1907 toimintakertomuksessa vaaleista todetaan varsin onnettomasti: Oltiin sitä mieltä, että sinne piti koittaa
saada eri puolueiden listoille suomalaisia liikemiehiä. Jokainen muistaa miten kävi, siinä leikissä ei suuretkaan ryhmät saaneet miehiään läpi.
Yleiset ja yhtäläiset eduskuntavaalit osoittivat,
että aikaisemmin vallasta taistelleiden kieli-

puolueiden aika oli ohi. Niiden tilalle olivat
tulleet luokkapuolueet, kuten työväestön etuja
ajava Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) ja
maaseudun viljelijäväestön Maalaisliitto. Vaalit
myös kertoivat omalla tavallaan siitä, että aika
jolloin liikemiehet olivat olleet runsaslukuisina valtakunnan politiikassa, oli nyt ohitse. Ei
ihme, jos ennen vaaleja liike-elämässä katsottiin eduskuntauudistusta ja puoluelaitoksen
järjestäytymistä hieman huolestuneina. Oman
etuoikeutetun aseman tuleva menetys pelotti.78

Liikemiehet saivat eduskuntaan vain kymmenen edustajaa, sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Heikentynyt yhteiskunnallinen asema
huolestutti yli kielirajan. Ei siis ihme, ettei kieli
enää Turun vuoden 1907 kauppiaskokouksessa ollut jakava asia. Kokouksen päätösillallisilla Juho Lallukka piti kiitospuheen järjestäjille
todeten mielihyvällä, että mitkään puoluenäkökohdat eivät olleet päässeet kokoukseen kulkuun
vaikuttamaan. Hänen jälkeensä K. H. Renlund
teki saman ruotsiksi. Ruokalista oli ranskaksi.
Jatkossa asiat, kuten tukkukauppiasyhdistyksen ja kauppakamarilaitoksen sekä Helsingin
pörssin suunnittelu etenivät ilman kieliriitaa.79
Eduskuntavaaleja pidettiin tämän jälkeen
joka vuosi, sillä hallitsija Nikolai II hajotti
eduskunnan usein. Vasta vuonna 1911 valittu eduskunta sai istua kaksi vuotta ja vuonna
1913 valittu eduskunta kolme vuotta. Selvää
oli, että eduskuntatyön rikkonaisuus vei pohjaa

Matti Pietinen (1859–1918) oli ensimmäinen porvarissäädyn edustajaksi ja kansanedustajaksi valittu
Pamauksen jäsen. Hän oli säätyvaltiopäivillä porvarissäädyn edustajana 1904–1906 ja kansanedustajana 1910–1914. Sumiaisissa syntynyt Matti
Pietinen opiskeli kansakouluopettajaksi Jyväskylän
seminaarissa ja toimi kymmenen vuotta opettajana
Säkkijärvellä, missä hänellä oli myös puusepänverstas. Vuonna 1891 hän siirsi verstaansa Viipuriin,
missä siitä kasvoi iso tehdas. Tehtailija Matti Pietinen
murhattiin Viipurin lääninvankilassa 27. huhtikuuta
1918. (Eduskunnan kuva-arkisto)
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Juho Lallukka, paimenpojasta kauppaneuvokseksi
Juho Lallukka syntyi Räisälän kunnan Humalaisten kylässä 3. helmikuuta 1852 Juhani
ja Maria Lallukan perheeseen. Savupirtissä eläneen köyhän pientilallisperheen neljäs poika oli
innokas lukemaan ja oppimaan. Kirjoitustaidon hän opetteli paimenessa ollessaan risu kynänä
ja Vuoksen sileä rantahiekka paperina.
Kun Juho aina kesäisin pääsi lähellä sijainneen Sutken hovin omistajan, venäläisen kauppiaan K. Kanninin poikien seuralaiseksi, syntyi ajatus kauppiaaksi ryhtymisestä. Vuonna 1870
hän päätti lähteä toteuttamaan ajatustaan Käkisalmeen eväinään hyvä terveys sekä luku- ja
kirjoitustaito. Nuori Juho pääsi K. Kanninin kauppaan puotipojaksi ja eteni lopulta puukhollariksi
eli kauppakirjuriksi. Keväällä 1875 hän siirtyi puukhollariksi kauppias Karmasinin puotiin. Siellä
Lallukka pääsi mukaan ostosmatkoille Viipuriin, ja lopulta hän sai hoitaa ostosmatkat kokonaan
itse. Vuoden 1877 lopulla hän kyllästyi puukhollarina oloon ja päätti pestinsä Karmasinin puodissa. Juho Lallukka palasi Räisälään.
Seuraava vuosi oli Lallukan tulevaisuuden kannalta merkittävä: hän meni naimisiin Maria
Jääskeläisen kanssa ja avasi maakaupan appensa Heikki Jääskeläisen kestikievarin viereen.
Kaupanpito Räisälässä kesti vain hetken, sillä jo keväällä 1879 Lallukka siirtyi takaisin Käkisalmeen, missä hän avasi sekatavarakaupan.
Juho Lallukasta tuli nopeasti merkittävä kauppias, joka uudisti kauppakäytäntöjä jakamalla eri
kauppatavarat omiksi osastoikseen. Vuonna 1881 hän sai maistraatilta luvan myydä ulkomaisia alkoholijuomia. Vuosikymmenen lopulle tultaessa Lallukan tukkuliikkeeksi laajentunut kauppa oli Käkisalmen suurin. Hän oli myös perustanut kutomatehtaan sekä aloittanut kivennäisveden valmistuksen.
Käkisalmessa Juho Lallukka toimi kauppiasyhdistyksessä ja vapaapalokunnassa sekä oli mukana perustamassa kirjastoa. Kun hän tutustui Wilken koulun rehtoriin J. H. Erkkoon ja kurkijokiseen
maakauppiaaseen ja valtiopäivämieheen Jaakko Häkliin, syttyi hänessä voimakas kansallisuusaate. Aatettaan hän pääsi toteuttamaan Käkisalmen valtuustossa, jonne hänet valittiin vuonna 1886.
Jo seuraavana vuonna hänestä tuli sen puheenjohtaja. Lallukka toimi myös Laatokka-lehden avustajana, kirjoittaen Käkisalmen, Karjalankannaksen ja maakaupan olojen kehittämisestä.
Vuoden 1890 lopulla Juho Lallukka lakkautti kauppansa, jätti Käkisalmen taakseen ja lähti
pitkälle ulkomaanmatkalle. Syy matkaan selvisi seuraavana kesänä, kun Lallukka yhdessä Jaakko
Häklin ja Wilhelm Paischeffin kanssa perusti Viipuriin suomalaiskansallisista lähtökohdista toimivan tukkukaupan Häkli, Lallukka ja Kumpp. Lallukka loi ulkomailla kontakteja ja kävi kauppaa perustettavan tukkukaupan nimiin. Viipurissa Häkli, Lallukka ja Kumpp. lähti haastamaan saksanja ruotsinkielisiä tukkuliikkeitä. Kun Paischeff ja Häkli vuosisadan vaihteessa kuolivat,
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päätyi kauppayhtiö Lallukan omistukseen.
Vaikka hän sittemmin totesi, että ”suomalaisuuvve aateha se on miut ja miu virmain nostant”,
oli mukana myös roppakaupalla kovan luokan
liikemiestaitoa. Lallukka sai kauppaneuvoksen
arvonimen vuonna 1908. Menestys toi myös vaurautta. Juho Lallukka osti yhdessä Juho Hallenbergin kanssa Räisälän hovin ja hankki vaimolleen
Marialle Liimatan kartanon. Vuonna 1912 Lallukan maaomaisuus oli 3 000 hehtaaria.
Viipurissa Juho Lallukasta tuli suuren luokan
liikemies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän
toimi Pamaus-Seuran johtokunnan eri tehtävissä
kahden vuosikymmenen ajan, ja Viipurin Työväenyhdistyksessä hänet valittiin puhujaseuran
esimieheksi. Lallukka oli sekä Etelä-Karjalan
Nuorisoseurain Liiton että Maaseututeatteri Oy:n
puheenjohtaja sekä kuului Uudenkirkon kansanopiston johtokuntaan. Kunnallispoliitikon uran Lallukka aloitti vuonna 1901 Viipurin valtuustossa.
Vuonna 1910 Lallukka valittiin valtuuston vara- Juho Lallukan (1852–1913) muotokuvan on maapuheenjohtajaksi, ja vuonna 1913 hän nousi sen lannut Eero Järnefelt. (Lappeenrannan taidemuseo
puheenjohtajaksi. Lallukka tuli ensin tunnetuksi /Pamaus-Seuran talletus. Tuomas Nokelainen)
nuorsuomalaisena poliitikkona, mutta vanhemmiten hän kallistui kohti suomettarelaisia. Vuoden 1907 eduskuntavaalit kertoivat hyvin Lallukan
poliittisesta siirtymästä, sillä hän oli vaaleissa molempien puolueiden ehdokkaana. Eduskuntaan
Lallukka valittiin vuonna 1911 Suomalaisen puolueen listalta.
Juho Lallukalla oli lukuisia luottamustehtäviä. Hän toimi KOP:n hallintoneuvostossa, Suomalaisten Liikemiesten Liiton johtajistossa, Suomalaisen Maanviljelyskauppa Oy:n ja Oravin sahan
johtokunnissa sekä valtion rautatiekomiteassa. Lallukka oli myös ehdoton kansansivistystyön tukija ja taiteen ystävä, teatterin ohella kirjallisuus, musiikki ja kuvataiteet olivat hänelle rakkaita.
Suuren taiteentukijan perintönä on hänen nimeään kantava taitelijakoti Helsingin Töölössä.
Juho Lallukka kuoli lyhyen sairastelun jälkeen 1. joulukuuta 1913.80
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pitkäjänteiseltä lainsäädäntötyöltä. Silloin kun
eduskunta sai jotain aikaiseksi, jarrutti venäläinen virkamiesvalta tietoisesti uudistuksia. Pamaus jatkoi liikemiesten suostuttelua puolueiden eduskuntavaaliehdokkaiksi. Juho Lallukka
oli ehdolla jälleen vuonna 1908, nyt Suoma-

laisen puolueen ehdokkaana ja nimenomaan
Viipurissa. Pamauksen jäsenistä ensimmäisenä
eduskuntaan pääsi Matti Pietinen helmikuussa
1910. Pietinen edusti Nuorsuomalaista puoluetta eduskunnassa kolme vuotta. Hän oli jäsenenä työasiainvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa. Tammikuussa 1911 eduskuntaan
pääsi lopulta myös Juho Lallukka Suomalaisen
puolueen ehdokkaana. Lallukka toimi rautatievaliokunnan puheenjohtajana ja pankkivaltuuskunnan jäsenenä. Kolmas Pamauksen
eduskuntaan päässyt jäsen oli Suomalaista
puoluetta edustanut Leander Ikonen, joka valittiin kansanedustajaksi heinäkuun 1916 vaaleissa. Eduskunta kokoontui ensimmäisen kerran kuitenkin vasta huhtikuussa 1917. Ikonen
oli kunnallisvaliokunnan jäsen.81
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Hyvät herrat harrastavat
”Hyödyllistä ja huvittavaa työskentelyä”

Pamaus-Seuran sääntöjen ensimmäinen pykälä määritteli toiminnan tarkoituksen yhdellä
virkkeellä, jonka alkuosassa todettiin teollisuuden ja liikkeen edistäminen, ja jälkimmäisessä
osassa oli maininta, että Pamaus valmistaa jäsenillensä hyödyllistä sekä huvittavaa työskentelyä.
Säännöissä kerrottiin myös virallisista toimintatavoista. Varsinaisia kokouksia tuli järjestää
kerran kuukaudessa ja useamminkin, mikäli
johtokunta katsoo semmoisen tarpeelliseksi, tahi
vähintäänkin kymmenen jäsentä on sitä kirjallisesti anonut. Vuosikokous pidettäisiin Viipurin
pamauksen päivänä, 30. marraskuuta. Tällöin
valittaisiin johtokunnan viisi jäsentä ja kaksi
varajäsentä sekä tilintarkastajat, määrättäisiin
vuosimaksu sekä päätettäisiin aikakauskirjojen
ja sanomalehtien hankkimisesta. Helmikuussa tuli järjestää yleiskokous, jossa käsiteltäisiin
johtokunnan vuosikertomus, luettaisiin tilintarkastajan kertomus sekä myönnettäisiin tilivapaus.82
Pamaus toimi ensimmäisen vuoden pitkälti
sääntöjensä mukaisesti, sillä johtokunnan kokouksia ja yleiskokouksia pidettiin sekä keväällä että syksyllä 1891 useita. Vain kesällä oli pidempi kokoustauko. Johtokunnan kokouksissa
pääasioina olivat uusien jäsenten hyväksyminen
ja oman klubihuoneiston hankkiminen. Uusia

Pamaus-Seuran ensimmäisissä säännöissä todettiin, että jäseneksi pääsee kukin
hyvämaineinen teollisuutta ja liikettä harjoittava henkilö. Jäseniksi hyväksyttiin myös
kyseisten alojen toimihenkilöt sekä kaupungin palveluksessa olevat henkilöt ja toimittajat.
Jäsenyyteen vaadittava sisäänkirjoitusmaksu oli 3 markkaa, samoin vuosimaksu. Vuoden
1891 jäsenluetteloa ja sisäänkirjoitusmaksukirjanpitoa tulkitsemalla voi tehdä johtopäätöksen, että Uudessa Hotellissa 13. tammikuuta 1891 paikalla olleesta noin 30 herrasta
vain 24 olisi tullut tällöin jäseniksi. Matti Roiha oli maksun 25. suorittaja, mutta hänet
kutsuttiin jäseneksi vasta huhtikuussa. Esimerkiksi niistä 13 herrasta, jotka kokoontuivat
17. marraskuuta 1890 F. Räsäsen luo, oli tammikuun kokouksessa läsnä vain puolet. Yhtä
lukuun ottamatta he kaikki liittyivät jäseniksi. Eräät läsnäolijoista maksoivat sisäänkirjoitusmaksun myöhemmin, kuten K. A. Castrén. Kokouksessa oli varmaan myös niitä, jotka eivät
milloinkaan maksaneet sisäänkirjoitusmaksua tai vuosimaksua. Yksi heistä oli johtokunnan
varajäsen K. A. Brander. Jäsenlistan mukaan vuoden 1891 kuluessa Seuran jäseniksi liittyi tai kutsuttiin 99 herraa, joista sisäänkirjoitusmaksun suoritti vain 72. Heistä taas 15 ei
maksanut vuosimaksua. Esimerkiksi huhtikuussa 1891 jäseneksi kutsutulta J. H. Erkolta ei
maksuja koskaan saatu.

jäseniä hyväksyttiin lähes jokaisella kerralla, ja
20. huhtikuuta kutsuttiin hovioikeudenneuvos
D. W. Åkerman Seuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Eleellä Pamaus kunnioitti Viipurin merkittävintä fennomaania. Dokumenteista ei käy ilmi, että Åkerman olisi koskaan
osallistunut Pamauksen tilaisuuksiin.
Omaa klubihuoneistoa johtokunta etsi lähes koko vuoden. Ensin sitä tiedusteltiin Raittius-ravintolasta, mutta sitten päätettiin odottaa rakennusmestari Felix Wuorisen uuden
talon valmistumista. Rakennustyöt kuitenkin

viivästyivät, ja Pamaus sai huoneen herra A.
Lindströmin omistamasta hotelli Imatrasta.
Huoneen osoittauduttua varsin epämukavaksi, vuokrasi johtokunta lopulta kolme huonetta
käsittävän huoneiston leskirouva Kindstedtin
ravintolasta, joka sijaitsi Harmaidenveljestenkadulla Dippellin talossa. Vuokrasopimus alkoi
marraskuussa, ja se oli voimassa kesäkuuhun
1892 asti. Johtokunta osti huoneistoon tuoleja
ja kaapin sanomalehtiä varten sekä nuottivihkoja, minkä lisäksi viritettiin huoneistossa ollut
piano. Telefooni hankittiin Viipurin Uudesta
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Torkkelinpuistossa sijainnut Ravintola Espilä oli 1890-luvun mittaan usein Pamauksen tilaisuuksien pitopaikka. Siellä myös pidettiin Seuran ensimmäiset huvi-iltamat pääsiäisenä 1891. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Telefooniosakeyhtiöstä. Seuran ensimmäisestä toimintavuodesta kertovassa kirjoituksessa
todettiin, että vuokrapäätös on osoittautunut olleensa hyvin onnellinen, sillä sen jälkeen on Seura
ikään kuin herännyt elämään. Arvon herrat olivat saaneet vakituisen paikan, jossa kokoontua
ja viettää aikaa säännöllisesti.83

Vuodesta 1891 kertovassa kirjoituksessa todetaan, että sääntöjen kohta valmistaa jäsenillensä hyödyllistä sekä huvittavaa työskentelyä on
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ohjelmassa varteen otettu ja onkin seuran huvitoimikunta siinä tehnyt parastansa tarjoten Seuran
jäsenille monta nautintorikasta hetkeä. Viipuri
oli 1890-luvulla vilkas kulttuurikaupunki, jossa
lukuisat eri seurat järjestivät iltamia, arpajaisia,
näytelmäiltoja, konsertteja ja tanssiaisia sekä
kesäisin laivaretkiä saaristoon. Vaikka Pamauksen ohjelmatarjonta noudatti samaa kaavaa, oli
jäsenkunta innostunut uudesta tulokkaasta
kaupungin järjestökentässä. Seuran toiminta

olikin aktiivista, ja väki osallistui tapahtumiin
runsaslukuisesti.
Jo toisena pääsiäispäivänä 1891 vietettiin
Seuran ensimmäiset huvi-iltamat ravintola Espilässä. Lippujen hinnat olivat miehiltä 1,50
markkaa, naisilta markan ja lapsilta 50 penniä.

Espilään tuli väkeä niin paljon kuin sen ahtaitten seinien sisään mahtui, kertoi Wiipurin
Sanomat. Illan ohjelmaan kuului musiikkiesityksiä, puheenjohtaja Wilhelm Porthanin puhe
Seuran tarkoituksesta ja kohokohtana mustalaistanssi, jota joukko nuorisoa komeissa puvuissa esitti. Sitten herra P. Airaksinen esitelmöi
teollisuuden ja kaupan kehityksestä Suomessa.
Hän myös selitti, miksi Pamaus oli sopiva nimi
viipurilaisten liikemiesten seuralle: Niin kuin
muinoin Viipurin porvarit käsittäen velvollisuutensa sodan jaloissa olevaa isänmaatansa kohtaan,
aseisiin tarttuivat ja Viipurin pamauksen avulla kaupunkinsa pelastivat, samaten he nyt rauhan aikakautena niihin aseisiin ovat tarttuneet,
joilla valistuksen ja yhteiskunnallisen kehityksen
hyväksi taistellaan. Illan päätti kuvaelma kaupankäynnistä.84

Syyskaudella Pamaus järjesti hyväksi havaitulla konseptilla peräti kolmet huvi-iltamat,
syyskuussa ja lokakuussa Tervaniemen ravintolassa sekä joulukuussa Espilässä. Viimeisimmät toimivat samalla vuosijuhlana. Syyskuun
iltamissa J. H. Erkko esitelmöi puheharjoitusten tärkeydestä ja ehdottipa hän myös, että

Pamaus perustaisi oman puhujaseuran. Johtokunta teki puhujaseuran perustamista koskevan parin viikon kuluttua ja kutsui Erkon sen
johtajaksi. Puhujaseura toimi ilmeisesti ensimmäisen talven ajan, mutta hiipui sitten pois.
Elokuussa 1892 johtokunta päätti jatkaa sen
toimintaa ja pyysi jälleen Erkkoa sen vetäjäksi
ja varalle J. A. Lylyä. Tämän jälkeen siitä ei ole
merkintöjä. J. H. Erkkokin muutti kohta Käkisalmeen.85
Syksyllä 1891 johtokunta päätti kirjanpitokoulun ja lauluseuran perustamisesta. Lauluseura oli Matti Kurikan ajatus ja siihen liittyikin useita jäseniä. Koolle kutsujana toimi
herra O. J. Aalto, ja ryhmä harjoitteli Wilken
koululla. Kirjanpitokoulusta ja lauluseurasta ei
ole säilynyt muuta tietoa kuin Seuran ensimmäisen toimintavuoden kertomuksen maininta
toiminnan virkeydestä ja lupaavasta tulevaisuudesta. Lauluseuran osalta virkeys ei ilmeisesti kestänyt pitkään, sillä jo huhtikuussa 1892
Juho Lallukka esitti johtokunnan kokouksessa toiveen lauluseurasta, joka voisi harjoitella
isänmaallisia lauluja köörissä. Lallukan mukaan
tämä nostaisi kansallistunnetta ja vaikuttaisi
kaikin puolin elähdyttävästi Pamauksessa eloon ja
elämään. Elokuussa 1892 johtokunta teki päätöksen lauluseuran perustamisesta ja sen johtajiksi pyydettiin tällä kertaa herrat Pietinen
ja Michelsson. Tämän jälkeen ei lauluseurasta
enää ole mainintoja.
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Kesäkuun lopulla 1891 Pamaus järjesti huvimatkan höyrylaivalla Saimaan kanavaa pitkin Rättijärven suluille.
Matkaan lähdettiin Pohjoissatamasta siltavahti Saukon kohdalta. Aikuisten liput olivat 1,50 markkaa ja lasten
markan. Matkan ajan tarjolla oli musiikkia, ja perillä järjestettiin tanssit. Kauniissa kesäilmassa tehdylle huvimatkalle osallistui kaikkiaan noin sata henkilöä, jotka Wiipurin Sanomien mukaan ”huvittelivat parhaimman mukaan”. Koska laivaretki oli onnistunut, tehtiin seuraavana kesänä uusi retki, tällä kertaa Vilajoelle. (Museovirasto,
historian kuvakokoelma. I. K. Inha)

Ensimmäinen toimintavuosi päättyi Tapaninpäivän rekiretkeen, jonka yhteydessä eräs
kauppa-apulainen käyttäytyi sen verran säädyttömästi, että johtokunta katsoi parhaaksi
erottaa hänet sääntöihin kirjatun erottamispykälän mukaisesti. Vuosi oli taloudellisesti
kohtuullinen, sillä tuloja Seura sai lahjoituksina 621,05 markkaa ja jäsenmaksuja, sisäänkir68

joitusmaksuja ja tuloja huoneistosta yhteensä
704,73 markkaa. Menojen jälkeen voittoa jäi
601,71 markkaa (noin 2 600 euroa).86

Vuosi 1891 oli paha katovuosi, mistä johtuen johtokunta keskusteli joulukuussa 1891
tilanteen synnyttämästä kurjuudesta ja Seuran
mahdollisesta osallistumisesta sen lievittämiseen. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin

järjestää nälkää kärsivien hyväksi Allegri-arpajaiset 7. helmikuuta 1892 Teatteri- ja Raatihuoneella. Ohjelmassa oli muun muassa
varapuheenjohtaja Jaakko Häklin puhe, musiikkiesityksiä ja kolme Kalevalaan liittyvää
kuvaelmaa sekä lopuksi yleinen tanssi. Paikalla

oli runsain joukoin Seuran jäseniä puolisoineen
sekä paljon muita henkilöitä eri säätypiireistä, jotka kaikki sopusoinnussa parastansa koettivat jaloa
tarkoitusta edistääkseen. Arvat menivätkin siitä
syystä erittäin hyvin kaupaksi, raportoi Wiipurin
Sanomat. Tanssit jatkuivat pitkälle aamuyöhön.
Arpajaisista saadut noin 4 500 markkaa (vajaat
20 000 euroa) lähetettiin Helsinkiin yleiselle
hätäaputoimikunnalle.87

Pamaus toimi tärkeän yhteiskunnallisen
asian puolesta myös pari vuotta myöhemmin.
Tällä kertaa kyseessä oli suomenkielisen kansanosan sivistystason vahvistaminen ja Uudenkirkon kansanopiston perustaminen. Pamauksen
jäsenistä Wiipurin Sanomien vastaava toimittaja
Matti Kurikka ja lehteen paljon kirjoittanut J. A.
Lyly pitivät asiaa esillä 1890-luvun alkuvuosina.
Lyly sai rekrytoitua asian taakse myös muita jäseniä, mikä myöhemmin näkyi kansanopiston
kuuden miehen johtokunnassa, johon valittiin
muun muassa J. A. Lyly, K. A. Castrén ja Juho
Lallukka. Pamaus järjesti opiston perustamista
tukeneet arpajaiset keväällä 1894.88
Kesäkuussa 1892 Pamaus muutti uuteen,
Matti Pietiseltä vuokrattuun huoneeseen. Pie-

Allegri-arpajaisten mainos Wiipurin Sanomissa 6.
helmikuuta 1892. (Kansalliskirjasto)

tinen luovutti Torkkelinkadun ja Kurjenkadun
kulmassa olleesta asunnostaan suuren salin Seuran käyttöön. Puheenjohtaja Wilhelm Porthan
oli hieman aikaisemmin ostanut tontin, jolla
talo oli, konsuli Robert Lydeckeniltä. Pamaus
teki Pietisen kanssa vuokrasopimuksen 950
markan vuosivuokrasta. Uutta kokouspaikkaa
ryhdyttiin myös vuokraamaan muille seuroille,
kuten Etelä-Karjalan Nuorisoseuralle. Pamaus
toimi Pietisen salissa vuoden, minkä jälkeen
Seura sai käyttöönsä huoneen Alfred Silveniuk69

sen Hotelli Centralista. Sopimus oli Seuralle
edullinen, sillä huoneesta ei peritty lainkaan
vuokraa. Luonnollisesti Silvenius tiesi jäsenten
lisäävän ravintolan myyntiä melkoisesti.89
Jaakko Häkli teki johtokunnan kokouksessa
15. elokuuta 1892 esityksen Pamauksen jäsenille suunnatusta voimisteluseurasta. Miten arvon herrat taipuivat voimisteluasentoihin, sitä
eivät dokumentit kerro. Pamauksella kuitenkin
oli oma voimisteluseura ainakin hetken aikaa,
sillä sihteeri Aleksanteri Isaksson mainitsi sen
Seuran 30-vuotisjuhlapuheessaan. Sinänsä voimisteluseuran perustamisessa ei ollut mitään
ihmeellistä, sillä niitä syntyi vuosisadan lopulla
paljon eri puolille Suomea. Viipurissakin toimi
Voimisteluyhdistys Reipas.90
Pamauksen toiminta jatkui kesään 1893 asti
melko lailla samaan tyyliin. Jäsenet kokoontuivat Pietisen saliin keskustelemaan liike-elämästä, politiikasta ja muista heille tärkeistä
asioista. Kesäisin tehtiin huviretki höyrylaivalla ja talvella rekiretki. Lisäksi juhlatoimikunta
järjesti ohjelmaa, kuten perinteisiä huvi-iltamia, joissa oli musiikkia, lausuntaa, esitelmiä ja
tanssia. Helmikuussa 1893 Pamaus järjesti raatihuoneen salissa naamiohuvit, joiden tuotoista
puolet ohjattiin Suomen nälkää näkevien hyväksi. Naamiaisten ohjelma oli lehdistön mielestä hyvin ajateltu ja vaihteleva. Naamiaisissa
olivat paikalla muun muassa mammutin hammas, imatralainen isorokkoinen ja tätä hoitava
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lääkäri, venäläinen nälkäkomitea sekä iso karvahattu päässään kulkenut kansakoulujen tarkastaja, joka torui paikalla olleita lapsia, koska
nämä olivat eripituisia.91

Hiljaisemmat vuodet

Pamauksen jäsenistöön hiipi hienoinen kyllästyminen parin toimintavuoden jälkeen. Muutokseen kiinnitti huomiota heinäkuussa 1893
tehdyn huvimatkan eräs osallistuja, joka paluumatkalla totesi suuren osan jäsenistä olevan
välinpitämättömiä Seuran toiminnalle. Erityisesti puhujaa harmitti se, että erittäinkin sen
varsinaiset perustajat ovat, kenties mistä syystä,
hyvin kylmäkiskoisesti katselleet Seuran pyrintöjä.92
Toiminnan hiipuminen näkyikin ennen
kaikkea virallisella tasolla. Esimerkiksi vuodelta 1893 on vain kaksi kokouspöytäkirjaa,
vuodelta 1894 ei yhtään ja vuodelta 1895 yksi.
Pamaus kyllä kokoontui vuonna 1894 kun siihen oli erityinen syy, kuten arpajaisten järjestäminen tai edustajan lähettäminen Aleksanteri II:n patsaan paljastusjuhlaan Helsinkiin.
Koska Wilhelm Porthan ryhtyi vuonna 1893
rakentamaan uutta liiketaloa Torkkelinkadulle, hän siirtyi Seuran varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin Juho Lallukka, joka
toimi tehtävässä kaksi vuotta. Johtuiko vuosien
1893 ja 1894 toiminnan laimeus siitä, että puheenjohtajana oli kiireinen tukkukauppias Lal-

Pamaus kokoontui suurimman osaa 1890-lukua Hotelli Centralissa, joka oli rautatieasemaa vastapäätä. Kuva on
vuodelta 1914. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

lukka? Myös vuosikokousten osanottajamäärät
vähenivät. Kun parina ensimmäisenä vuonna
jäsenet olivat innolla mukana, oli vuonna 1893
paikalla enää 11 ja vuosina 1895 sekä 1896
vain yhdeksän herraa. Osanottajien vähäisyys
johtui osin varmaan uusien jäsenten virran tyrehtymisestä. Vuonna 1896 Seura sai kuitenkin
yhdeksän uutta jäsentä, joiden joukossa olivat
tehtailija Feodor Sergejeff ja tämän pojat Aleksander ja Paul sekä rakennusmestari Aleksanteri Isaksson.

Pamauksen taloudessa ei myöskään ollut
kehumista. Vuosikokouksessa 1892 piti suorittaa keräys, jotta tulevan vuoden sanomalehdet saatiin tilattua. Pian johtokunta keskusteli
myös vuosimaksusta. Jaakko Häkli esitti maksun porrastusta varallisuuden mukaan, mutta
johtokunta päätti, että kukin voi oman harkintansa mukaan suorittaa joko 6, 8 tai 12 markan vuosimaksun. Vuoden 1894 vuosimaksuksi
sovittiin kaikille 6 markkaa. Koska Seuran raha-asiat eivät juuri parantuneet, päätti johto71

kunta syyskuussa 1896 järjestää ylimääräisen
varojen keruun tavoitteenaan saada kokoon 300
markkaa. Jäseniltä kerättiin rahaa varallisuuden
mukaan, ja rahoja kokoamaan nimettiin herrat
Matti Pietinen ja Konstantin Karvinen.93

Jopa Pamauksen juhlatoimikunta laiskistui
vuosien edetessä ja järjesti huvi-iltamia ja muita tilaisuuksia enää harvakseltaan. Marraskuun
1893 iltamien tunnelmaa latisti telefoonilla
saapunut tieto Seuran perustajan ja entisen
varapuheenjohtajan, räätälimestari F. Räsäsen
muutosta tuonelan tuville. Syy juhlatoimikunnan saamattomuuteen saattoi olla se, että Pamaus joutui käymään kovaa kisaa yleisön mielenkiinnosta muiden yhdistysten kanssa. Jotta
Pamauksen tilaisuuksiin saatiin väkeä, oli ohjelman oltava laadukasta. Juhlatoimikunta pyrki tähän yhdistämällä erilaiset huvit, kuten 4.
helmikuuta 1894, jolloin tehtiin ensin rekiretki
Säiniölle ja sitten pidettiin huvi-iltamat Hotelli Belvederessä. Joulukuussa 1895 Belvederessä
järjestettiin näyttävät vuosijuhlat. Oli kulunut
tasan 400 vuotta Viipurin pamauksesta. Paikalla oli Wiipurin Sanomien mukaan väkeä kuitenkin vain kohtalaisesti.94
Puheenjohtaja Porthan odotti vuoden 1896
juhlatoimikunnalta enemmän virkeyttä, ja
muutaman päivän päästä se järjestikin rekiretken Säiniölle. Perillä oli luvassa ohjelmaa,
kuten espanjalaisia taikatemppuja ja tanssia.
Muutenkin Pamauksen toimintaan haluttiin
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ryhtiä. Juho Lallukka ehdotti Hotelli Centraliin helmikuun 29. päivänä saapuneelle yleiskokoukselle, että Seura kokoontuisi vähintään
kerran kuussa. Tässä onnistuttiin melko hyvin,
sillä sen vuoden aikana yleiskokouksia oli aikaisempaa huomattavasti useammin. Kokouksissa käsiteltiin yleensä vaaleihin ja politiikkaan
liittyviä asioita.95

Juhlien järjestäjänä Pamaus ei kuitenkaan
ollut enää yhtä vetovoimainen kuin aikaisemmin. 28. marraskuuta 1896 Hotelli Centralissa
pidettyyn vuosijuhlaan ei tullut tarpeeksi väkeä
kattamaan kustannukset. Tappio juhlista oli 35
markkaa. Centralin omistajalle Alfred Silveniukselle koitui illasta lähes 70 markan tappiot.
Kaksi päivää myöhemmin pidetyssä vuosikokouksessa esitettiin vetoomus, että kaikki jäsenet auttaisivat juhlatoimikuntaa niin aineellisesti kuin henkisestikin. Vetoomus ei saanut
herroilta vastakaikua. Helmikuussa 1898 johtokunta antoi juhlatoimikunnalle huomautuksen, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin tilanteen
korjaamiseksi.
Marraskuussa 1898 Pamaus järjesti vielä
yhdet iltamat, joiden ohjelma näytti suuntaa
tulevaisuudelle. Illan mittaan kuultiin useita
puheita, muun muassa Juho Lallukan vilkkain
ja pontevin sanoin esittämä maljapuhe paikalla
olleille naisille. Illallisen jälkeen oli tanssia ja
tuttavallista seurustelua. Poissaolollaan loistivat kuvaelmat, musiikkiesitykset ja runolau-

sunnat. Kirjoituksen lopuksi Wiipurin Sanomien toimittaja esitti toivomuksen, että tämmöisiä
iltamia olisi useamminkin. Seuraavat iltamat
pidettiin jo tammikuun lopulla, mutta sitten
huvitteluun tuli taas pitkä tauko.96

Uudenvuoden päivänä 1899 Pamaus teki rekiretken
kauppias Hallenbergin Saarelan hoviin ja iltaa jatkettiin Belvederessä. (Kansalliskirjasto)

Mistä Pamauksen toiminnan hiipuminen
1890-luvun loppuvuosina johtui? Siihen ei varmaan ole yhtä kaiken kattavaa selitystä. Taustalla saattoivat vaikuttaa poliittisen toiminnan
pettymykset, riidat Suomalaisen puolueen
sisällä ja oman klubihuoneiston puute. Tilannetta ei parantanut edes se, että vuosisadan
vaihteessa Pamaus muutti Hotelli Centralista
Hotelli Imatraan.
Oli syy mikä tahansa johtohenkilöt totesivat muutostarpeen. Vuoden 1900 alussa puheenjohtajana aloitti Jaakko Häkli, ja Wilhelm
Porthan siirtyi varapuheenjohtajaksi. Liike oli
oikeansuuntainen, mistä kertoi vuoden 1900
toimintakertomus: Toiminta Seurassa mainitun
vuoden alussa alkoi käydä vilkkaammaksi, lieneekö siihen ollut syynä uusi puheenjohtaja vaiko
muut vaikuttimet? Yleisiä kokouksia pidettiin
vuoden kuluessa kuusi, ja niissä puhuttiin pääasiassa vaaleista, politiikasta, elinkeino- ja väkijuomalainsäädännöstä, työväen asiasta ja Juho
Lallukan ajamasta Viipurin kauppakoulusta.
Joulukuun 1. päivän vuosikokousta vietettiin
Seuran 10-vuotisjuhlan merkeissä. Myös huvitoimikunta aktivoitui, sillä se järjesti vuoden
aikana kolmet iltamat ja rekiretken Juustilaan.
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Sihteeri Aleksanteri Isaksson toi vuoden
1900 toimintakertomuksessa kuitenkin esille
pettymyksensä siihen, että kokouksiin otti osaa
entistä pienempi osa jäsenkunnasta. Isakssonin
mielestä tämä osoitti, että liikemiehillä on hyvin vähän yhteistoiminnan harrastusta – eiköhän

vaan laiminlyömiseen vaikuttane maamme kohtalon nykyaikaiset tapaukset, tahi tuo englantilaisten tunnettu sananparsi (The time is money)
aika on rahaa, joten ei liikemies nykyisen äärettömän kilpailun kautta joudakaan muuta ajattelemaan kuin oman asemansa turvaamista. Lopuksi pettynyt Isaksson totesi, ettei Seura ollut
saanut vuoden aikana yhtään uutta jäsentä.97

Joulukuun 1. päivänä 1900 pidetyssä vuosikokouksessa mietittiin Seuran tilannetta. Uusia
jäseniä oli löydettävä ja toiminta saatava virkeämmäksi. Seuraavana vuonna Seuraan liittyi
kuusi uutta jäsentä, heidän joukossaan Suomalaisen Klubin johtomiehet tohtori Uno Saxén,
opettaja Fabian Sihvonen ja konsuli Eugéne
Wolff sekä arkkitehti Leander Ikonen. Vuoden aikana tehdyistä toiminnan elvyttämisyrityksistä huolimatta Aleksanteri Isaksson joutui
jälleen pettymään. Hän purki tuntojaan vuoden
1901 toimintakertomuksessa: Kun katselee Seuran pöytäkirjoja, niin heti ensisilmäyksellä tulee
ajatelleeksi, että onkohan nuo mitään Pamauksen
eli suomalaisten liikemiesten seuran pöytäkirjoja,
sillä ainoastaan harva henkilö on ollut sen kokouksissa läsnä. Voi vetää sen johtopäätöksen, että Pa-
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maus-Seuraa ei taida olla olemassakaan, vaan että
joku nurkkakunta Pamaus-Seuran varjossa pitää
kokouksiaan. Lopuksi Isaksson totesi: Tahi olisiko ehkä mahdollista, että yhdistyksessämme olisi jotain kieroa, joka ehkäisisi suurempaa osanottoa, jos
niin on, niin on kaikin keinoin sitä poistettava.98
Pamauksen päivän vuosikokouksessa 1901
oli poikkeuksellisen runsas osanotto: 20 jäsentä saapui paikalle Seurahuoneelle. Johtokuntaan valittiin miltei samat henkilöt kuin vuotta
aikaisemmin eli Jaakko Häkli, Juho Lallukka,
Wilhelm Porthan ja J. A. Lyly, vain Abraham
Veikkasen tilalle nousi jo pari vuotta sihteerinä toiminut Aleksanteri Isaksson. Seuraavassa
johtokunnan kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juho Lallukka. Jaakko Häkli oli
sairastellut paljon ja käynyt jopa terveysmatkalla
Lähi-idässä yhdessä J. H. Erkon kanssa. Keväällä 1902 Häkli matkusti Nauheimin kylpylään
Saksaan, missä suuresti arvostettu liikemies ja
valtiopäivämies menehtyi sairauden murtamana. Häklin laajan ystäväjoukon oli helppo yhtyä
J. A. Lylyn kirjoittaman muistokirjoituksen loppulauseeseen: Kepeät mullat hänen haudalleen!
Seuran seppeleen kävivät haudalle laskemassa
Wilhelm Porthan ja Aleksanteri Isaksson.99

Lallukan klupi

Häklin seuraajasta Juho Lallukasta Pamaus sai
energisen puheenjohtajan, jolla oli Viipurissa
laajat verkostot. Hän tunsi paljon ihmisiä, ja

Juho Lallukan aikaansaannoksia oli oma klubihuoneisto, joka sijaitsi taustalla näkyvässä Bergrothin talossa Punaisenlähteentorin reunalla. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

kaikki tunsivat hänet. Kun Lallukka tammikuun yleiskokouksessa toivotti osanottajat
tervetulleiksi, hän esitti samalla toivomuksen,
että jäsenet aina miehissä saapuisivat kokoukseen.100
Lallukan johdolla Pamaus aloitti välittömästi uuden huoneiston etsimisen. Se päätettiin hankkia yhdessä Suomalaisen Klubin
kanssa, joka kokoontui Seurahuoneella. Sopiva

klubihuoneisto löytyi rehtori Adiel Bergrothin
talosta Punaisenlähteentorin kulmasta. Bergroth edellytti vuokrasopimukselle kuitenkin
kunnon takausta. Juho Lallukan järjestettyä
asian henkilökohtaisesti voitiin vuokrasopimus allekirjoittaa. Sopimus oli voimassa kolme vuotta, ja vuokra oli 3 400 markkaa (noin
15 600 euroa) vuodessa. Uusi klubihuoneisto
otettiin käyttöön elokuun alussa 1902. Ravin75

toloitsijaksi palkattiin herra Kärkkäinen. Avajaisjuhlia vietettiin 20. syyskuuta 1902.101

Oman klubihuoneiston merkitys näkyi nopeasti jäsenkunnan kasvuna. Jokaisessa syksyn
johtokunnan kokouksessa hyväksyttiin uusia
jäseniä, ja 14. syyskuuta se oli kokouksen ainoa
asia. Kokouksessa hyväksytyt jäsenet haluttiin
mitä ilmeisemmin päästää mukaan juhlimaan
uuden klubihuoneiston avajaisia. Kun vuoden
1902 alussa Seuralla oli 62 jäsentä, oli heitä vuoden lopulla jo 103. Aleksanteri Isaksson saattoi
nyt kirjoittaa toimintakertomuksen paremmalla
mielellä, olihan Pamauksen toiminta osoittautunut paljon vireämmäksi kuin moneen vuoteen.
Olemme saaneet pysyväisemmän oleskelupaikan eli
oman kodin. Toiminta on ottanut uutta suuntaa ja
parempi se vähän kuin ei mitään.102
Seuraavana vuonna toiminta hieman laantui.
Uusia jäseniäkin tuli vain 12, ja kun 9 erosi ja
kaksi kuoli, ei lisäystä juuri tullut. Vuodet eivät
kuitenkaan olleet veljiä keskenään, ja jo vuonna
1904 kaikki oli taas toisin. Isaksson saattoikin
kirjoittaa toimintakertomukseen, että Seura oli
elinvoimaisempi kuin se milloinkaan on ollut.
Vaikka yleiskokouksia oli nyt hieman vähemmän, oli hupia sitäkin enemmän. Kymmenhenkiseksi laajentunut huvitoimikunta järjesti
vuoden 1904 kuluessa kolme illanviettoa sekalaisella ohjelmalla sekä muutaman klubi-iltaman eli ns. herraillatsun. Seuran tuleva sihteeri
Arvi Mela muisteli 1930-luvun alussa, miten
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osanotto näihin tapahtumiin oli vilkasta, eikä
ihmekään, sillä siihen aikaan oli Seuralla ohjelman
laatijana ja avustajana kaikkien tuntema ja suosima, aina hyväntuulinen ”Briha”, maisteri Rob.
A. Seppänen sekä Seuran aina ilakoiva ”Iisakki”,
rakennusmestari A. Isaksson. Herraillatsut olivat
avoimia vain jäsenille, eikä niitä enää mainostettu tai jälkeenpäin selostettu sanomalehdissä.
Kassakirjoista kuitenkin selviää, että paikalla oli
usein J. Willgrenin torviorkesteri musisoimassa. Pamauksen toiminta kääntyi sisäänpäin, siitä
tuli suljettu yksityisklubi, jonka kokouksistakin
kerrottiin jäsenille ilmoituskortilla.

Pamauksen jäsenistö kasvoi vuoden 1904
aikana 146:een, vaikka vuosimaksu nostettiin
20 markkaan. Kasvua selitti historian ensimmäinen rekrytointikampanja, joka käynnistettiin helmikuun yleiskokouksen jälkeen. Tällöin
Seuraan liittyi muun muassa ensimmäinen
maanviljelijä. Parin vuoden kuluttua ammattien kirjo ulottui jo kauppaharjoittelijoihin ja
maalareihin. Jäsenmäärä nousi samaan aikaan
jo lähelle 200:aa. Nopea kasvu kertoi osaltaan
Viipurin suomalaisen väestön lisääntymisestä
sekä heidän kasvavasta osuudestaan kaupungin
liike-elämässä.103
Jäsenten määrän kasvua kiihdytti todennäköisesti myös kesäkuussa 1904 käyttöön otettu
uusi klubihuoneisto, joka vuokrattiin Cloubergin perikunnalta. Kaikin puolin mukavampi
uusi klubihuoneisto sijaitsi kauppatorin reu-

nalla, vastapäätä upouutta kauppahallia. Myös
Suomalainen Klubi muutti samoihin tiloihin.
Kaikkia ei yhteiselo kuitenkaan pidemmän
päälle miellyttänyt. vuosikokouksessa 1905
tehtiin ehdotus, että Pamaus tekisi täydellisen
eron Suomalaisesta Klubista mitä pikimmin.
Erosopimuksen teko jätettiin johtokunnan
tehtäväksi. Suomalaisessa Klubissa asia herätti
ihmetystä, minkä lisäksi se vaati Pamaukselle
lainaamaansa 1 000 markkaa palautettavaksi.

Klubi halusi takaisin myös osan Pamaukselle
suorittamastaan vuoden 1906 jäsenmaksusta.
Johtokunta maksoi vaaditut 1 400 markkaa
syyskuussa 1906.
Pamaus sai klubihuoneiston nyt kokonaan
omaan käyttöönsä. Se ei kuitenkaan voinut
toimia kyseisissä tiloissa pitkään, sillä vuoden
1907 lopulla oli käynnistettävä jälleen uusien tilojen etsintä. Cloubergin perikunta myi
omistamansa tontin ja sillä sijainneen talon

Pamaus majaili vuodet 1904–1908 kuvan vasemmassa reunassa näkyvässä Cloubergin perikunnan talossa. Talon paikalle rakennettiin Suomen Pankin Viipurin konttori. Korttelin toisessa kulmatalossa, Wilhelm Porthanin kolmikerroksisen liiketalon takana, Pamaus oli vuoden päivät 1892–1893. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

77

Suomen Pankille, joka päätti rakentaa tontille
uuden Viipurin konttorinsa. Pamaus löysi uuden klubihuoneiston E. V. Sellgrenin talosta
Salakkalahdenkadun ja Fredrikinkadun kulmasta. Kansallisklubiksi kutsuttu huoneisto
otettiin käyttöön 1. kesäkuuta 1908.104

Vuosi 1908 oli Pamaukselle monin tavoin merkittävä ja
suuntaa antava. Pamaus sai uuden
klubihuoneiston, Seuran ensimmäinen
vaalivoittaja Ivar Alopaeus aloitti oikeuspormestarin virassa, ja vuoden
lopulla Pamaus sai ensimmäisen naisjäsenensä. 19. joulukuuta 1908 jäseneksi hyväksyttiin neiti Sofia Alatalo,
joka oli viipurilainen vaatekauppias,
ja täytti siis ammattinsa puolesta Seuran jäsenkriteerit. Alatalon vaatekauppa oli Wilhelm Porthanin omistamassa
talossa Torkkelinkatu 4:ssä. Pamauksen pöytäkirjat päättyvät joulukuuhun
1908, mutta kirjanpidosta voi päätellä, että Sofia Alatalo oli jäsen ainakin
vielä vuonna 1911, koska hän suoritti
silloin vuosimaksunsa. Kun pöytäkirjat
taas jatkuvat syksyllä 1915, ei hänestä enää ole merkintöjä. Mutta oliko
Alatalo Pamauksen historian ainoa naisjäsen?105
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Juho Lallukka toi puheenjohtajaksi tultuaan
Pamauksen toimintaan uutta puhtia. Arvi
Melan mukaan Seuran toiminta olikin vilkkaimmillaan juuri Lallukan kaudella, jolloin
kokouksissa kävi parhaimmillaan jopa 70–80
jäsentä. Toimittaja Jaakko Leppo kirjoitti
vuonna 1946 julkaistussa kirjassa Viipurilaisia, että Seuran loistokausi sen sisäiseen panokseen
nähden oli kauppaneuvos Juho Lallukan toimiessa puheenjohtajana, ja tämän renessanssihenkisen
kauden maine kantautui yli vuosien ja oli kerhon
piirissä rikkaine muistoineen ja kaskuineen kuin
edelleen puhaltava elävä henki.106
Lallukan kaudella yleiskokouksissa ryhdyttiin pitämään esitelmiä. Aikaisemmin niitä
oli kuultu huvi-iltamien yhteydessä, kuten 12.
marraskuuta 1898, jolloin konttoristi W. Jaatinen oli pitänyt mielenkiinnolla kuullun esitelmän keinottelusta. Lallukan aikana esitelmät
käsittelivät ajankohtaisia asioita, mikä veti klubihuoneiston täyteen kiinnostuneita kuulijoita.
Esimerkiksi 1. helmikuuta 1902 teemana oli
äänioikeus, ja alustuksen jälkeen käytiin vilkas
keskustelu periaatteesta yksi mies, yksi ääni.
Yleiskokouksissa puhuttiinkin usein politiikasta ja vaaleista, mutta myös liike-elämästä.
Marraskuussa 1902 insinööri F. A. Brander
piti esitelmän uudesta elinkeinolaista, joka sekin synnytti yleisössä vilkkaan keskustelun.107
Maaliskuun 1904 kokouksessa keskusteltiin
pitkään Viipurin markkinoista. Loppuponteen

Juho Lallukka työhuoneessaan vuonna 1905 valmistuneessa tukkuyhtiön uudessa toimitalossa. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

kirjattiin, että markkinat on säilytettävä, mutta
väkijuomat ynnä muut eläinrääkkäysnäytelmät
kiellettävä ja karusellin vuokramaksua korotettava. Samassa yleiskokouksessa Pamaus vaati,
että ulkomaille olisi saatava valtion palkkaama teollisuusasiamies. Asiaa pohtimaan nimitettiin valiokunta, johon tulivat herrat Sihvonen, Porthan, Lallukka ja Isaksson. Vuotta
myöhemmin Isaksson esitti toivomuksen, että
yleiskokouksissa käsiteltäisiin teollisuutta ja liikettä koskevia ja muita yleisempää laatua olevia

asioita myös esitelmien muodossa. Sellainen
oli muun muassa Viipurin valtuustossa vireillä ollut teurastuslaitoksen perustaminen, josta
alusti valtuutettu Paul Thuneberg. Isaksson itse
piti syksyllä 1905 esitelmän kaupungin työttömyyskysymyksestä.108

Pamauksen yleiskokouksissa käsiteltiin
myös liike-elämän uudistustarpeita. Syksyllä
1904 kokouksessa tehtiin aloite kotimaisten
teollisuustuotteiden näyttelyn järjestämisestä ja perustettiin valiokunta asiaa valmiste79

lemaan. Näyttely järjestettiin kesällä 1905, ja
30. syyskuuta luettiin valiokunnan näyttelystä
laatima kertomus. Samalla päätettiin perustaa
valiokunnan ehdottama osakeyhtiö, joka välittäisi ulkomaille kotimaisia teollisuustuotteita,
etupäässä pienteollisuus- ja käsityötuotteita.
Hankkeeseen sitoutui liikemiehiä eri puolilta Karjalaa, ja Pamauksesta sitä alkoivat viedä
eteenpäin herrat Lallukka, Porthan, Sihvonen
ja Puhakka. Koko Karjalan aluetta palvelevaa
osakeyhtiötä ei kuitenkaan koskaan perustettu.
Vuoden 1905 lopulla Pamauksen johtokunta
sai kauppa-apulaisten Merkur Liitolta kirjeen,
jossa pyydettiin Pamauksen jäseniä tukemaan
kauppa-apulaisten työpäivän lyhentämistä.
Pamaus kutsui Viipurin liikkeenpitäjät kokoukseen. Kokous oli Merkur Liiton kannalta
tuloksellinen, sillä vuoden 1906 alussa kauppaliikkeiden aukioloa lyhennettiin. Pamaus ja
Merkur Liitto tekivät myös jatkossa yhteistyötä. Esimerkiksi syyskuussa 1907 Pamaus antoi
liitolle 300 markan avustuksen kauppa-apulaisten iltakurssien järjestämiseen.109
Juho Lallukalla oli tapana pitää kokouksissa puheita, joissa hän tutkaili ajankohtaisia tapahtumia ja liike-elämää. Syyskuussa 1906 hän
otti esille sensuurin ja pohti, kuinka liikemiesten olisi toimittava asian suhteen: Asiaa pitää
punnita. Nyt lietsotaan vihaa joka puolella, joten
ei ihme, jos mätäpaiseita ilmestyy ja puhkeaa. Me
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liikemiehet voimme olla yksimielisiä ja yhteistuntoisia, ja sen tähden me yhteisvoimin kaikkien
oikeutta kannattavain kansalaisten kanssa voisimme paljon vaikuttaa nykyisten mätähaavojen
puhdistamiseksi ja parantamiseksi. Pari kuukautta myöhemmin pidetyssä vuosikokouksessa
hän ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että kulunut vuosi oli ollut liike-elämässä vilkas ja monipuolinen. Uusi yrityksiä oli perustettu. Lallukka
esitti myös toiveen, että suomalainen liikemies
edistyisi ja kaikki yrityksemme olisivat todella
hyödylliset ja menestyisivät. Kolmessa vuodessa
tunnelmat olivat rahan niukkuudesta johtuen
muuttuneet. Lallukka kuitenkin totesi, miten
kaikeksi onneksi Pamaus-Seuran jäsenet ovat jaksaneet nämä kovat ajat. Hän nosti esille myös
toisen ongelman: Liike-elämässä on sosialismi
eli nykyinen työkansa ollut painajaisena, mikä ei
suinkaan kehota yksityistä panemaan pääomaansa liikkeeseen. Se vaikuttaa laimentavasti koko
kansallistaloudelliseen elämään.110

Pamauksen varsinaisesta klubielämästä ei
ole juurikaan säilynyt kuvauksia. Poikkeuksen tekee Arvi Melan kertomus Pamauksen
40-vuotisesta toiminnasta. Melan mukaan
varsinkin Juho Lallukan puheenjohtajakaudella klubielämä oli vilkasta: Silloin tosiaankin
papat kävivät klubilla. Kauppaneuvos Lallukka
oli jokapäiväinen kävijä kotosalla ollessaan ja hän
keräsi ympärillensä sekä vanhempia että nuorempia jäseniä. Eivätkä istunnot olleet suinkaan yk-

Salakkalahden yli näkyvät sekä Hotelli Belvedere että Sellgrenin talo, jotka molemmat liittyvät kiinteästi Pamauksen historiaan. Pamauksen kansallisklubi toimi oikealla olevassa punakattoisessa Sellgrenin talossa kahdeksan
vuotta. (Museovirasto, historian kuvakokoelma)

sinomaan toti-istuntoja, vaan keskusteltiin niissä
aina jostakin kaupallisesta tahi yhteiskunnallisesta kysymyksestä, mikä kulloinkin sattui päivän
polttavimpana olemaan. Viipurin suomenkielisillä valtuusmiehillä oli tapana tulla kokouksen
jälkeen Pamauksen klubille ”jälki-istuntoon”,
jolloin he taittoivat peistä valtuustossa esillä
olleista kysymyksistä ja sekin vilkastutti suuresti
Seuran sisäistä elämää. Tosinhan niissä illatsuissa
käytettiin usein virvokkeena Meukkowia, Salignacia ja Frapiniakin.111

Mukavasta yhdessä olosta muodostui Seuran toiminnan ydin. Aleksanteri Kaljunen kirjoitti siitä vuoden 1907 toimintakertomuksessa: Sille on pantava arvoa, että meillä on näinkin
mukava huoneisto ja yhtymäpaikka, jossa hyvin
näytään viihtyvän, koska täällä yleensä ystäviä
tapaa. Joku voi ehkä sanoa, että Pamauksella ei ole
enää mitään tehtävää. Mutta me suomalaiset liikemiehet ymmärrämme yhteenliittymisen tarpeen
ja meidän täytyy se ymmärtää. Mikä olisi muutenkaan sidepaikkana, jos ei Pamaus.
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Klubin vetovoimaa lisäsi ruokailun mahdollisuus. Ravintoloitsija Kärkkäinen oli kuitenkin hankala vuokralainen. Keväällä 1905 häntä
jouduttiin ojentamaan, koska hän oli rikkonut Seuran ohjeita. Kärkkäinen ei ollut noudattanut sovittuja hintoja, minkä lisäksi hän

oli päästänyt ravintolaan ulkopuolisia, vaikka
ohjeissa selkeästi todettiin, että klubi tuli pitää yksityisenä. Vain jäsenillä oli oikeus tuoda
tuttava mukanaan ruokailemaan. Heidän lisäkseen ainoastaan Maaseututeatterin näyttelijät
saivat käyttää klubin ravintolaa. Syksyllä 1906
sopimus Kärkkäisen kanssa irtisanottiin vuokrarästien takia. Uudeksi ravintoloitsijaksi palkattiin herra Niiranen. Myös hänen kanssaan
oli ajoittain yhteisymmärryksen puutetta, mikä
johtui siitä, että Niiranen jatkoi tarjoilua yli
sallitun kello yhden. Hänelle annettiin asiasta
vain muistutus. Niirasen jälkeen ravintoloitsijana toimi vuosina 1911–1914 Axel Sorsa, joka
hoiti tehtävänsä moitteettomasti.112

Toinen Pamauksen klubin viihtyisyyttä lisännyt tekijä oli lukuhuone, jossa saattoi lukea
kotimaisia ja ulkomaisia sanomalehtiä sekä
alan kirjallisuutta. Sanomalehtien tilaaminen
oli johtokunnan vastuulla, kun taas lukuhuoneesta vastasi Seuran kirjastonhoitaja Fabian
Sihvonen. Lukuhuone oli rauhoitettu paikka,
eikä siellä saanut tupakoida tai pitää kokouksia.
Klubilla oli lukemisen ohella mahdollisuus
biljardin peluuseen. Ei ole tietoa, milloin biljar82

dipöytä klubille hankittiin, ensimmäiset pöytäkirjamerkinnät ovat vuodelta 1905, jolloin
päiviteltiin pöydän huonoa kuntoa. Rahaa sen
justeeraukseen ei kuitenkaan ollut. Rikkinäisten pallojen tilalle sentään hankittiin uudet,
775 markkaa (noin 3 600 euroa) maksaneet
pallot. Biljardi ei ollut vain huoletonta ajanvietettä, sitä pelattiin myös rahasta. Kevätkokouksessa 29. helmikuuta 1908 herra Puhakka
ehdotti, että uhkapeli biljardilla kiellettäisiin.
Samalla kokousväki esitti toivomuksen, että
klubilla tulisi välttää kaikenlaista uhkapeliä.113
Pamauksen kansallisklubilla oli säännöt,
joiden rikkoja saatettiin erottaa Seurasta. Syyskuussa 1906 eräs kauppias joutui lähtemään
aikaansaamansa pahennuksen tähden. Liian
innokkaasta klubilla olosta myös sakotettiin:
jos ilta venyi yli kello yhden yöllä, tuli jäsenen suorittaa sakkoa ylitetystä ajasta. Sakko
maksettiin sakkokassaan, jonka tuotto lisättiin
Seuran tuloihin, ja vuosikokouksen 1907 päätöksellä Oman talon rahastoon. Sakkoa kertyi
hyvinkin suuria summia, kuten 1 460,83 markkaa vuonna 1907 ja 1 681,95 markkaa (noin
6 900 euroa) vuotta myöhemmin.114
Pamauksen kansallisklubilla vietettiin 25.
marraskuuta 1911 juhlavaa tilaisuutta, jossa
paljastettiin Eero Järnefeltin maalaama Juho
Lallukan muotokuva. Päätös muotokuvan
maalaamisesta oli tehty Pamauksen 20-vuotisjuhlissa 3. joulukuuta 1910. Päätettiinkö

Vuoden 1908 lopulla Pamauksen kansallisklubilla oli
esillä Emil Halosen ja Pekka Halosen maalauksia.
Pamaus osti yhden Pekka Halosen taulun nimeltä
”Maisema”. Tämän jälkeen Pamaus on ostanut useita
tauluja. (Antti Siukonen)

samalla, että Lallukasta tehdään kunniapuheenjohtaja? Ainakin lehdistö tituleerasi häntä muotokuvan paljastusjuhlassa kunniapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja William
Otsakorpi piti juhlassa puheen, jonka aikana
pudotettiin peite muotokuvan päältä. Puheen
lopuksi kajautettiin eläköön-huuto Lallukalle
ja Järnefeltille. Lisäksi maisteri Kivijärvi lausui
sepittämänsä leikillisen runon. Lehtitietojen
mukaan ilta kului rattoisasti puheiden vaihdellessa ja hauskaa yhdessäoloa kesti pikkutunneille

asti. Rattoisaa menoa säestivät Seuran oman
kuoron ”kajahuttelu” sekä torvisoittokunnan
reippaat sävelet.115
Juho Lallukka toimi puheenjohtajana vielä
vuoden 1912, minkä jälkeen hän jäi pois johtokunnasta. Kunniapuheenjohtajalla oli kuitenkin oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin William
Otsakorpi. Kauaa ei Lallukka Pamauksen kunniapuheenjohtajana ehtinyt olla, sillä hän sai
keuhkokuumeen kotimatkallaan Pamauksen
kansallisklubilta, missä kaupunginvaltuuston
kokouksen jälkeinen ilta oli kulunut rattoisasti
lempikonjakkia Meukow Grande Champagnea juoden, sikaria polttaen ja laulaen. Klubilta
lähtiessään Lallukka oli jättänyt takkinsa auki.
Juho Lallukka kuoli lyhyen sairastelun jälkeen.
Hänen hautajaisistaan 6. joulukuuta muodostui suuri kansallinen muistojuhla.116

Otsakorpi ottaa ohjat

Pamaus-Seuran pöytäkirjat päättyvät joulukuuhun 1908. Seuraavat pöytäkirjat ovat lokakuulta 1915. Välissä olleet pöytäkirjat katosivat
johtokunnan syyskuun 1933 pöytäkirjamerkintöjen mukaan sisällissodan melskeissä. Vuosina
1909–1915 Pamaus keskittyi pitkälti poliittiseen toimintaan käyttäen suuria summia vaalikampanjointiin ja -mainontaan. Seuralla oli
toki muutakin toimintaa, ja esimerkiksi ohjelmatoimikunta valittiin joka vuosi. Heti vuoden
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1909 alussa se järjesti klubilla illanvieton, johon
pyydettiin ottamaan tuttavat ja naiset mukaan
– tässä järjestyksessä. 3. joulukuuta 1910 pidetyn vuosikokouksen jälkeen juhlittiin Seuran
20-vuotista taivalta. Myös esitelmiä pidettiin
yhä. Maaliskuussa 1913 Kauppakorkeakoulun
rehtori Kyösti Järvinen piti esitelmän maailmankaupasta. Hän oli jo aikaisemmin pitänyt
kaksi esitelmää samasta aiheesta. Esitelmien
sarja liittyi William Otsakorven edellisessä
vuosikokouksessa esittämään toiveeseen, että
Seura uhraisi jotain yhdistyselämän henkiseksi
ravinnoksi ja myöntäisi määrärahan esitelmien
pitämiseksi. Pamaus maksoikin Järviselle korvauksen esitelmistä. Vuosikokouksessa 1913
esitelmän piti tohtori Enroth aiheenaan ”Lainsäädännön aikaansaaminen vilpillisen elinkeinokilpailun ehkäisemiseksi”.117

Pamauksen taloudellinen tilanne parani
merkittävästi 1900-luvulla. Vuosimaksujen ja
sisäänkirjautumismaksujen lisäksi Seura sai tuloja sakkorahastosta, biljardista ja väkijuomatililtä. Pamaus sai myös lahjoituksia, kuten Juho
Lallukan 60-vuotispäivänsä kunniaksi antamat
12 000 markkaa, josta 3 000 markkaa oli rakennusrahastoon ja 9 000 markkaa stipendeihin. Kun Wilhelm Porthan vuonna 1914 täytti 70 vuotta, lahjoitti hän Pamaukselle 3 000
markkaa. Ylimääräistä rahaa käytettiin muun
muassa taideteosten ostoon. Vuonna 1909
tarkoitukseen varattiin 1 060 markkaa, josta
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käytettiin 800 markkaa Pekka Halosen maalaukseen ”Maisema”. Juho Lallukan muotokuva
maksoi Seuralle 1 000 markkaa ja M. Kuutolan
vuonna 1913 maalaama Wilhelm Porthanin
muotokuva 500 markkaa.118
Elokuussa 1914 syttyi eurooppalaisten
suurvaltain välille sota, johon myös Venäjä liittyi. Suomi ei sotatoimiin osallistunut, mutta
Suomen teollisuus valjastettiin Venäjän sotaponnistusten palvelukseen. Koska Viipuri oli
tärkeä osa pääkaupunki Pietarin puolustusrengasta, oli kaupungissa paljon venäläisiä sotilaita. Kesään 1917 mennessä Viipurissa oli neljännes kaikista Suomeen sijoitetuista Venäjän
armeijan sotilaista.119
Sodalla ei heti ollut merkittävää vaikutusta
Pamauksen toimintaan. Sen sijaan sodan aikaansaamalla inflaatiolla oli, ja syksyllä 1915
johtokunta hyväksyikin ravintoloitsija Oskari Karhusen pyynnön nostaa kahvin, teen
ja virvoitusjuomien hinnat 40 penniin (noin
1,35 euroa). Joulukuussa vuosikokous hyväksyi aterioiden hinnankorotuksen, ja helmikuussa 1916 yleiskokous korotti biljardin
minuuttihintaa pennillä. Tällöin oli jo Seuran
toimintakin päässyt hiljenemään, mistä kertoi
kauppias Vilho Karjalaisen joulukuinen kirje
Pamauksen seuraelämän elvyttämisestä. Johtokunta kuitenkin päätti helmikuussa 1916, ettei
toiminnan virkistämiseen ole mahdollisuuksia, koska nykyisten painostavien olosuhteiden

Juho Lallukka ilmoitti vuonna 1912 lahjoittavansa 9 000 markkaa (noin 35 000 euroa) käytettäväksi stipendeihin. Rahat oli tarkoitus jakaa kolmen vuoden kuluessa ”puoleksi teollisuuden ja puoleksi liikkeenharjoittajain
kesken siten kuin Seura parhaaksi näkee”. Pamaus-Seura perusti tämän jälkeen Juho Lallukan nimeä kantavan
stipendirahaston, johon Lallukka siirsi heti 3 000 markkaa. Ensimmäiset stipendit laitettiin hakuun syksyllä 1912
ja niitä hakivat ainakin maalari Bruno Tuukkanen ja konttoristi K. W. Laakkonen. Stipendit ilmeisesti myönnettiin,
sillä stipendirahaston tilillä oli 1. tammikuuta 1914 rahaa enää vain 1 645 markkaa. Kuvassa stipendirahaston tilitiedot vuodelta 1916, jolloin Maria Lallukka oli maksanut puuttuvat 6 000 markkaa. (Mikkelin maakunta-arkisto)

johdosta, kuin myöskin kokousten mahdollisten ja
lausuntovapauden entistä tiukempien rajoitusten johdosta, ei johtokunta voi muuta tehdä kuin
tilaisuuden sattuessa hankkia esitelmän pitäjiä.
Karjalainen ei kuitenkaan antanut periksi, vaan
hän piti pohjustuksen aiheesta yleiskokouksessa 19. helmikuuta. Yleiskokous oli kuitenkin

samaa mieltä johtokunnan kanssa. Myöskään
Seuran 25-vuotisjuhlia ei haluttu pitää, ennen
kuin olot olivat palautuneet säännöllisiksi.120

Todellinen sodan aiheuttama paukku tuli
toukokuussa 1916, kun Venäjän armeija ilmoitti ottavansa Pamauksen huoneiston käyttöönsä.
Kansallisklubin tuli olla tyhjä 22. toukokuuta
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mennessä. Johtokunta kokoontui hätäkokoukseen pohtimaan tilannetta. Se päätti lopettaa
Seuran toiminnan toistaiseksi. Pamaus sai majoituskomitealta tilat Viipurin tennishallista,
minne kuljetettiin kaikki kansallisklubin huonekalut. Kahdeksan vuoden vaiherikas jakso
E. V. Sellgrenin talossa Salakkalahdenkadun
varrella oli tullut tiensä päähän. Aleksanteri
Isaksson kertoi hetken tuntemuksista: Nyt ei
Seuralla ollut tietoa minne päänsä kallistaisi. Ei
muuta kuin ota hynttyyt selkääsi ja mene minne
tahdot.121

Pamaus oli jo vuonna 1891 kerännyt rahaa
oman talon rakentamista varten, mutta rahat
olivat maanneet koskemattomina pankkitilillä siitä asti. Vuosikokouksen päätöksellä 30.
marraskuuta 1907 kyseiset hieman yli 1 000
markkaa (noin 4 300 euroa) ja sakkorahastossa
olleet lähes 1 500 markkaa oli siirretty Oman
talon rahastoon. Kyseistä rakennusrahastoa oli
kartutettu sen jälkeen eri tavoin, muun muassa lahjoituksin. Esimerkiksi Wilhelm Porthan
oli lahjoittanut tarkoitukseen 500 markkaa
vuonna 1910 ja Juho Lallukka 3 000 markkaa
kaksi vuotta myöhemmin. Rakennusrahastoon
oli kerätty varoja myös sakkorahastosta sekä
myymällä painettua maisteri Kivijärven runoa,
jonka hän oli sepittänyt Juho Lallukan muotokuvan paljastustilaisuuteen. Vuonna 1912 oli
20 markan vuosimaksusta ohjattu 5 markkaa
rakennusrahastoon.122
86

William Otsakorpi (1870–1927, vuoteen 1906 asti
Lindell) oli monen alan liikemies. Hän toimi rautatievirkailijana, pankkialalla, kauppiaana ja tukkukauppiaana. Vuonna 1912 hän osti enemmistön Karjala
Kauppa Oy:stä, jonka nimen hän myöhemmin muutti
toiminimi William Otsakorveksi. Hän omisti myös
Viipurin Valssimyllyn ja sitten Säiniön Myllyn. Varallisuuden noustessa hän osti Vuoksen Kalkkivuoren,
Kuokkalan Höyrysahan ja Karamellitehdas Siriuksen,
jonka toimintaan hän paneutui viimeiset elinvuotensa.
Oman liiketoiminnan ohessa Otsakorpi oli mukana
monen yhtiön johtokunnassa. Vuonna 1920 Otsakorvesta tuli Ranskan varakonsuli, missä tehtävässä hän
toimi vuoteen 1927 asti. Kuva on otettu 1890-luvun
lopulla Saksassa, missä hän kävi opintomatkoilla.
(Museovirasto, historian kuvakokoelma)

Pamauksen johtokunta oli pohtinut oman
talon ostoa ainakin kerran aikaisemmin, vuonna 1910, jolloin Seuralle oli tarjottu taloa
Maununkadulta 180 000 markalla. Kauppa
oli kuitenkin jäänyt tekemättä. Pamaus järjesti
16. kesäkuuta 1916 ylimääräisen yleiskokouk-

sen, joka myönsi johtokunnalle valtuudet talon
ostoon ja kauppasopimuksen allekirjoittamiseen. Pamaukselle tarjottiin kahta taloa: Helanderin perikunnan taloa Pajakadun varrella
ja Paischeffin taloa Fredrikinkadulla. Valinta
osui Helanderin perikunnan taloon, josta Pamaus maksoi 165 000 markkaa (noin 410 000
euroa). Kauppasumma rahoitettiin Helanderin
kuolinpesältä saadulla lainalla.

Koska talo oli täyteen vuokrattu, piti Pamaukselle löytää väliaikainen paikka. Se löytyi
E. V. Sellgrenin omistamasta talosta osoitteessa Fredrikinkatu 3, eli aivan entisen klubihuoneiston vierestä. Siellä Pamaus toimi
kuitenkin vain kuukausia, sillä jo syksyn 1916
kuluessa ostetusta talosta kunnostettiin vapaaksi tullut huoneisto klubitoimintaa varten.
Talon huoltaminen ja vuokrien kanto annettiin johtokunnan sihteerin J. E. Rynénin tehtäväksi.123
Keväällä 1917 Pamauksen toiminta keskittyi omaan taloon, joka piti saada käyttöön.
Tammikuussa 1917 irtisanottiin talossa asuvien vuokrasopimukset kesäkuun alussa päättyväksi. Samalla käynnistettiin suunnittelukil-

pailu talon muuttamiseksi klubihuoneistoksi.
Kilpailuun osallistui seitsemän piirustusta, jotka johtokunta tarkasti 23. maaliskuuta. Voiton
kilpailussa vei arkkitehti Paavo Uotila. Toinen
palkinto jaettiin arkkitehti Juhani Vikstedtin ja
arkkitehti W. Keinäsen kesken.
Klubihuoneistoa ei kuitenkaan ryhdytty remontoimaan Uotilan, vaan rakennusmestari
Aleksanteri Isakssonin tekemien piirustusten
mukaan. Työt alkoivat kesäkuun alussa väliseinien ja uunien purulla. Ravintoloitsija Oskari
Karhusen kanssa solmittiin vuoden mittainen
sopimus ravintolan pidosta, biljardipöytä kunnostettiin ja siihen ostettiin uudet pallot. Aleksanteri Isaksson valtuutettiin hakemaan miedompien juomien tarjoilulle anniskelulupaa.
25 markan vuosimaksusta päätettiin suunnata
jälleen 5 markkaa rakennusrahastoon.124

Pamauksen toimintaan tuli remontin vuoksi puolen vuoden katkos, sillä kokouksia ei
pidetty toukokuun 25. päivän ja joulukuun 1.
päivän vuosikokouksen välisenä aikana. Vaikka huoneistoa oli kunnostettu kesästä lähtien,
oli remontointi vielä pahasti kesken joulukuun
alussa. Vuosikokous evästikin johtokuntaa
hoitamaan remontin valmiiksi niin pian kuin
mahdollista. Samalla vuosimaksu nostettiin 40
markkaan sekä päätettiin, ettei huoneistoon
päästetä muita kuin Seuran jäseniä.
Vuoden 1918 alkaessa huoneisto oli saatu
sellaiseen kuntoon, että klubitoiminta voitiin
87

Pamaus-talosta ei ole säilynyt ilmeisesti yhtään valokuvaa, jossa se olisi kuvattu itsenäisenä rakennuksena. Sen
sijaan rakennuspiirustuskuvat ovat olemassa ja niitä säilytetään Mikkelin Maakunta-arkistossa. Helanderin perikunnalta ostettu talo rakennettiin vuonna 1872 ja sen pinta-ala oli 550 neliötä. Rakennus oli 31,20 metriä pitkä
ja 13,90 metriä leveä sekä 9,69 metriä korkea. (Mikkelin maakunta-arkisto)

käynnistää. Uusia jäseniä hyväksyttiin tammikuun kuluessa yhteensä 60. Ongelmat ryöpsähtivät kuitenkin heti silmille, sillä ravintoloitsija
Karhunen sai leväperäisellä toiminnallaan aikaiseksi lukuisia järjestyshäiriöitä. Johtokunta
myös totesi Karhusen havittelevan liian suurta
voittoa itselleen. Karhuselle myönnettiin lupa
jatkaa toimintaa, mutta ravintolan johto annettiin hänen sisarelleen Eeva Karhuselle. Oskari Karhunen ei tämän jälkeen saanut jalallaan
88

astua klubihuoneistoon. Johtokunta kehotti
uutta johtajatarta pitämään paremmin silmällä palveluskuntaa, jonka tuli tehdä tehtävänsä
täsmällisesti.125

Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

Maaliskuussa 1917 alkanut Venäjän vallankumous oli Suomen kannalta aluksi hyvä asia, sillä väliaikainen hallitus kumosi 20. maaliskuuta annetulla manifestilla kaikki sortokausien

Syksyllä 1916 ja talvella 1917 Pamauksen kokouksissa oli aina ylimääräinen vieras. Viipurin poliisilaitos lähetti
jokaiseen kokoukseen edustajansa valvomaan tilaisuutta, useimmiten paikalla oli konstaapeli A. Urjansson. Valvonnalla haluttiin varmistaa, ettei Pamauksen kokouksissa suunniteltu Venäjän vastaisia toimia. Huoli oli turha,
sillä Seuran kiinnostus kohdistui uuden talon kunnostamisen suunnitteluun sekä joulukuun 1916 kunnallisvaalikampanjan valmisteluun.

aikana säädetyt perustuslain vastaiset lait ja
asetukset. Venäjän väliaikainen hallitus lupasi myös lisätä Suomen eduskunnan oikeuksia
sekä kutsui koolle edellisenä vuonna valitun
eduskunnan. Eduskunta valitsi Suomen ensimmäisen parlamentaarisen hallituksen, jossa
olivat edustettuina kaikki puolueet. Eduskunnassa oli Sosialidemokraattisella puolueella
enemmistö. 18. heinäkuuta 1917 eduskunta
hyväksyi SDP:n ajaman valtalain, joka oli perustuslain tasoinen laki. Sillä siirrettiin korkein
valta eduskunnalle. Toimenpide ajoi eduskun-

nan ja Venäjän väliaikaisen hallituksen törmäyskurssille, minkä seurauksena eduskunta
hajotettiin ja määrättiin uudet vaalit. Lokakuun alussa järjestetyissä vaaleissa voiton veivät porvarilliset puolueet.126
Viipurissa maaliskuun vallankumous näkyi
sotilaiden ja työväestön liikehdintänä. Pietarista tulleet vallankumoukselliset sotilaat valtasivat osan kaupunkia, vangitsivat lääninhallituksen ja poliisilaitoksen virkamiehiä sekä
vapauttivat lääninvankilasta kaikki vangit.
Viipurin varuskunta siirtyi nopeasti kapi89

nallisten puolelle, ja kaupunkiin perustettiin
työläisten ja sotilaiden neuvosto ja varuskuntakomitea. Muuten Viipurissa oli melko
rauhallista. Pamauksen jäsen, Savo-Karjalan
Osake-Pankin johtaja K. N. Rantakari kirjoitti tapahtumista vuotta myöhemmin: Vallankumouksen alku meni kuitenkin Viipurissa
rauhallisemmin kuin ehkä missään maamme
kaupungissa. Tähän vaikuttivat ilmeisesti monet hetkelliset, tilapäisesti yhteen juontuneet
syyt. Upseeristo pysyi täällä koko ratkaisunajan
puolueettomana, eikä tehnyt vastarintaa ratkaisun tapahtuessakaan. Lisäksi kerrottiin suurimman osan Viipurin sotilaista olleen menševikkejä, bolševismi saavutti enemmistön vasta syksyn
tullen.127
Suomessa asiat olivat kuitenkin menossa huonoon suuntaan. Työttömyys vaivasi,
inflaatio laukkasi, hinnat nousivat ja kansalaiset näkivät nälkää. Mellakat yleistyivät.
Pamaus-Seuran jäsenet seurasivat tilanteen
kehitystä hyvin huolestuneina, olihan heistä
moni suuren kauppayhtiön tai teollisuuslaitoksen omistaja. Huolta aiheutti myös se, että liikemiesten toimivaltaa kavennettiin eri tavoin.
Koska puute ja nälänhätä maassa lisääntyivät,
siirtyi elintarvikekauppa pääasiassa osuuskuntien, elintarvikelautakuntien ja erilaisten komiteoiden käsiin. Pamauksen jäsenkunnassa oli
lukuisia kauppiaita, jotka tunsivat muutoksen
omassa liiketoiminnassaan.128
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Syksyn tullen tunnelmat Suomessa kiristyivät, näin myös Viipurissa. 11. syyskuuta 1917
venäläiset sotilaat murhasivat parikymmentä
upseeria, joista monet päätyivät Turun sillalta
mereen. Viikkoa myöhemmin kasakat tunkeutuivat Viipurin maalaiskunnassa sijainneeseen
Rapattilan hoviin, missä he pahoinpitelivät
isännän ja surmasivat tämän siskon. Lokakuun
lopulla kasakat mellastivat Karjalan toimituksessa ja estivät seuraavan päivän lehden ilmestymisen.
Kun bolševikit kaappasivat vallan 7. marraskuuta Pietarissa, kääntyi tilanne myös Suomessa nopeasti huonommaksi. Alkoi lakkojen
sarja, ryöstöt yleistyivät, eduskuntaa ja kunnanvaltuustoja eri puolilla maata kiristettiin
ja uhkailtiin. Kaikkinainen mielivalta lisääntyi. Marraskuun 14.–19. päivien yleislakko
eli punainen viikko murhineen, ryöstöineen
ja vangitsemisineen näytti suuntaa tulevalle.
Myös Viipurissa lakko toteutui lähes täydellisesti ja merkitsi samalla lopullista välirikkoa
porvariston ja työväestön välillä. Lakkoviikon
jälkeen suojeluskunnat alkoivat aseistautua ja
kouluttautua, aivan kuten punakaartit aikaisemmin.
Pankinjohtaja K. N. Rantakari kirjoitti lakkoviikon tapahtumista: Myöskin Viipurissa muodostui punainen hirmuvalta kauheaksi, vaikka
itse kaupungissa ei vielä murhia tapahtunutkaan.
Taloja piiritettiin, ruokavarastoja ryöstettiin, ik-

kunoista ammuttiin sisään, ja myöskin kaduilla
ammuskelivat punakaartilaiset sen jälkeen kun
tuo kamala ja villi Kotkan kaarti oli saapunut
paikkakunnalle. Pahimmin punaterrorin saivat
kokea Viipurin rautatievirkamiehet, jotka eivät
pahoinpitelyistä huolimatta suostuneet vallankumouskomitean vaatimuksiin. Joukkoteloitus
jäi kuitenkin toteutumatta.129

Yhteiskunnallisen tilanteen kiristyessä Suomen itsenäisyyden kannatus kasvoi nopeasti.
Itsenäisyysajatus kiinnosti myös Viipurissa,
missä Itsenäisyysyhdistyksen puheenjohtaja
Heikki Renvall piti asiasta esitelmän heinäkuun 25. päivänä. Esitelmän innoittamana Viipuriin perustettiin saman tien oma itsenäisyysyhdistys, jonka puheenjohtajaksi valittiin
tehtailija Matti Pietinen. Yhdistys perusti heti
oman suojeluskunnan, jonka majapaikkana oli
aluksi Pietisen puusepäntehdas. Pietinen myös
rahoitti suojeluskunnan toimintaa, samoin teki
rautakauppias E. V. Sellgren. Keskellä suurta
epävarmuutta ja kansakunnan jyrkkää jakautumista Suomen senaatti laati itsenäisyysjulistuksen. Senaatti hyväksyi sen 4. joulukuuta ja
eduskunta kaksi päivää myöhemmin. Suomi oli
julistautunut itsenäiseksi, mutta maa oli myös
pahasti kahtia jakautunut.130
Sisällissota alkoi tammikuussa 1918. Sen
ensinäytöksenä voi pitää Viipurissa 19. ja 20.
päivän välisenä yönä käytyä yhteenottoa punaisten ja valkoisten välillä. Paikkana oli Pieti-

Rauta- ja tukkukauppias E. V. Sellgren (1864–1936)
oli Viipurin suojeluskunnan suurin rahoittaja. Sellgren
oli mukana Viipurin liike-elämässä laajassa mittakaavassa, rauta-alan tukkuliikkeen Itä-Suomen Rautakaupan lisäksi hän omisti Säiniön Tiilitehdas ja Saha
Osakeyhtiön sekä ison määrän tontteja Viipurissa
ja pari maatilaa Kannaksella. E. V. Sellgren oli Pamaus-Seuran puheenjohtaja osan vuotta 1919 sekä
johtokunnan jäsen 1903 ja 1918–1924. Pamauksen
kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1936. (Museovirasto, D. Nyblinin kokoelma. Daniel Nyblin)
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sen puusepäntehdas, missä suojeluskuntalaiset
säilyttivät aseitaan ja tekivät käsikranaatteja.
Varsinainen sota oli syttyä 22. tammikuuta,
kun suojeluskuntalaiset yrittivät miehittää Viipurin strategiset paikat. Liian pieneksi jääneen
joukon oli kuitenkin luovuttava tavoitteesta.

Suojeluskuntalaiset pakenivat Venäjänsaareen,
missä he saivat suojapaikan E. V. Sellgrenin tilalta.
Sisällissodan katsotaan alkaneen 28. tammikuuta Pohjanmaalta. Viipurista tuli yksi punaisen Suomen kolmesta pääpaikasta, kaksi muuta olivat Helsinki ja Tampere. Viipuri toimi
ennen kaikkea muun Suomen huoltokeskuksena ja joukkojen siirron solmukohtana. Sodankäynti punaisten ja valkoisten välillä keskittyi
Viipurin pohjoispuolelle, Antrean rintamalle.
Viipurissa kyllä käytiin iso taistelu 6. helmikuuta, mutta se tapahtui kaupungissa olleiden
punaisten ja junalla Viipurin asemalle saapuneiden venäläisten sotilaiden välillä. Viipurin
suojeluskunta aloitti oman taistelunsa 24. huhtikuuta, mutta se päättyi antautumiseen, koska
ulkopuolelta ei tullut luvattua apua. Varsinainen taistelu kaupungista alkoi 26. huhtikuuta,
ja valkoiset valtasivat Viipurin kolme päivää
myöhemmin.131

Pamaus ei sisällissodan aikana kokoontunut kertaakaan virallisiin kokouksiinsa, vaikka
muuten huoneistossa aikaa vietettiinkin. Toimintakertomuksessa 1918 todetaan kapinan
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saaneen aikaan paljon häiriöitä: Seuran toiminta ja jäsenet joutuivat punaisten erityisen vainon
alaisiksi. Pari eri kertaa joutui huoneisto piiritykseen ja vangitsivat punikit kaikki huoneistossa
olleet jäsenet, kuljettaen heidät n. k. esikuntaansa
rautatien asemalle. Tämän jälkeen kaupungissa
yhä olleet johtokunnan jäsenet yrittivät yhdessä ravintoloitsija Oskari Karhusen kanssa pelastaa huoneiston ja sen kalustuksen punaisten
ryöstöltä, siinä myös onnistuen. Lopullisesti huoneisto pelastui, kun valkoiset valtasivat
Viipurin. Monet Seuran jäsenet, muun muassa
suojeluskuntaa suurilla summilla tukenut E. V.
Sellgren, joutuivat piileskelemään sota-ajan,
koska he olivat korkealla punaisten pidätyslistalla.
Viipurin valtauksen ollessa jo käynnissä ryntäsi ryhmä humalaisia punaisia Viipurin lääninvankilaan, missä he murhasivat henkilökuntaa
ja poliittisia vankeja. Joukkomurhassa 27. huhtikuuta Pamauksen jäsenistä kuolivat arkkitehti
Leander Ikonen ja varatuomari Eino Leppänen.
Murhattujen joukossa oli myös entinen jäsen,
tehtailija Matti Pietinen. Lääninvankilassa kuoli kaikkiaan 30 henkilöä, joista 19 oli sota- ja
poliittisia vankeja, loput tavallisia rikollisia ja
vankilan henkilökuntaa. Mukana oli myös yksi
pommituksia paossa ollut siviili. Vankilassa
myös haavoittui moni, mukaan lukien useampi
Pamauksen jäsen.132

Punaisten ottamat vangit Viipurin lääninvankilan portailla. Leander Ikonen on portailla kolmanneksi ylimpänä ja
Matti Pietinen hänen vasemmalla puolella. Eino Leppänen seisoo todennäköisesti kahdeksantena oikealta. (EteläKarjalan museo)
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2

”LIIKEMAAILMAN
JOKAPÄIVÄINEN
KOKOONTUMISPAIKKA”

Salakkalahden alue oli Pamauksen ”kotiseutua” lyhyttä poikkeusta
lukuun ottamatta vuodesta 1892 talvisotaan asti. Pamaus-talon
95
pääty näkyy kuvan vasemmassa reunassa. (Museovirasto, historian
kuvakokoelma)

William Otsakorven muotokuvan maalasi Eero Snellman vuonna 1923. (Lappeenrannan taidemuseo/
Pamaus-Seuran talletus. Tuomas Nokelainen)
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Klubihuoneistossa tapahtuu
Otsakorven teesit tulevalle

Pamaus-Seura kokoontui vuosikokoukseensa 21. joulukuuta 1918 Pajakadun uutuuttaan
hohtavalle klubihuoneistolle. Sisällissodasta oli
jo yli puoli vuotta, ja suurvaltain välillä käyty
yli neljä vuotta kestänyt sotakin oli juuri päättynyt Euroopassa. Oli aika katsoa tulevaisuuteen. Puheenjohtaja William Otsakorpi aloitti
kokouksen pitkällä puheella: Nyt kun maailma myllerryksestään alkaa vaimentua, nyt kun
ihmiskunnan riennot ja pyrinnöt pyrkivät pääsemään entisiin uomiinsa, nyt kun taas aletaan
ihmistyöltä odottaa positiivia tuloksia, tuloksia,
joista on iloa ja hyötyä niin tekijälle kuin kuluttajallekin. Lienee siis nyt jo aika vetää suuntaviivoja, tehdä ehdotuksia ja laskelmia rauhanaikaiselle
työlle, me puolestamme sille työlle ja toimialalle,
minkä olemme ottaneet elämämme tehtäväksi.
Otsakorpi selosti pitkään sodan vaikutuksia
sekä yleisellä taloudellisella että Seuran jäsenten liiketoiminnan tasolla, minkä jälkeen hän
toi esille Pamauksen tärkeyden: Tahtoisin näin
merkkihetkenä teroittaa yhdistyksemme jäsenten
mieliin niitä tarkoitusperiä, joiden ajaminen tämän yhdistyksen ohjelmaan kuuluu ja yhdistyksen
sisäinen järjestys vaatii. Ehkä mainitsen ensiksi,
että yhdistys, joka toimii suomalaisten piirissä, on
vaativa sen aseman kaikissa taloudellisten asiain
ajamisessa, joka on suomalaiselle, niin lukumää-

räisen kuin kyvyllisen etevämmyytensä takia,
niin paikkakunnallamme kuin koko maassammekin; Että yhdistys ryhtyy ajamaan korkeamman
tietopuolisen kehityksen saannin mahdollisuuksia
täällä Karjalassa; Että yhdistys tarmokkaammin
toimii tiedonhalun tyydyttämiseksi keskuudessaan
luentojen, esitelmien ja keskustelujen kautta. Ja
mikä on kovinkin tärkeää, että yhdistys ryhtyy
toimimaan henkisen tason kohottamiseksi ja arvokkaan käytöstavan vakiinnuttamiseksi sisäisissä oloissaan. Lopuksi Otsakorpi totesi tyytyväisenä, että Pamaus on saanut uuden, arvokkaan
kodin.133
Pamauksen edessä siinsi monella tapaa uusi
aikakausi. Suomi oli ollut itsenäinen valtio
vuoden päivät. Viipurin talouselämä oli vähitellen nousemassa sisällissodan kaaoksesta sekä
sitä seuranneesta pulasta ja taloudellisesta epävarmuudesta. Viipuri oli väkiluvultaan maan
kolmanneksi suurin kaupunki Helsingin ja
Turun jälkeen, eivätkä sen väestö- ja elinkeinorakenne poikenneet suuresti muista isoista
kaupungeista. Perinteinen kauppakaupunki
oli nyt myös merkittävä teollisuuskaupunki ja
liikenteen solmukohta: kaupan, teollisuuden ja
liikenteen palveluksessa työskenteli noin kaksi
kolmasosaa viipurilaisista. Vanha kieleen perustuva vastakkainasettelu väestön keskuudessa
oli enää vain muisto. Viipuri oli vahvasti sekä
suomalainen että karjalainen kaupunki.134
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Klubihuoneisto ja säännöt remonttiin

Sisällissodan jälkeen Pamauksen tukikohdaksi muodostui Pajakadulta vuonna 1916 ostettu
talo, jonne toiminta keskittyi kokonaisuudessaan. Rakennusta oli kunnostettu jonkin verran jo ennen sisällissotaa, mutta varsinainen
suurremontti, jossa talon sisätilat rakennettiin
kokonaan uudelleen, käynnistyi kesällä 1918.
Työtä valvomaan nimitettiin rakennusmestari
H. K. Paavilainen. Pamaus otti rakentamista ja
kalusteita varten 150 000 markan (noin 55 000
euroa, rahan arvo oli vuosien 1914–1918 huiman inflaation vuoksi romahtanut noin kymmenesosaan) lainan, jonka vakuudeksi kiinnitettiin Seuran oma talo. Pamaukselle valittiin
myös erityinen kalustustoimikunta, jonka tehtävänä oli hankkia uusia huonekaluja sekä kunnostaa osa vanhoista.135
Remontin vuoksi Pamauksen toiminta oli
syksyllä 1918 lähes täysin pysähdyksissä. Johtokuntakin piti kokouksensa Otsakorven tukkukaupan konttorissa. Jäsenet kutsuttiin koolle
ainoastaan kerran, mikä johtui siitä, että kesällä
tehty remontin kustannusarvio ei pitänyt paikkansa. 4. lokakuuta Seurahuoneella pidetyssä
yleiskokouksessa johtokunta sai valtuutuksen
ottaa lisää lainaa ja käyttää varoja sen mukaan
mitä korjaustyöt vaativat. Remontti valmistui
erilaisten viivästymisten vuoksi vasta joulukuun puolivälin jälkeen, minkä takia vuosikokouskin siirrettiin järjestettäväksi 21. joulukuu98

ta. Vuosikokoukseen saapui noin sata jäsentä,
jotka myös söivät yhteisen illallisen, sillä klubihuoneiston ravintola avautui samana päivänä.
Kaiken kaikkiaan remontti maksoi yhteensä 290 000 markkaa ja kalusteet 67 000 markkaa. Kun summiin lisätään talon ostohinta ja
vuoden 1917 remontti, tuli klubihuoneistolle
hintaa lähes 600 000 markkaa (noin 220 000
euroa). Talon remontti rahoitettiin pankkilainoilla, jotka otettiin Savo-Karjalan Osake-Pankista, Kansallis-Osake-Pankista ja Suomen Yhdyspankista (vuodesta 1919 lähtien
Pohjoismaiden Yhdyspankki). Vuoden 1918
toimintakertomuksessa todettiin kustannusten kasvun ja töiden myöhästymisen syyksi
työpalkkojen ja tarveaineiden yhtämittainen kallistuminen ja samalla työtehon mahdollisimman
suuri supistuminen.136
Syyskuussa 1918 johtokunta pohti ravintoloitsijan valintaa ja totesi, että on parempi
vuokrata ravintola täysin ammattiinsa perehtyneelle yksityiselle tai yhtymälle. Päätöksenteko
jätettiin yleiskokoukselle, joka yhtyi johtokunnan näkemykseen. Ravintoloitsijan paikka laitettiin hakuun. Yksi hakijoista oli herra Juho
Sippo, joka sitoutui tarjoomaan kaiken työtarmon ja asianharrastuksen ravintolalle. Hän vakuutti, että liikettä ohellani tulevat hoivaamaan
ammattitaitoiset henkilöt, joitten käytöksestä ynnä
muusta suhtautumisesta liikkeen mallikelpoiseen
hoitoon nähden minä tulen vastaamaan. Koska

Pamaus-talon rakennuspiirustukset vuodelta 1918. Klubihuoneistossa jäsenet saivat käyttöönsä kymmenen huonetta. Kirjastohuone oli varattu pääasiassa lukuharrastuksia varten, joskin siellä oli myös yksi pelipöytä. Biljardihuoneessa oli kaksi biljardipöytää sekä muutama sohva ja tuoleja. Korttihait saivat kokoontua kolmessa kortinpeluuseen varatussa kabinetissa. Koska klubihuoneistossa vieraili ajoittain myös naisväkeä, kalustettiin heitä varten
oma seurustelutila eli naisten huone. Musisointia varten oli pianohuone, mistä löytyi piano ja nuottikaappi sekä
sohva ja tuoleja laulutaitoisille. Klubihuoneiston ruokasalissa oli täysin oikeuksin toimiva ravintola ja juhlasalissa
pidettiin suuret kokoukset. Juhlasaliin sijoitettiin myös Seuran omistamat taulut ja veistokset. Lisäksi talossa oli konttorihuone ja eteinen, missä oli telefoonikaappi ja telefooni. (Mikkelin maakunta-arkisto)
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Sippo näytti olevan vakavissaan liikkeellä, valittiin hänet ravintoloitsijaksi. Hänen kanssaan
tehtiin viiden vuoden sopimus 15 000 markan
vuosivuokrasta, vastaavasti Sippo sai puolet
biljardin aikamaksuista, sakkorahoista ja ulkopuolisten yhdistysten maksamista vuokratuloista. Sopimus alkoi 21. joulukuuta 1918.137

Pamauksen klubihuoneiston vihkiäisiä vietettiin 24. huhtikuuta 1919. Koska tilaisuus oli
ohjelman suhteen varsin vaatimaton, jäi jäsenten osanotto varsin vähäiseksi. Klubihuoneisto
kuitenkin lisäsi kiinnostusta Seuraa kohtaan.
Kun Pamauksella oli vuoden 1918 lopulla
229 jäsentä, oli maaliskuun 1. päivänä 1919 jo
368. Vuoden 1918 toimintakertomuksessa todettiinkin, että toimenpiteet klubihuoneiston
osalta olivat asianomaisissa piireissä täydelleen
huomatut ja niille täysi tunnustus annettu, minkä
parhaiten todistaa juuri mainittu, ilahduttavan
runsas jäsenmäärä. Jäsenkunnan kasvu jatkui
suurena koko kevään. Esimerkiksi 14. huhtikuuta 28 henkilöä sai johtokunnalta kirjauksen
”hyväksytään herrat”. Vuoden 1919 lopulla Pamauksella oli jo 407 säädetyt maksut suorittanutta jäsentä. Heidän lisäkseen Seuraan kuului
47 jäsentä, jotka eivät maksuja olleet suorittaneet.138
Jäsenkunnan kasvua selitti uuden klubihuoneiston ohella moni muukin asia. Viipurin
talouselämä oli taas vauhdissa, mistä kertoo
muun muassa se, että vuonna 1920 kaupungis100

sa oli lähes 1 500 eri alojen kauppiasta ja näiden lisäksi olivat vielä osuustoiminnalliset yritykset. Myös teollisuus lähti kasvuun Suomen
itsenäistymisen jälkeen, ja teollisuuslaitosten ja
-toimipaikkojen määrä lähenteli sataa 1920-luvun alkaessa. Pamauksen jäseniksi hyväksyttiin myös runsaasti ulkopaikkakuntalaisia. Jo
kesällä 1918 oli jäseneksi otettu saksalainen
liikemies R. Dahm. Muut olivat eri puolilta
Karjalankannasta, Kuopiosta, Mikkelistä, Helsingistä ja jopa Oulusta asti. Ulkopaikkakuntalaiset olivat lähinnä liikemiehiä, jotka kävivät
liikematkoilla Viipurissa. Helmikuussa 1921
kevätkokous hyväksyi johtokunnan esityksen
ainaisjäsenyydestä, minkä jälkeen oli mahdollista ilmoittautua ainaisjäseneksi maksamalla
1 000 markkaa.139

Johtokunta oli jo vuoden 1918 alussa todennut Seuran sääntöjen vanhentuneen. Uusia
sääntöjä laatimaan valittiin tällöin toimikunta,
johon nimitettiin puheenjohtaja William Otsakorpi, varapuheenjohtaja Eemil Tanninen,
sihteeri Karl G. Lindberg ja varajäsen K. J.
Grönroos. Sisällissodan ja remontin vuoksi sääntöjen valmistuminen kesti pitkään, ja
ne päästiin vahvistamaan vasta keväällä 1919.
Merkittävimmät muutokset olivat kolmen lisäjäsenen nimittäminen johtokuntaan ja kauden
pidentäminen kaksivuotiseksi. Johtokunnasta valittiin joka vuosi puolet uudelle kaudelle.
Uusi johtokunta valittiin ylimääräisessä ko-

kouksessa elokuun 2. päivänä, ja siihen tulivat
kauppaneuvos E. V. Sellgren, tukkukauppias
William Otsakorpi, konsuli K. J. Grönroos ja
kauppias Leonard Lovén vuosiksi 1919–1920
sekä johtaja Eemil Tanninen, rakennusmestari H. K. Paavilainen, varatuomari B. Brunou ja

kauppias Karl G. Lindberg vuodeksi 1919. Varajäseniä ei enää valittu. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin E. V. Sellgren, joka oli tehtävässä vain vuoden 1919 loppuun, minkä jälkeen
William Otsakorpi palasi puheenjohtajaksi.140

Pamaus siirtyi uudelle vuosikymmenelle
hyvistä lähtökohdista: klubihuoneisto oli remontoitu täydellisesti ja säännöt uudistettu.
Kun Seuran 30-vuotista taivalta kokoonnuttiin
juhlimaan 5. helmikuuta 1921, oli aika antaa
tunnustusta niille, jotka sen olivat ansainneet.
Johtokunta oli pyytänyt kolmelta arkkitehdiltä ehdotuksen Pamauksen kunniamerkiksi ja
valinnut Otto V. Vartiovaaran suunnitteleman
kunniamerkin, joka oli määrä jakaa juhlassa
kaikille elossa oleville ensimmäisen johtokunnan jäsenille. Paikalle tulivat kuitenkin vain
kunniajäsen, kultaseppä Wilhelm Porthan sekä
kauppias J. E. Rynén, jotka saivat merkkinsä
eläköön-huutojen saattelemana. Kauppaneuvos K. A. Paloheimo (Brander) ja kamreeri K.
A. Castrén saivat kunniamerkin juhlan jälkeen,
kuten myös kauppaneuvos Feodor Sergejeff,
joka oli vuotta aikaisemmin kutsuttu Seuran
kunniajäseneksi.

Pamaus-Seuran 30-vuotisjuhlamerkissä toisella puolen
luki Pamaus ja toisella puolella XXX eli 30. Kellonperässä kannettavan kunniamerkin sai ainoastaan viisi
henkilöä.

Juhlaan saapui noin 120 vierasta, heidän
joukossaan monta edustajaa muiden kaupunkien liikemiesyhdistyksistä. Klubihuoneisto
oli koristeltu Suomen lipuilla, köynnöksillä ja
sinivalkoisilla ruusukkeilla. William Otsakorpi toivotti kaikki tervetulleiksi, minkä jälkeen
johtokunnan entinen sihteeri ja rahastonhoitaja Aleksanteri Isaksson piti esitelmän Pamauksen historiasta. Seuraavaksi Eero Erola
esitti onnistuneista leikkisistä sutkauksista rikkaan juhlarunonsa ”Muistoja ja kuvia”. Sitten
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oli vuorossa musiikkia, josta vastasivat Viipurin Lauluveikot ja Karjalan Kaartin soittokunta. Musiikin jälkeen pankinjohtaja K. A.
Patomäki piti muotovalmiin puheen, jossa hän
totesi, että 30-vuotinen sota – taistelu suomalaisuuden puolesta kaupungissa – nyt saatettiin
katsoa päättyneeksi voittoon. Hän myös muistutti Pamauksen merkittävästä roolista tässä
taistelussa. Puheensa lopuksi Patomäki kohotti eläköön-huudon suomalaiselle Suomelle ja
Viipurin liikemiessäädylle. Muiden kaupunkien liikemiesyhdistysten onnittelukierroksen
jälkeen juhla jatkui laulujen, soiton ja hilpeän
seurustelun merkeissä vielä sanomalehti Karjalan mennessä painoon. Tunnelmaa ei latistanut
edes se, että elettiin kieltolain aikaa.141

Kieltolaki ja ”perunankukka”

Sen jälkeen kun Juho Sippo oli syksyllä 1918
valittu ravintoloitsijaksi, oli johtokunta nimittänyt erityisen ravintola- ja järjestystoimikunnan valvomaan käyttäytymistä uudessa klubihuoneistossa. Järjestyksestä vastasivat aluksi
rakennusmestari Onni Salonius sekä liikemiehet Arvi Mela ja Leonard Lovén, joista viimeinen valittiin vuoden 1920 alussa klubimestariksi. Samalla järjestyksenpito siirtyi yksin
hänen kontolleen.
Erillinen järjestyksenvalvoja lieneekin ollut
tarpeen, sillä kesällä 1919 oli astunut voimaan
kieltolaki, joka oli vienyt ravintoloilta alkoho102

lin myyntioikeudet ja kasvattanut järjestyshäiriöiden määrää. Oli tavallista, että kieltolain alkuaikana ihmiset nauttivat ravintoloissa
omista pulloistaan maahan salakuljetettua pirtua tai kotipolttoista pontikkaa. Pamauksen
klubihuoneistolla perunankukkana tunnetun
nautintoaineen käyttöä valvottiin löyhemmin
kuin Viipurin muissa ravintoloissa, sillä siellä
oli ravintolasalin lisäksi runsaasti muita huoneita ja kabinetteja, joissa jäsenet saattoivat
siemailla omia eväitään biljardin- tai kortinpeluun lomassa. Tämä selittäneekin ainakin osaltaan jäsenkunnan nopeaa kasvua 1920-luvun
alussa.

Klubihuoneisto oli auki puoleen yöhön,
jonka jälkeen sisään ei enää päässyt. Sieltä ei
kuitenkaan ollut pakko poistua. Puolen yön
jälkeen kannettiin sakkoa, joka oli ensimmäiseltä tunnilta kaksi markkaa, seuraavalta tunnilta kolme markkaa ja kello kahden ja kolmen
väliseltä tunnilta viisi markkaa. Klubihuoneisto oli suljettava kello kolme. Poikkeuksia voitiin tehdä vain johtokunnan suostumuksella.
Vuoden 1920 alussa klubihuoneistolla oleskeluaikaa pidennettiin aamuviiteen, jolloin kahdelta viimeiseltä tunnilta tuli maksaa sakkoa
kymmenen markkaa. Kauaa jäsenet eivät pikkutunneista kuitenkaan päässeet nauttimaan,
sillä muutaman kuukauden kuluttua Viipurin
maistraatti määräsi klubihuoneiston sulkemaan ovensa kello kahdelta.142

Suomessa säädettiin ensimmäisen kerran kieltolaki vuonna
1907, mutta keisari Nikolai II ei sitä
koskaan vahvistanut. Eduskunta teki
uuden yrityksen vuonna 1909. Tällä
kertaa lain vahvisti Venäjän väliaikainen hallitus, tosin vasta vuonna 1917.
Kieltolaki astui voimaan 1. kesäkuuta
1919. Laki kielsi kaikki aineet, joissa
oli yli kaksi tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Vahvoja alkoholiaineita sai
käyttää ainoastaan lääkinnällisiin,
tieteellisiin ja teknisiin tarkoituksiin.
Yksinoikeus alkoholin valmistukseen,
maahantuontiin ja myyntiin annettiin
valtion Oy Alkoholiliike Ab:lle. Lain
voimaantulon jälkeen alkoi kuitenkin
valtaisa alkoholin salakuljetus ja laiton valmistus. Epäonnistunut kieltolaki
päättyi asiasta järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen 5. huhtikuuta 1932
kello 10 aamupäivällä. Tästä muodostui legendaarinen numerosarja 5–4–
3–2–1–0.

Tasavallan presidentti P. E. Svinhufvud ja hänen puolisonsa Ellen äänestävät kieltolakia koskevassa kansanäänestyksessä joulukuussa 1931. (Museovirasto,
historian kuvakokoelma. Aarne Pietinen)

Johtokunnan oli oltava tarkka kieltolain
noudattamisesta, varsinkin sen jälkeen kun
eduskunnan talousvaliokunta syksyllä 1920 ehdotti kieltolain rangaistusmääräysten koventamisesta. Suomen Ravintolayhdistys vastusti
koventamista ja yritti saada kaikki ravintolat ja
klubit sulkemaan ovensa protestina. Pamauksen johtokunta ei tätä hyväksynyt, mutta päätti
kuitenkin selvittää tilannetta jäsenistölle seuraavassa sopivassa tilaisuudessa. H. K. Paavilai103

nen ehdotti, että samassa tilaisuudessa jäsenet
voisivat lausua mielipiteensä kieltolaista ja sen
rangaistusmääräyksistä.143

Kun William Otsakorpi oli vuonna 1918
esittänyt, että Pamaus ryhtyisi toimimaan henkisen tason kohottamiseksi ja arvokkaan käytöstavan vakiinnuttamiseksi sisäisissä oloissaan, ei
ollut tiedossa mitä oli odotettavissa. Lähivuosia leimasivat toistuvat ongelmat jäsenkunnan
kanssa. Moni uusi jäsen aiheutti päänvaivaa
käyttäytymällä sopimattomasti tai muita jäseniä häiritsevästi. Usein he myös jättivät vuosimaksunsa maksamatta. Näistä syistä suuri
määrä jäseniä erotettiin. Johtokunta sai katkeria kirjeitä erotetuilta, koska he eivät ymmärtäneet erottamisen syitä tai hyväksyneet niiden
perusteluja. Vuonna 1921 Seurasta erotettiin
tai erosi peräti 82 jäsentä, osa paikkakunnalta
poismuuton takia.144
Villin vuoden 1921 jälkeen tilanne rauhoittui ja erottamiset vähenivät. Seuraavana vuonna erotettiin vain neljä jäsentä. Rauhallisesta
vuodesta huolimatta sihteeri Arvi Mela purki
toimintakertomuksessa tuntojaan seuraavasti:
Johtokunta ei voi olla lausumatta mielipahansa
siitä, että Seuran jäseniksi on esitetty henkilöitä,
jotka jäseniksi päästyään ovat esiintyneet tavalla,
mikä alentaa Seuran arvoa. Herrojen jäsenten on
siis uusia jäseniä esittäessään tarkoin tunnettava
esittämänsä henkilö, ettei sanotun laisia tapauksia
vastaisuudessa uusiintuisi. Syksyllä 1925 joh104

Arvi Mela (1880–1943) toimi koko 1920-luvun Pamauksen johtokunnan sihteerinä. Hän sai 1920-luvun
alkuvuosina kirjoittaa lukuisia kirjeitä, joissa jäsenille
ilmoitettiin, että heidät oli erotettu Seurasta. Liikemies
Arvi Mela toimi Viipurissa ensin lyhyen aikaa Maanviljelyskauppa Oy:n palveluksessa, minkä jälkeen
hän johti omaa kauppaansa sekä toimi agenttina,
edustaen muun muassa Riihimäen Lasitehdasta. Vuonna 1931 Arvi Mela muutti Helsinkiin.

tokunta lopulta päätti, että jäseniksi pyrkivien
tuli saada suositus kahdelta vanhalta jäseneltä.
1920-luvun alkuvuosina jäsenkunnan määräksi vakiintui noin 350. Klubihuoneistolla kävi myös ulkopuolisia, sillä jäsenet toivat

mukanaan tuttaviaan viettämään iltaa. Johtokunta laittoi käytännölle ehdottoman kiellon
elokuussa 1921. Klubihuoneisto oli tarkoitettu
vain ja ainoastaan Seuran jäsenille, joita oli nyt
niin paljon, että klubihuoneistoa piti laajentaa.
Vuonna 1922 tehdyssä remontissa rakennettiin
käytävä päärakennuksesta lähimpään piharakennukseen, mistä käyttöön saatiin lisää huoneita eli niin sanottu uusi puoli.145

Vuonna 1921 johtokunta nosti klubihuoneiston sakkomaksuja tuntuvasti, jotta jäsenet
lähtisivät ajoissa kotiin ja häiriöt vähenisivät.
Puolen yön jälkeinen tunti maksoi nyt viisi
markkaa ja seuraava tunti kymmenen markkaa.
Sitten ongelmia alkoi aiheuttaa ravintoloitsija
Sippo, jota kohtaan jäsenet esittivät erinäisiä
syytöksiä. Ne koskivat pääasiassa Juho Sipon
käytöstä ja huonoa järjestystä klubihuoneistolla. Johtokunta antoi Sipolle varoituksen.
Maaliskuussa 1921, jolloin klubihuoneistossa
oli taas toivomisen varaa, Sipon sopimus irtisanottiin kesäkuun alusta lähtien. Johtokunta
myös määräsi klubimestari Leonard Lovénin
pitämään entistä paremmin silmällä järjestystä
klubihuoneistolla.146
Edessä oli uuden ravintoloitsijan etsiminen. Paikka laitettiin hakuun ja sitä haki neljä
henkilöä, mukaan lukien Leonard Lovén. Sopimus tehtiin kuitenkin Sigurd Porkan kanssa.
Ehtona oli 10 000 markan (noin 3 325 euroa)
takaus. Vuosivuokra oli 30 000 markkaa. Pork-

Pamaus-Seuran tunnus 1930-luvun alussa.

ka ei kuitenkaan ollut ravintoloitsijana pitkään,
sillä jo marraskuussa ravintola siirrettiin hänen
pyynnöstään Antti Tarvaisen hoitoon. Johtokunta korosti Tarvaiselle kieltolain noudattamisen tärkeyttä ja painotti, että minkäänlaisten
väkijuomien tarjoilu ei ollut sallittua. Ilmeisesti
kaikki meni hyvin Tarvaisen kaudella, sillä helmikuussa 1923 hänen kanssaan tehtiin kahden
vuoden sopimus, joka uusittiin keväällä 1925.
Kesällä 1925 Antti Tarvainen lähti ravintoloitsijaksi Terijoelle, jolloin vuokrasopimus siirrettiin hänen pyynnöstään ravintolaa muutaman kuukauden ajan vuonna 1918 hoitaneelle
Eeva Karhuselle. Karhunen suoriutui tehtävästä niin hyvin, että hänen kanssaan tehtiin jat105

kosopimus vuonna 1926. Sitä varten piti lähettää Viipurin läänin maaherralle lupa-anomus,
jonka liitteiksi vaadittiin Karhusen papinkirja,

Pamauksen kerhoravintola
tarjosi vuonna 1938 nykyajan
lounasta vastaavan aamiaisen (12
markkaa), päivällisen (15 markkaa)
ja illallisen (12 markkaa). Ruokalistan
annokset olivat Sian selkää Pamauksen tapaan, Kerhon erikoinen, Meksikon pihvi, Vasikanpihvi hollantilaiseen
tapaan (kaikki 10 markkaa), pikku
välipala (9 markkaa) ja kahviannos
(3 markkaa). Vuonna 1938 tuli voimaan ravintolalain muutos, joka edellytti juomarahan kirjaamista laskuun.
Juomaraha oli 100 markkaan asti 15
prosenttia, sen jälkeen 10 prosenttia
+ viisi markkaa ja 400 markan ylittävältä summalta 10 prosenttia. Pienin
juomaraha oli yksi markka (36 eurosenttiä). Laki määräsi myös, että kerhoravintolat oli suljettava viimeistään kello 3.00 yöllä.148

kirjallinen suostumus, holhoustodistus, pankinjohtaja Hannes Saarisen ja tehtailija M. A.
Wilskan antama suositus sekä poliisin ilmoitus
siitä, ettei Karhusesta ollut huomautettavaa.
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Neiti-ihmisiä, jopa yli 40-vuotiaita, kontrolloitiin siis varsin tiukasti 1920-luvun Suomessa.
Eeva Karhunen toimi ravintoloitsijana kesään 1938 asti. Viimeisen vuoden hän oli kuitenkin valtioneuvoksetar Eeva Molander, sillä
hän meni syyskuussa 1937 naimisiin valtio-

neuvos G. V. Molanderin kanssa. Molander oli
tullut Pamauksen jäseneksi vain kuukautta aikaisemmin. Johtokunta päätti muistaa ”nuortaparia” 2 000 markan (noin 740 euroa) lahjalla.
Kesällä 1938 vastuunalaiseksi klubiravintolan
hoitajaksi tuli Ida Maria Karhunen.147

Vaikka Pamauksen klubihuoneistolla koettiinkin välillä järjestyshäiriöitä, joiden vauhdittajana toimi perunankukka, sujui elämä siellä
pääasiassa kuitenkin rauhallisesti. Kieltolain
päättyessä huhtikuussa 1932 klubihuoneistolla ei ollut sattunut ainuttakaan tapausta, jonka
vuoksi Seura olisi joutunut tekemisiin viranomaisten kanssa, puhumattakaan että ravintola
olisi suljettu rangaistukseksi laittoman alkoholin käytöstä. Monet muut kerhot ja ravintolat
joutuivat kieltolain vuosina kyseisen kurinpitotoimen kohteeksi.149
Kieltolain päätyttyä klubihuoneiston ravintola sai heti täydet anniskeluoikeudet, jolloin
tarjolle tulivat jäsenkunnalle paremmin maistuvat ja mieleiset laadut. Juomien hinnat olivat
Oy Alkoholiliike Ab:n määräämät, ja klubimestarin vastuulla oli tarkastaa, että hinnat ja
laadut myös vastasivat toisiaan. Syksyllä 1932

Pamaus-talon ravintola oli monen juhlan viettopaikka sekä kieltolain aikaan että sen jälkeen. Kuvassa on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Viipurin osaston perustavan kokouksen illanvietto keväällä 1934. Vasemmalla
seisova henkilö on oletettavasti ravintoloitsija Eeva Karhunen. (Duodecim-lehti)

johtokunta päätti laatia klubihuoneistoa varten
omat järjestyssäännöt. Myös Alkoholiliike havaitsi järjestyssääntöjen tarpeen, ja tammikuussa 1933 lähettämässään kirjeessä yhtiö vaati
niiden tekemistä maaliskuun loppuun mennessä. Järjestyssäännöt hyväksyttiin helmikuun
lopun kevätkokouksessa.150

Illanviettoa klubihuoneistolla

Pamauksen ohjelmatoimikunta oli 1920-luvulla verrattain passiivinen. Seuran 30-vuotisjuhlien ohjelman lisäksi se järjesti satunnaisesti
illanviettoja. Maaliskuussa 1922 se järjesti ohjelmallisen illanvieton, jonne jäsenet saivat tuo-

da mukanaan myös naisväkensä. Kaksi vuotta
myöhemmin tapahtuma uusittiin, ja sen yhteydessä oli järjestetty tilaisuus karkeloonkin.
Illanviettoon saapui kuitenkin melko vähän
osanottajia. Klubihuoneistolla viihtymisestä
vastaaminen jäi pitkälti klubimestarina toimineen, kaikkien hyvin tunteman ”papaschan” eli
kauppias Leonard Lovénin vastuulle. Leonard
eli L. L. Lovén kuului johtokuntaan vuosina
1918–1930, toimien vuodesta 1920 lähtien
klubimestarina. Lovénin vastuulla oli ohjelman järjestäminen juhlatilaisuuksiin ja yleisen
tunnelman ylläpito, mutta myös järjestyksen
valvonta. Hän oli innokas biljardin- ja kor107

tinpelaaja. Lovén saattoi viettää koko päivän
klubihuoneiston vihreän pöydän ääressä Evert
Korhosen kanssa ”neljän kuninkaan kirjoja”
tutkimassa. Vuonna 1924 Lovén kutsuttiin
kunniajäseneksi yhdessä toisen Pamaus-veteraanin J. E. Rynénin kanssa.151

Erityisen tärkeä paikka klubihuoneistolla
oli biljardihuone kaksine biljardipöytineen. Pelin suosio näkyi muun muassa siinä, että rahastonhoitaja Karl G. Lindberg joutui vähän väliä
ostamaan uusia palloja. Koska pallot maksoivat melkoisesti, nostettiin pelimaksua taajaan.
Esimerkiksi vuonna 1920 sitä nostettiin ensin
kahdeksaan penniin ja sitten kymmeneen penniin minuutilta. Vuonna 1922 maksu nousi jo
15 penniin (noin viisi eurosenttiä) minuutilta.
Myös pöytien verkaa piti uusia vähän väliä,
mikä oli kallista. Todennäköisesti perunankukan voimalla verkoja rikkoneet pelaajat velvoitettiin maksamaan ensimmäisestä reiästä 500,
toisesta 300, kolmannesta 200 ja sitä seuraavista sata markkaa kustakin. Johtokunta myös
laittoi asiasta kertovan julisteen biljardihuoneen seinälle elokuussa 1921. Biljardimaksuissa siirryttiin 1920-luvun lopulla tuntiveloitukseen. Esimerkiksi vuonna 1930 maksu oli 12
markkaa tunnilta.152
Biljardin peluu sai uutta hohdokkuutta
vuonna 1930, kun klubihuoneistoon hankittiin
kaksi uutta biljardipöytää. Toimintakertomuksessa todettiin tyydytyksellä, että olemmekin
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monelta taholta saaneet yksimielisen tunnustuksen, että Seuramme biljardi on maamme paras.
Pelattiinko biljardia rahasta, sitä eivät asiakirjat
kerro. Sen sijaan talvella 1935–1936 klubimestari Antero Simola ja uudelleen perustettu ohjelmatoimikunta järjestivät Pamauksen ensimmäisen biljardikilpailun. Kaikkiaan 25 jäsentä
lähti mukaan, ja voittajaksi selviytyi pankinjohtaja Eino Hevonpää.
Kilpailusta muodostui niin suosittu tapahtuma, että se uusittiin talvella 1936–1937. Tällöin sen kahteen sarjaan osallistui yhteensä 30
jäsentä. A-sarjan voitti tehtailija Antero Simola ja B-sarjan kauppamatkustaja Väinö Talpio.
Talvella 1937–1938 biljardikilpailu järjestettiin kolmannen kerran. Kilpailun suosion syytä
pohdittiin toimintakertomuksessa seuraavasti:
Johtuneeko se siitä, että jäsenillämme vanhoina
viipurilaisina on palloilu synnynnäisesti veressään. Hieno ja huomionarvoinen seikka oli, ettei johtokunta perinyt biljardipöydistä kilpailun ajalta lainkaan vuokraa.153
Seuran korttihait saattoivat kokoontua klubihuoneiston kolmessa kortinpeluuseen varatussa kabinetissa. Kortinpeluusta ei ole asiakirjoissa varsinaisia merkintöjä, vain maininta
ravintolassa myynnissä olleiden pelikorttien
hinnasta vuodelta 1915. Suosituin korttipeli
oli skruuvi, jonka parissa saattoi vierähtää tunti
poikineen. Myös bridge ja pokeri kuuluivat ohjelmistoon. Kun klubihuoneistossa sai vuodesta

Pamaus-talo VirtuaaliViipurin mukaan. (VirtuaaliViipuri)

1928 lähtien olla aamuseitsemään asti, oli siellä
mahdollista viettää vaikka koko yö. Sakkoa piti
kyllä maksaa 20 markkaa tunnilta kello neljän
ja seitsemän välillä. Tuon ajan jäsen, liikennetarkastaja E. A. Pinomaa kertoi aikanaan jälkeläisilleen, että kun skruuvin peluu aamulla
loppui, tilattiin klubihuoneistolle parturi, joka
ajoi herrojen parrat. Sitten herrat lähtivät virantoimitukseen ja kuka mihinkin tehtävään.
Jäsenten kortinpeluuinnostuksesta kertoi
myös 40-vuotisjuhlien ruokalista: Pieniä voileipiä, Pikku slammi, Kalaa á la Poker, Suuri
slammi, jäätelö Melba ja kahvi. Syksyllä 1934
Pamaus järjesti ensimmäisen kerran skruuvikilpailun, jonka näyttämönä toimi itse juhlasali. Osanotto oli runsasta, mutta voittajaa ei

toimintakertomuksessa ole mainittu. Kilpailu
uusittiin seuraavana vuonna.154

Toimittaja Jaakko Leppo kertoi vuonna
1946 ilmestyneessä teoksessaan Viipurilaisia, että Pamaus-talo muodostui mukavine ja
hyvin keittiöin ja kellarein varustettuine kerhoineen suomalaisen liikemieskunnan seurustelukeskukseksi, missä biljardipallot kalahtelivat iltapäivästä aamuyöhön ja missä skruuvi-intoilijat
saattoivat viivähtää aamuhetkiin saakka. Mutta
tämähän ei suinkaan merkinnyt sitä, että Seuran
olemassa olo ei olisi muodostunut kaupungin aineelliselle elämälle hedelmälliseksi. Kukahan voisi
kieltää tosiasiaa, että lounaspöydän ääressä tai iltajuomaa nauttiessa kuin sattuman kautta tulevat esiin suuret rakentavat aatteet.155
109

Omanlaiseensa tunnelmaan jäsenet pääsivät
pianohuoneessa, jonne kaikki laulu- ja soittotaitoiset saattoivat kokoontua. Aluksi huoneessa oli vain Rönhild-piano, mutta keväällä 1926
sinne ostettiin lisäksi käytetty flyygeli. Kaupan
hoiti Leonard Lovén ja flyygelin kunnon tar-

kistuksesta vastasi pianotaitelija Venni Kuosma. Syksyllä 1939 piano myytiin pois täysin
palvelleena.
Kirjastohuone palveli tiedonhaluisia jäseniä, jotka saattoivat lukea siellä johtokunnan
tilaamia koti- ja ulkomaisia sanomalehtiä sekä
kirjastokaapissa olleita liike-elämästä kertovia
kirjoja. Vuonna 1927 kirjastohuoneen tunnelma muuttui, kun sinne hankittiin radiokone.
Kyseinen uuden ajan ihme ostettiin Wiipurin
Sähkö- ja Koneliikkeestä 7 500 markalla (noin
2 400 euroa). Aluksi radiolla saattoi kuunnella
vain ulkomaisia asemia, sillä Yleisradion Lahden pitkäaaltoasema otettiin käyttöön vasta
keväällä 1928.156

Klubihuoneistoon tuli lisää eloa, kun sinne
saapui muita yhdistyksiä pitämään kokouksiaan. Johtokunta oli ennen 1920-luvun alkua
päättänyt kantaa ulkopuolisilta yhdistyksiltä
ja seuroilta kertavuokraa klubihuoneiston tilojen käytöstä (20 markkaa kirjastohuoneesta,
40 markkaa pianohuoneesta ja 100 markkaa
juhlasalista). 1920-luvun puolella vuokrankannosta luovuttiin, minkä seurauksena tiloista kiinnostui entistä useampi toimija. Uusia
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vuokralaisia olivat Viipurin Agenttiyhdistys,
Viipurin Tavarapörssi, Kauppiasyhdistys Sampo, Viipurin Tukkukauppiaiden yhdistys, Viipurin Talonomistajayhdistys, Aitosuomalainen
yhdistys sekä Karjalan Laulu ja Wiipurin Kansallisseura. Yhdistyksissä oli puuhamiehinä
usein Pamauksen jäseniä, kuten kauppias Vilho
Karjalainen, joka oli Kauppiasyhdistys Sammon puheenjohtaja vuosina 1915–1925. Ei siis
ihme, että Sampo järjesti klubihuoneiston juhlasalissa 20-vuotisjuhlansa vuonna 1925. Myös
Sammon 25-vuotisjuhlat järjestettiin samassa
paikassa.
Ulkopuoliset yhdistykset vähensivät klubihuoneiston käyttöä sen jälkeen, kun Pamaus
ryhtyi vuonna 1931 jälleen perimään vuokraa
(juhla- tai ruokasalista päivällä 50 markkaa
ja kello 18.00 jälkeen sata markkaa, pienistä
huoneista päivällä 25 markkaa ja kello 18.00
jälkeen 50 markkaa). Vain Viipurin Agenttiyhdistys, Tukkukauppiaiden yhdistys ja Viipurin
Kauppakamari oli vapautettu vuokrasta. Ulkopuolisten pääsy klubihuoneistolle estyi kokonaan vuonna 1933, kun Oy Alkoholiliike Ab
kielsi klubeja luovuttamasta tilojaan ulkopuolisille. Kielto kuitenkin päättyi nopeasti, minkä ansiosta Pamaus sai jälleen vuokrata klubihuoneistoaan vanhoille kumppaneilleen. Uusia
vuokralaisiakin se sai, kuten Viipurin Asianajajayhdistyksen ja Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen.157

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Viipurin osaston perustavan kokouksen osanottajat Pamaus-talon kerhohuoneessa 3. maaliskuuta 1934. (Duodecim-lehti)

Viipurissa toimi Pamauksen lisäksi lukuisa
joukko muita yhdistyksiä, jotka vetivät puoleensa järjestötoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Pamauksen jäsenmäärä lähti kilpailutilanteessa laskuun. Kun Seuralla oli vuonna
1924 jäseniä 313, oli jäsenmäärä vuonna 1926
enää vain 239. Vasta vuosikymmenen lopulle
tultaessa jäsenten määrä kasvoi hieman ollen
248 vuonna 1930. Pamauksen jäsenkuntaa verotti erityisesti 1920-luvulla nopeasti kasvanut
vähittäiskauppiaiden perustama Kauppiasyhdistys Sampo. Sen jäsenmäärä nousi vuosikymmenen kuluessa 63:sta yli 300:aan. Vähittäis-

kauppiaat todennäköisesti tunsivat Sammon
läheisemmäksi omille pyrinnöilleen kuin tukkukauppiaiden ja teollisuusmiesten hallitseman Pamauksen.158

Uuden talon etsintää ja vanhan
remontointia

Pamaus-Seurassa nousi keväällä 1925 esiin
ajatus uuden klubitalon rakentamisesta Pyykön tontille Repolan kaupunginosaan. Tontista tehtiin tarkat pohjatutkimukset, ja arkkitehti Väinö Keinänen laati piirustukset
seitsenkerroksisesta rakennuksesta. Koska
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rahoitus muodostui kuitenkin ylivoimaiseksi
ongelmaksi, päätti johtokunta luopua hankkeesta. Uudisrakennuksen kustannusarvio
nousi 13,47 miljoonaan markkaan (noin 4,33
miljoonaa euroa), ja tonttikin olisi maksanut
900 000 markkaa. Vuoden 1925 toimintakertomuksessa asiasta todettiin harmistuneena:
Palatsin pystyyn saattaminen olisi ollut Seuralle ylen kunniakas ja olisi tehnyt Seuran nimen
tunnetuksi ikuisiksi ajoiksi. Helmikuussa 1928
johtokunta myi Keinäsen rakennuspiirustukset 5 000 markalla.159
Koska uusi talo jäi rakentamatta, jäi vaihtoehdoksi Kurjenkadulla sijainneen vanhan
klubihuoneiston remontoiminen viihtyisämmäksi. Nimittäin valtioneuvosto vahvisti 15.
lokakuuta 1929 Pajakadun nimen muuttamisen Kurjenkaduksi. Vuosia kestänyt kunnostustyö käynnistyi pianohuoneesta, jonka johtokunta päätti remontoida vierashuoneeksi.
Samalla naistenhuone remontoitiin ajanmukaisemmaksi ja ristittiin tähtihuoneeksi. Juhlasaliin ja vierashuoneeseen hankittiin uudet,
arkkitehti Juhani Viisteen suunnittelemat kalustot. Syksyllä 1930 remontoitiin johtokunnalle vielä oma huone. Sinne myös hankittiin
oma pelipöytä, upea kattokruunu sekä uudet
kalusteet tehtailija Ahlgrenilta Lappeenrannasta. Pian johtokunta esitti toiveen, etteivät
jäsenet käyttäisi huonetta keskinäisessä seurustelussaan.160
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Helmikuussa 1931 osittain uudistetulla klubihuoneistolla pidettiin Pamauksen 40-vuotisjuhla. Viipurin suomalaisen liikemaailman
jokapäiväisessä kokoontumispaikassa, kuten
Karjala Pamaus-taloa kutsui, oli koolla satapäinen juhlayleisö, jonka toivotti tervetulleeksi
uusi puheenjohtaja konsuli M. A. Wilska. Sen
jälkeen koko 1920-luvun sihteerinä toiminut
Arvi Mela esitti kertomuksen Seuran 40-vuotisesta toiminnasta. Varsinaisen juhla-esitelmän
piti ministeri Antti Hackzell aiheesta ”Neutelvosto-Venäjän 5-vuotissuunnitelma”. Esi

män lopuksi Hackzell totesi, että lännellä on
täysi syy olla varuillaan idän vaaraa vastaan,
mutta epäili samalla, että lännellä on kuitenkin
täydet mahdollisuudet suoriutua joka alalla voittajana. Hackzell oli toiminut Viipurin läänin
maaherrana vuosina 1918–1920 ja ollut Tarton rauhan jälkeen Suomen edustajana suomalais-venäläisessä sekakomiteassa. Vuosina
1922–1927 hän oli toiminut asiainhoitajana Moskovassa. Tuleva ulko- ja pääministeri
edusti siis melkoista Venäjän asiantuntemusta.
Juhlayleisö kuunteli Hackzellin poikkeuksellisen valaisevaa ja tyhjentävää esitelmää tarkkaavaisesti ja palkitsi sen vilkkain suosionosoituksin. Esitelmän jälkeen nautittiin ylellinen
juhlaillallinen ja kuunneltiin triomusiikkia
sekä mieslaulua.161

Pamaus-Seuran tontilla oli asumiskäytössä oleva tiilirakennus, joka oli rakennettu
vuonna 1872, samana vuonna kuin päärakennus. 280 neliön piharakennusta ei ollut missään vaiheessa kunnostettu. Koska kaupungeissa oli yhä enemmän uusia asuntoja uudenaikaisine mukavuuksineen, oli aihetta pelätä, että vuokralaiset lähtisivät muualle. Vuokralaiset toivat Pamaukselle tasaista tuloa, esimerkiksi 85 550 markkaa (noin 27 200 euroa)
vuonna 1929, mikä oli yli kaksi kertaa suurempi summa kuin jäsenmaksut. Kesällä 1929
piharakennuksessa tehtiin pientä pintaremonttia ja vuonna 1931 perinpohjaisia uudistuksia. Varmuuden vuoksi myös vuokria alennettiin. Vuosikymmenen lopulla tiilirakennuksen
tilalle ryhdyttiin suunnittelemaan uutta rakennusta. Johtokunta asetti asiantuntijakomitean,
joka esitti uudisrakennusta, jossa olisi tennishalli, keilarata ja autotalleja. Hanke kuitenkin
päätettiin jäädyttää 5. syyskuuta 1939 Euroopassa alkaneen sodan vuoksi. Lopulta talvisota esti sen toteuttamisen. Kun Pamauksen klubihuoneisto paloi Viipurin takaisinvaltauksen yhteydessä elokuussa 1941, jäi tontille pystyyn vain tämä tiilirakennus.162

Klubihuoneiston kunnostus jatkui kesällä 1931,
jolloin talo maalattiin ulkopuolelta, eteisen valokatto korjattiin ja biljardisaliin johtava käytävä laitettiin kuntoon. Kesällä 1932 remontoitiin piharakennus sekä kalustettiin kaikki sen
huoneet. Klubihuoneiston remontointi jatkui
vuoteen 1934 asti. Kaksi biljardihuoneen viereistä huonetta yhdistettiin, ja niistä tehtiin
uusi vieras- ja johtokunnan huone. Vanha johtokunnan huone muutettiin ilmavaksi ja valoisaksi kabinetiksi.
Kun vuonna 1938 asiantuntijoilta pyydettiin
suunnitelmat ilmanvaihtolaitteiden ja ravintolan jäähdytyslaitteiden uusimisesta, selvisi että
taloon pitäisi laittaa keskuslämmitys. Se olisi

ollut kustannuksiltaan niin mittava operaatio,
ettei siihen johtokunnan mielestä kannattanut
ryhtyä. Pamauksen 50-vuotisjuhlat lähestyivät
kuitenkin täyttä päätä, ja koska niitä oli tarkoitus juhlia näyttävästi hienoissa tiloissa, oli
vaihtoehtoja kaksi: kokonaan uuden ja modernin klubihuoneiston ostaminen tai sellaisen rakentaminen.163
Vuoden 1938 lopulla johtokunnan keskusteluissa nousi esille kauppatorin laidalla sijainnut Pohjoismaiden Yhdyspankin (PYP) vanha
pankkihuoneisto. Johtokunta päättikin kysyä
PYP:n johdolta, minkälaisin ehdoin se muodostaisi talosta asunto-osakeyhtiön, jolloin
pankkihuoneistosta tehtäisiin klubihuoneisto,
113

Pamaus-talon viereen ryhdyttiin vuonna 1936 rakentamaan Savo-Karjalan Tukkuliikkeen uutta toimitaloa. Rakennustyö aiheutti takana näkyvälle Pamaus-talolle erinäisiä vahinkoja ja tulonmenetyksiä vuokratappioina, joita rakennusyhtiö Oy Constructor korvasi Pamaukselle. Korvaussumma oli yhteensä 1 000 markkaa. Uusi pääkonttori
otettiin käyttöön vuonna 1937. (Juha Lankisen kokoelma)

ja perusti toimikunnan arvioimaan tilan sopivuutta klubihuoneistoksi. Tammikuussa 1939
johtokunta tarjosi talon toisen kerroksen tiloista pankkiholveineen 1,2 miljoonaa markkaa
ehdolla, että talon vesi-, viemäri- ja lämpölaitteet uusittaisiin. Sopimukseen ei päästy.
Vaihtoehdoksi jäi uuden talon rakentaminen vanhan paikalle Kurjenkadun varteen. Sen
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suunnittelu annettiin arkkitehti Väinö Keinäsen tehtäväksi. Keinänen esitteli suunnitelman
johtokunnalle 5. syyskuuta. Talon hinnaksi arveltiin noin 3 miljoonaa markkaa (1,1 miljoonaa euroa). Johtokunta ei kuitenkaan lähtenyt
viemään asiaa eteenpäin vallitsevan epävakaan
yleisen poliittisen ja taloudellisen maailman tilanteen vuoksi.164

Toimelias ja aktiivinen
Pamaus
Pamaus perustaa rahastoja

Kun William Otsakorpi ehdotti joulukuun
1918 puheessaan, että Pamaus ryhtyisi ajamaan
korkeamman tietopuolisen kehityksen saannin
mahdollisuuksia Viipurissa, hän tarkoitti tietysti liikemiesten ammatillisen koulutuksen parempaa järjestämistä. Pamaus ei seurana ensin
kuitenkaan ryhtynyt ajamaan tätä tavoitetta,
vaan sen tekivät jäsenet itsenäisesti ja vieläpä
varsin nopeasti. Tammikuussa 1919 Savo-Karjalan Osake-Pankkiin kokoontui pankinjohtaja K. N. Rantakarin kutsumana joukko miehiä
pohtimaan liiketaloudellisen koulutuksen järjestämistä Viipurissa. Kokouksessa perustettiin
Viipurin taloudellinen korkeakouluseura ja hyväksyttiin sen säännöt. Kannatusyhdistystä oli
perustamassa useampi Pamauksen jäsen, kuten
William Otsakorpi, E. V. Sellgren, John Lindgren, Vilho Karjalainen, K. N. Rantakari, K. A.
Patomäki ja Artturi Harjanne. Kannatusyhdistys sai pian myös 500 000 markan lahjoituksen
tehtailija Feodor Sergejeffiltä. Viipurin oma
kauppakorkeakoulu koettiin Pamauksen piirissä siis erityisen tärkeäksi.
Tammikuussa 1920 Pamauksen johtokunta nimesi edustajat komiteaan, jonka tehtävänä oli suunnitella oppilaitoksen perustamista.
Johtokunta myös suositteli, että jäsenet pidät-

täytyisivät tukemasta taloudellisesti Helsingin
kauppakorkeakoulua, Helsingistä oli nimittäin
tulossa valtuuskunta Viipuriin keräämään rahaa. Rahat oli parempi säästää omaa oppilaitosta varten. Lopulta Viipuriin ei kauppakorkeakoulua saatu aikaiseksi, sillä rahan keruu
takkusi, ja 30. marraskuuta 1939 alkanut talvisota tuhosi unelman lopullisesti.165

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) ei
kuihtunut pois Viipurin menetyksen
jälkeen, vaan sen toiminta jatkui ja
jatkuu yhä. Viipurin sijaan se ryhtyi
1960-luvun alussa ajamaan korkeakoulua Lappeenrantaan, ja vuonna
1966 tasavallan presidentti Urho
Kekkonen allekirjoittikin lain Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun perustamiseksi. Avajaiset pidettiin 15.
syyskuuta 1969. VITAKO:n lopullinen
päämäärä oli kauppatieteiden opetuksen käynnistäminen Lappeenrannassa, mikä tapahtui vuonna 1991
tuotantotalouden osaston kauppatieteiden laitoksella kahden professuurin
sekä muutaman lehtoraatin ja assistentuurin voimin. Ensimmäiset kauppatieteiden maisterit valmistuivat
vuonna 1995.166
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Sen jälkeen kun kannatusyhdistys oli perustettu, otti Pamaus uuden lähestymistavan
Otsakorven teesin toteuttamiseen. Seura ryhtyi jakamaan apurahoja nuorille liikemiehille
ja perusti tarkoitusta varten lahjoitusrahastoja.
Pamaus oli perustanut Juho Lallukan nimeä
kantavan stipendirahaston jo vuonna 1912 ja
siitä oli jaettu ensimmäiset stipendit seuraavana vuonna. Toisen kerran Lallukan Stipendirahastosta jaettiin rahaa vuonna 1920. Rahasto
oli tuottanut korkoa yli 3 000 markkaa, minkä vuoksi johtokunta katsoi ajan olevan kypsä
uudelle rahanjaolle. Rahaston alkupääoma oli
tosin menettänyt sotavuosien rajun inflaation vuoksi arvostaan suurimman osan. Määräaikaan 15. huhtikuuta 1920 mennessä saapui
neljä hakemusta, joista kolme oli teollisuuden
ja yksi kaupan alalta. Johtokunta myönsi teollisuusstipendin kultaseppä M. Aallolle ja kauppastipendin konttoripäällikkö Mikko Pulkkiselle. Molemmilla oli hyvät suositukset ja
todistukset. Kultaseppä Aalto käytti saamansa
1 500 markkaa Saksan matkaan, josta hän teki
kattavan selostuksen syksyllä 1921. Viisumivaikeuksien vuoksi matka viivästyi kuukausilla
ja typistyi kahteen viikkoon, mutta Aalto ehti
kuitenkin tutustua niin kultasepänliikkeiden
kuin kultaseppäkoulujenkin toimintaan. Mikko
Pulkkisen matkasta ei ole säilynyt selostusta.167
Vuonna 1920 perustettiin Feodor Sergejeffin Stipendirahasto, jonka alkupääoman muo116

dostivat Sergejeffin 80-vuotispäivänsä kunniaksi Seuralle lahjoittamat 25 000 markkaa
(noin 10 400 euroa). Stipendit oli tarkoitettu
nuorille liikemiehille ulkomailla suoritettavia

Tehtailija ja kauppias Feodor Ivanovitš Sergejeff
(1840–1924) oli Viipurin venäläisen väestönosan
merkkihenkilöitä. Hän liittyi Pamauksen jäseneksi
yhdessä poikiensa Aleksanderin ja Paulin kanssa
vuonna 1896. Kauppaneuvos Sergejeff kutsuttiin
Pamauksen kunniajäseneksi vuonna 1920. Hän oli
Pamauksen historian kolmas kunniajäsen. Sergejeffin
perustama yhtiö toimii yhä edelleen Helsingissä nimellä Teetalo Oy Sergejeff Ab.

opintoja varten. Sergejeff valtuutti johtokunnan jakamaan varat harkintansa mukaan. Sittemmin johtokunta päätti käyttää stipendeihin
ainoastaan korkovaroja. Sergejeff kutsuttiin
vain kuusi päivää ennen syntymäpäiväänsä 18.
helmikuuta Pamauksen kunniajäseneksi.168
Seuraava lahjoituksen tekijä oli puheenjohtaja William Otsakorpi, joka helmikuussa
1923 antoi 10 000 markkaa (noin 3 400 euroa) juhlistaakseen 25-vuotista jäsenyyttään
Seurassa. Rahoilla perustettiin William Otsakorven Stipendirahasto. Kaksi vuotta myöhemmin hän lahjoitti toiset 10 000 markkaa
kuuluttuaan johtokuntaan 20 vuotta. Myös P.
J. Pesonen teki lahjoituksen vuosipäivän kunniaksi: vuonna 1926 oli kulunut 40 vuotta siitä,
kun hän perusti Viipuriin kaupan. Pesonen ei
kuitenkaan halunnut perustaa omaa nimeään
kantavaa stipendirahastoa, vaan lahjoitti
20 000 markkaa Pamauksen rakennusrahastoon.169
Otsakorven aloitteellisuus ei jäänyt vain
stipendivarojen lahjoittamiseen. Johtokunnan
kokouksessa 17. toukokuuta 1923 hän ehdotti,
että Pamaus perustaisi stipendirahaston nuorten liikemiesten kasvattamiseksi. Ehdotus sai
johtokunnan muiden jäsenten ja Seuran jäsenkunnan kannatuksen, joten rahasto päätettiin perustaa ja siirtää siihen Seuran varoista
10 000 markkaa. Syksyllä stipendirahastolle
annettiin nimeksi Pamauksen Liikesivistys-

rahasto ja sille ryhdyttiin laatimaan sääntöjä.
Johtokunta perusti myös keräystoimikunnan
kasvattamaan rahaston pääomaa. Esimerkin
vuoksi puheenjohtaja Otsakorpi antoi Liikesivistysrahastoon 10 000 markkaa. Lokakuun
yleiskokous hyväksyi Pamauksen Liikesivistysrahaston perustamisen sekä nimitti sille
toimikunnan.170
Joulukuussa 1924 Pamaus sai Juho Lallukan testamenttivaroista 50 000 markkaa, joista
puolet tuli sijoittaa Seuran rakennusrahastoon
ja puolet perustettavaan Juho Lallukan Kauppamuseorahastoon. Johtokunta päätti maksaa
museorahastolle seitsemän prosentin vuotuista
korkoa.171
Pamauksen rahastotoiminnassa seuraavat
kymmenen vuotta olivat hiljaiseloa, sillä uusia
rahastoja ei perustettu, eikä vanhoihin tehty lisää lahjoituksia tai stipendejä myönnetty.
Vasta vuonna 1934 alkoi tapahtua, kun johtokunnassa heräsi kysymys lahjoitusrahastojen säännöistä. Ymmärrettiin, että Lallukan,
Sergejeffin ja Otsakorven stipendirahastoille
oli tarpeen laatia selkeät käyttöohjeet tulevia
jakoja varten. Johtokunta valitsi huhtikuussa
1934 sääntöjä laatimaan nelimiehisen valiokunnan, joka työskenteli asian parissa lähes
kaksi vuotta. Johtokunta hyväksyi säännöt helmikuussa 1936. Tämän jälkeen ne hyväksyttiin
vielä kevätkokouksessa.
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William Otsakorven puoliso Ester perusti miehensä kuoleman jälkeen yleishyödyllisen
William ja Ester Otsakorven säätiön. Vuonna 1929 säätiö lähestyi Pamaus-Seuraa kirjelmällä, jolla se pyysi Seuralta lausuntoa säätiön varojen lainaus- ja käyttöehdotuksista. Pamauksen johtokunta jätti asian pohtimisen valiokunnalle, johon nimettiin Valde Sario, M. A.
Wilska ja Eino Hevonpää. Valiokunnan vastauksesta ei ole säilynyt tietoa, koska William
ja Ester Otsakorven säätiön arkisto tuhoutui suureksi osaksi sodassa. Säätiön ja Pamauksen
suhde tiivistyi vuonna 1936, kun säätiö pyysi Pamausta nimeämään yhden henkilön säätiön
valtuuskuntaan. Pamaus valitsi tehtävään tehtailija Artturi Heleniuksen. Kenties henkilövalinta johtui siitä, että päätös tehtiin Heleniuksen ”iki-ihanassa huvilassa Lihaniemen kylässä”
pidetyssä johtokunnan kokouksessa elokuussa 1936. Kolmen vuoden kuluttua säätiö pyysi
Pamausta nimeämään myös toisen edustajan valtuuskuntaan. Tällä kertaan sinne valittiin
Pamauksen puheenjohtaja M. A. Wilska. Siitä eteenpäin Pamauksella on aina ollut kaksi
edustajaa William ja Ester Otsakorven säätiön valtuuskunnassa.172

Pamauksen Liikesivistysrahasto

104 959,90

37 134,80

Juho Lallukan
Stipendirahasto

21 185,90

7 495,60

F. Sergejeffin
Stipendirahasto

85 631,90

30 296,60

William
Otsakorven
Stipendirahasto

51 232,15

18 125,90

Juho Lallukan
Kauppamuseorahasto

49 376,10

17 469,30

312 385,95

110 524,20

Yhteensä:

Pamauksen rahastojen varat 31.12.1938, markkaa/
euroa.173
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Sääntöjen lisäksi heräsi kysymys stipendien jaosta. Johtokunta päätti kuitenkin ryhtyä
kasvattamaan rahastojen kokoa, jotta vuonna
1941, kun Seura täyttäisi 50 vuotta, voitaisiin
jakaa suurempia stipendejä opiskelua varten
sekä palkintoja jo suoritetuista töistä. Vuoden
1936 kevätkokouksessa johtokunta valtuutettiin siirtämään edellisen vuoden voittovaroista
10 000 markkaa Pamauksen Liikesivistysrahastoon. Tämän jälkeen sinne siirrettiin joka vuosi
voittovaroista joko 10 000 markkaa tai 5 000
markkaa. Lahjoituksia tuli myös ulkopuolisilta, kuten Viipurin Kauppa Osakeyhtiöltä, joka

täyttäessään 25 vuotta lahjoitti 5 000 markkaa
Liikesivistysrahastoon.
Pamaus myönsi 1930-luvulla vain kaksi stipendiä. Toukokuussa 1937 johtokunta lahjoitti
Wiipurilaiselle Osakunnalle käyttövaroistaan
5 000 markkaa eteläkarjalaisten tieteentutkijain tukemiseksi perustettuun stipendirahastoon. Kun Viipurin kauppaopisto sai vuonna
1938 uuden koulutalon, lahjoitti Pamaus Liikesivistysrahastosta 5 000 markkaa jaettavaksi
kahdelle oppilaalle.174

Ester Otsakorven kuoltua vuonna 1938
Pamaukselle tuli testamentin kautta 200 000
markkaa sijoitettavaksi William Otsakorven
Stipendirahastoon. Toinen huomattava lahjoitus saatiin mutkan kautta Artturi Heleniukselta, joka 60-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi
30. tammikuuta 1938 teki miljoonan markan
lahjoituksen perusteilla olevaan Suomen Kulttuurirahastoon. Heleniuksen lahjoitus oli kulttuurirahaston ensimmäisiä suurlahjoituksia.
Pamaukselle Helenius lupasi miljoonan markan vuosittaisista tuotoista kymmenyksen.
Vaikka Pamaus sai huomattaviakin lahjoituksia 1920- ja 1930-luvuilla, ei rahastojen
merkitys vielä noussut kovin tärkeäksi Seuran
toiminnassa. Myös itse stipenditoiminta oli
vielä hyvin vaatimattomalla tasolla. Kyseisinä
vuosikymmeninä luotiin kuitenkin pohja rahastojen kasvulle ja edellytykset stipendien jaolle tulevaisuudessa.175

Artturi Helenius (1878–1959) oli teollisuusmies, jonka
toimialat olivat saha- ja ennen kaikkea huopateollisuus. Hän loi mittavan omaisuuden valmistamalla
huopatossuja yrityksessään Pohjolan Huopa Oy:ssä ja
sittemmin ostamissaan Kirvun ja Äyräpään Karjalan
huopatehtaissa. Työuransa alkuvaiheessa hän toimi Juvankosken paperitehtaan palveluksessa, minkä jälkeen
hän perusti Parikkalaan Särkisalmen sahan ja osti Kukkapään sahan Sulkavalta. Helenius toimi Pamauksen
johtokunnassa vuodet 1933–1943 sekä 1952–1957.
Varapuheenjohtajana hän oli vuodet 1940–1943 ja
kunniajäseneksi hänet valittiin vuonna 1943. Kauppaneuvos Helenius oli Suomen Kulttuurirahaston ensimmäinen miljoonalahjoittaja, ja lahjoituksella olikin
suuri merkitys Kulttuurirahaston perustamiselle.
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Esitelmäperinne vakiintuu hitaasti

Puheenjohtaja Otsakorpi esitti joulukuun
1918 puheessaan myös, että Pamaus ryhtyisi
tarmokkaasti toimimaan tiedonhalun tyydyttämiseksi luentojen, esitelmien ja keskustelujen
kautta. Omaan klubihuoneistoon olisi helppo
tulla kuuntelemaan esitelmiä, minkä jälkeen
iltaa voisi viettää tutussa seurassa. Pamaus ei
ollut järjestänyt esitelmätilaisuuksia vuosikausiin, ja nytkin meni syyskuuhun 1920 asti,
ennen kuin klubihuoneistolla kuultiin ensim-

mäinen esitelmä. Sen piti Helsingistä saapunut
Keskuskauppakamarin johtaja Kyösti Järvinen
aiheesta ”Suomen asema maailmankaupassa”.
Vähälukuinen yleisö sai kuulla mielenkiintoisen esitelmän, jonka jälkeen Järvinen, yksi Helsingin Kauppakorkeakoulun perustajista ja entinen rehtori (1911–1919), lupautui tulemaan
vastakin esitelmöimään Pamauksen jäsenille.176
Kyösti Järvisen jälkeen esitelmiä pidettiin
harvakseltaan. Yleensä niitä kuultiin kevät- ja
syyskokousten yhteydessä, mutta joskus esitel-

Yleiskokousten esitelmät käsittelivät talouselämää yleisellä tasolla sekä Viipurin liike-elämän kehitystä. Viipurin
kehittäminen oli Pamauksen jäsenille tärkeää, ja satama oli yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Kuvassa lastataan
Nancy-nimistä laivaa 1920-luvulla. (Etelä-Karjalan museo)
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Vuosina 1922–1930 pidetyt esitelmät:
Pankinjohtaja K. A. Patomäki, 1922
Ministeri Antti Hackzell, 1922
Kauppias Vilho Karjalainen, 1922
Pankinjohtaja K. A. Patomäki, 1923
Tohtori Paavo Korpisaari, 1923
Pankinjohtaja K. N. Rantakari, 1923
Tohtori Paavo Korpisaari, 1924
Johtaja Oskari Kauppi, 1924
Johtaja Otto Eng. Jaatinen, 1925
Toimittaja Juho Torvelainen, 1926
Pankinjohtaja Heikki Lund, 1926
Asiamies Hannes Sauramo, 1928
Asiamies Yrjö Pulkkinen, 1930

miä varten järjestettiin erikseen yleiskokous.
Aiheet pyrittiin valitsemaan huolella mahdollisimman suuren yleisön houkuttelemiseksi,
tässä kuitenkaan onnistumatta. Jäsenet saivat
kuulla talouselämään liittyvistä aiheista, joista puhuivat alan asiantuntijat, kuten Suomen
Tukkukauppiaiden Liiton asiamies Paavo Korpisaari, toimittaja Juho Torvelainen ja Keskuskauppakamarin asiamies Hannes Sauramo, joiden esitelmät kirvoittivat aina vilkkaan
keskustelun. Myös muita teemoja oli, kuten
rehtori Yrjö Rosendalin ”Keskiajan kauppa ja
Hansa-kaupungit” syyskokouksessa 1920. Tavanomaista oli myös, että esitelmiä pitivät jäsenet, kuten K. N. Rantakari, joka vuonna 1921

Suomen talouspolitiikka
Venäjä nykypäivänä
Vähittäis- ja maakauppaolot Saksassa
Tekniikan merkitys kansojen elämässä
Suomen ja Venäjän kauppaneuvottelut
Suomen koskivoimakysymys
Suomen Pankin diskonttopolitiikka
Liikemieskunnan eläkerahasto
Satamakysymys meillä ja muualla
Reklaami kotimaisen tuotannon kohottajana
Suomen kauppa Argentiinan ja Brasilian välillä
Liikenneväylät Viipurista ympäristöön
Pulakausi, sen syyt ja vaikutukset

puhui sekä Saksan ja Ranskan taloudellisista
oloista että Itä-Karjalan kysymyksestä. Muita
esitelmöiviä jäseniä olivat Vilho Karjalainen
ja K. A. Patomäki. Lisäksi Pamaus oli vuonna
1925 mukana järjestämässä luentosarjaa, jonka
piti Kyösti Järvinen kirjanpitolaista ja kauppasopimuksia koskevasta lakiehdotuksesta.177

Pamauksen 1920-luvun jälkipuoliskon toimintakertomuksissa todettiin yleensä, ettei toiminnassa tapahtunut mitään erikoisempaa tai
että tehtävät rajoittuivat samoihin puitteisiin
ja harrastuksiin. Vuoden 1930 toimintakertomuksessa sanottiin jo suoraan, että toiminta on
ollut tapahtumaköyhää. Vuonna 1931 jäsenkunnasta nousi toivomus, että esitelmiä ryhdyttäi121

siin järjestämään useammin, minkä uskottiin
tuovan enemmän jäseniä klubihuoneistolle,
joka vallitsevan laman vuoksi oli tunnelmaltaan varsin ankea. Pamauksen johtokunta päätti alkaa maksaa esiintymispalkkiota osaavien
asiantuntijoiden saamiseksi paikalle. Syksyllä
1931 kuultiin neljä esitelmää, joista pankinjohtaja Oskari Kaupin esitelmä oli lama-aika
huomioon ottaen ajankohtainen ”Näkökohtia
konkurssi- ja akordilainsäädännöstä”. Se herätti kuulijakunnassa mielenkiintoa ja aiheutti
vilkkaan keskustelun. Marraskuussa, kun Suomen Pankki oli luopunut kultakannasta, esitelmöi rehtori A. J. Reinikainen aiheesta ”Raha,
sen merkitys ja taloudellinen tehtävä”.178

Jäsenkunta lienee innostunut esitelmistä, sillä myös vuonna 1932 järjestettiin neljä luentoa,
joiden lisäksi klubihuoneistolla pidettiin kaksi
Viipurin Kauppakamarin järjestämää esitelmätilaisuutta. Esitelmät käsittelivät talouselämää, ja moni vieläpä lainopillisesta näkökulmasta. Vuonna 1933 Viipurin Kauppakamari
järjesti kaksi esitelmää, joiden aiheina olivat
vientiteollisuuden elinkysymykset ja Suomenlahden-Laatokan kanava. Pamaus puolestaan
järjesti kuusi esitelmätilaisuutta, joista yksi oli
kirjailija Lempi Jääskeläisen ”Kauppiaselämää
vanhassa Viipurissa 1600-luvulla”. Jääskeläinen oli viipurilainen kirjailija, joka tunnettiin
eritoten Viipuriin sijoittuvista historiallisista
romaaneistaan.179
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Pamauksen klubihuoneistosta muodostui
vuonna 1934 varsinainen koulutuskeskus, sillä
Viipurin Kauppakamari ja Viipurin taloudellinen korkeakouluseura järjestivät siellä kolme
luentosarjaa. Pamaus tuki tilaisuuksia luovuttamalla tilat korvauksetta käyttöön sekä myöntämällä 2 000 markan avustuksen. Luennoitsijoina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulun
professorit Kyösti Järvinen kauppapolitiikasta,
Kalle Kauppi kauppalaista ja Ilmari Kaitila
kirjanpidosta. Pamaus järjesti vuoden aikana myös neljä omaa esitelmätilaisuutta, joista
kahdessa kuultiin matkakertomus. Tohtori O.
J. Brummer puhui Venäjän matkastaan ja tohtori Bruno Suviranta Amerikan taloudellisesta
elämästä tekemistään huomioista. Seuraavana
vuonna johtaja Ilmo Nurmela esitteli Saksan
matkalla tekemiään havaintoja maan taloudellisesta elämästä, ja vuotta myöhemmin O. J.
Brummer kertoi Puolan kokemuksistaan. Voi
siis sanoa, että Pamauksen jäsenet olivat kiinnostuneita maailman asioista. Vuonna 1935
pidettiin kaikkiaan seitsemän esitelmää, joista
insinööri V. Raaskan ”Näkymättömät säteet talouselämän palveluksessa” oli aiheensa puolesta
varsin silmiin pistävä.180
Klubihuoneistolla pidetyt esitelmät heijastivat myös yhteiskunnallista kehitystä. Suomi
alkoi autoistua 1930-luvulla, mikä aiheutti uudenlaista joukkoliikenteen kilpailua. Aiheeseen
tarttui liikennetarkastaja E. A. Pinomaa, joka

Kauppakorkeakoulun rehtori ja professori Kyösti Järvinen oli usein Pamauksen tilaisuuksissa esitelmöimässä liiketalouteen liittyvistä asioista. 1930-luvun alussa Järvinen toimi valtiovarainministerinä Juho Sunilan hallituksessa.
Ministeri Järvinen (keskellä, tumma puku) vieraili Viipurin XIII yleisessä maatalousnäyttelyssä kesällä 1932. (Lusto,
Suomen Metsäyhdistyksen kokoelma/Metsätaloudellinen Valistustoimisto. Emil Vesterinen.)

piti tammikuussa 1936 esitelmän ”Rautatiet
ja autoliikennekilpailu”. Kuukautta myöhemmin sisällissodan sankari, kenraali Aarne Sihvo
esitelmöi moottorien polttoainekysymyksestä.
Sihvon esitelmän jälkeen nautittiin yhteinen
illallinen, jonka aikana pidettiin puheita kenraalin kunniaksi. Liikennettä käsitteli myös varatuomari K. T. B. Linsonin esitelmä ”Siviili-il-

mailun maaorganisaatiosta Suomessa”. Suomi
oli muuttumassa entistä liikkuvammaksi yhteiskunnaksi.181

Pamauksen toiminnan vilkastuminen 1930luvun lopulla näkyi esitelmien määrän kasvuna. Vuonna 1938 pidettiin peräti kahdeksan
esitelmää, jotka käsittelivät mainontaa, kauppasopimuspolitiikkaa, tilintarkastusta, vero123

Pamaus teki keväällä 1939 retken Suomen ”Ruhrille” eli Vuoksenlaaksoon. Autoilla tehdyn retken kohteina olivat
Rouhialan ja Imatran voimalaitokset, Suomen ainoa tekokuituja valmistava Kuitu Oy:n tehdas, Enso-Gutzeit Oy:n
selluloosa- ja kartonkitehdas, Kaukopään selluloosatehdas sekä Oy Vuoksenniska Ab:n rautatehdas. Muistorikas
retkipäivä päätettiin Seuran omalla klubihuoneistolla. Maailmansota teki nopeasti lopun Pamauksen retkitoiminnasta. Kuvassa on Kuitu Oy:n tehdas. (Etelä-Karjalan museo. Mauno Mannelin)

tusta sekä tieliikennettä. Huhtikuussa kuultiin,
kenties enteellisesti, kenraaliluutnantti Harald
Öhqvistin esitelmä otsikolla ”Suomen puolustusmahdollisuuksista”. Vuonna 1939 ohjelmassa oli kuitenkin vain yksi esitelmä: Viipurin
Klassillisen Lyseon rehtori F. P. Oinonen puhui suomalaisesta väestöaineksesta Viipurissa Ruotsin vallan aikana. Johtokunta oli kyllä
valmistellut useita esitelmiä syksyksi, mutta ne
jäivät pitämättä jännittyneen poliittisen tilanteen vuoksi.182
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Kotimaista liike-elämää kehittämässä

Suomen itsenäistymisen jälkeen Pamaus jatkoi
työtään viipurilaisen liike-elämän edunvalvojana. Enää sen ei tarvinnut tehdä työtä yksin,
sillä sen rinnalla toimi myös muita yhdistyksiä
ja organisaatioita. Näistä merkittävin oli vuonna 1918 perustettu Viipurin Kauppakamari,
joka Merkur Liiton pyynnöstä ryhtyi käsittelemään liikeapulaisten palkkaus- ja työttömyyskysymyksiä. Viipurin Kauppakamari perusti
marraskuussa 1918 komitean, johon Merkur

Liitto ja Kauppakamari valitsivat yhden jäsenen sekä Kauppiasyhdistys Sampo, Pamaus
ja Handelsgillet kukin kaksi jäsentä. Pamaus
nimitti toimikuntaan jäseniksi toimitusjohtaja
A. Z. Bremerin ja konttoristi Ivar Lindforsin,
joilta työnsä vuoksi löytyi laaja tietämys asiasta.183
Pamauksen johdolle oli tärkeää osallistua
myös valtakunnallisiin liike-elämän, kaupan
ja teollisuuden tapahtumiin. Ensimmäinen
tilaisuus tarjoutui elokuussa 1919, kun Viipurissa järjestettiin Suomen Yleinen Kauppiaskokous. Pamaus valitsi riveistään viisi virallista
edustajaa, jotka olivat tukkukauppias W. Otsakorpi, pankinjohtaja Hannes Saarinen, toimitusjohtaja A. Z. Bremer, toimitusjohtaja R.
E. Savolainen ja rakennusmestari H. K. Paavilainen. Kauppiaskokouksen asialistalla oli
uuden järjestysmuodon luominen tulevaisuuden Kauppa- ja teollisuuspäiville, mikä tavoite
Viipurissa myös saavutettiin. Kokouksessa sovittiin lisäksi, että heinäkuussa 1918 perustettu
Keskuskauppakamari ottaisi Kauppa- ja teollisuuspäivien järjestelyvastuun. Valtakunnallinen kauppiaskokous oli Viipurin yrityksille ja
kauppiaille näytönpaikka, sillä sanomalehdistö
esitteli tapahtumaa kertomuksin ja valokuvin.184
Ensimmäiset Kauppa- ja teollisuuspäivät
järjestettiin Helsingissä 7.–8. syyskuuta 1921.
Keskuskauppakamari pyysi päivien ohjelmis-

toa varten keskustelukysymyksiä ja alustuksia
eri järjestöiltä, myös Pamaukselta, joka ei niitä
koskaan toimittanut. Pamaus kuitenkin lähetti
Helsinkiin William Otsakorven ja E. V. Sell
grenin ja myönsi molemmille 500 markkaa
matkarahaa. Kun Turussa vuonna 1923 järjestettiin seuraavat Kauppa- ja teollisuuspäivät,
Pamaus toimitti Keskuskauppakamarille kolme K. N. Rantakarin laatimaa keskustelukysymystä, jotka käsittelivät Venäjän kauppaa,
viljatulleja ja tulitikkuteollisuuteen kelpaavan
haapapuun viennin rajoittamista. Rantakari
laati kysymysten pohjalta myös alustukset ja
ponnet. Vaikka alustukset eivät päässeet viralliseen ohjelmaan, ne herättivät huomiota ja
ne julkaistiin useissa sanomalehdissä. Turussa
käsiteltiin Pamauksen jäsenkunnan näkökulmasta kuitenkin muita tärkeitä asioita, kuten
teollisuuden ja kaupan suhteita sekä kauppatapojen kehittämistä.185
Pamaus nimesi joka toinen vuosi pidettäville Kauppa- ja teollisuuspäiville aina omat
edustajansa. Sen sijaan keskustelukysymyksiä
ja alustuksia ei enää lähetetty. Vuoden 1925
Vaasan Kauppa- ja teollisuuspäiviä varten Pamaus tosin valitsi nelimiehisen toimikunnan
laatimaan alustusta verokysymyksestä, mutta
toimikunta ei kokoontunut kertaakaan, ja näin
ollen myös alustus jäi tekemättä. Kuopion vuoden 1927 Kauppa- ja teollisuuspäiville Pamaus
ei enää edes yrittänyt valmistella keskusteluky125

Kauppiasyhdistys Sampo piti Pamaus-talossa 20. marraskuuta 1928 kokouksen, jossa päätettiin perustaa margariinitehdas Viipuriin. Suomen markkinat olivat ulkomaisen margariinitrustin armoilla, ja nyt Itä-Suomen kauppiaat
päättivät tehdä asialle jotain. Kaiken kaikkiaan oman margariinitehtaan takana oli noin 1 500 kauppiasta. Maakuntain Margariinin perustava kokous oli 25. maaliskuuta 1929, ja tehtaan tuotanto käynnistyi vuonna 1930.
(Etelä-Karjalan museo. Mauno Mannelin)

symyksiä tai alustuksia. 1930-luvulla Kauppaja teollisuuspäiviä järjestettiin enää joka neljäs
vuosi, vuonna 1933 Oulussa ja vuonna 1937
Porissa.186

Pamaus oli aktiivinen liike-elämän kehittäjä. Esimerkiksi vuonna 1921 Seura ryhtyi
voimallisesti ajamaan Suojärven rautatien rakentamista valmiiksi. Syyskokouksessa 1921
126

päätettiin tehdä maan hallitukselle asiasta esitys, jotta alueen metsävarat saataisiin paremmin hyödynnettyä ja kuljetettua jalostettuina
tuotteina maailman markkinoille. Johtokunta
lähetti William Otsakorven ja J. E. Rynénin
Helsinkiin hallituksen puheille. Johtokunnan
kokouksessa 4. tammikuuta 1922 Otsakorpi ja
Rynén kertoivat matkastaan ja totesivat, että

hallitus oli luvannut tehdä asian eteen kaiken
mahdollisen. Pamauksen lähetystön painoarvoa on mahdoton arvioida, mutta joka tapauksessa Suojärven radan rakentaminen jatkui ja
se otettiin käyttöön vuoden 1924 alussa. Koska
liikenne radalla osoittautui odotettua paljon

vilkkaammaksi, jatkettiin rataa vielä 32 kilometrin päässä olevalle Naistenjärvelle saakka.
Tämä osuus valmistui vuonna 1927.187

Toisenlaista aktiivisuutta Pamaus osoitti
vuonna 1926, jolloin toimittaja Juho Torvelainen esitelmöi aiheesta ”Reklaami kotimaisen
tuotannon kohottajana”. 1920-luku oli Suomessa todellista reklaamien188 kulta-aikaa, joten
oli selvää, että asia kiinnosti myös Pamauksen
herroja. Esitelmän jälkeen Torvelainen ehdotti, että Pamaus tekisi Keskuskauppakamarin
kautta esityksen reklaamiopetuksen ottamisesta oppiaineeksi Kauppakorkeakoulussa ja Ateneumissa. Asiasta virisi vilkas keskustelu, jonka
lopuksi Pamauksen jäsenkunta yhtyi Torvelaisen näkemykseen ja päätti laatia esityksen.
Pamauksen aloitteellisuus ei kuitenkaan johtanut myönteiseen lopputulokseen, sillä alan
koulutus käynnistyi Suomessa kunnolla vasta
1970-luvulla.189
Kolmas mielenkiintoinen hanke oli Kotimainen viikko, jonka tarkoituksena oli esitellä
kotimaisia yrityksiä ja niiden tuotteita kuluttajille. Pamaus sai toukokuussa 1927 Viipurin läänin maanviljelysseuralta kirjeen, jossa

Konsuli Valde Sario (1888–1952) toimi Pamaus-Seuran puheenjohtajana vuodet 1929–1930. Tätä
ennen hän toimi vuoden ajan varapuheenjohtajana.
Kaiken kaikkiaan hän oli johtokunnassa vuodet
1926–1931. Valde Sario teki varsinaisen työuransa
puuteollisuuden parissa, ja hän omisti Miettilän Saha
ja Myllyn, Rautjärven Sahan ja Maa- ja metsätoimisto Oy:n. Hän oli myös monen yrityksen osakas, kuten
Aero, Karjalan Kirjapaino ja Yhdysoluttehdas. Sario
oli aktiivinen Itä-Karjalan komiteassa ja osallistui
Neuvostoliitossa sortoa kokeneiden karjalaispakolaisten valistus- ja avustustyöhön. Hän toimi Liettuan
kunniakonsulina vuodet 1927–1932.

ehdotettiin tapahtuman järjestämistä Viipurissa. Pamauksen johtokunta innostui asiasta
ja se lähetti Juho Linnamon ja Valde Sarion
edustajikseen toukokuun 19. päivän neuvotteluun.
Kolmas Kotimainen viikko järjestettiin Viipurissa 18.–25. syyskuuta 1927. Paikallisen lii127

Yksityisyrittäjäin toinen yleinen kesäkokous pidettiin kesällä 1937 Viipurissa. Osanottajat istuvat raatihuoneen salissa. Joukossa oli myös useita Pamauksen jäseniä. (Museovirasto, historian kuvakokoelma. Jalmari Martikainen)

ke-elämän suurponnistus käynnistyi sunnuntaina 18. syyskuuta reklaamikulkueella, joka
lähti liikkeelle vanhalta urheilukentältä puolen
päivän aikaan. Viikon mittaan Viipurissa ja lähikunnissa järjestettiin esitelmätilaisuuksia ja
elävien kuvien näytäntöjä sekä näyteikkunakilpailu, jonka voitti Oy Starckjohann & Co
Ab. Viikko päättyi raatihuoneella järjestettyyn
juhlaan. Päätöspäivän tunnelmaa latisti hieman
Suomen armeijan Viron armeijalle Papulan
kentällä kärsimä tappio jalkapallossa maalein
3–1.190
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Pamauksen johtokunta sai lokakuussa 1932
kutsun neuvottelemaan ensimmäisen valtakunnallisen yksityisyritteliäisyyden viikon
järjestämisestä Viipurissa. Kutsun esittäjä oli
Kauppiasyhdistys Sampo, joka oli vuotta aikaisemmin osallistunut Suomen Vähittäiskauppiasliiton (SVL) ja Taloudellisen valistuskeskuksen valtakunnallisen vähittäiskauppiasviikon
järjestelyihin. Tapahtuman nimi vaihdettiin
Taloudellisen valistuskeskuksen johtajan Jonne Anttosen aloitteesta yksityisyritteliäisyyden
viikoksi, sillä sen järjestelyissä olivat nyt mu-

kana myös Tukkukauppiaiden Liitto, Suomen
Teollisuusliitto ja Puunjalostusteollisuuden
Keskusliitto. Yleisöpropagandatapahtumana
järjestetty ja osuustoimintaa vastaan kohdistettu yksityisyritteliäisyyden viikko vietettiin
4.–11. joulukuuta 1932 ja se oli suuri valtakun-

nallinen menestys.
Vuoden 1932 jälkeen Pamaus osallistui yksityisyritteliäisyyden viikon järjestelyihin joka
vuosi. Yleensä se tarkoitti yhden henkilön nimeämistä järjestelytoimikuntaan sekä rahallisen tuen myöntämistä. Pamauksen edustajana
järjestelykomiteassa oli usein Vilho Karjalainen, joka oli entinen Kauppiasyhdistys Sammon puheenjohtaja. Pamauksen myöntämän
tuen määräksi vakiintui 1930-luvun puolivälissä 1 000 markkaa (noin 400 euroa). Kauppiasyhdistys Sampo viritteli yksityisyritteliäisyyden
viikkoa vielä syksyllä 1939, perinteeksi muodostunutta tapahtumaa ei kuitenkaan koskaan
enää Viipurissa järjestetty.191

Pamauksen poliittinen toiminta

Syksyllä 1917 vahvistettu uusi kunnallislaki takasi 21 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kunnallisvaaleissa. Ensimmäisen kerran lakia sovellettiin
tammikuussa 1919, näin myös Viipurissa, jossa
valtuusto valittiin vanhaan tapaan kolmivuotiskaudeksi ja kolmannes valtuutetuista joka vuosi uudestaan. Vuoden 1919 kunnallisvaaleissa

Viipurin valtuustoon valittiin 42 jäsentä, heidän joukossaan kuusi naista. Aikaisemmin valtuustossa istuneita valtuutettuja oli mukana 14.
Ruotsinkielisiä oli valtuustossa enää vain viisi.
Viipurin kunnallispolitiikkaa repineen kielikysymyksen tilalle pelättiin nyt nousevan uusia
kiistanaiheita, jotka johtuisivat uuden valtuuston eriävistä puoluepoliittisista näkemyksistä
sekä valtuutettujen kokemattomuudesta. Näin
ei kuitenkaan käynyt, koska porvaripuolueet
saivat kaikkiaan 31 paikkaa. Lisäksi tärkeistä
talousasioista päätettäessä päätösten taakse tuli
saada kaksi kolmasosaa valtuutetuista, mistä
johtuen suuria talousmanööverejä ei kovin nopeasti voitu tehdä.
Koska vuosittain järjestettävät kunnallisvaalit todettiin tarpeettomiksi ja hankaliksi,
siirryttiin vuonna 1925 joka kolmas vuosi pidettäviin kunnallisvaaleihin, joissa koko valtuusto valittiin uudestaan. Muutosta tuki vuosi
vuodelta laskenut äänestysinto, joka esimerkiksi Viipurissa laski vuonna 1923 jo alle 40 prosenttiin.192
Pamaus jatkoi osallistumistaan kunnallispolitiikkaan. Tammikuun 1919 vaalit jäivät tosin
Seuralta väliin, koska se ei huoneiston remontin vuoksi voinut kokoontua riittävän ajoissa
päättämään asiasta. Seuraavana vuonna tilanne
oli jo toinen. Johtokunta laati syyskokoukselle ehdotuksen erityisen kunnallistoimikunnan
asettamisesta. Sen tehtävänä olisi laatia esityk129

set Seuran tulevista ehdokkaista. Ensimmäiseen toimikuntaan herrat H. K. Paavilainen,
Matti Hykkyrä, Vilho Karjalainen, J. E. Rynén
ja Evert Korhonen. Tämän jälkeen kunnallistoimikunta valittiin joka vuosi, kunnallisvaaliuudistuksen jälkeen enää vain vaalivuosina.193

Kunnallistoimikunnasta tuli Pamauksen
poliittinen toimielin, joka otti aktiivisesti osaa
puolueiden ehdokasasetteluista käytäviin neuvotteluihin. Tarvittaessa se oli myös Kokoomuksen (Suomalainen puolue oli joulukuussa
1918 ottanut nimekseen Kokoomus) ja Kansallisen Edistyspuolueen (perustettiin vuonna
1918 Nuorsuomalaisen puolueen ja Suomalaisen puolueen vähemmistön toimesta) historiasta periytyviä kireitä välejä hoitava toimija,
joka etsi aktiivisesti eri osapuolia tyydyttäviä
kompromisseja. Kovin näkyväksi Pamauksen
roolia ei voi kuitenkaan sanoa, mikä johtui osittain siitä, että tasapainoilu kahden porvarillisen
puolueen välillä oli vaikeaa. Pamauksen tavoitteena olikin lähinnä saada porvarilliset puolueet esiintymään yhteisessä rintamassa vasemmistoa vastaan. Se ei kuitenkaan onnistunut
tehtävässään, sillä vasemmisto ei 1920-luvulla
muodostanut vielä riittävän suurta poliittista
uhkaa porvaristolle.194
Pamaus teki varsinaista vaaliyhteistyötä
enimmäkseen Kokoomusta lähellä olevan Karjalan Kansalaisliiton kanssa pyrkimyksenään
saada Kokoomuksen ehdokkaiksi liike-elämän
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Rakennusmestari H. K. Paavilainen (1873–1959) oli
Pamaus-Seuran eturivin kunnallispoliitikkoja 1920-luvulla. Hän oli myös aktiivinen Pamauksen jäsen ja
nousi johtokuntaan kesän 1919 sääntöuudistuksen jälkeen. Paavilainen oli Pamauksen taloudenhoitaja vuodet 1919–1921 ja varapuheenjohtaja 1920–1927.
Kun William Otsakorpi kesällä 1927 kuoli, nousi H.
K. Paavilainen puheenjohtajaksi. Hän toimi puheenjohtajana myös vuoden 1928, minkä jälkeen hän
jatkoi johtokunnan jäsenenä vuoden 1932 loppuun.
Paavilainen valvoi Pamaus-talon remontit vuonna
1918 ja 1930-luvun alussa. Paavilainen oli aktiivinen
rakennusmestarien järjestötoiminnassa sekä Itä-Karjalan komiteassa, joka 1920-luvulla harjoitti valistus- ja
avustustyötä Neuvostoliitosta paenneiden ja sortoa
kokeneiden karjalaispakolaisten keskuudessa.

edustajia. Pamauksen jäseniä pääsikin valtuustoon, kuten esimerkiksi K. N. Rantakari vuonna 1921 ja H. K. Paavilainen vuonna 1922.
Vuoden 1925 vaaleissa, joissa valittiin koko
valtuusto, Pamaus oli jälleen neuvottelemassa
ehdokaslistoista ja osallistui porvaripuolueiden
vaaliagitaation kustannuksiin 5 000 markalla
(noin 1 600 euroa). Kokoomus voitti vaalit ja
sai valtuustosta 25 paikkaa, ruotsalaiset (RKP)
seitsemän, Edistyspuolue ja sosiaalidemokraatit (SDP) saivat molemmat kuusi paikkaa.
Pamaus osallistui myös muihin kunnallisiin
vaaleihin asettamalla omia ehdokkaitaan Kokoomuksen listalle. Keväällä 1923 Seura asetti
oikeusneuvosmiesvaaleihin ehdokkaakseen varatuomari Airaksisen, joka jäi kuitenkin valitsematta. Syksyn 1924 raatimiesvaaleihin Pamaus
osallistui yhtä huonolla tuloksella. Sen sijaan
vuonna 1926 käydyissä oikeuspormestarinvaaleissa Pamaus pääsi voitonsyrjään kiinni, kun
sen tukema kokoomuslainen Väinö Lumme
tuli valituksi virkaan. Kun ylimääräisessä yleiskokouksessa 13. tammikuuta 1926 valittiin oi-

keuspormestarinvaaliehdokkaita, alkoi puheenjohtaja William Otsakorpi voida pahoin, ja hän
joutui poistumaan. Kokouksen johti loppuun
varapuheenjohtaja H. K. Paavilainen. Tämän
jälkeen ei Otsakorpi enää Seuran kokouksiin
osallistunut.195
Eräs tärkeimmistä kunnallispolitiikan kysymyksistä 1920-luvulla oli kaupungin laajen-

Pamaus huomioi aina kevätkokouksessaan hetken hiljaisuudella edellisen
vuoden aikana tuonen tuville siirtyneet jäsenet. Vuosi 1927 oli erityisen
surullinen, sillä sen kuluessa kuoli kolme ansioitunutta jäsentä. Heinäkuussa tuoni vei mukanaan puheenjohtaja
William Otsakorven ja elokuussa entisen puheenjohtajan Wilhelm Portanon
(Porthan). Otsakorpi ei sairastelunsa
vuoksi ollut osallistunut johtokunnan
kokouksiin juuri lainkaan vuonna
1926. Siksi oli yllättävää, että hänet
oli valittu uudelle kaudelle marraskuussa 1926, ja tammikuussa 1927
myös johtokunnan puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja H. K. Paavilaisen
ikävänä velvollisuutena oli lausua
muistosanat Otsakorven ja Portanon
haudoilla. Marraskuussa 1927 päättyi perustajajäsenen ja ensimmäisen
sihteerin tuomari K. A. Castrénin
elämänkaari. Pamauksen seppeleen
Castrénin haudalle Helsinkiin kävi laskemassa Leonard Lovén.196
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tuminen eli maalaiskunnan puolella olevien
esikaupunkien liittäminen Viipuriin. Valtuusto
käsitteli laajentumista useaan otteeseen vuosina 1919–1921, ja Viipuri osti samanaikaisesti
laajoja maa-alueita maalaiskunnan puolelta.
Syksyllä 1922 valtuusto sai Helsingistä miel-

lyttävän uutisen: valtioneuvosto oli päättänyt,
että esikaupungit oli liitettävä Viipurin kaupunkiin kolmessa erässä. Vuosien 1924, 1928
ja 1933 alussa toteutetuilla liitoksilla kaupunki
laajeni 7 750 hehtaarilla. Vuoden 1932 alussa kaupunkiin liitettiin myös Uuraan saaristo.
1930-luvun kuluessa tehtiin vielä muutama
pienempi alueliitos. Kaiken kaikkiaan Viipuri
kasvoi vuosikymmenen loppuun mennessä 9,6
neliökilometrin kokoiseksi. Alueliitosten myötä alkoivat esikaupunkialueiden kaavoittaminen ja mittavat kunnallistekniset investoinnit
sekä Uuraan satamainvestointi. Alueliitokset
myös muuttivat Viipurin poliittisen kartan,
sillä ne toivat kaupungin asukkaiksi runsaasti työväestöä. Tämä näkyi esimerkiksi vuoden
1930 kunnallisvaaleissa, joissa sosiaalidemokraatit (SDP) saivat 16 ja porvarilliset puolueet
25 paikkaa.197

Vuoden 1933 kunnallisvaaleissa Pamaus
halusi poikkeuksellisesti esiintyä omalla listallaan. Pamauksen aktiivisuus johtui siitä, että
kyseessä olivat ensimmäiset vaalit Suur-Viipurin alueella, ja Seura pelkäsi vaaliliitossa olevan
vasemmiston saavan enemmistön. Karjalas132

sa asia sanottiin suoraan päivä ennen vaaleja:
Huomenna alkaa taistelu. Lyökää punainen rynnäkkö! Pamauksen puheenjohtaja M. A. Wilska korosti samaa asiaa ylimääräisessä yleiskokouksessa 16. syyskuuta 1933: Tämän johdosta
on vasemmistoaines huomattavasti lisääntynyt,
jonka takia olisi välttämätöntä, että kaikki porvarilliset puolueet ja piirit saataisiin yhteiseen
vaaliliittoon, jolloin voitaisiin saada niukka
mutta tärkeä enemmistö kaupungin valtuustoon.
Sitten olisi hyvä, jos siellä olisi kaupan ja teollisuuden edustajat voimakkaammin mukana. Tämän johdosta Pamaus-Seuran olisi hyvä ryhtyä
vaalitoimintaan ja yhtymällä vaaliliittoon muiden porvaripuolueiden kanssa. Jäsenet hyväksyivät osallistumisen vaaleihin omalla listalla
ja valtuuttivat vaalitoimikunnan valitsemaan
valtuusmiesehdokaslistan.
Pamaus muodosti Karjalan Kansalaisliiton,
Edistyspuolueen, RKP:n, Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) ja eri yhdistysten kanssa
vaaliliiton, joka voitti vaalit. Äänestysprosentti nousi pitkästä aikaa päälle 50:n, kiitos voimakkaan vaaliagitaation. Pamaus käytti 2 500
markkaa kampanjointiinsa, mutta se ei tuonut
toivottua tulosta, sillä sen ehdokkaista kukaan
ei päässyt valtuustoon. Valtuuston 47 paikasta
25 meni porvarillisille puolueille ja 22 sosiaalidemokraateille.198
Kolmen vuoden päästä Pamaus lyöttäytyi
yhteen Viipurin Teollisuusyhdistyksen, Viipu-

Viipurin laajentuminen tulee hyvin esille kaupungin turistikartasta vuodelta 1934.

rin Teknillisen Klubin, Kauppiasyhdistys Sammon ja Viipurin Keskikaupungin Kiinteistönomistajain yhdistyksen kanssa. Pamaus nimitti
yhteiselle listalle omaksi ehdokkaakseen pankinjohtaja Eino Hevonpään ja hänen lisäkseen
konsuli M. A. Wilskan, insinööri Antti Kiikan
ja varatuomari Vilho Pentikäisen. Vaaleissa oikeiston eli ”valkoisen Viipurin” ja vasemmiston
eli ”punaisen Viipurin” paikkaluvut pysyivät
muuttumattomina. Yhdistysten yhteislistalta
valtuustoon pääsi kaksi henkilöä, mutta Pamauksen ehdokkaista ei kukaan. Toinen listalta
valtuustoon valittu oli Pamauksen jäsen Juho
Heitto, mutta hän meni läpi Kauppiasyhdistys
Sammon ehdokkaana. Valtuustoon pääsi myös
O. J. Brummer Kokoomuksen listalta. Pamauk-

sen entinen poliittinen vastustaja RKP sai nyt
vain yhden paikan.
Joulukuun 1936 vaalit jäivät Viipurin historian viimeisiksi, sillä vuoden 1939 vaalit jäivät
pitämättä talvisodan vuoksi. Vaalien järjestämiseen tosin uskottiin vielä lokakuussa 1939.
Karjalan Kansalaisliitto yritti tällöin saada aikaiseksi sopuvaalit poikkeuksellisen vakavan
ajankohdan takia. Sen tavoitteena oli saada
kaikki poliittiset osapuolet yhteiselle listalle,
jolla olisi yhteisesti valitut 47 ehdokasta. Kauppiasyhdistys Sampo taas ehdotti Pamaukselle
vuoden 1936 kaltaisia järjestelyjä. Kumpikaan
hankkeista ei kuitenkaan toteutunut.199

1920-luvun alkuvuosien eduskuntavaalien
alla Pamaus valitsi yleensä toimikunnan kes133

kustelemaan porvarillisten puolueiden ja muiden yhdistysten kanssa sopivista ehdokkaista.
Seuran tavoitteena oli saada porvarillisten puolueiden listoille liike- ja teollisuusmiehiä, jotka
toisivat eduskuntaan talouselämän tuntemusta.
Pamaus myös tuki rahallisesti porvarillisten
puolueiden vaalikampanjointia. Vuoden 1927
eduskuntavaaleissa liikemiespiirejä koordinoivan roolin otti Viipurin Kauppakamari, mutta
Pamaus jatkoi rahallisen tuen antamista. Esimerkiksi vuonna 1927 johtokunnalla oli valtuutus käyttää siihen 5 000 markkaa.200

Pamaus sodan jaloissa
Talvisota ja evakkomatka Helsinkiin

Sodan syttyminen Euroopassa syyskuun alussa
1939 loi uhkaavan varjon Suomen ja eritoten
Viipurin ylle. Lokakuun 7. päivänä armeija
aloitti ylimääräiset harjoitukset eli osittaisen
liikekannallepanon, ja viisi päivää myöhemmin puolustusministeriö antoi käskyn yleisestä
ja täydellisestä liikekannallepanosta. Viipurin
kasarmit tyhjenivät joukko-osastoistaan, jotka marssivat Kannakselle. Kasarmit täyttyivät
pian kuitenkin muualta Suomesta tulleista reserviläisistä ja alokkaista.
Sodan uhka muuttui syksyn mittaan todeksi. Pamaus osallistui valtiovallan sotavalmisteluihin merkitsemällä marraskuun lopulla
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200 000 markan (noin 71 000 euroa) edestä
puolustusobligaatiolainaa, ja moni Seuran jäsen lähetti perheensä pois Viipurista. Liikekannallepanon vuoksi alkoholin myynti kiellettiin
Viipurissa, sillä kaupungissa haluttiin pitää
yllä järjestystä. Kielto koski myös Pamauksen
klubihuoneistoa. Tilanteeseen kyllästynyt johtokunta anoi lopulta 25. marraskuuta maaherralta lupaa oluen ja viinien tarjoiluun. Lupaa ei
myönnetty.201

Kun Pamaus kokoontui syyskokoukseensa
30. marraskuuta 1939, oli Neuvostoliitto hyökännyt Suomeen. Kokouspöytäkirjassa todettiin, että venäläiset olivat tänä kokouspäivänä
aloittaneet sodan Suomea vastaan pommittamalla
lentokoneista muun muassa Viipuria, jolloin ainakin yksi ryssän lentokone pudotettiin lähellä Viipuria. Eräs jäsen toi kokoukseen lentopommin
jätteitä nähtäville. Alkaneesta sodasta huolimatta kokous sujui normaaliin tapaan. Johtokuntaan valittiin uudelle kaudelle kauppaneuvos M. A. Wilska, johtaja Heikki Sinkkonen ja
varatuomari Vilho Pentikäinen. Asessori Aaro
Harjanteen pyydettyä ikänsä johdosta eroa valittiin hänen tilalle taloudenhoitaja Lauri Salmi. Tämän jälkeen valittiin tilintarkastaja sekä
ohjelma- ja huvitoimikunta. Maksut päätettiin
pitää entisellään, eli pääsymaksu 100 markassa,
vuosimaksu 150 markassa ja ainaisjäsenmaksu
1 500 markassa. Lopuksi vahvistettiin vuoden
1940 talousarvio. Paikalla oli vain 18 jäsentä,

Viipurilaisia, erityisesti lapsia ja naisia, evakuoitiin suurin joukoin marraskuussa 1939. (SA-kuva)

sillä moni oli päivän mittaan lähtenyt kaupungista perhe ja kuljetettava omaisuus mukanaan.202

Sodan toisena päivänä Viipuria pommitettiin ankarasti, mikä käynnisti nopean evakuoimisen. Pommitukset kiihtyivät sodan
edetessä, ja kaikkiaan talvisodan 105 päivän
aikana Viipuria pommitettiin 64 otteeseen.
Pahin pommitusvaihe oli 15.–20. helmikuuta
1940 ja varsinainen kohtalon päivä oli sunnuntai 18. helmikuuta, jolloin Viipurin päällä kävi

noin 500 pommikonetta. Pommituksissa kuoli
päivän aikana lähes 60 siviiliä ja lukuisat talot
tuhoutuivat. Kohtalokkaan päivän jälkeen kaupungin loput siviilit evakuoitiin, sanomalehdet
lakkasivat ilmestymästä ja Viipurin miehittivät
kolmannen divisioonan sotilaat. Jouluaaton
aatosta lähtien vihollinen pommitti Viipuria
myös 40 kilometrin päästä Perkjärveltä ”aavetykillä” – suomalaisten antama nimi Puna-armeijan rautatietykille – jonka ensimmäinen
ammus putosi liikennetarkastaja E. A. Pino
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maan konttoriin rautatieasemalla. Koska oli yö,
konttorin väki ei ollut paikalla.
Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940, jolloin puna-armeija oli edennyt Viipurin esikaupunkeihin. Koko Viipuria se ei ollut onnistunut valtaamaan, vaikka puna-armeijan joukot

olivat saaneet päivää aikaisemmin käskyn vallata kaupunki rynnäköllä. Onnistuneen puolustustaistelun vuoksi Moskovassa solmitun
rauhansopimuksen ehto kaupungin luovuttamisesta Neuvostoliitolle oli katkera pettymys.
Viipurilaisten ja Pamaus-Seuran kotikaupunki
menetettiin viholliselle.203

Pamauksen kerhotoiminta hiljeni sodan kuluessa ja päättyi kokonaan tammikuussa, koska
klubihuoneiston henkilökunta lähti kaupungista. Kerhoisäntä Lauri Salmi jäi kaupunkiin,
koska hän toimi sotasairaalan kamreerina, ja
huolehti klubihuoneistosta sen ollessa virallisesti suljettuna. Pamaus-talo säilyi ehjänä
Viipurin pommituksista, mutta paukkupakkaset aiheuttivat rakennukselle jonkin verran
vahinkoa. Kerran kerhoisäntä Salmi meni tarkastamaan klubihuoneiston tilaa yhdessä vahtimestarin kanssa ja löysi kaapeista niin makeata etelän nestettä kuin kotimaan kirkastakin
yksinäisyyteen heitteille jätettynä. Miehet nauttivat ravintolan viimeisistä hedelmistä, kunnes
pommikoneiden jylinä ja rytinä pakottivat heidät alas. Lattialla maatessaan Salmi kiinnitti
katseensa Juho Lallukan silmiin. Salmesta tun136

Suomalainen sotilas luo viimeisen katseen Torkkeli
Knuutinpojan patsaaseen maaliskuussa 1940. Takana on tuhoutunut Viipurin museo. (SA-kuva)

tui, että Lallukka puhui hänelle: Siin siekii kerhon isäntä vaan makkaat selälläs ja annat miun
ja meiän muien roikkuu tääl korkial seinäl. Voivat
vaik särkiä tään nätin tytön täst takkaani. Tilanteen rauhoituttua miehet ottivat taulut seiniltä ja kankaat kehyksistä ja käärivät ne rullalle.
Kolmentoista kankaan rullasta tuli 60 senttiä
paksu. Arvokas rulla kulki sotasairaalan mukana Viipurista Parikkalaan ja sitten Kauhajoelle.
Sodan päätyttyä Salmi toi rullan Helsinkiin.204

Karjalan Kerhon huoneisto oli Helsingissä Korkeavuorenkadun pohjoispäässä sijainneessa rakennuksessa. Osoitteessa Korkeavuorenkatu 36 oli lisäksi kaksi viereistä matalampaa taloa. (Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto)

Talvisodan jälkeen Pamaus kokoontui ensimmäisen kerran 18. toukokuuta 1940 Helsingissä Karjalan Kerholta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 36. Karjalan
Kerho oli Helsinkiin saapuneen karjalaisen
siirtoväen perustama seura. Jäseniä oli paikalla 25. M. A. Wilska avasi kokouksen ja puhui
Viipurin ikävästä kohtalosta. Tämän jälkeen
Lauri Salmi selvitti Seuran ja sen hoidossa olevien rahastojen taloudellisen aseman eli talletukset Kansallis-Osake-Pankissa ja Savo-Karjalan Osake-Pankissa. Kiinteän omaisuutensa
Pamaus oli menettänyt Moskovan rauhassa,

vain öljymaalaukset oli saatu pelastettua. Kokouksen tärkein kysymys oli Seuran tulevaisuus. Yksimielinen päätös oli jatkaa toimintaa
vaikkapa vaatimattomammissakin olosuhteissa.
Istuva johtokunta sai viedä kautensa loppuun
asti. Viimeisenä päätettiin järjestää kerhoiltoja
Karjalan Kerholla.205

Pamauksen toiminta jatkui tämän jälkeen
melko säännöllisenä. Sillä oli uusin kalustein
sisustettu vuokrahuone, jossa saattoi muistella vanhaa klubihuoneistoa ja Viipuria, johon
Seuran toiminta ja koko olemus niin täydellisesti liittyi. Kerhoillat Karjalan Kerhon pienessä
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huoneessa eivät kuitenkaan houkutelleet jäseniä paikalle kovin runsaslukuisesti. Yleensä
osanottajia oli 20. Kun Pamaus järjesti sääntömääräisen kevätkokouksensa syyskuussa 1940,
oli paikalla 32 jäsentä. Kokouksessa päätettiin
muun muassa, ettei vuodelta 1940 kerätä lainkaan vuosimaksuja sodasta aiheutuneiden vahinkojen vuoksi. Illan ohjelmassa olivat myös
insinööri Taavi Siltasen kertomus käynnistään
neuvostovallan alle joutuneessa Viipurissa ja
vuorineuvos K. A. Paloheimon esitelmä Pamauksen alkuvaiheista. Lopuksi nautittiin illallinen Seuran kustannuksella.206

Johtokunta kokoontui vuoden 1940 jälkipuoliskon aikana peräti kahdeksan kertaa.
Sillä oli kaksi isompaa asiaa hoidettavanaan:
apurahojen ja lainojen jakaminen sekä korvauksien hakeminen menetetystä omaisuudesta.
Elokuussa johtokunta päätti jakaa pieniä apurahoja ja opintolainoja entisille viipurilaisille
teollisuuden ja liikealan opiskelijoille. Päätös
perustui johtokunnan näkemykseen, että Pamauksen kunniakkaat perinteet edellyttivät
Seuran osallistumista omalla alallaan ahdinkoon
joutuneiden viipurilaisten tukemiseen heidän elämäntaistelussaan. Syyskuun alkuun mennessä
tuli kaikkiaan 23 hakemusta. Johtokunta jakoi
William Otsakorven Stipendirahastosta 3 000
ja 4 000 markan suuruisia opintolainoja, jotka myönnettiin neljän prosentin korolla viiden
vuoden ajaksi tekniikan ylioppilas Matti Särki138

salolle, kauppaopistolainen Marja Muramolle,
sahateollisuuskoululainen Unto Kasevalle sekä
tekniikan ylioppilas Samuli Takalolle ja Väinö
Torstille. Lisäksi Unto Kaseva sai Liikesivistysrahastosta 1 000 markan (noin 300 euroa)
apurahan.
Marraskuussa johtokunta päätti tehdä valtiovarainministeriölle
korvaushakemuksen
rau
hansopimuksen seurauksena menettämästään omaisuudesta. Hakemus ja omaisuudenluovutusveroilmoitus annettiin sihteeri Vilho
Pentikäisen tehtäväksi. Korvaushakemuksessa
yksilöitiin Seuran koko omaisuus: tontti, kiinteistöt ja kalusteet arvoltaan 2 592 820 markkaa,
talletukset 274 413,15 markkaa ja arvopaperit
213 592 markkaa. Koska talletukset ja arvopaperit oli pelastettu, kuten myös rahastojen varat, haettiin korvauksia vain tontin, kiinteistöjen ja kalusteiden menetyksistä. Johtokunnan
toiveena oli saada puolet niiden arvosta, mikä
oli aatteellisten yhdistysten enimmäiskorvaus.
Pamaus sai lopulta 1 387 400 markkaa vuonna
1944, tosin inflaation jo vahvasti heikentämiä
markkoja. Suurin osa summasta myönnettiin
obligaatioina.207
Vuoden 1940 kokemukset vahvistivat uskoa
Pamauksen elinvoimaan: Nämä kovat kolhut,
jollaisiin viipurilaiset ovat kautta vuosisatojen
saaneet tottua vanhan vainolaisen taholta, eivät
ole pystyneet lopettamaan Seuran elinvoimaa ja
toimintaa. Pikemminkin on Seuran nimi näistä

uhrauksista kirkastunut ja päässyt oikeuksiinsa. Eräs ongelmakin oli: Seuran jäsenmäärää
ei vuoden 1940 lopuksi voitu vahvistaa, koska
jäsenet olivat päätyneet evakkomatkallaan eri
puolille Suomea. Määrää ei voitu laskea myöskään vuosimaksujen mukaan, koska niitä ei

kerätty. Seuraavana vuonna vuosimaksu määräytyi asuinpaikan mukaan, helsinkiläisiltä 150
markkaa ja toispaikkakuntalaisilta 75 markkaa. Ainaisjäsenmaksu nostettiin 2 000 markkaan.208

Pamauksen lähestyvä 50-vuotisjuhla oli iso
keskustelun aihe syksyllä 1940. Syyskokouksessa 30. marraskuuta juhlaa järjestämään valittiin
toimikunta, joka laati ensin kustannusarvion ja
sitten ehdotti, että juhla pidettäisiin vasta syksyllä 1941. Toimikunnan työ valui kuitenkin
hukkaan, sillä kesäkuun lopulla alkoi jatkosota.
Syyskokouksessa 30.11.1941 päätettiin, että
Pamauksen 50-vuotisjuhla pidettäisiin vasta
sodan päätyttyä Viipurissa.209
Koska toiminta Karjalan Kerholta vuokratussa ahtaassa huoneessa ei miellyttänyt jäseniä,
ryhtyi johtokunta etsimään isompaa tilaa. Viipurista Helsinkiin muuttanut ravintola Espilä
tarjosi marraskuussa 1940 valmistumaisillaan
olevista tiloistaan kerhohuonetta. Vuokra oli
liian suuri, eikä Pamaus tarttunut tarjoukseen.
Neuvottelut kuitenkin jatkuivat, ja lopulta johtokunta sai tehtyä Espilän kanssa sopimuksen,
jolla Pamaus sai Fredrikinkatu 56:ssa sijaitse-

Mikko Adolf Wilska (1877–1948) perusti vuonna
1906 Suomen ensimmäisen ruismallasjauhotehtaan
Viipurin Tienhaaraan. Käytyään Venäjällä hakemassa lisää oppia hän perusti kohta uuden mallasjauhotehtaan, jota hän johti aina vuoteen 1940 asti. Moskovan rauhan jälkeen M. A. Wilska muutti Lahteen,
minne hän perusti jälleen uuden mallasjauhotehtaan.
Kauppaneuvos M. A. Wilska oli aktiivinen toimija.
Hän oli Viipurin rahatoimikamarin jäsen 1916–1929
ja kaupunginhallituksen jäsen 1930–1934. Wilska
toimi useissa eri järjestöissä: Viipurin Kauppakamari,
William ja Ester Otsakorven säätiö, Merkur Liitto ja
Viipurin Yhteiskoulu. Hän oli Tshekkoslovakian konsuli vuosina 1926–1938. (Lappeenrannan taidemuseo
/ Pamaus-Seuran talletus. Tuomas Nokelainen)
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vasta uudesta ravintolasta huoneen torstai-iltojen kerhotoimintaa varten ja vieläpä ilman
vuokraa. Pamaus kokoontui Espilässä vuoden
1941 kuluessa kahdeksan kertaa. Karjalan Kerhon huoneessa pidettiin tämän jälkeen ainoastaan johtokunnan kokouksia.

Pamaus kokoontui Espilään ensimmäisen kerran 24. maaliskuuta 1941. Tilaisuus oli
juhlava, koska kokouksessa paljastettiin taiteilija Emil Rautalan maalaama muotokuva puheenjohtaja M. A. Wilskasta. Juhlan kunniaksi
konserttimestari Arvo Hannikainen esitti oppilaansa Elvi Taskulan kanssa musiikkikappaleita. Taskula soitti viulua, jonka Pamaus
oli hänelle lahjoittanut. Jäsenet kokoontuivat
Espilään seuraavan kerran vain kolme päivää
myöhemmin, jolloin huoneeseen siirrettiin Pamauksen uudelleen kehystetyt 14 taideteosta.
Paikalla oli myös johtaja Vilho Pyykkö, joka
säesti soittaen tunnetulla taidollaan sahaa yhteis
aterialla laulavia jäseniä.
Keväällä 1941 jäsenten keskuudessa vallitsi
hyvä henki. Oliko syynä uusi kerhohuone ja sen
seinillä olevat muotokuvat vai Viipurin menetyksestä johtuneen pahanolontunteen lieveneminen? Vai oliko kyse karjalaisesta vuosisatojen kuluessa muovaantuneesta ajattelutavasta
mitä niistä maallisista, kunhan henki ja iloinen
mieli säilyivät, kuten johtokunnan sihteeri Jori
Ilanko asian Pamauksen 65-vuotishistoriassa
ilmaisi.210
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Paluu Viipuriin

Kun jatkosota Neuvostoliittoa vastaan alkoi
25. kesäkuuta 1941, heräsi monen viipurilaisen
mielessä toive paluusta kotikaupunkiin. Ensimmäisten joukoissa Viipuriin eteni TK-mies
Jori Ilanko, joka 29. elokuuta lähetti kaupunginjohtaja Arno Tuurnalle viestin kaupungin
takaisinvaltauksesta. Päämaja tiedotti asiasta
virallisesti vasta seuraavana päivänä, jolloin
myös järjestettiin paraati Viipurin valtauksen
kunniaksi. Ikävääkin kerrottavaa Ilangolla oli,
puna-armeija oli nimittäin vetäytyessään polttanut Pamaus-talon. Suomen armeija saavutti
Karjalankannaksella vanhan rajan syyskuun
alussa, ja itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentti Risto Ryti julisti takaisin vallatun alueen
liitetyksi valtakuntaan. Keväällä 1942 käynnistyi evakkojen paluu Karjalaan.211
Pamaus-Seurassa ajatus paluusta Viipuriin
eli voimakkaana, ja se olikin vuoden 1942 tärkein asia. Seuran varapuheenjohtaja Eino Hevonpää neuvotteli jo alkuvuodesta 1942 tilojen
vuokraamisesta PYP:n vanhasta pankkirakennuksesta, samasta talosta, josta oli neuvoteltu
alkuvuodesta 1939. Maaliskuun alussa M. A.
Wilska ja Eino Hevonpää kävivät Viipurissa
allekirjoittamassa vuokrasopimuksen. Hyvät
suhteet PYP:n Viipurin konttorin johtajaan
Anto Puustiseen ratkaisivat vuokrasopimuksen saamisen. Pamaus sai käyttöönsä kahdesta
kerroksesta yhteensä noin 700 neliötä. Kerho-

Viipurin valtausparaati kauppatorilla 31. elokuuta 1941. Paraatin otti vastaan kenraaliluutnantti K. L. Oesch.
(SA-kuva)

huoneiston ravintoloitsijaksi valittiin Iida Hirvonen.212

Kesän alkaessa Pamaus lähetti Viipuriin
”etujoukot”. Sinne myös perustettiin oma jaosto eli kolmihenkinen toimikunta, johon nimettiin Eino Hevonpää, Vilho Karjalainen ja
Lauri Konttinen. Toimikunnan tehtäviin kuuluivat kerhohuoneiston kalustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Tässä auttoi se, että
Lauri Konttinen työskenteli Viipurin sotilashallintopiirin huoltotoimistossa, jonka pääl-

likkö oli pamauslainen, ”kaikkien hyvin tuntema” kamreeri Emil Koponen. Kaksikko järjesti
kerhohuoneeseen sotasaalisvarastosta tarvittavat tuolit ja pöydät. Lisäksi sinne ostettiin
kaksi tuliterää Blaupunkt-radiota ja pimennysverhot sekä tietysti myös kaksi biljardipöytää. Biljardinpeluusta ryhdyttiin kantamaan
15 markkaa tunnilta. Toimikunnalla oli myös
valtuudet hyväksyä uusia jäseniä, ja neljässä
vuoden 1942 kokouksessa se hyväksyikin 76
jäsentä. Näiden joukossa olivat mukana muun
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Puna-armeijan vetäytyessä Viipurista elokuussa 1941 Pamaus-talo poltettiin maan tasalle. Vain hormit jäivät pystyyn. Pihalla ollut tiilinen asuinrakennus oli myös palanut, vaikka olikin yhä pystyssä. Lohdutonta näkyä katselee
tehtailija Antero Simola, joka toimi Pamauksen taloudenhoitajana 1934–1938 sekä 1943–1947.

muassa tulevat pitkän linjan pamauslaiset vaikuttajat ekonomi Kauko Kovasin ja liikemies
Reino Olkku.
Pamaus ryhtyi vuokraamaan kerhohuoneiston kolmannen kerroksen tiloja myös muille
järjestöille. Kauppiasyhdistys Sampo piti siellä kokouksiaan syksyllä 1942, ja vuoden 1943
puolella siellä järjestivät tilaisuuksiaan myös
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Viipurin keskikaupungin kiinteistönomistajat
sekä Itä-Suomen Kauppamatkustaja- ja Liikemiesyhdistys. Karjaportinkatu 19:ssa myös
laulettiin usein, sillä Viipurin Lauluveikot
ja Karjalan Laulu harjoittelivat siellä. Koska
Pamauksen kerhohuoneistossa oli Viipurin
ainoa tasokas ravintola, sallittiin siellä jäsenten perheiden ruokailu. Kolmannen kerroksen

ravintolasta muodostui Viipurin seuraelämän
keskus, jossa järjestettiin kodikkaita perhejuhlia ja muita riemukkaita yhdessäolon hetkiä.
Ravintolassa ei tarjoiltu alkoholia, mutta omia
juomia sai kyllä nauttia – hillitysti.213
Toimikunnan jo valmistellessa Viipurin
huoneistoa Pamauksen johtokunta kokoontui
4. lokakuuta 1942 Helsingissä. Asialistalla oli
kaksi kohtaa: Seuran kotipaikan siirtäminen
takaisin Viipuriin sekä sääntöjen määräämän
syyskokouksen järjestelyt. Johtokunta päätti
yksimielisesti kotipaikan siirtämisestä ja muuttoilmoituksen tekemisestä yhdistysrekisteriin.
Syyskokous päätettiin pitää Viipurissa perinteiden mukaisesti Viipurin Pamauksen päivänä kello 19. Vilho Pentikäinen otti vastuulleen
esitelmöitsijän hankkimisen ja Lauri Konttinen pidennetyn lupa-ajan anomisen sekä kokousillallisen ruoka- ja juomapuolesta huolehtimisen. Tämän jälkeen johtokunta kokoontui
enää vain kerran Helsingissä, jolloin se teki
ehdotuksensa syyskokoukselle. Tällöin myös
neljä johtokunnan jäsentä pyysi eroa, koska he
aikoivat jäädä Helsinkiin.214
Pamauksen syyskokous oli tunnelmaltaan
tiheä tilaisuus, sillä Seura oli ensimmäistä
kertaa talvisodan puhkeamisen jälkeen koolla
Viipurissa. Läsnä oli alun toista sataa jäsentä.
Puheenjohtaja M. A. Wilska piti tunnelmaa
kohottavan avauspuheen. Lopuksi hän kiitollisuudella totesi monen toiminimen tehneen

Pamaus-Seuran jatkosodan aikainen tunnus.

lahjoituksia, jotta Pamauksen taival Viipurissa
pääsisi käyntiin ilman taloushuolia. Lahjoituksia tuli 82 000 markan edestä, minkä lisäksi
John Nurminen Oy kuljetti laivalla Helsingistä
Viipuriin Seuran kaksi kalustoa rahditta.
Johtokuntaan valittiin uudelleen M. A.
Wilska, Artturi Helenius, Eino Hevonpää ja
Vilho Karjalainen sekä uusina jäseninä pankinjohtaja Anto Puustinen, johtaja Antero Simola, johtaja Matti Tarkiainen ja tukkukauppias
Antti Pekkonen. Vuosimaksuksi vahvistettiin
viipurilaisille 250 markkaa ja muille 125 markkaa. Ainaisjäsenmaksu nostettiin 5 000 markkaan. Kokouksen kohokohdaksi muodostui
Pamauksen historian kirjoittaneen tohtori O. J.
Brummerin kutsuminen kunniajäseneksi. Sitten arkkitehti Olavi Laisaari piti esitelmän aiheesta ”Tulevaisuuden suuntaviivoista Viipurin
asemakaavan kehityksessä”. Tilaisuus päättyi
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yhteiseen toveri-illalliseen, jonka aikana viipurilaiset taiteilijat esiintyivät.215

Koska puheenjohtaja M. A. Wilska ja varapuheenjohtaja Artturi Helenius eivät asuneet
Viipurissa, muodostettiin kaupungissa asuvista
johtokunnan jäsenistä kuusimiehinen työvaliokunta siksi aikaa, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muuttavat paikkakunnalle. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eino
Hevonpää. Wilska ja Helenius eivät kuitenkaan koskaan enää muuttaneet Viipuriin, eikä
Helenius myöskään osallistunut johtokunnan
kokouksiin. Wilska osallistui vain kevät- ja
syyskokouksen yhteydessä pidettyihin johtokunnan kokouksiin sekä pariin muuhun kokoukseen. Kun Artturi Helenius vuoden 1943
lopulla pyysi eroa johtokunnasta, valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi oikeutetusti Eino
Hevonpää. M. A. Wilska oli kuitenkin aktiivinen Helsingissä, missä pamauslaiset hänen
johdollaan kokoontuivat yhteisiin illanviettoihin ravintola Espilään.216
Pamauksen työvaliokunnan tehtävät muodostuivat kovin yksipuolisiksi. Pääasiassa se
vain hyväksyi uusia jäseniä, joiden virta olikin
valtaisa. Viipuriin asettuneet miehet halusivat
päästä viettämään iltaa kaupungin parhaaseen
ravintolaan ja pelaamaan biljardia. Ilman jäsenyyttäkin kerhohuoneistoon pääsi jonkin aikaa,
mutta silloin oli suoritettava viiden markan
vierasmaksu. Pamauksen jäsenkunnan määrä
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oli vuoden 1939 lopulla ollut 343. Kun jäsenten määrä seuraavan kerran laskettiin vuoden
1943 lopulla, oli heitä 522. Näistä 215 oli toispaikkakuntalaisia.
Kerhohuoneiston ravintola sai 16. huhtikuuta 1943 alkoholintarjoiluoikeudet. Jokaisen
jäsenen tuli sen jälkeen lunastaa jäsenkortti ja
vaadittaessa esittää se vahtimestarille. Kerhohuoneistoa varten tehtiin myös järjestyssäännöt,
joita painatettiin tuhat kappaletta. Toukokuun
puolella sääntöjen noudattamisen tärkeyttä korostettiin Viipurissa asuville jäsenille lähetetyllä kirjelmällä: viitaten järjestyssääntöjen 3 §:ään
huomautetaan täten järjestyksen ylläpitämiseksi,
että paikkakuntalaisia vieraita, paitsi oman perheen jäseniä, älköön tuotako kerhohuoneistoon.
Samoin on omien, mukana tuotujen väkijuomien
nauttiminen kerhohuoneistossa ehdottomasti kielletty.217

Merkittäväksi jatkosodan ajan tapahtumaksi muodostui keväällä 1943 käyty biljardikilpailu. Johtokunta antoi kilpailun järjestämisen
taloudenhoitaja Antero Simolan ja kerhoisäntä
Lauri Konttisen tehtäväksi. He päättivät järjestää cup-muotoisen kilpailun sekä keilapelissä
että Kaisassa. Tammikuun 21. päivänä käynnistyneeseen kilpailuun ilmoittautui 28 osanottajaa keilapeliin ja 11 Kaisaan, 8 osallistui
molempiin. Runsas osanotto ja lukuisten ”jännääjien” kiinnostus kilpailua kohtaan takasivat
hyvän tunnelman. Talven ja kevään kuluessa

Pamauksen klubihuoneiston ylemmässä kerroksessa oli viihtyisät tilat biljardinpeluuta varten. Kuvassa pelataan
Kaisaa.
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järjestettiin kuusi kierrosta Kaisassa ja seitsemän keilapelissä. Loppuottelut lopettajaisillallisineen järjestettiin toukokuun 17. päivänä.
Keilapelin finaalissa vastakkain olivat K. P.
Toivola ja Leo Leivo, joista voiton vei Toivola.
Kaisassa vastakkain olivat Jalo Mannerheimo
ja Kalle Ketonen, joista parempi oli Mannerheimo. Pamaus sai ilmoittautumismaksuina
3 740 markkaa (noin 700 euroa), mutta koko
summa meni järjestelyihin ja valokuvauksiin.
Esimerkiksi lopettajaisillallisten lasku kerhoravintolalle oli 2 338 markkaa. Biljardikilpailu
uusittiin kevätkaudella 1944.218

Ravintoloitsija Iida Hirvosen vuokrasopimus umpeutui kesäkuussa 1943, ja se uusittiin
vuodeksi eteenpäin. Syyskuussa 1943 uudeksi ravintoloitsijaksi valittiin kuitenkin johtaja
Siivo Särkijärvi. Syytä muutokseen ei asiakirjoissa mainita. Samassa yhteydessä Pamaus osti
Iida Hirvoselta 25 tarjoilupöytää. Uusi ravintoloitsija sai tulikasteensa 29. syyskuuta, kun
ravintolassa vietettiin tutustumisillanvietto,
johon saapui yli sata jäsentä. Kaupunkineuvos Taavi Siltanen piti tilaisuudessa esitelmän
Viipurin satamista ja niiden tulevaisuudesta ja
O. J. Brummer ulkopolitiikasta. Sitten rautatievirkamies Iippo Miettinen lauloi herra Leo
Leivon säestämänä ja kvartetti Viipurin Lauluveikoista esitti kuorolaulua. Mikon päivän
kunniaksi laulettiin vielä puheenjohtaja Wilskalle onnittelusähkösanoma.
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Juhlavat tilaisuudet jatkuivat Karjaportinkadulla. Eino Hevonpää täytti 7. marraskuuta
60 vuotta, ja syntymäpäivää seuranneen johtokunnan kokouksen jälkeen hänen kunniakseen
vietettiin rattoisat illalliset. Pamauksen päivänä pidetyn syyskokouksen yhteydessä Seuran
kunniajäseniksi kutsuttiin puheenjohtaja M.
A. Wilska ja eroava varapuheenjohtaja Artturi
Helenius.219
Pamauksen vuosi 1944 alkoi toiveikkaasti
vilkastuvan ja varmistuvan toiminnan merkeissä. Pamaus-Seuran elämä oli uudessa vuokrahuoneistossa Karjaportinkatu 19:ssä mukautunut
vakiintuneisiin uomiin. Seuralla oli hallussaan
kaupungin ainoa kerhohuoneisto viihtyisine huoneineen, biljardipöytineen ja yhteisine kerhoiltoineen. Kerhossa tarjottiin olosuhteisiin katsoa
maukasta ruokaa kohtuullisen hintaan, ja virvokkeitakin saatiin nauttia säännöstelymääräysten rajoittamissa puitteissa. Ei siis ollut ihme,
että jäseniksi pyrkijöitä riitti. Koska Seuralla
oli jo yli 500 jäsentä, päätti johtokunta maaliskuussa 1944 rajoittaa uusien jäsenten ottamista. Uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain teollisuuden ja kaupan alalla toimivia
henkilöitä. Vielä toukokuussa 1944 johtokunta hyväksyi 11 uutta jäsentä. Toukokuun
9. päivän kokous jäi johtokunnan viimeiseksi
Viipurissa.220
Vuoden 1944 alkaessa sota jatkui yhä,
eikä rauhasta ollut tietoa. Saksan sotaonni

Pamauksen klubihuoneiston alakerta eli ravintola oli suosittu paikka järjestää tilaisuuksia. Kuvassa ovat käynnissä
teollisuusmiesten päivälliset 20. kesäkuuta 1943. Oikealla seinän lähellä on Viipurin kaupunginjohtaja Arno Tuurna. (SA-kuva)

147

oli kuitenkin kääntynyt, ja vuoden vaihteessa 1943–1944 puna-armeija oli onnistunut
murtamaan Leningradin piirityksen. Vaikka
Suomen sotilaallinen asema oli oleellisesti heikentynyt Karjalankannaksella, ei sillä
näyttänyt olevan vaikutusta eräiden tahojen
Karjalaa koskeviin tulevaisuuden suunnitelmiin. Talouselämä-lehti julkaisi huhtikuussa
1944 Karjala-erikoisnumeron, jossa pohdittiin alueen tulevaisuutta: Karjalan jälleenrakentamisessa ja nivelöittämisessä muun Suomen
yhteyteen on välttämätöntä tietää maakunnasta
kaikki olennainen. Ei ole vuoden eikä parin asia
saada kaikki entiselleen, vallankin kun sota vielä jatkuu, mutta entiselleen palauttaminen voi
monessa suhteessa tapahtua määrätietoisemmin,
oikeassa järjestyksessä ja ehkäpä nopeamminkin,
kun ollaan riittävästi selvillä eräistä taloudellisista tosiasioista.221
Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalankannaksella alkoi 9. kesäkuuta 1944. Nopeasti
edennyt hyökkäys lähestyi Viipuria, ja kaupunkia ryhdyttiin evakuoimaan. Kaupunkia pommitettiin ensimmäisen kerran 14. kesäkuuta,
jolloin surmansa sai 20 henkilöä. Seuraavan
päivän pommitukset aiheuttivat Maaskolan
ratapihalla ammusjunan räjähdyksen, jossa
menehtyi 11 henkilöä. Parin seuraavan päivän
aikana siviiliväestö poistui Viipurista. Kaupun-
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kiin oli palannut noin 28 000 asukasta eli 38
prosenttia sotaa edeltäneestä määrästä. Antero
Simola oli kaupungissa viimeiseen asti ja sai
pelastetuksi Pamauksen arkiston. Hän myös
sopi ravintoloitsija Särkijärven kanssa, että
tämä lastaa kuorma-autoonsa oman omaisuutensa lisäksi Pamauksen arvokkainta kalustoa.
Näin Seuran parhaat huonekalut saatiin kuljetettua Lappeenrantaan.
Viipurin kohtalonpäivä oli 20. kesäkuuta.
Aamupäivän aikana suomalaiset onnistuivat
pitämään asemansa kaupungin itäosissa melko
hyvin, mutta iltapäivän sekasortoisten tuntien
kuluessa puna-armeija valtasi kaupungin nopeasti. Pamauksen tuleva jäsen, vänrikki Kalevi
Sassi saattoi Papulan näkötornista vain katsoa, kun puna-armeijan panssari- ja moottoriajoneuvot etenivät keskikaupungille ja kohti
Linnansalmea. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Pamauksen tuleva puheenjohtaja, vänrikki
Heikki Mälkki katseli Viipuria kauempaa Talin suunnasta: Illansuussa oltiin kukkulalla, josta
näkyi Viipurin linnan torni, oli käsillä koko perääntymismarssin vaikein kohtaaminen. Nähtiin,
että tornin huipussa oli punainen vaate. Tuskin
voi kuvitella suomalaiselle ja karjalaiselle sotilaalle katkerampaa elämystä. Viipuri oli menetetty – taas kerran.222

Viipurin menetys 20. kesäkuuta 1944 oli paha sotilaallinen takaisku, johon
vaikutti moni seikka. Viipuria oli puolustamassa 20. prikaatin hieman yli 5 000
miestä, jotka saivat vastaansa 40 000 puna-armeijan sotilasta mukaan lukien kaksi panssariprikaatia. Aamupäivällä suomalaiset vielä pystyivät torjumaan puna-armeijan, mutta
kun vihollisen varsinainen hyökkäys alkoi kello 13.00, eivät kaupunkisodankäyntiin tottumattomat suomalaiset joukot kestäneet painetta. Heidän asemansa muuttui nopeasti epätoivoiseksi monesta eri syystä. Koska saatavilla ei ollut ammustarviketäydennystä, joutui
moni yksikkö jättämään asemansa. Suomalaisilla ei ollut kunnollista aseistusta panssarivaunujen tuhoamiseksi, eikä ilmatorjunnasta ollut tietoa. Tilannetta pahensi viestintäyhteyksien
katkeamisesta aiheutunut johdon väärä tilannearvio, jonka vuoksi pataljoonan komentaja
majuri Kurt Bäckman antoi irtaantumiskäskyn. 20. prikaatin komentajalle eversti Armas
Kempille asia tuli yllätyksenä noin kello 13.40. Suomalaisten puolustuslinja murrettiin lopullisesti noin kello 14.30 Ristimäen hautausmaan tuntumassa. Tämän jälkeen suomalaiset
pakenivat kaupungista. Kello 16.45 Viipurin linnan tornissa ollut Suomen lippu otettiin alas.
Viipurin nopea luhistuminen oli iso järkytys Suomen sodanjohdolle. Ylipäällikkö Mannerheim
määräsi Armas Kempin ja Kurt Bäckmanin asetettavaksi syytteeseen sotaylioikeuteen. Kemppi
tuomittiin 25 vuorokauden arestirangaistukseen ja Bäckman kahdeksan kuukauden kuritushuonerangaistukseen. Vajaata kahta viikkoa myöhemmin Bäckman ampui itsensä.223
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Pamauksen 60-vuotisjuhlia vietettiin Kauppakorkeakoululla
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vuonna 1951.
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PAMAUS HELSINGISSÄ,
MIELI VIIPURISSA
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Pamauksen johtokunnalla oli sotien jälkeen tapana käydä vuosijuhlien yhteydessä edesmenneiden puheenjohtajien haudoilla. Johtokunnan sihteeri Kauko Kovasin laskee seppeleen puheenjohtaja M. A. Wilskan haudalle 14.
tammikuuta 1961. Ryhmän muut jäsenet ovat oikealta lukien puheenjohtaja Arno Tuurna, Lyderik Löfgren, taloudenhoitaja Toivo Nupponen, Niilo Jantunen, E. R. Hartikainen ja kerhomestari Lauri Haaksi.
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Uusi aikakausi alkaa
Historiaa hautaamassa

Pamaus-Seuran johtokunta piti ensimmäisen
kokouksensa jatkosodan päättymisen jälkeen
13. lokakuuta 1944 ravintola Espilän kerhohuoneessa. Läsnä olivat puheenjohtaja M. A.
Wilska, sihteeri Jori Ilanko, klubimestari Lauri
Haaksi sekä jäsenet Matti Tarkiainen ja Anto
Puustinen. Kokouksen ainoa asia oli päättää
seppeleen viemisestä kahta päivää aikaisemmin
kuolleen Pamauksen kunniajäsenen ja 50-vuotishistorian kirjoittajan, tohtori O. J. Brummerin haudalle.
Johtokunnan kokousta seuranneessa kerhoillassa Wilska omisti muutaman sanan
Brummerille, jonka muistoa kunnioitettiin
hetken hiljaisuudella. Paikalla olleet 41 jäsentä muistelivat haikeudella edesmennyttä kunniajäsentä, mutta todennäköisesti myös toistamiseen menetettyä kotikaupunki Viipuria.
Wilska puhui myös Pamauksen toiminnan
jatkamisesta. Hänen viestinsä oli, että johtokunnan oli syytä työskennellä sen eteen, että
Pamaus voisi toimia samaan tapaan kuin talvisodan jälkeen.
Kerhoillan ainoasta ohjelmanumerosta vastasi varatuomari Mauno Laisaari, joka selosti
valaisevasti ja monipuolisesti valmisteilla olevia
siirtoväen korvausasioita. Laisaaren esityksen

jälkeen asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Vaikka jokaisella läsnäolijalla oli varmasti vahva
näkemys Laisaaren esittämistä seikoista, ei
esitelmöitsijälle haluttu antaa evästyksiä, neuvoista puhumattakaan. Johtokuntaa sen sijaan
evästettiin Seuran toiminnan jatkoon liittyvillä ohjeilla. Lopuksi johtokunta ilmoitti, että
syyskokous järjestettäisiin entiseen tapaan 30.
marraskuuta Espilässä. Tällöin myös esiteltäisiin Pamauksen uusi toimintasuunnitelma. Illan päätteeksi johtaja Juho Nevalainen ehdotti,
että Seura ryhtyisi ajamaan siirtoväen tontti- ja omakotiasiaa Helsingissä. Kaupungissa
oli huutava pula asunnoista, ja nyt Helsinkiin
oli muuttanut paljon siirtoväkeä luovutetusta
Karjalasta. Koska ehdotus sai laajaa kannatusta, jätettiin asian jatkokehittely johtokunnan
tehtäväksi. Marraskuun puolella johtokunta
kuitenkin päätti olla ryhtymättä toimeen, sillä
sen mielestä asian hoito ei kuulunut Pamaukselle.
Onni Johannes Brummerin hautajaiset
olivat 18. lokakuuta 1944 Helsingissä. Samalla kun paikalla olleet johtokunnan jäsenet hyvästelivät haudan äärellä Brummerin, hautasivat he symbolisella tasolla myös Pamauksen
koko Viipurin-aikaisen historian. Pamauksen
vaiherikas taival Karjalan pääkaupungissa oli
päättynyt, ja edessä oli uusi aika Helsingissä.224
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Asettuminen Helsinkiin

Pamauksen jäsenten kohtalo jatkosodan jälkeen on kertomus karjalaisten kohtalosta, sillä
aivan kuten viipurilaiset ja muu Karjalan siirtoväki hajaantuivat eri puolille Suomea, levittäytyi myös Pamauksen jäsenkunta eri paikkakunnille. Kesäkuussa 1944 Viipurista kiireellä
evakuoidut siviilit sijoitettiin pääasiassa Vakka-Suomeen ja Etelä-Satakuntaan, mistä he
sitten siirtyivät muualle Suomeen. Koska Viipurin evakuointi oli sodan kaaoksessa epäonnistunut, oli ihmisten omaisuutta jäänyt kaupunkiin runsain mitoin.225
Viipurilaiset asuivat jatkosodan jälkeen
useissa eri kaupungeissa ja maalaiskunnissa. Vuonna 1946 heitä oli eniten Helsingissä
(8 969), Tampereella (3 928), Turussa (2 946)
ja Lahdessa (2 634). Yli tuhat viipurilaista
löytyi Mikkelistä, Kotkasta, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Hämeenlinnasta ja Äetsästä.
Pori ja Kouvola pääsivät lähelle tuhatta. Väkimäärään suhteutettuna viipurilaisia oli paljon
myös joissain maalaiskunnissa, kuten Kangasalla, Janakkalassa, Lempäälässä, Hattulassa,
Hollolassa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa. 1940-luvun jälkipuoliskolla viipurilaisia muutti runsain mitoin Suomen kasvaviin
asutuskeskuksiin, ja ennen kaikkea Helsinkiin.
Pamauksen runsaasta 300 jäsenestäkin noin
puolet eli 165 asui Helsingissä vuonna 1950.
Loput asuivat pääasiassa Lahdessa, Lappeen154

rannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hämeenlinnassa ja Tampereella.
Viipurilaisten hajaantuessa eri puolille
Suomea siirtyivät yritykset heidän mukanaan.
Kauppiaiden oli helppo tehdä ratkaisut uusien
kauppojen sijainneista, sillä ne perustettiin sinne minne kauppiaat määrättiin evakuoitaviksi.
Tilanne oli hankalampi teollisuudenharjoittajille ja tukkukauppiaille, joiden piti pohtia
tarkkaan, minne uusi tehdas tai tukkuliike
kannattaisi perustaa. Monet teollisuusmiehet
ja tukkukauppiaat matkustivat sotien jälkeen
Suomea ristiin rastiin etsimässä sopivia paikkakuntia yrityksilleen. Joskus yrityksen aloitusta
kokeiltiin parillakin eri paikkakunnalla. Usein
kävi myös niin, että yritystoiminnan aloitus ei
onnistunutkaan. Monelta vanhemmalta yrittäjältä taas puuttui voimia ja halu aloittaa alusta.226
Pamauksen toiminta käynnistyi hiljalleen
vuoden 1944 lopulla. Syyskokouksessa 30.
marraskuuta Seuran kotipaikaksi muutettiin
Helsinki. Johtokunta oli vuokrannut Korkeavuorenkadulla majaansa pitävältä Karjalan
Kerholta Pamaus-huoneen Seuran käyttöön
keskiviikkoilloiksi alkaen 13. joulukuuta ja
toivoi, että siellä vietettäisiin yhteistä aikaa vapaan seurustelun merkeissä. Vuoden 1945 puolella Pamaus ryhtyi järjestämään ohjelmallisia
kerhoiltoja jokaisen kuukauden toisena perjantaina Espilässä. Näiden kuukausikokousten

Viipurissa vuonna 1917 perustettu maineikas Suomen Lakkitehdas Oy löysi uuden kodin Tampereelta. (Museokeskus Vapriikki. Juhani Riekkola)

joukkoon laskettiin kuuluvaksi myös syys- ja
kevätkokoukset. Kesäisin niitä ei järjestetty.
Esimakua tulevasta tarjosi vuoden 1944 syyskokous, jossa oli illallisen lisäksi ohjelmaa: vuorineuvos K. A. Paloheimo kertoili muistojaan
Pamauksen alkuajoista, ja johtaja Vilho Pyykkö soitti sahalla. Musiikista vastasi Espilän orkesteri.
Kuukausikokousten ytimen muodostivat
esitelmät, joiden aiheet vaihtelivat liike-elämää
käsittelevistä kysymyksistä talous- ja ulkopoli-

tiikkaan sekä historiaan. Vuonna 1946 pidettiin useita esitelmiä karjalaisista liikemiehistä
ja kuultiin professori Bruno Suvirannan esitelmä sotakorvauksista. Vuonna 1947 esitelmien
määrä nousi jo yhdeksään, minkä lisäksi ohjelmassa oli seitsemän viipurilaisista liikemiehistä
pidettyä esitelmää, jotka julkaistiin aikanaan
Pamauksen 65-vuotishistoriakirjassa.
Parina seuraavana vuonna kuukausikokousten ja esitelmien määrät laskivat selvästi. Kerhoilloissa oli läsnä yleensä 20–50 pääasiassa
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helsinkiläistä jäsentä. Joskus paikalle saapui
joku pääkaupungissa vieraillut ulkopaikkakuntalainenkin. Kuukausikokousten osanottajien
kokoonpano kertoi paljon Pamauksen tilanteesta, samoin uusien jäsenten kotipaikka, joka
oli lähes aina Helsinki. Kotipaikka huomioitiin

myös vuosimaksussa: helsinkiläisiltä perittiin
150 ja ulkopaikkakuntalaisilta 100 markkaa.
Ainaisjäsenmaksu oli 5 000 markkaa. Vuonna
1946 helsinkiläisten maksu nousi 200 markkaan.227

Vaikka kuukausikokouksia järjestettiin
säännöllisesti ja niissä kävi jäseniä kohtuullisen hyvin, halusi johtokunta kehittää Pamauksen toimintaa. Tehtävä uskottiin joulukuussa
1946 nimitetylle toimikunnalle, joka ehdotti
heti aluksi, että kuukausikokousten ajankohta
muutettaisiin kuukauden kolmanneksi perjantaiksi. Näin myös tapahtui, ja siitä muodostui
yhä voimassa oleva käytäntö.228 Muuta toimikunta ei keksinyt.
Tilanne pysyi samana, kun vuonna 1948 puheenjohtajana aloitti pankinjohtaja Eino Hevonpää ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Arno Tuurna. Tuurna kyllä teki toiminnan
virkistämiseksi ehdotuksia, mutta niiden toteuttaminen onnistui yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta vasta 1950-luvun puolella. Eino Hevonpää toimi puheenjohtajana vain kaksi vuotta. Koska hän oli kuulunut johtokuntaan 25
vuotta, kutsuttiin hänet puheenjohtajakauten156

Puheenjohtaja Eino Hevonpää (1883–1956) oli Pamauksen johtokunnassa yhteensä 25 vuotta. Oulun
maalaiskunnassa syntynyt pankinjohtaja Hevonpää
toimi lähes koko työuransa KOP:n palveluksessa Oulussa, Porissa, Viipurissa ja sotien jälkeen Helsingissä. (Nordean kuva-arkisto/ELKA)

sa päättyessä Seuran kunniapuheenjohtajaksi.
Vastaavan huomionosoituksen oli aikaisemmin
saanut vain Juho Lallukka. Vuoden 1950 alussa
puheenjohtajana aloitti Arno Tuurna.229
Sodan päättymisen jälkeen Pamaus haki
korvauksia menetyksistään. Syyskuussa 1945
taloudenhoitaja Antero Simola teki korvausanomuksen, jonka loppusummaksi tuli
hieman yli 4,4 miljoonaa markkaa (noin

785 000 euroa). Tontista haettiin 3,7 miljoonaa markkaa ja kalustosta 0,72 miljoonaa
markkaa. Koska korvausasia ei vuoden sisällä
edennyt, kävivät M. A. Wilska, Arno Tuurna
ja johtaja Kalle Hyvärinen marraskuussa 1946
valtiovarainministeriössä ministeri Onni Hiltusen luona neuvottelemassa asiasta. Keväällä
1947 Pamaus sai lopulta korvauksena miljoona
markkaa, joka oli rahan arvon voimakas heikkeneminen huomioon ottaen vain kymmenesosa haetusta.230

Koska Pamauksen jäsenet olivat Viipurissa
tottuneet omaan kerhohuoneistoon, eli ajatus
sellaisesta myös sotien jälkeen vahvana. Eräät
jäsenet jopa ajattelivat, että Pamauksen toiminnan vaisuus 1940-luvun jälkipuoliskolla
johtui nimenomaan oman kerhohuoneiston
puutteesta. Johtokunta käynnisti oman kerhohuoneen etsinnän lokakuussa 1947 lehti-ilmoituksella, jossa kerrottiin Pamauksen hakevan sopivaa kerhohuoneistoa tai pienempää
ravintolahuoneistoa vuokralle otettavaksi tai

20. huhtikuuta 1940 Helsingin kaupunginvaltuuston istuntosaliin kokoontui 340
karjalaisten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen edustajaa perustamaan Karjalan siirtoväen asioita hoitavaa ja valvovaa Karjalan Liittoa. Liiton perustamisen jälkeen alueellisia
karjalaisseuroja syntyi nopeasti eri puolilla Suomea. Karjalan Liittoa ei luonnehdittu aatteelliseksi järjestöksi, vaan ”itsenäisten ja itsepäisten karjalaisten taistelujärjestöksi”, sillä sen
tehtävänä oli valvoa kotinsa ja maansa menettäneiden siirtokarjalaisten etuja. Karjalaiset
halusivat olla aktiivisia omien asioidensa hoidossa.
Menetetyn omaisuuden korvauskysymys ja asuntokysymys sekä tasavertainen kohtelu
työmarkkinoilla olivat alkuvuosina tärkeimmät liiton ajamat asiat. Liitolla oli merkittäviä poliitikkoja asioidensa ajajina eduskunnassa, muun muassa Johannes Virolainen, Veikko Vennamo ja Arno Tuurna. Toiminnassa oli mukana myös muita suurten puolueiden edustajia,
jotta vaikeiden karjalaiskysymysten läpiviennissä eduskunnassa saavutettiin yksimielisyys.
Kun karjalaisten kysymykset saatiin 1950-luvulla hoidettua, muuttui Karjalan Liitto kulttuuri- ja harrastusjärjestöksi, jonka päämääränä on ollut karjalaisen kulttuurin ja perinteen
välittäminen. Samalla toimintaan on tullut mukaan siirtokarjalaisten lapsia ja lastenlapsia.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen liiton piirissä on pidetty esillä Karjalan palauttamista
Suomelle.231
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ostettavaksi. Ilmoitus ei tuottanut tulosta. Tämän jälkeen Lauri Haaksi ja Jori Ilanko katsastivat kahteen mieheen useita huoneistoja
eri puolilta Helsinkiä. Johtokunta jopa harkitsi
joitain vaihtoehtoja tarkkaan, mutta sopivaa
huoneistoa ei löytynyt.232

Pamauksen historiassa 1940-luku oli raskas vaihe. Huolimatta suurista vastoinkäymisistä jäsenkunta pysyi Seuralle uskollisena. Koska monet jäsenet asuivat eri puolilla
Suomea ja Pamaus kokoontui Helsingissä, jäi
heidän osallistumisensa Seuran tilaisuuksiin
kuitenkin vähäiseksi. Aktiivisuutta vähensi
myös oman elämän, työn tai liiketoiminnan
uudelleen järjestämiseen kulunut aika ja energia. Verrattuna Helsingissä välirauhan aikana
vietettyihin vuosiin 1940–1941 oli Pamauksen toiminta 1940-luvun loppuvuosina vaatimatonta. Helsinkiläisille toiminnan jatkaminen oli kuitenkin selvä asia, sillä Seura toimi
hyvänä välineenä Viipurin menetyksestä koituneen tuskan ja ikävän käsittelyyn. Pamaus
myös tarjosi mukavia yhteisiä hetkiä, jollainen
koettiin esimerkiksi 17. joulukuuta 1947, kun
Pamaus teki Arno Tuurnan ehdotuksesta vierailun Puku-Keskus Oy:n uuteen tehtaaseen
Helsingin Vallilassa. Vierailun jälkeen 40 tyytyväistä retkeilijää vietti iltaa toimitusjohtaja
Tauno Hämäläisen vieraina Karjalan Kerhossa, missä ilta kuluikin yön tunneille saakka
innostavien puheiden ja laulun merkeissä. Tässä
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Puku-Keskus Oy:n toimitusjohtaja Tauno Hämäläinen
tutkii uusia kankaita. Puku-Keskus Oy oli entinen Viipurin Pukukeskus. Hämäläinen perusti Puku-Keskus
Oy:n Viipuriin vuonna 1929. Sota-aikana tehdas
evakuoitiin ajoissa länteen ja se oli täysin armeijan
käytössä. Jatko-sodan jälkeen Hämäläinen rakennutti
uuden tehtaan Helsingin Mäkelänkadulle. Tauno
Hämäläinen oli Pamauksen varapuheenjohtaja koko
1950-luvun. (Museovirasto, kansatieteen kuva-arkisto.
Pekka Kyytinen)

mielessä mikään ei siis ollut muuttunut Viipurin ajoista.
1940-luvun lopulla ymmärrettiin, että Pamauksen toimintaa tulisi muuttaa uusiin olosuhteisiin sopivaksi. Toimiminen teollisuuden ja liike-elämän hyväksi Viipurissa ei enää
onnistunut, joten Seuran oli löydettävä itsen-

sä uudestaan. Viipurissa jäseneksi oli päässyt
jokainen kaupungissa toiminut liikemies tai
muuten merkittävä henkilö synnyinpaikasta
huolimatta. Nyt uusien jäsenien hyväksymisen ehdoksi tuli se, että hakija oli syntynyt tai
asunut Karjalassa. Pamaus nosti toiminnan
keskiöön karjalaisuuden ja karjalaistaustaisten ihmisten yhteistoiminnan, mikä näkyi
vuonna 1951 vahvistetuissa uusissa säännöissä. Yhdistyksen tarkoituksena oli yhteen liittää
karjalaisen teollisuuden- ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia asioita harrastavia
henkilöitä. Pamaus siis löysi olemassaololleen
oikeutuksen liike-elämässä vaikuttavien karjalaisten yhteenkuuluvuudesta sekä karjalaisten perinteiden ja karjalaisten ihmisten,
pääasiassa opiskelijoiden, taloudellisesta tukemisesta.
Vuosien 1891 ja 1919 säännöissä ei ollut
tarkkoja mainintoja toimintamuodoista, mutta
nyt sääntöjen ensimmäiseen pykälään tehtiin
seuraava kirjaus: Tarkoitustaan Seura toteuttaa
järjestämällä kokouksia, retkeilyjä, juhlia, illanviettoja sekä esitelmä- ja muita samantapaisia
tilaisuuksia. Myös johtokunta uudistettiin valitsemalla siihen yhdeksän varsinaisen jäsenen
lisäksi kolme varajäsentä. Varsinaisiksi jäseneksi valittiin nyt vain helsinkiläisiä. Maaseutukaupungeissa asuvia valittiin varajäseniksi,
koska heidän osallistumisensa johtokunnan
kokouksiin oli usein vaikeaa.

Uusien sääntöjen myötä Pamauksen identiteetti laajentui viipurilaisesta karjalaiseksi. Se
alkoi ottaa jäsenikseen eri puolilla menetettyä
Karjalaa toimineita liikemiehiä ja muita merkkihenkilöitä. Näin se oli tosin tehnyt jo ennen
sotia, varsinkin 1920-luvun alkuvuosina, mutta
Seuran identiteetti oli ollut vahvasti sidoksissa Viipuriin ja Pamaus-taloon. Sotien jälkeen
hyväksytyistä uusista jäsenistä iso osa asui
Helsingin seudulla ja vähäisempi osa muualla
Suomessa. Pamaukselle kehittyi omintakeinen toimintakulttuuri, jonka tunnuspiirre oli
kiinnostus liike-elämään ja Suomen talouteen
sekä muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Tässä se erosi muista karjalaisista järjestöistä, jotka keskittyivät enemmän karjalaisen
kulttuuritoiminnan ja perinteiden ylläpitämiseen.233
Pamauksen sotien jälkeinen identiteetti
muuttui myös siksi, että Seura luopui poliittisesta toiminnasta. Pamaus kyllä tuki taloudellisesti vuonna 1945 perustettua toimikuntaa,
joka asetti karjalaisia ehdokkaita Helsingin
kunnallisvaaleissa ja nimitti siihen omat edustajansa. Vuonna 1945 Seura tuki toimikunnan
vaalityötä 10 000 markalla. Kaksi vuotta myöhemmin sen saama tuki nousi 25 000 markkaan ja vuonna 1950 se oli jo 50 000 markkaa.
Pamauksen yhteyshenkilö toimikunnassa oli
Arno Tuurna, joka oli myös itse kaupunginvaltuutettu (1946–1968). Vuoden 1950 jälkeen
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Pamaus tuki poliittista vaalikampanjaa vain
kerran, eduskuntavaaleissa keväällä 1954, kun
Seura myönsi Arno Tuurnan valitsijayhdistyksen vaalirahastolle 150 000 markkaa. Tuurna
oli kokoomuksen ehdokkaana Hämeen läänin
eteläisessä vaalipiirissä, koska läpimeno Helsingistä olisi ollut vaikeaa. Tuurna myös valittiin eduskuntaan kaudeksi 1954–1958. Näin jo
vuonna 1939 alkanut kansanedustajan pesti sai
jatkoa.234

Karjalaisten liikemiesyhdistys
Arvokkaita esitelmiä ja vaihtuvia kerhohuoneistoja

Pamauksen historiassa kääntyi uusi sivu vuonna 1950. Sivun kääntäjänä toimi puheenjohtajana aloittanut kansanedustaja Arno Tuurna.
Pamauksen piirissä Tuurnaa tituleerattiin kaupunginjohtajaksi, koska hän oli Viipurin entinen ja samalla ainoa kaupunginjohtaja. Tuurna
toi energisyydellään Pamaukseen uutta virtaa:
Toiminta on kertomusvuonna vilkastunut niin
huomattavasti, että voidaan todeta Seuran nyt
heränneen sotien jälkeisestä lamaannustilasta ja
kotiutuneen uuteen kotipaikkaansa, maamme
pääkaupunkiin Helsinkiin. Tätä vilkastumista
osoittavat lukumäärältään ja osanottajamääriltään lisääntyneet kuukausikokoukset, johtokunnan
huomattavampi toimeliaisuus sekä aikaisempina
vuosina suunniteltujen retkeilyjen toteuttaminen.
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Innostuksesta kertoi myös kahdeksan sivua
pitkä toimintakertomus; aikaisemmin ne olivat
olleet vain kahden tai kolmen sivun mittaisia.
Vuonna 1951 sama hehkutus jatkui: Seuran
toiminta on jatkuvasti vilkastunut. Kertomusvuodelle antoi tietenkin erikoisen leimansa se, että
tämä oli samalla Seuran 60. toimintavuosi, joten
se aloitettiin arvokkaalla ja herättävällä 60-vuotisjuhlalla.235
Koska 50-vuotisjuhlat olivat sodan vuoksi jääneet pitämättä, haluttiin Pamauksen
60-vuotista taivalta juhlia näyttävästi. Juhlapaikaksi valikoitui Kauppakorkeakoulun oppilaskunnan huoneisto ja päiväksi 13. tammikuuta,
jonka johtokunta katsoi olevan Pamauksen oikea syntymäpäivä. 2. maaliskuuta 1891 pöytäkirjaan tehdyn merkinnän ”perustamiskokous”
todettiin tarkoittavan ”ikään kuin ristiäisiä”.
Johtokunta valitsi vanhan tavan mukaan juhlatoimikunnan, johon nimettiin vakuutusjohtaja Lauri Haaksi, kaupunginjohtaja Arno
Tuurna, johtaja Lauri Konttinen ja toimittaja
Jori Ilanko. Juhlakokous alkoi kello 19, ja siihen osallistui 121 henkilöä – sekä jäseniä että
kutsuvieraita – jotka kaikki olivat pukeutuneet
”smokingeihin”. Sali oli koristettu Suomen lipuin, kynttilöin ja kukkasin, ja seinillä olivat
esillä neljän puheenjohtajan muotokuvat: kultaseppä Wilhelm Porthanin, kauppaneuvos
Juho Lallukan, konsuli Wilhelm Otsakorven
ja kauppaneuvos M. A. Wilskan.

Juhla alkoi Karjalaisten laululla, jonka jälkeen Arno Tuurna toivotti vieraat tervetulleiksi ja piti lennokkaan puheen Pamauksen
historiasta ja kehityksestä. Illan viihteellisestä
ohjelmasta vastasivat viulutaitelija Olavi Tilli,
lausuja Eino Hyyrynen sekä Karjalan Laulun
ja Viipurin Lauluveikkojen jäsenistä koottu kolminkertainen kvartetti prokuristi Toivo
Pirhosen johtamana. Korkeatunnelmainen ilta
kului Pamaukselle tyypillisesti pikkutunneille

asti muistojen ja toiveiden merkeissä. Jori Ilanko kirjoitti tapahtumasta Pamauksen 65-vuotishistoriassa: Juhlakokous olikin huomattavin
tapaus Seuran evakkotaipaleella ja merkkipylväs
Pamauksen koko historiassa, sillä niin uhkaavina kuin myrskypilvet olivatkin kerääntyneet yllemme, olimme sittenkin vielä vapaita ihmisiä ja
vapaa Seura vapaassa maassa, vaikka varsinkin
tänä juhlapäivänä kaikkien mielet palasivat menetettyyn Viipuriin.236

Uusien sääntöjen mukainen ensimmäinen johtokunta kuvattiin vuonna 1952 Karjalan Kerhon huoneistossa. Istumassa vasemmalta varajäsen Anto Puustinen, varapuheenjohtaja Tauno Hämäläinen, puheenjohtaja Arno Tuurna,
Artturi Helenius, August Honkanen ja taloudenhoitaja Toivo Nupponen sekä seisomassa vasemmalta sihteeri Jori
Ilanko, Lauri Konttinen, Matti Tarkiainen ja kerhomestari Lauri Haaksi. Kuvasta puuttuvat varajäsenet Väinö Pelkonen ja A. A. Lintulahti.
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Tultuaan valituksi johtokuntaan vuonna
1947 Arno Tuurna oli esitellyt uusia toiminta-ajatuksiaan. Kuitenkin vasta puheenjohtajana hän pääsi toteuttamaan niitä. Elokuussa
1950 aloitettiin kesäkokoukset, joiden pääohjelmanumerona oli rapuillallinen. Seuraavana

vuonna kesäkokous järjestettiin Merenkävijöiden saunalla Särkän saaressa, missä jäsenillä
oli mahdollisuus saunoa ja uida. Saunomisen
jälkeen nautittiin rapuillallinen laulun säestyksellä. Elokuussa 1952 ei tilaisuutta järjestetty, koska suurin osa jäsenistä oli Helsingin olympialaisten päätyttyä lomalla. Vuonna
1953 kesäkokous pidettiin Karjalan Kerholla,
ja paikalla oli noin 30 jäsentä. Vaikka tilaisuus
Pamauksen jäsenkunnan jakaantuminen paikkakunnittain vuonna 1955:
Helsinki ympäristöineen

202

Lahti

29

Lappeenranta

15

Kotka

13

Hämeenlinna

7

Jyväskylä, Kouvola

6

Tampere

4

Kuopio, Oulu, Riihimäki, Savonlinna

3

Hamina, Pori, Turku, Vaasa, Valkeakoski

2

27 paikkakuntaa

1

Yhteensä:

162

331

oli erittäin onnistunut, jäi se viimeiseksi kesäkokoukseksi. Jatkossa tyydyttiin normaaleihin
kuukausikokouksiin ja yhteen vuosittaiseen
retkikokoukseen.237

Kuukausikokouksissa oli 1950-luvun alkuvuosina yleensä 40–60 osanottajaa, mikä oli
jäsenkunnan koko ja levinneisyys huomioiden
varsin tyydyttävä määrä. Esitelmiä kuultiin
vuoden aikana yleensä 8–12, joten toisinaan
niitä mahtui iltaan kaksi. Johtokunta paneutui esitelmöitsijöiden valintaan vakavuudella. Puhumassa oli yleensä jonkin merkittävän
alan professori, yritysjohtaja tai korkea upseeri.
Esitelmien aiheet vaihtelivat ajankohtaisista
liike-elämää, yritystoimintaa, kotimaan politiikkaa ja maailman tilannetta käsittelevistä
teemoista matkailuun ja avaruuden valloittamiseen. Arno Tuurna otti myös tavakseen kosketella kuukausikokouksen avajaissanoissaan
kulloinkin ajankohtaisia taloudellisia tai poliittisia kotimaan ja ulkomaan tapahtumia. Joskus
oli myös hyvin poikkeuksellisia ohjelmanumeroita. Tammikuussa 1955 maisteri Aimo Purhonen esitti neljä edellisenä vuonna Viipurista
ottamaansa rainaa238 sekä kertoi kokemuksiaan
Viipurista.
Talouselämän kannalta 1950-luku tarjosi
lukuisia erinomaisia aiheita. Vaikka inflaatio
oli jo rauhoittunut 1940-luvun jälkipuolen
hulluista vuosista, heijastui se yhä voimakkaasti muun muassa hintoihin, palkkoihin, korkoi-

hin ja verotukseen. Ei siis ihme, että esitelmissä käsiteltiin palkkapolitiikkaa sekä korko- ja
verotuskysymyksiä. Myös Suomen orastava
ulkomaankauppa oli usein esillä. Esimerkiksi
huhtikuussa 1955 aihetta käsiteltiin kahden
puhujan voimin: ensin asiasta esitti näkemyksiään maisteri Kalervo Hentilä ja sitten johtaja
Reino Jokilehto, joka kertoi Turkin matkastaan ja metalliteollisuuden tuotteiden vien-

timahdollisuuksista sinne. Yksi aikakauden
ajankohtaisimmista esitelmistä oli varatuomari
Päiviö Hetemäen 16. maaliskuuta 1956 pitämä ”Yleislakko, sen syyt ja seuraukset”. Paikalle
saapui 60 jäsentä, vaikka kutsua ei ollut lakon
vuoksi voitu postin välityksellä heille toimittaa.
Yleislakko alkoi samana päivänä, kun Urho
Kekkonen aloitti tasavallan presidenttinä, eli 1.
maaliskuuta ja loppui 20 päivän kuluttua.

Kuukausikokouksessa 17. maaliskuuta 1950 piti esitelmän Teollisuusliiton toimitusjohtaja, filosofian tohtori C.–E.
Olin, jonka aihe oli ”Sosialisoimiskysymys”. Seuraavan kerran Olin esitelmöi syyskuussa 1955, jolloin hän puhui
taloudellisista ja talouspoliittisista kysymyksistä. Olin arvosteli ankarasti pääministeri Urho Kekkosen johtaman
hallituksen talousarvioehdotusta, sillä hänen mielestään niin epäterveellistä budjettiesitystä ei koskaan aikaisemmin ollut tehty. Vuonna 1957 Olin piti kolmannen esitelmän Suomen teollisuuden sen hetkisistä vaikeuksista.
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Pamaus järjesti myös yhden Suomen taloutta käsittelevän paneelikeskustelun. Lokakuussa
1951 Suomen talouden vakauttamisen edellytyksistä näkemyksiään esittivät Arno Tuurnan
lisäksi toimitusjohtaja Justus Ripatti, pankinjohtaja Rainer Veisterä ja kauppatieteiden kandidaatti U. B. Eskola.239

Kuukausikokouksiin saapui usein runsaasti
jäseniä, minkä vuoksi Espilän pienessä kerhohuoneessa vallitsi tiivis tunnelma. Koska Pamauksen piirissä yhä eläteltiin ajatusta omasta kerhohuoneesta, eikä Espilä voinut järjestää
isompaa tilaa, ryhtyi johtokunta jälleen kerran
etsimään uutta huoneistoa. Tehtävä ei kuitenkaan ollut helppo kroonisesta asunto- ja toimitilapulasta kärsivässä Helsingissä. Keväällä 1952
johtokunta aloitti neuvottelut Karjalan Kerhon
huoneiston saamisesta Pamaukselle. Korkeavuorenkadun pohjoispäässä sijaitsevan rakennuksen
omisti Kansallis-Osake-Pankki, joka ei lopulta voinut taata huoneiston käytön jatkuvuutta.
Syksyllä 1952 Pamaukselle tarjottiin ostettavaksi kolmea muuta huoneistoa, mutta mikään niistä ei ollut sovelias joko hinnan, huonon sijainnin
tai epäkäytännöllisyyden vuoksi. Keväällä 1953
johtokunta pohti Uudella Ylioppilastalolla toimivan Ravintola Hungarian ostoa, mutta siitäkään ei tullut mitään. Tämän jälkeen Pamaukselle tarjottiin vielä viittä huoneistoa.240
Koska oma huoneisto jäi ostamatta, oli vaihtoehtona sopivan vuokrattavan tilan etsiminen.
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Kesällä 1957 johtokunta kävi tutustumassa Oltermannikillan huoneistoon, mutta päätti jatkaa yhä Espilässä. Vasta kun Espilässä kesällä
1958 alkoi remontti, jolla kerhohuone muutettiin baariksi, oli Seuran pakko löytää uusi
tila. Johtokunnalle tuli myös kiire etsiä Seuran
tauluille uusi sijoituspaikka. Seuraavan syksyn
ajan taulut ja Pamauksen kuukausikokoukset
pidettiin Espilän kabinetissa. Samanaikaisesti
johtokunta kävi katsomassa useita eri kohteita,
kuten Kauppakiltaa, Handelsgilletiä, Upseerikasinoa ja Oltermannikiltaa. Lopulta valinta
kohdistui ravintola Ambassadoriin, jonka Karjalan Kerho oli vuokrannut käyttöönsä lokakuussa 1958. Kerho oli joutunut muuttamaan
Korkeavuorenkadulta tontille tulevan uudisrakennuksen tieltä. Ravintola Ambassador sijaitsi Pohjoisesplanadi 35:ssä. Vuoden 1959
alusta lukien Pamauksen kuukausikokoukset ja
suurin osa johtokunnan kokouksista pidettiin
Karjalan Kerhon uusissa tiloissa.241

Kuukausikokousten osanottajamäärässä tapahtui notkahdus 1950-luvun lopulla, mistä
syystä johtokunta pohti marraskuussa 1959
keinoja, joilla jäsenet saataisiin paikalle runsaslukuisammin. Esille nousivat henkilökohtainen
propaganda jäsenten keskuudessa ja henkisen
ohjelman lisääminen. Jo parin viikon kuluttua
pidetyssä syyskokouksessa satsattiinkin henkiseen ohjemaan, sillä esitelmän lisäksi tarjolla
oli Väinö Mäkisen pianonsoittoa ja Iiro Kai-

Kauppaneuvos Tauno Hämäläinen lahjoitti vuonna 1957 Seuralle pöydällä olevan Viipurin kaupan historiasta
kertovan hopeaisen haarikan. Se oli alun perin annettu lahjana Seuran jäsenelle, kauppias John Peussalle, kun
tämä täytti 50 vuotta vuonna 1917. Kannussa oli kaiverrettuna muun muassa Ferdinand Alfthanin, William Otsakorven, M. A. Wilskan, Juho Hallenbergin, John Lindgrenin, H. K. Paavilaisen, P. J. Pesosen, Paul Sergejeffin ja
Vilho Karjalaisen omakätiset nimikirjoitukset. Haarikka varastettiin, kun se oli näytillä taloudenhoitaja Toivo Nupposen liikkeessä.

kon runolausuntaa. Vuoden 1960 puolella esitettiin Lauri Haaksin kuvaama elokuva kevään
1959 retkestä Imatralle ja elokuva Kannakselta.
Syyskuussa 1960 lääketieteen ja kirurgian tohtori Lyderik Löfgren esitti välähdyksiä Rooman olympialaisista. Kevätkokouksessa 1961
oli ohjelmassa jälleen elokuvanäytös, kun varatuomari Heikki von Hertzen vei yleisön maapallon ympäri sanan, filmin ja kuultokuvien
voimalla. Jäsenet pääsivät illan aikana käymään

muun muassa Brasiliassa, Tahitilla, Fidzi-saarilla, Samoalla ja Japanissa.242

Koska toimintakertomuksiin ei kirjattu
kuukausikokousten osallistujamääriä, ei ole tiedossa, lisääntyikö kiinnostus tilaisuuksia kohtaan. Johtokunta kuitenkin jatkoi panostamistaan hyviin esitelmöitsijöihin. Se kannatti, sillä
1960-luvun jälkipuolella kuukausikokouksissa
oli yleensä paikalla 40–50 jäsentä ja paikat oli
täytetty viimeistä sijaa myöten.
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Esitelmät tarjosivat hyvän läpileikkauksen yhteiskunnan ja talouselämän kehityksestä
Suomessa:
Yli-insinööri P. Arni, 1961
Yleisradion ja television kehityksestä
Pääjohtaja Klaus Waris, 1961
Maamme tekeillä oleva rahauudistus
Varatuomari Klaus Ekholm, 1962 Työntekijäin uusi eläkelaki (TEL)
VTM Väinö Paavilainen, 1963
Helsingin ja valtakunnan väestönkasvun ongelma
Tulevaisuuden pankki
Pankinjohtaja Kalevi Tilli, 1965
Maisteri Ahti Haukkavaara, 1965 Helsingin seutu – kehittyvä markkinointialue
Akateemikko Erkki Laurila, 1967
Pankinjohtaja Tuure Junnila, 1967
Pääjohtaja N. Saario, 1969
Professori Erkki Kinnunen, 1970

Atomivoima-asian kehitys ja nykyvaihe Suomessa
Talouspolitiikkamme umpikuja ja suoritettu devalvaatio
Nordek – suunnitelma243
Neuvostoliitto kauppakumppanina

Yksi esillä ollut ja jäsenkuntaa kiinnostanut
aihe oli pienteollisuuden edistäminen. Toimitusjohtaja Toivo Nupponen piti vuonna 1961
esitelmän pienteollisuustalojen rakentamisesta ja rahoituksesta sekä niihin sijoitettavasta teollisuudesta. Kolme vuotta myöhemmin
teollisuusneuvos Arvi Pappinen kertoi valtion
toimenpiteistä pienteollisuuden edistämiseksi. Aihe kiinnosti myös valtiovaltaa, ja erityisesti viennin näkökulmasta. Tammikuussa
1967 kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti
Teollisuudenharjoittajain Liiton ja Vientikoulutussäätiön kanssa laajan tutkimuksen teollisuuden vientivalmiudesta. Tutkimus saattoi
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toimia kimmokkeen Pamaukselle, joka järjesti
kevätkokouksessaan 1967 aiheesta paneelikeskustelun. Keskustelun alusti Toivo Nupponen
selostamalla aloitetta pienteollisuuden pysyvän
tuotenäyttelyn saamiseksi Helsinkiin. Syntyneessä keskustelussa todettiin yksimielisesti,
että vienninedistämistä varten oli Helsinkiin
luotava elinkelpoinen teollisuusnäyttely ja sitä
varten kunnon organisaatio. Näyttelyä ei kuitenkaan koskaan saatu aikaiseksi.244
Myös Viipuria eri tavoin käsittelevät aiheet
yleistyivät 1960-luvulla. Esimerkiksi Pamauksen 70-vuotisjuhlakokouksessa filosofian tohtori Jouko Teperi piti esitelmän ”Viipurilaisia

taiteen suosioita ja suurlahjoittajia halki vuosisadan”. Huhtikuussa 1964 komisario Reino
Hintsa esitti kuvia Viipurin viimeisiltä päiviltä
kesällä 1944, ja tammikuussa 1965 diplomi-insinööri Oskar Kurki-Suonio ja professori Otto-I. Meurman muistelivat esitelmissään Viipurin Teknillisen Klubin vaiheita ja kokouksia.
Vuonna 1966 majuri Uuno Niemelä esitteli
kuultokuvia vanhasta Viipurista, ja kolme vuotta myöhemmin maisteri Reino Kukko esitti
elokuvan samasta aiheesta. Viipuri pysyi siis
tiukasti Pamauksen jäsenkunnan mielessä.245
Pamauksen kuukausikokouksia järjestettiin
Karjalan Kerhon tiloissa vuoteen 1964 asti.
Sen jälkeen oli edessä muutto Oltermannikillan tiloihin osoitteeseen Kansakoulukatu 10 A
8. Sielläkään Pamaus ei voinut olla kuin muutaman vuoden, sillä killan oli muutettava rakennuksesta 1970-luvun alussa. Johtokunnan
oli jälleen kerran aloitettava toimitilan etsintä.
Nyt ehdolla olivat Rakennusmestarien kerhohuoneisto, Klaus Kurjen ravintola ja Hotelli
Helsinki. Valinta kohdistui Hotelli Helsinkiin,
jonka juhlahuoneistossa syksystä 1970 lähtien
ryhdyttiin pitämään kuukausikokouksia.246
Hotelli Helsingin juhlahuoneisto oli huomion keskipisteenä 15. tammikuuta 1971,
kun Pamaus täytti 80 vuotta. Juhlapäivä alkoi
käynnillä M. A. Wilskan, Eino Hevonpään ja
Lauri Haaksin haudoilla. Juhlaan saapui lähes
90 jäsentä ja useita kutsuvieraita. Arno Tuur-

Pamauksen taulut seurasivat aina mukana uuteen
paikkaan, mutta Hotelli Helsinkiin ei johtokunta
halunnut niitä viedä. Kesällä 1970 taulut siirrettiin
Etelä-Karjalan maakuntamuseoon, missä ne olivat
vapaasti yleisön nähtävillä. Kuvassa Elias Muukan
vuonna 1911 maalaama ”Maisema Lemiltä”. (Antti
Siukonen)

na toivotti tuttuun tapaan kaikki tervetulleeksi.
Juhlaesitelmän piti pankinjohtaja Simo Kärävä
aiheesta ”Yritystoiminnan muuttuvat ehdot”,
minkä jälkeen sihteeri Kauko Kovasin esitti
Seuran historian 80 vuoden ajalta. Pamaus sai
lahjoituksina Kansallis-Osake-Pankilta 2 000
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markkaa, Pohjoismaiden Yhdyspankilta 1 000
markkaa sekä Marita ja August Honkaselta
1 000 markkaa. Myös Eevi ja Eemil Tannisen
säätiö lahjoitti 1 000 markkaa jaettavaksi kauppa-alan opiskelijoille.247

Retkeily lujittaa yhteishenkeä

Arno Tuurnan puheenjohtajakaudella käynnistyi Pamauksen vakituinen retkitoiminta. Ensimmäinen kohde oli Lappeenranta, jossa vierailtiin syyskuussa 1950. Kaupunki oli luonteva
valinta paristakin syystä. Se edusti karjalaista
talousaluetta, minkä lisäksi Pamauksen jäsenkunta halusi käydä tutustumassa Lappeenrannan Kerho Oy:n uuteen kerhohuoneistoon.
Pamaus oli tukenut lappeenrantalaisten liikemiesten veljesyhdistystä 150 000 markalla,
ja summa oli käytetty kerhohuoneiston Pamaus-huoneen kalustamiseen.
Helsingistä matkustettiin ensin henkilöautoilla Luumäelle, mistä matka jatkui linja-autolla Lappeenrantaan. Päivän aikana käytiin
Karjalan Metsätuote Oy:n tehtaalla tutustumassa puutalojen valmistukseen. Lounas nautittiin Karhusaaren ulkoravintolassa. Siellä pidettiin useita karjalaista henkeä elähdyttäneitä
puheita, joissa ilmeni se voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne, mikä Pamauksen jäsenissä elää
entistä kotimaakuntaansa ja sen jäljellä olevaa
osaa kohtaan. Ilta vietettiin Lappeenrannan
Kerhon uudessa kerhohuoneessa. Paikalla oli
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yli 100 henkeä, sekä Pamauksen että Lappeenrannan Kerhon jäseniä. Tilaisuuden jälkeen
jäsenet palasivat Luumäen Pupu-Jurvalaan,
missä saunottiin ja vietettiin yö. Aamiainen
nautittiin Tuliluikun kalamajalla.
Marraskuussa Pamaus teki lahtelaisten jäsentensä toivomuksesta toisen retken Lahteen.
Matka taitettiin Valtionrautateiltä vuokratulla
omalla makuuvaunulla. Aamupäivän aikana 30
retkeläistä vieraili Lahden Lasitehtaalla, Master Penin tehtaalla, Fennia Fanerin tehtaalla sekä M. A. Wilskan Mallasjauhotehtaalla.
Lounaan jälkeen tutustuttiin Viipurin Diakonissalaitoksen Betel-sairaalaan ja Oy Starckjohann Ab:n liikepalatsiin. Ilta vietettiin Lahden
Teollisuusseuran juhlahuoneistossa, jolloin jäsenet juomien osalta saivat nauttia lahtelaisten
ylitsevuotavasta vieraanvaraisuudesta.248
Lappeenrannan ja Lahden retket loivat
pohjan tulevalle. Retkien ohjelmat pysyivätkin
pääsääntöisesti samanlaisina, vain kaupungit
vaihtuivat. Syksyllä 1951 Pamaus matkusti Suomenlahden itärannikolle, missä jäsenet
pääsivät tutustumaan Kotkan ja Haminan
syväsatamiin. Lounas nautittiin Haminan
seurahuoneella, joka paloi vain kaksi päivää
myöhemmin. Toimintakertomuksen mukaan
jäsenet saivat huokaista helpotuksesta, sillä tulipalo ei saanut alkuansa Pamauksen lounaalla
pidetyistä sytyttävistä puheista. Vuonna 1952
retki siirrettiin toukokuulle, joka oli ilmojen

Pamauksen retket ja niiden yrityskohteita 1950–1960:
1950: Lappeenranta
Karjalan Metsätuote Oy
1950: Lahti
Lahden lasitehdas, Master Pen, Fennia Faneri
1951: Kotka ja Hamina
Haminan Laivaus Oy, Haminan ja Kotkan satamat
1952: Kouvola
Karjakunta, Teho Oy, Valio, Kymin Osakeyhtiö
1953: Tampere
Valmet, Suomen Trikoo, Suomen Lakkitehdas Oy
1954: Lohja
Lohjan Kalkkitehdas, Kanneljärven kansanopisto
1955: Hämeenlinna
Pohjola-Koitto, Widingin Konepaja, taidemuseo
1956: Porkkala, Tammisaari ja
Laivasto-asema, Pohjanlahden Verkatehdas Oy,
Hanko
Kudeneule Oy, Suomen Väriteollisuus Oy
1957: Tapiola
Puutarhakaupunki
1958: Turku
Neste Oy, Kasviöljy Oy, Vehnä Oy
1959: Imatra
Imatran voimalaitos, Enso-Gutzeit Oy
1960: Riihimäki
Havin Oy, Teka Oy, Riihimäen Lasi Oy

puolesta parempi ajankohta. Tällä kertaa käytiin Kouvolassa, missä pamauslaiset tutustuivat
paikalliseen viipurilaistaustaiseen yritystoimintaan. 1950-luvun kuluessa vierailtiin kaupungeissa, joissa oli viipurilaisia yrityksiä ja Pamauksen jäseniä. Hämeenlinnaan vuonna 1955
tehdyn retken yhteydessä käytiin ensimmäisen
kerran kirkkomaalle pystytetyllä Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkillä. Tästä tuli
sittemmin vakituinen ja tunteikas kevätretken
ohjelmanumero.
Vuonna 1956 tehtiin tunteita nostattanut
retki Porkkalaan, Tammisaareen ja Hankoon.

Neuvostoliitto oli vain joitain kuukausia aikaisemmin palauttanut Porkkalan Suomelle.
Vaikka alue oli Suomen hallussa, piti sinne olla
matkustuslupa. Näin ollen kahdella linja-autolla matkustaneiden pamauslaistenkin oli Porkkalan rajalla näytettävä matkustusasiakirjansa.
Arno Tuurnan sairastumisen vuoksi vuoden
1957 kevätretki tehtiin Espoon Tapiolaan. Uudenaikaiseen puutarhakaupunkiin tutustuttiin
varatuomari Heikki von Hertzenin opastuksella. Väestöliiton toiminnanjohtaja von Hertzen
oli puutarhakaupunki-idean ”isä” ja syntyperäinen viipurilainen.249
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Pamaus vieraili toukokuussa 1956 Kirkkonummen sankarihaudoilla, jolloin Arno Tuurna piti puheen, joka johtokunnan sihteerin Kauko Kovasimen mukaan heijasti monen pamauslaisen tuntemuksia: Puhetta seuranneen hiljaisuuden aikana kulki varmaan monen kaipaava ajatus Viipuriin, sen tuomiokirkkoon ja kirkon vieressä sijainneiden sankarivainajien hautojen äärelle julkilausumattomalla toivomuksella: voidapa sielläkin tehdä samoin.

Koska Pamauksen retkiajankohta siirrettiin kevääseen, halusi johtokunta järjestää jotain erityistä myös syksyisin. Epävakaiden säiden takia
retkikohteet valittiin Helsingistä tai sen lähistöstä. Ensimmäinen syysretki tehtiin Helsingin satamiin. Huolimatta kolkosta säästä linja-autoilla
tehty tutustuminen Helsingin satama-alueisiin
oli onnistunut. Päivän lopuksi johtaja K. W.
Hoppu piti Espilässä järjestetyssä kuukausiko170

kouksessa esitelmän Helsingin sataman erikoisuuksista. Seuraavana vuonna retki suuntautui
Mannerheim-museoon, ja syksyllä 1953 käytiin
Helsingin jäähdyttämöllä. Jäähdyttämön johtaja
varatuomari Reijo Turunen esitelmöi laitoksesta sekä ulkomaisista vastaavista laitoksista. Vielä syksyllä 1955 Pamaus kävi Helsingin Mylly
Oy:n myllylaitoksella. Seuraavat Helsingin yritysvierailut tehtiin vasta 1960-luvun puolella.250

Pamaus kutsui 1950-luvulla jäsenensä kevätretkille postikortilla.

1960-luvulle tultaessa Pamaus oli käynyt jokaisessa suuremmassa Etelä-Suomen kaupungissa,
eikä jäsenistöllä ilmeisesti ollut halua vierailla
uudestaan jo nähdyissä maisemissa. Kevätretket tehtiin siksi pienemmille paikkakunnille,
kuten Riihimäelle, Hyvinkäälle, Järvenpäähän,
Valkeakoskelle, Porvooseen, Loviisaan ja Ruotsinpyhtäälle sekä Heinolaan. Kauas ei haluttu
lähteä, koska matkanteko olisi vienyt liikaa
aikaa ja kohdekaupungissa olisi pitänyt viipyä
yön yli. Myös lentokoneella matkustaminen oli

pois laskuista, samoin vuonna 1967 pohdinnan alla ollut ja laivamatkustamista edellyttänyt Tallinnan retki. Vasta vuonna 1968 jäsenet
suunnistivat jo kertaalleen nähtyyn kaupunkiin, kun vierailukohteeksi valittiin 16 vuoden
jälkeen Kouvola. Kahden vuoden päästä käytiin Lappeenrannassa ja sitten Lahdessa.251

Jäsenkuntaa yritettiin 1960-luvun alussa
herätellä aktiivisemmaksi yhdistämällä jälleen
yritysvierailut ja retket kuukausikokousiin.
Syksyllä 1961 Pamaus vieraili Wärtsilä Oy:n
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Arabian tehtailla, missä maisteri Väinö Kankkonen puhui keraamisesta teollisuudesta. Lokakuussa 1962 Pamaus oli taas Wärtsilän vieraana, tällä kertaa yhtiön Hietalahden telakalla.
Vierailun päätteeksi diplomi-insinööri C.–H.
von Hertzen esitelmöi Suomen laivanrakennusteollisuudesta. Lisäksi nähtiin elokuva Pamauksen saman vuoden kevätretkestä Hyvinkäälle ja Järvenpäähän. Vuonna 1963 Pamaus
tutustui linja-autolla Espooseen ja Helsinkiin
ja kuunteli kiertoajelun jälkeen maisteri Väinö

Paavilaisen esitelmän ”Helsingin seudun ja
valtakunnan väestökasvun ongelma”. Sitten oli
vuorossa yritysvierailu Oy Alkoholiliike Ab:n
Rajamäen tehtaille.
Pääkaupunkiseutu oli Pamauksen mielenkiinnon kohteena lähes koko 1960-luvun. Tou-

kokuussa 1964 Seura teki kevätretken PYP:n
koulutuskeskukseen Helsingin maalaiskunnan
Vuosaareen. Paikan läheisyys ja iltaan ajoitettu vierailu saivat liikkeelle peräti 70 jäsentä.
Isäntänä toimi Pamauksen johtokunnan jä-

Pohjoismaiden Yhdyspankin koulutuskeskus valmistui vuonna 1963. (Nordean kuva-arkisto/ELKA)
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sen, PYP:n pankinjohtaja Kalevi Tilli. Syksyllä 1966 vuorossa oli KOP:n koulutuskeskus
Espoon Otaniemessä. Silloin lyötiin retkeilijöiden määrässä aikaisempi ennätys, sillä Espooseen matkasi 81 jäsentä. Tervetuliaismaljaa
kohottaessaan KOP:n pääjohtajan apulainen,

pankinjohtaja M. J. A. Paloheimo muistutti vieraita siitä, että KOP ja Pamaus olivat syntyneet
samoissa merkeissä ja samaan aikaan. Vuonna
1967 Pamaus vieraili toistamiseen Tapiolassa,
ja seuraavana vuonna käytiin jälleen katsomassa Helsingin satamia. Vuoden 1969 aiheita
olivat sekä meri että ilma: keväällä tutustuttiin
merelliseen Helsinkiin M/S Standardin kannelta käsin, ja syyskuussa Finnair Oy isännöi
pamauslaisia Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Vierailu Finnairilla jäi Pamauksen viimeiseksi
syysretkeksi.252

Varallisuudenhoito alkaa

Pamaus hoiti ensimmäiset vuosikymmenet
sekä omia että hallinnoimiensa rahastojen varoja ilman sen suurempaa suunnitelmaa. Rahat makasivat pankkitileillä, ja pääoma kasvoi
lähinnä korkotuloista. Talvi- ja jatkosodan
aikana Pamaus merkitsi valtion obligaatioita.
Sotien jälkeen varoja sijoitettiin jonkin verran
korvausobligaatioihin ja Holding-yhtiön253
osuustodistuksiin eli niin sanottuihin holdingeihin. Iso osa Seuran ja rahastojen varoista oli
kuitenkin yhä karttuvilla talletustileillä menet-

täen inflaation vuoksi arvoaan, mutta tuoden
vakaata korkotuloa. Esimerkiksi vuonna 1948
Pamaus sai korko- ja muita tuottoja 400 000
markkaa (noin 18 250 euroa). Jäsenmaksuja
tuli ainoastaan 54 800 markkaa.254

Kun toimitusjohtaja Toivo Nupponen aloitti taloudenhoitajana vuonna 1948, käynnistyi
Pamauksen ja sen hallinnoimien rahastojen
omaisuudenhoidossa uusi aikakausi. Johtokunnan siunauksella Nupponen ryhtyi sijoittamaan Seuran ja rahastojen varoja osakkeisiin ja
muihin tuottaviin arvopapereihin. Laajemmassa mittakaavassa sijoitustoiminta käynnistyi
vuonna 1950, kun Pamaus sijoitti kahteen otteeseen 500 000 markkaa indeksisidonnaisiin
valtion toisen korvauslainan obligaatioihin.
Koska lainan pääoma oli sidottu indeksiin, tuli
siitä merkitsijöille aikaa myöten tuottoisa sijoitus. Nupponen osti myös turvallisina ja tuottavina pidettyjä KOP:n ja PYP:n osakkeita sekä
lisää holdingeja. Saman vuoden marraskuussa
johtokunta päätti ostaa sata Karjalan Kirjapaino Oy:n osaketta. Kolme vuotta myöhemmin
Pamaus osallistui yhtiön osakeantiin. Karjalan
Kirjapainon osakkeiden hankinnassa oli lähinnä kyse karjalaisen liiketoiminnan tukemisesta,
ei niinkään sijoitustoiminnasta.255
1950-luvun alussa Pamaus teki vuorotellen
tappiota ja voittoa, kunnes se vuonna 1953 alkoi tehdä yksinomaan voittoa. Vuosina 1953
ja 1954 voitto oli yli miljoona markkaa (noin
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Pamaus-Seura sijoitti
jatkosodan jälkeen
varojaan muun muassa Suomen valtion
korvausobligaatioihin.

32 000 euroa), ja se aiheutui lunastettujen toisen korvauslainan obligaatioiden ja holdingtodistusten lunastus- ja kirjanpitoarvojen välisestä erotuksesta. Ylijäämät mahdollistivat
sijoitustoiminnan jatkuvan kasvattamisen. Toivo Nupponen osti valtuutuksensa nojalla valtion kuuden prosentin obligaatioita sekä KOP:n ja PYP:n osakkeita. Koska Pamauksella ja
rahastoilla oli pankkitileillä noin 4 miljoonaa
markkaa, laati johtokunta kesällä 1955 suunnitelman varojen käytöstä. 1950-luvun lopulla ja
1960-luvun alussa Pamaus jatkoi sijoittamista
pankkiosakkeisiin ja obligaatioihin. Pienenä
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lisänä olivat sijoitukset teollisuuden arvopapereihin, kuten Enso-Gutzeitin ja Suomen Sokerin osakkeisiin sekä Yhtyneiden Paperitehtaiden obligaatioihin.256

Pamauksen hoidossa olleet rahastot kasvoivat korkotuloilla, varallisuuden siirroilla
ja lahjoituksilla. Johtokunnan entinen jäsen,
kauppaneuvos Juho Linnamo esitti kuolinvuoteellaan helmikuussa 1944 toivomuksen, että
hänen puolisonsa Hilja Linnamo lahjoittaisi
Pamaukselle 100 000 markan edestä valtion
korvausobligaatioita. Syksyllä 1945 johtokunnan jäsen, tukkukauppias Antti Pekkonen puo-

lestaan lahjoitti 250 300 markan arvosta valtion korvausobligaatioita. Pekkosen pyynnöstä
varat liitettiin Pamauksen Liikesivistysrahastoon, ja johtokunta sai käyttää niitä harkintansa mukaan. Lahjoitusten ansiosta Pamauksen
tase nousi yli kahteen miljoonaan ja rahastojen
yli 800 000 markkaan.257

Suurin kasvuhyppäys tapahtui Seuran
60-vuotisjuhlissa. Pamauksen taseesta siirrettiin Liikesivistysrahastoon 530 000 markkaa,
jotta sen varat saatiin nostettua yli miljoonaan
markkaan. Varapuheenjohtaja Tauno Hämäläisen ehdotuksesta juhlan yhteydessä tehtiin
keräys, jolla Liikesivistysrahastoon saatiin vielä
616 000 markkaa. Suurimmat summat lahjoittivat kauppaneuvos Artturi Helenius 200 000
markkaa, toimitusjohtaja Juho Hämäläinen
105 000 markkaa ja toimitusjohtaja Tauno
Hämäläinen 101 000 markkaa. Tehtailija Matti Väänänen teki hieman persoonallisemman
lahjoituksen: hän antoi Seuralle 500 kiloa tervaa (arvoltaan 21 000 markkaa). Lyderik Löfgren nokitti paremmaksi, kun hän lahjoitti M.
A. Wilskan Mallasjauhotehdas Oy:n puolesta
tonnin mallasjauhoja (arvoltaan 54 000 markkaa). Lahjoitetuista varoista 507 514 markkaa
sijoitettiin valtion toisen korvauslainan obligaatioihin ja loput laitettiin pankkitilille Torkkelin Säästöpankkiin.258
Syyskuussa 1952 Pamauksen johtokunta
kokoontui pohtimaan, mitä tehdä Seuran hal-

linnassa oleville rahastoille, jotka olivat rahanarvon alentumisen vuoksi muuttuneet käyttökelvottomiksi. Sota-aikana ja sitä seuranneina
vuosina inflaatio oli ollut keskimäärin 30–60
prosenttia. Tämä tarkoitti sitä, että hintataso
oli vuonna 1950 yhdeksänkertainen vuoteen
1938 verrattuna. Vasta 1950-luvun alkaessa inflaatio saatiin taltutettua viiteen prosenttiin.259

Vuonna 1953 Artturi Helenius lahjoitti rahastoonsa 87 000 markkaa, jotta sen pääoma
nousi yli 300 000 markan. Pamaus sai lisäksi
Suomen Kulttuurirahastolta Heleniuksen sinne lahjoittamasta pääomasta 300 000 markan
osalta vuosituoton, joka oli noin viisi prosenttia. Helenius asetti tällöin ehdon, että vuosituotosta 90 prosenttia jaettaisiin karjalaista sukuperää oleville nuorille liikemiehille ja loppu
lisättäisiin rahaston pääomaan. Kun Artturi
Heleniuksen Stipendirahaston säännöt vahvistettiin syksyllä 1955, juhlisti Helenius tapahtumaa nostamalla sen pääoman miljoonaan
markkaan. Pian tämän jälkeen Toivo Nupponen osti stipendirahaston varoilla 2 000 kappaletta KOP:n osakkeita yhteishintaan 740 000
markkaa (noin 22 400 euroa).260
Marraskuussa 1953 hyväksyttiin Pamauksen Pyöreän Tornin rahaston säännöt. Tapaus
oli poikkeuksellinen, koska rahaston varoja ei
vielä ollut siirretty Seuran hallintaan. Tämä tapahtui joulukuun puolella, kun Viipurin Teknillinen Klubi lahjoitti Pamaukselle 3,5 mil175

joonaa markkaa. Klubi oli saanut varat valtiolta
korvauksena Viipurin Pyöreästä Tornista. Pamauksen Pyöreän Tornin Rahastosta jaettiin
stipendeinä korkeintaan 80 prosenttia edellisen vuoden tuotoista viipurilaista tai karjalaista
alkuperää oleville teknillisen alan opiskelijoille

nen sekä pankinjohtaja E. R. Hartikainen. Pamauksen piirissä koettiin hyvin voimakkaana
tarve pitää Karjala ihmisten mielissä myös historiankirjoituksen voimin.262

tai opiskelunsa päättäneille henkilöille opintoja tai teknillisen alan työtä varten koti- tai
ulkomailla. Uuden suurrahaston varoja sijoitettiin varovaisesti, ensin pienellä summalla Holding-osuustodistuksiin ja vuonna 1956 valtion
vaihtuvakorkoisiin ja indeksisidonnaisiin obligaatioihin.261

Pamauksen johtokunnan jäsen, toimitusjohtaja August Honkanen lahjoitti helmikuussa
1957 Karjalan historian tutkimiseen 100 000
markkaa. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtaja Lauri Konttinen kertoi
antavansa samaan tarkoitukseen niin ikään
100 000 markkaa. Elokuussa johtokunta päätti
perustaa Karjalan historian tutkimista tukevan
säätiön. Vuoden loppuun mennessä säätiö oli
saanut yhteensä 700 000 markkaa lahjoituksina. Suurimman summan antoi Artturi Helenius, joka lahjoitti 200 000 markkaa. Pamaus lahjoitti tarkoitukseen 100 000 markkaa. Karjalan
Historian Tutkimussäätiö perustettiin keväällä
1958, ja sen päämääränä oli edistää Karjalan
historian tutkimusta ja tutkimustulosten julkistamista. Pamauksen edustajiksi säätiöön
nimettiin August Honkanen ja Lauri Kontti176

Karjalan Historian Tutkimussäätiön säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 1957, ja ne myös julkaistiin
pienenä vihkona. 1960-luvun puolella säätiö muutettiin rahastoksi.

Vuoden 1953 lopulla Pamauksen hallinnoimissa rahastoissa oli varoja 5,23 miljoonaa
markkaa. Niistä vajaat 900 000 markkaa oli
sijoitettuna arvopapereihin ja noin 4,3 miljoonaa markkaa oli talletettuna pankkitileille.
Vuoden 1958 lopulla rahastoissa oli 6,58 miljoonaa markkaa, joista 4,28 miljoonaa markkaa
oli sijoitettu arvopapereihin ja 2,3 miljoonaa
markkaa pankkitileille. Rahastot kasvoivat tämän jälkeen korkotuloilla ja pankkiosakkeista
saaduilla osingoilla. Tavanomaista myös oli,
että rahastot osallistuivat osakeanteihin säännöllisesti. Pamaus ei hoitanut rahastojen varoja hyvää hyvyyttään, vaan se veloitti vuosittain
viisi prosenttia vuodessa rahastojen pääoman
bruttolisäyksestä.263

1960-luvun puolella Pamauksen hoitoon
tuli vielä kaksi rahastoa. Viipurin Näyttämö

Oy lähetti 5. huhtikuuta 1965 kirjeen, jolla se
ilmoitti lopettavansa toimintansa ja lahjoittavansa noin 30 000 markan (vuoden 1963 alussa tehtiin rahauudistus, jolloin sata markkaa
muuttui markaksi) varallisuutensa Pamauksen
hoidettavaksi. Varat luovutti Lyderik Löfgren
Seuran 75-vuotisjuhlaillallisilla 15. tammikuuta 1966. Lahjoitetuilla varoilla perustettiin
Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto, jolle myös laadittiin säännöt. Rahastosta jaetaan
stipendejä ja palkintoja kyvykkäille, ensi sijassa
viipurilaista tai karjalaista syntyperää oleville
näyttämötaiteilijoille ja näyttämöalalla toimiville henkilöille jatkokoulusta varten.264
Seuraava varansa Pamauksen hallintaan
siirtänyt taho oli Karjalan Kerho, joka lopetti toimintansa vuonna 1969. Pamauksen johtokunta otti entisen yhteistyökumppaninsa

Pamauksen hallinnassa olleiden rahastojen varat 31.12.1958:
markkaa:

euroa:

Pamauksen Pyöreän Tornin rahasto

3 162 283

75 895

Pamauksen Liikesivistysrahasto

1 968 884

47 253

Artturi Heleniuksen Stipendirahasto

772 138

18 531

William Otsakorven Stipendirahasto

359 476

8 627

F. Sergejeffin Stipendirahasto

169 955

4 079

Juho Lallukan Stipendirahasto

72 615

1 743

Juho Lallukan Kauppamuseorahasto

76 418

1 834

6 581 769

157 962

Yhteensä:
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varat mielellään hoitoonsa. Luovutustilaisuus
pidettiin 12. joulukuuta. Karjalan Kerhon Stipendirahaston pääoma oli 12 189,40 markkaa,
ja se muodostui arvopapereista ja pankkitalletuksista. Sääntöjen mukaan rahastosta sai jakaa
apurahoja ammattioppilaitoksissa opiskeleville vähävaraisille karjalaista syntyperää oleville
henkilöille. Sittemmin kohderyhmäksi tarken-

tuivat alempien ja ylempien teknillisten ja kaupallisten ammattioppilaitosten opiskelijat.265

Stipenditoiminnassa Lallukan viitoittamalle tielle

Viipurissa toimiessaan Pamaus ei ollut saanut
stipenditoimintaansa kunnolla käyntiin rahastojen vähäisten varojen vuoksi. Vasta kun

Pamaus vieraili vuodesta 1955 lähtien kevätretkillään aina paikkakunnan Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Kuvassa Pamauksen johtokunnan jäsenet ovat Helsingin Hietaniemen hautausmaalla Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä Pamauksen 70-vuotisjuhlapäivänä 14. tammikuuta 1961.
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rahastot sotien jälkeen kasvoivat, alkoi asia
tulla mahdolliseksi. Juho Lallukan aikoinaan
antaman ohjeistuksen mukaan Pamauksen
tuli tukea viipurilaisia teollisuuden ja kaupan
alan nuoria toivoja, mutta sotien jälkeen kohderyhmä laajeni karjalaista syntyperää oleviin
teollisen ja kaupallisen alan opiskelijoihin.
Uusi määritelmä kertoi paljon Pamauksen
toiminnassa tapahtuneesta muutoksesta: kun
enää ei voinut tehdä mitään viipurilaisten
hyväksi Viipurissa, ryhdyttiin nyt tukemaan
karjalaista alkuperää olevia nuoria opinnoissaan.
Puheenjohtaja Eino Hevonpää ehdotti
toukokuussa 1947, että Liikesivistysrahastosta annettaisiin 40 000 markkaa Helsingissä
toimivalle Karjalan yhteiskoululle ja Helsingin kaksoisyhteislyseolle jaettavaksi stipendeinä neljälle lahjakkaalle karjalaiselle ylioppilaalle, kahdelle kummastakin koulusta.266
Vuonna 1951 Pamaus jakoi Liikesivistysrahastosta kaksi 50 000 markan (noin 1 700
euroa) stipendiä Seuran 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Karjalassa ja Uudessa Suomessa olleiden
ilmoitusten innostamina 37 kauppatieteiden
opiskelijaa laati hakemuksen. Johtokunta
myönsi stipendit kahdelle kauppatieteiden
ylioppilaalle, Onni Toropaiselle Helsingistä ja
Olavi Jämsenille Lahdesta. Kiitoskirjeissään
molemmat kertoivat, että he olivat stipendi-

en turvin saaneet suoritettua kauppakorkeakoulun loppututkinnon arvosanalla ”hyvin
tyydyttävä”. Johtokunta saattoi tyytyväisenä
todeta, että stipendit oli annettu oikeille henkilöille.267
Stipenditoiminnan vakinaistamisen myötä perustettiin erityinen stipenditoimikunta
tekemään johtokunnalle esityksiä stipendien jaosta. Ensimmäiseen syyskokouksessa
1951 nimettyyn stipenditoimikuntaan valittiin tehtailija Matti Väänänen, johtaja Mikko
Pulkkinen ja leipurimestari Alfred Pursiainen. Keväällä 1952 he ehdottivat, että Liikesivistysrahastosta jaettaisiin 115 000 markkaa
eräiden kauppaoppilaitosten ensimmäisen ja
toisen luokan karjalaisille oppilaille. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen, ja niin 13 Helsingin Kauppiaitten, Kotkan, Lappeenrannan
ja Lahden kauppaoppilaitosten oppilasta sai
joko 5 000 tai 10 000 markan stipendin.
Seuraavana vuonna yhteissumma kasvoi
150 000 markkaan. Lisäksi Eevi ja Eemil
Tannisen säätiö antoi Pamaukselle jaettavaksi 100 000 markkaa. Tällä kertaa stipendejä
myönnettiin Joensuun, Kuopion, Tampereen
ja Suomen Liikemiesten kauppaopistojen
oppilaille. Eevi ja Eemil Tannisen säätiön rahoista jaettiin viisi 20 000 markan stipendiä,
kun taas Pamauksen rahastoista jaettujen stipendien suuruus oli 10 000 markkaa.268
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Pamauksen entisen kunniajäsenen Eemil Tannisen ja hänen puolisonsa Eevin nimeä kantava säätiö
myönsi Pamaukselle joka vuosi stipendejä varten määrärahan, joka jaettiin
kauppaopistoissa opiskeleville toisen
vuosikurssin oppilaille. Summa oli paria poikkeusta lukuun ottamatta aina
100 000 markkaa, sillä sen suuruinen
lahjoitus oli saajalle verovapaa. Vuonna 1957 säätiö korotti lahjoituksensa
200 000 markkaan ja vuonna 1961
summa oli 175 000 markkaa. Kyseisten vuosien välillä ei säätiön varoista jaettu stipendejä lainkaan, mutta
1960-luvulla rahaa jaettiin lähes joka
vuosi. Vuonna 1963 toteutetun rahauudistuksen jälkeen säätiön lahjoitus
oli vuoteen 1972 saakka yleensä
aina 1 000 markkaa. Viimeisen kerran säätiö jakoi stipendejä Pamauksen kautta vuonna 1976, jolloin summa oli 4 000 markkaa.269

Stipenditoimikunnan perustaminen toi
Pamauksen toimintaan uutta sävyä. Kun
Seuran varallisuutta ryhdyttiin käyttämään
karjalaista alkuperää olevien opiskelijoiden
hyödyksi, alkoi Pamaus muistuttaa säätiö180

Kauppaneuvos Eemil Tanninen (1870–1942) oli
Pamauksen johtokunnan jäsen 1910-luvun lopulla
ja varapuheenjohtajana Suomen historian vaiherikkaat ja vaikeat vuodet 1917–1918. Eemil Tanninen
teki pitkän uran tukkuliike Häkli, Lallukka ja Kumpp.
palveluksessa. Hän oli myös perustamassa Savo-Karjalan Osake-Pankkia. Tannisella oli maatilat Säämingissä ja Kerimäellä. Eemil Tannisen muotokuvan on
maalannut Onni Mansnerus. (Lappeenrannan taidemuseo/Pamaus-Seuran talletus. Tuomas Nokelainen)

tä. Stipendit saivat myös sanomalehdistössä huomiota, sillä 1950-luvun alkuvuosina
apurahojen jakajia ei Suomessa vielä kovin
montaa ollut. Pääasialliset jakajat olivat ruotsinkielisiä säätiöitä, suomenkielisten teol-

vaksi juhlavuonna 1961. Päätös kuvasti hyvin
Pamauksen stipenditoimintaa 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun. Stipendejä myönnettiin juhlavuosiin panostaen, muulloin vain
satunnaisesti. Stipendien saajissa olivat kaupallisella alalla naiset pienenä enemmistönä, kun
taas teknillisellä puolella miehet muodostivat
ylivoimaisen enemmistön. Olipa miesten joukossa mukana myös muutama tuleva Pamauksen jäsen.271

1950-luvulla Pamauksen jakamista stipendeistä kirjoitettiin sanomalehdissä. Uusi Suomi raportoi 18. huhtikuuta 1955 stipendeistä, saajien joukossa oli myös
tuleva Pamauksen puheenjohtaja Pentti Pasuri.

lisuusmiesten tai suurkauppiaiden säätiöitä
sekä Suomen Kulttuurirahasto. Lisäksi oli jokunen pienempi säätiö, joka jakoi apurahoja
harvoin ja tarkoin rajattuun kohteeseen. Kaiken kaikkiaan opiskelu- ja tutkimusstipendejä myönsi Suomessa 1950-luvun alussa noin
40 säätiötä.270
1950-luvun puolivälissä Pamauksen vuosittain jakama summa vaihteli 225 000 markan ja
420 000 markan välillä ja yksittäisen stipendin
10 000 ja 15 000 markan välillä. Tosin vuosina
1958–1960 stipendejä ei myönnetty, koska johtokunta päätti kerätä isomman summan jaetta-

Kolmen kuivan vuoden jälkeen Pamaus avasi rahahanat Seuran 70-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1961. Stipenditoimikunnan, johon
tällöin kuuluivat kauppaneuvos Juho Heitto,
diplomi-insinööri Antti Kiikka, leipurimestari
Alfred Pursiainen ja talousneuvos Mikko Pulkkinen, ehdotuksesta johtokunta jakoi ennätykselliset 775 000 markkaa (noin 17 750 euroa).
Stipendejä myönnettiin Suomen Liikemiesten,
Helsingin Kauppiaitten, Kotkan, Lappeenrannan ja Joensuun kauppaopistojen sekä Teknillisen korkeakoulun, Helsingin, Lappeenrannan,
Kotkan ja Lahden teknillisten opistojen opiskelijoille. Pamaus sai juhlavuotensa johdosta
paljon julkisuutta lehdistössä, mutta jostain
syystä stipendit eivät julkisuuskynnystä ylittäneet.272
Seuraavan kerran Pamaus jakoi stipendejä
rahauudistuksen vuonna 1963, minkä jälkeen
johtokunta halusi kerätä pääomia Seuran 75.
juhlavuotta varten. Vuonna 1964 myönnettiin
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Pamaus-Seuran johtokunta Oltermannikillassa 29. maaliskuuta 1968. Vasemmalta lukien: toimitusjohtaja Teuvo
Sairanen, pankinjohtaja Simo Kärävä, toimitusjohtaja Reino Olkku (varajäsen), kauppaneuvos Toivo Nupponen,
kaupunginjohtaja Arno Tuurna, ekonomi Kauko Kovasin, myyntipäällikkö Niilo Jantunen ja toimitusjohtaja Reino
Jokilehto. Kuvasta puuttuu pankinjohtaja Kalevi Tilli.
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1 000 markan apuraha Karjalan Historian Tutkimusrahastosta tohtori Seppo Simoselle jatkosodanaikaisen Karjalan talouden tutkimukseen.
Kun tutkimus valmistui vuotta myöhemmin, ja
se julkaistiin kirjana nimellä Paluu Karjalaan,
myönsi johtokunta Pamauksen omista varoista
Karjalan Liitolle 1 000 markkaa kirjan toimituskuluihin. Kirja käsitteli jatkosodan aikana
Karjalaan palanneita siirtolaisia sekä takaisin
vallatun Karjalan oloja yleisellä tasolla. Kun
vuosi 1966 viimein koitti, jakoi Pamaus stipendeinä 7 500 markkaa (noin 13 000 euroa)
samojen oppilaitosten opiskelijoille kuin viisi
vuotta aikaisemmin. Juhlavuotta seurasi jälleen
pari kuivaa vuotta, kunnes vuosikymmenen lopulla jaettiin 5 000 markkaa.273

Pamaus toteutti 1950- ja 1960-luvuilla
vaihtelevasti sitä ajatusta, jonka Juho Lallukka
laittoi liikkeelle vuonna 1912. Päinvastoin kuin
1910- ja 1920-luvuilla sekä vielä 1950-luvun
alussa, opiskelijat eivät enää hakeneet stipendejä suoraan Pamaukselta, vaan stipenditoimikunta päätti ja johtokunta vahvisti, mille
oppilaitoksille rahaa jaettaisiin. Oppilaitosten
tehtäväksi jäi harkita, kenelle stipendit myönnettäisiin. 1970-luvun alussa rahastojen säännöistä poistettiin kohta, jonka mukaan saajan
oli tarvinnut asua puolet elämästään Karjalassa.
Vastedes stipendejä päätettiin jakaa kyvykkäille
karjalaisille.274

Viipurilaiskarjalaisen
liikemiesperinteen
eteenpäin viejä
Karjalatalon suojiin

Pamaus ei ollut juurikaan tekemisissä Karjalan Liiton kanssa oman erityisluonteensa
vuoksi, vaikka moni jäsen toimikin aktiivisesti liitossa tai sen paikallisyhdistyksessä. Vasta
kesällä 1960 Pamaus laittoi oman kortensa
karjalaisten yhteiseen kekoon. Helsingissä
järjestettiin Karjalaisten Suurjuhla, jonne Pamaus laati seinätaulun viipurilaisten yritysten uusista kotipaikkakunnista. Koska niiden
sijoittumisesta sotien jälkeiseen Suomeen ei
ollut tehty tutkimusta, oli johtokunnan ensin
tutkittava asia perin pohjin. Yritysten listaa
täydennettiin vielä jälkeenpäin, ja yhteensä saatiin selville kaikkiaan 175 viipurilaisen
yrityksen uusi kotipaikkakunta. Noin puolet
yrityksistä oli tällöin Helsingissä, loput olivat
Lahdessa, Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Turussa, Tampereella ja muilla paikkakunnilla.275
Karjalan Liiton piirissä alkoi todellinen
suurponnistus vuonna 1970, kun Karjalatalon
rakennushanke käynnistyi. Pamauksen johtokunnan kokouksessa 4. huhtikuuta luettiin liiton vetoomus kaikkien karjalaisten, järjestöjen
ja yritysten, osallistumisesta Karjalatalon rakentamiseen Helsingin Käpylään. Syyskuussa
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Arno Tuurna, Viipurin ainoa kaupunginjohtaja
Lohjan nimismies Karl Frithiof Thuneberg ja hänen vaimonsa Ingeborg saivat 12. elokuuta 1894 esikoispojan, jolle annettiin nimi Otto Arno. Kun Karl-isä sai nimityksen merenkulkuhallituksen kamreeriksi, muutti perhe Helsinkiin. Nuori Arno meni vuonna 1901 Alli Nissisen
valmistavaan kouluun. Hän siirtyi Helsingin normaalilyseoon vuonna 1904 ja kirjoitti sieltä ylioppilaaksi vuonna 1912. Arnosta kertoo hänet pienestä pitäen tuntenut Rolf Berner, tuleva kauppaneuvos: Menimme leikkikouluun 4-vuotiaina. Arno oli herttainen, luotettava, rehellinen, kujeissa
mukana, mutta hillitympi toisia. Hänessä oli jo silloin runoilijaa. Arno oli kouluaikana loistava
puhuja kuten aina, kun hän puhui ilman paperia.
Vuonna 1912 Arno Thuneberg aloitti oikeustieteen opiskelun Helsingin yliopistossa. Hän liittyi Hämäläis-Osakuntaan, kirjoitti runoja ja teki töitä Suomen Pankissa. Thuneberg osallistui
ensimmäisen maailmansodan aikana aktivistiliikkeeseen ja oli mukana jääkärien värväyksessä.
Sisällissota vei Thunebergin sotilasuralle. Hän suoritti upseerikokelaskurssin vuonna 1919 ja
kadettikoulun vuonna 1922. Tämän jälkeen Thuneberg olisi halunnut palata oikeustieteen opintojensa pariin, mutta hänen piti jatkaa puolustusvoimissa, koska hänet oli koulutettu upseeriksi. Thuneberg palveli Karjalan Kaartissa vuoteen 1924, jolloin hän erosi armeijasta kapteenina. Tämän
jälkeen hän osallistui vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Arno Thuneberg suoritti ylemmän
oikeustutkinnon vuonna 1925 ja sai varatuomarin arvon vuonna 1928.
Arno Thuneberg avioitui vuonna 1920 Sirkku Hallenbergin kanssa. Puolison isä oli legendaarinen viipurilainen tukkukauppias Juho Hallenberg. Vuonna 1925 appi houkutteli vävynsä
apulaiseksi tukkuliikkeeseensä, ja pian vävy oli jo apulaisjohtaja. Kun Juho Hallenberg sairastui
vuonna 1926, hän siirsi toimitusjohtajan vastuun vävylleen. Kauaa Arno Thuneberg ei tässäkään
toimessa ollut, sillä vuonna 1930, vain 35-vuotiaana, hän aloitti työskentelyn Viipurin ensimmäisenä kaupunginjohtajana. Työssään Thuneberg perehtyi kaikkiin Viipurin asioihin, sekä taloudellisiin että henkisiin. Hänestä tuli Viipurin symboli ja Karjalan heimon johtaja, vaikka hän olikin
alkujaan uusmaalainen ja isänsä suvun kautta jopa ruotsalainen. Kalevalan riemuvuonna 1935
hän muutti sukunimensä Tuurnaksi.
Arno Tuurnan johdolla Viipurista tuli Suomen toiseksi suurin kaupunki, joka oli vilkas talouselämän keskus sekä virkeä karjalaisen taiteen ja urheilun pääkaupunki. Matti Tapionlinna kirjoitti
hänestä Pamauksen 90-vuotisjuhlakirjaan: Arno Tuurna ehti kaikkialle innostamaan, varoittamaan, kiittelemään, pahoittelemaan, vihkimään rakennuksia, avaamaan tilaisuuksia, vastaanottamaan ja opastamaan vieraita, tervehtimään kaupunkilaisia, suunnittelemaan kaupunkia ja
ennen kaikkea hoitamaan lukuisia kaupungin kunnallisia tehtäviä. Tuurnan pesti kau-
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punginjohtajana päättyi kovalla tavalla talvisodan ja Moskovan rauhan myötä. Vuonna 1940 hänet nimitettiin Viipurin hoitokunnan
puheenjohtajaksi. Kun jatkosota alkoi vuonna
1941, hänestä tehtiin Viipurin sotilashallintopiirin päällikkö, jonka tehtävänä oli kaupungin
jälleenrakennustyö. Viipurista oli kuitenkin taas
luovuttava kesäkuussa 1944.
Vuonna 1939 Arno Tuurna valittiin Viipurin
läntisestä vaalipiiristä eduskuntaan. Hän toimi
Kokoomuksen kansanedustajana vuoteen 1958
asti. Sotien jälkeen hän edusti Kymen läänin, Uudenmaan läänin ja Hämeen läänin eteläistä vaalipiiriä. Tuurna toimi eduskunnassa perustuslakivaliokunnassa, puolustusasiainvaliokunnassa ja
suuressa valiokunnassa. Kansanedustajana hänet valittiin myös Yleisradion hallintoneuvostoon.
Helsingin kaupunginvaltuustoon hänet valittiin
vuonna 1945, missä hän ajoi siirtoväen asioita. Valtuustossa hän toimi vuodet 1946–1968.
Helsingin kaupunginhallitukseen hänet valittiin Arno Tuurnan (1894–1976) muotokuvan on maalannut Eva Cederström. (Lappeenrannan taidemuvuonna 1948, ja hän oli siellä 18 vuotta.
seo / Pamaus-Seuran talletus. Tuomas Nokelainen)
Arno Tuurna oli monessa mukana. Hänellä
oli lukuisia puheenjohtajuuksia, joista voi Pamaus-Seuran lisäksi mainita muun muassa Karjalan
Kansalaisliiton, Siirtoväen huollon keskuksen, Maaseutumessut ry:n hallintoneuvoston, Eevi ja
Eemil Tannisen säätiön, P. E. Svinhufvudin muistosäätiön, Torkkelin säätiön, Torkkelin killan, Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran, Viipurin taiteenystävät, Karjalan kaartin killan, Uudenmaan
karjalaisseurojen piirin, Karjalan Liiton hallituksen ja Karjalan säätiön hallintoneuvoston. Lisäksi
hänellä oli hallintoneuvosto- ja hallituspaikkoja lähes 30 yrityksessä, yhdistyksessä ja säätiössä.
Arno Tuurnan elämäntyö karjalaisten puolesta huomioitiin kaikkialla, missä hän liikkui ja toimi. Vaikka hän oli kansanedustaja, hänet tunnettiin edelleen parhaiten Viipurin kaupunginjohtajana. Kaupunginjohtajan arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1948. Arno Tuurna kuoli 10.
toukokuuta 1976 Helsingissä.276
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Viipurilaisia yrityksiä ja niiden uudet sijaintipaikat vuonna 1960:
Ferdinand Alfthan Oy
Hackman & Co
Kauppa-Oy J. Hallenberg
Havin Oy
Heitto Oy
Valokuvaustarpeisto Helios Oy
Helkama Oy
Itä-Suomen Rautakauppa Oy
Itä-Suomen Tukkukauppa Oy
Karjalaisten Kauppa Oy
Karjalan Kirjapaino Oy
Karjalan Kudos Oy
Karjalan Puutuote Oy
Karjalan Puku Oy
Kelkkalan Puusepäntehdas Oy
Kirvun Huopa Oy
Juho Linnamo Oy
Makeis- ja Mehu Oy
Oy Marschan Ab
Oy Mekano Ab
Oravan Tehtaat Oy
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Helsinki
Helsinki
Helsinki
Riihimäki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Kotka
Pori
Turku
Lappeenranta
Pori
Lappeenranta
Jyväskylä
Mikkeli
Helsinki
Tampere
Kouvola
Helsinki
Lahti
Riihimäki

Pohjola-Koitto Oy
Puku-Keskus Oy
Putkityö Oy
Repolan Tukku- ja Vähittäiskauppa Oy
Savo-Karjalan Tukkuliike Oy
(Kesko Oy)
F. Sergejeffin Pojat ja
Kumpp. Oy
Oy Starckjohann & Co Ab
Suomen Lakkitehdas Oy
J. A. Tarkiainen Oy
Tienhaaran Auto Oy
Viipurin Hautaustoimisto Oy
Viipurin Kauppakeskus Oy
Viipurin Keksi ja Rinkeli Oy
Viipurin Nopea Oy
Viipurin Stevedoring Oy
Viipurin Vaatetuskeskus Oy
M. A. Wilskan Mallasjauhotehdas Oy

Hämeenlinna
Helsinki
Lahti
Kokkola
Helsinki
Helsinki
Lahti
Tampere
Helsinki
Kotka
Helsinki
Tampere
Helsinki
Helsinki
Turku
Lahti
Lahti

1970 johtokunta sopi, että Pamaus lähtisi mukaan Karjalatalo-hankkeeseen, mutta lopullinen päätös osallistumistavasta jätettiin myöhäisempään ajankohtaan. Maaliskuun 1971
kuukausikokouksessa Karjalatalon puolesta
suoritettiin keräys, joka tuotti 700 markkaa.
Jäsenet laittoivat likoon 600 markkaa ja Seura
100 markkaa.277

Johtokunta odotti vuoden 1972 alkupuolelle selvitystä Karjalatalon taustayrityksen

raha-asioista, ennen kuin se päätti osallistua
hankkeen rahoittamiseen. Talvella 1972 Pamaus merkitsi 20 Kiinteistö Oy Karjalaisten
Heimotalon osaketta 1 000 markan kappalehintaan. Karjalatalon rakentaminen pääsi
käyntiin, ja harjannostajaisia vietettiin talvella

1974. Kohta tämän jälkeen rakennuskustannuksiin haettiin lisää rahaa inflaation nostettua
kustannukset yli arvioidun. Johtokunta ei enää
halunnut merkitä lisää osakkeita, mutta se ke-

Vuonna 1974 valmistunut Karjalatalo oli karjalaisten seurojen iso yhteisponnistus. (Karjalan Liitto)
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hotti jäseniä tekemään niin, jotta rakennustyö
saataisiin vietyä loppuun.278

Karjalatalon valmistuminen nosti esiin kysymyksen Pamauksen siirtymisestä sen tiloihin. Jo kesällä 1974 rakennuksesta tarjottiin
Pamaukselle sadan neliön suuruista konttoritilaa, mutta johtokunta ei sitä halunnut vuokrata.
Syyskokous kuitenkin pidettiin Karjalatalossa
normaaliin tapaan Pamauksen päivänä. Pamauksen kuukausikokousten näyttämönä säilyi Hotelli Helsinki seuraavaan kevääseen asti,
kunnes syksyllä 1975 niiden pitopaikaksi tuli
Karjalatalo.
Kaikki jäsenet eivät olleet tyytyväisiä Karjalataloon sen syrjäisen sijainnin vuoksi, ja
siksi he ilmaisivat tyytymättömyytensä johtokunnalle. Marraskuussa 1976 johtokunta teki
syyskokoukselle esityksen kuukausikokousten
siirtämisestä takaisin Hotelli Helsinkiin. Tähän eivät syyskokouksen osanottajat suostuneet, minkä vuoksi johtokunta alkoi kartoittaa
Pamaukselle sopivaa omaa huoneistoa. Koska
sellaista ei löytynyt, lopetettiin etsintä vuosikymmenen lopulla. Tämän jälkeen ei Karjalatalolle enää etsitty vaihtoehtoa. Johtokunta
kyllä piti kokouksiaan toisinaan myös muualla, kuten Hotelli Helsingissä ja Suomalaisella
Klubilla.279
1970-luvun alkupuolella moni toimitsija
jätti Pamauksen johtokunnan muutaman vuoden sisällä. Vuoden 1971 lopulla lähti talou188

denhoitaja Toivo Nupponen, ja hänet korvasi
ekonomi Ohto Uotinen. Vuotta myöhemmin
Arno Tuurna jätti johtokunnan, minkä johdosta varapuheenjohtajana vuoden ajan toiminut toimitusjohtaja Reino Jokilehto nousi
puheenjohtajaksi, ja pankinjohtaja Kalevi Tilli
otti uudestaan jo aikaisemmin pitämänsä varapuheenjohtajan pestin. Myyntipäällikkö Niilo
Janhusen tilalle kerhomestariksi tuli vuoden
1975 alussa isännöitsijä Matti Holopainen. Samalla Kauko Kovasin otti sihteerin toimen lisäksi vastuulleen taloudenhoitajan pestin. Hän
tosin kutsui itseään rahastonhoitajaksi.280

Johtokunnan entisten toimitsijoiden vapaiksi jättämät saappaat olivat suuret täytettäviksi, mutta ne osoittivat tukevasti oikeaan
suuntaan. Johtokunnan ei siksi tarvinnut tehdä
Pamauksen toimintaan sen suurempia muutoksia, vaan toiminta jatkui vakiintuneita perinteitä noudattaen. Johtokunta hankki kuukausikokouksiin tasokkaita esitelmöitsijöitä.
Vuonna 1973 se teki jopa päätöksen varata yksinoikeuden sopia kuukausikokousten ohjelmistosta. Oleellinen kriteeri esitelmöitsijöitä
valittaessa oli, että he puhuivat ajankohtaisesta
tai muuten pamauslaisia koskettavasta aiheesta. Johtokunta myös viritteli yhteistä tapaamista Handelsgillet I Wiborgin kanssa ja kutsui ruotsinkielisen veljesjärjestön tammikuun
1974 kuukausikokoukseen. Lopulta vierailu
tehtiin toisinpäin: Pamaus kävi mieslukuisasti

Reino Jokilehto (1913–1982) esittelee Mako-pumpun
ominaisuuksia presidentti Urho Kekkoselle. Jokilehto
oli syntyjään viipurilainen, mutta hän muutti Helsinkiin vuonna 1939 ja teki pitkän uran Mako Oy:n palveluksessa nousten lopulta sen varatoimitusjohtajaksi.
Hän toimi myös tytäryhtiö Heteka Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 1969 Jokilehto siirtyi Metallivalimo
Lepistön toimitusjohtajaksi ja vuonna 1973 Lohjan
Kalkkitehdas Oy:n Virkkalan konepajan johtajaksi.
Eläkkeelle hän jäi vuonna 1978. Reino Jokilehto oli
arvostettu lausuntataitelija, ja hän esiintyi usein radiossa. Hän toimi Suomen Lausujain Liiton puheenjohtajana 1969–1974. (Tuija Karvialan kokoelma)

kylässä Handelsgilletin tiloissa saman vuoden
marraskuussa.281
Myös toukokuisia kevätretkiä jatkettiin.
Yleensä retket tehtiin läheisiin ja tuttuihin
paikkoihin, kuten Lahteen, Tammisaareen,
Porkkalaan, Kotkaan, Hankoon ja Lohjalle.
Ainoa pidemmällä sijainnut kohde oli Lappeenranta, missä käytiin parikin kertaa. Retkien ohjelma noudatti tuttua kaavaa pitäen
sisällään yritysvierailuja, käynnin hautausmaalla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä sekä
piipahdukset jossain paikkakunnan koulutuslaitoksessa tai kaupungin johdon vieraana.
Vuoden 1978 retkikohde oli Imatran Voiman atomivoimalaitos. Loviisan Hästholmenin saarella sijaitseva Suomen ensimmäinen
atomivoimalaitos oli valmistunut vain vuotta
aikaisemmin. Retkelle osallistui 43 jäsentä, he
saivat kuulla Imatran Voiman konttoripäällikkö Hannu Myllysen esityksen Suomen sähköntuotannosta. Tämän jälkeen tutustuttiin
itse laitokseen. Toimintakertomuksessa vierailusta todettiin: Ei voinut tulla muuhun käsitykseen kuin että kukaan ei ole niin viisas kuin
ihminen, eikä kukaan ihminen niin viisas kuin
insinööri. Atomivoimalassa suoritettu kierros aiheutti kurkussa kuivuutta ja vatsassa tyhjyyttä.
Molemmat saatiin kuitenkin poistettua, kun linja-autolla oli poistuttu Loviisaan ja siellä erikoiseen ja viehättävään Degerby Gilletiin myöhäiselle lounaalle.282
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Pamauksen retkitoiminta ei 1980-luvulla tuonut juurikaan mitään uutta. Pamaus kävi kahdesti Lappeenrannassa ja
Tammisaaressa. Muita kohteita olivat Kouvola, Hämeenlinna, Mikkeli sekä Keskon keskusvarasto Vantaan Hakkilassa. Toukokuussa 1983 oli jälleen vuorossa risteily Helsingin edustalla m/s Standardilla. Vuonna 1984 tehdyn Lappeenrannan retken yhteydessä käytiin ensin Valkealassa Suutarin puutarhalla. Kuvassa keskellä selin on Elli Suutari
ja hänen vasemmalla puolellaan Arvo Suutari, jonka selostusta Pamaus-veljet kuuntelevat suurella mielenkiinnolla.

Talouden vuoristoradalla

1970-luvun alussa johtokunta joutui paneutumaan entistä enemmän Seuran ja sen
hoitamien rahastojen varallisuuden hoitoon.
Vuonna 1972 KOP ja Rauma-Repola järjestivät isot osakeannit. Johtokunta päätti osallistua niihin Seuran ja rahastojen omistamilla
osakkeilla täysipainoisesti, minkä johdosta
190

Pamaus otti 135 000 markan (noin 153 000
euroa) pankkilainan. Keväällä 1973 Seuran
tilanteesta kirjoitettiin tulevaa enteillen: Että
toimenpide on ollut oikea, osoittaa Seuran ja sen
hallinnassa olevien rahastojen netto-omaisuuden huomattava kasvu. Kuluva vuosi näyttää
edelleen muodostuvan uusien osakeantien ajanjaksoksi. Miten johtokunta on pystynyt niitä

käyttämään Seuran talouden eduksi, se selviää
vuoden kuluttua.283
Vuonna 1973 johtokunta kiristi toimintamenoja sekä jätti stipendit jakamatta, sillä Seuran
ja rahastojen käytössä olevat varat oli käytettävä lainanhoitoon ja uusiin osakemerkintöihin.
PYP:n osakkeita merkittiin kuitenkin vain sen
verran, mihin oli varaa, ja osakkeiden maksamisessa turvauduttiin PYP:stä otettuun 80 000
markan lainaan. Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto oli ainoa rahasto, joka vuonna
1973 osallistui osakeanteihin. Sille merkittiin
kaikki 400 Kesko Oy:n osaketta, joihin se oli
oikeutettu.
Toimintakertomuksen 1973 mukaan satsaus osakkeisiin kannatti: Taloudellinen asema
on parantunut huomattavasti suoritettujen osakemerkintöjen johdosta osakkeiden arvon noustessa. Jatkuvan voimakkaan inflaation huomioon
ottaen on sijoitustoiminta kuitenkin ollut täysin
perusteltua. Kertomuksessa ennakoitiin myös
tulevaa: Tulokset osakemerkinnöistä ovat Seuran käytettävissä muutaman vuoden kuluttua
markkamme osto-arvon todennäköisesti edelleen
huonontuessa. Näkemys markan arvosta osui
oikeaan, mutta sitäkin enemmän Seuran talouteen vaikutti öljykriisistä syksyllä 1973 käynnistynyt yleismaailmallinen lama, joka käänsi
osakkeiden kurssit laskuun. Kevätkokouksessa
1974 Reino Jokilehto puhui öljykriisistä ja sen
kerrannaisvaikutuksista: Talouselämä joutuu

Kauko Kovasin (1909–1991) on Pamauksen johtokunnan pitkäaikaisin toimihenkilö. Hän aloitti sihteerinä vuonna 1956 ja oli tehtävässä aina vuoteen
1986. Tämän lisäksi hän oli rahastonhoitajana vuodesta 1975 lähtien maaliskuuhun 1991 asti. Työuransa Kovasin aloitti Viipurissa Kipinälaita Oy:ssä
ja jatkoi sitä Rakennus Oy Pyramidin ja sen tytär
yhtiön Lennart Holmberg Oy:n palveluksessa, jossa
ura jatkui talvisodan jälkeen Helsingissä. Vuodesta
1949 lähtien hän oli Teknos-tehtaat Oy:n (sittemmin
Teknos-Winter Oy, nykyisin Teknos Oy) palveluksessa,
kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1975. Kovasin toimi
myös yhtiön hallituksessa vuoteen 1988 asti.
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Pamaus-Seuran hallinnoimien rahastojen pääomat 1970–1980, markkaa:
1970

1975

1980

Pamauksen Liikesivistysrahasto

58 877

162 140

173 779

Pyöreän Tornin Stipendirahasto

99 263

285 754

298 264

Artturi Heleniuksen Stipendirahasto

33 146

101 227

111 870

Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahasto

–

–

95 820

Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto

36 900

87 325

82 293

Karjalan Kerhon Stipendirahasto

15 102

44 726

46 639

William Otsakorven Stipendirahasto

14 554

44 792

44 910

F. Sergejeffin Stipendirahasto

5 877

18 074

19 479

Karjalan Historian Tutkimusrahasto

4 889

11 942

13 135

Juho Lallukan Stipendirahasto

1 068

3 183

3 525

Juho Lallukan Kauppamuseorahasto

3 264

11 942

11 486

163

204

253

273 098

770 791

901 459

Juho Linnamon Stipendirahasto
Yhteensä:

uusien vaikeuksien eteen, jonka voittamiseen on
uhrattava työtä ja usein myöskin kuluja. Jokilehto oli oikeassa, sillä edessä oli kolme vuotta
kestänyt lama.284
Tiukka taloustilanne ja jatkuvat osakeannit aiheuttivat Pamauksen johtokunnalle ongelman, sillä rahaa ei ollut uusmerkintöihin.
KOP:n osakeannissa keväällä 1975 Pamaus ja
sen rahastot merkitsivät osakkeita vain summalla, jonka se oli saanut koottua myymällä
merkintäoikeuksia. Vuoden kuluttua Rauma-Repolan osakeannissa Pamaus ja rahastot
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ottivat vastaan vain ilmaisosakkeet, merkintäoikeudet myytiin. Sen sijaan Enso-Gutzeitin
osakeannissa Liikesivistysrahastolle merkittiin kaikki tarjolla olleet 224 osaketta. Osakkeisiin sijoittaminen ei ollut kovin perusteltua,
sillä laman vuoksi kurssit laskivat ja alamäki
jatkui yhä myös vuonna 1977. Vuoden lopulla
Pamauksen tase oli vain hieman yli 300 000
markkaa. Suomen talous oli kuitenkin kääntymässä, ja vuosi 1978 olikin ensimmäinen
talouskasvun vuosi pitkään aikaan. Pamaus
ja sen rahastot pääsivät nauttimaan kasvusta,

kun osakkeiden verotusarvot kääntyivät neljän vuoden jälkeen nousuun. Huomioitava
seikka lamavuosilta oli, että Pamaus teki joka
vuosi ylijäämää.285
Koska osakkeet osoittautuivat 1970-luvun kuluessa ongelmalliseksi sijoituskohteeksi,
johtokunta mietti varallisuudenhoidon uusiksi. Päätöksiä oli tekemässä joukko kokeneita
pankki- ja yritysjohtajia, jotka seurasivat tarkoin erilaisten sijoitustapojen etuja ja haittoja
sekä talouden kehitystä. Varapuheenjohtajana
toimi vuoteen 1981 asti Suomen Yhdyspankin
(SYP, entinen PYP) johtaja Kalevi Tilli ja vuodesta 1983 lähtien Suomen Pankkiyhdistyksen
toimitusjohtaja Risto Piepponen. Tärkein henkilö oli kuitenkin rahastonhoitaja Kauko Kovasin. Sen lisäksi, että hän oli tarkka Seuran rahan
käytössä, oli hänen mielipiteillään huomattava
vaikutus johtokunnan tekemiin sijoituspäätöksiin. Kovasin oli johtokuntatovereidensa mukaan tärkeässä roolissa, kun Pamauksen taloudenpidolle ja sijoitustoiminnalle haettiin uutta
suuntaa vaikean 1970-luvun jälkeen.
Ratkaisu löytyi obligaatioista, joihin johtokunta ryhtyi yli vuosikymmenen tauon jälkeen
sijoittamaan Seuran ja varsinkin rahastojen varoja. Osakeanteihin osallistuttiin vain, jos oli
varaa. Jo syksyllä 1979 johtokunta päätti ostaa
kahdeksalle rahastolle Suomen valtion yhdeksän prosentin obligaatioita ja vastaperustetulle
Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahastolle

Pankinjohtaja Kalevi Tilli (1918–2006) oli Pamauksen varapuheenjohtajana yhdeksän vuotta. Kun Tilli
jätti johtokunnan vuoden 1981 päätteeksi, huomioitiin toimintakertomuksessa hänen ansionsa kirjoituksella, joka päättyi seuraavasti: Kalevi Tillin toiminnan
pääperiaatteena on ollut aina Seuran etu ja sen
toiminnan tukeminen. Ei varmasti ole liikaa sanottu,
että hänen nimensä tulee merkityksi suurilla kirjaimilla Seuran aikakirjoihin. Tyydytyksellä on merkittävä
muistiin Kalevi Tillin sanat: Minä en tule Pamausta ja
sen kokouksia unohtamaan, vaikka tavallaan rivimieheksi siirrynkin. Kalevi Tilli teki työuransa Postipankin
ja SYP:n palveluksessa. 20 viimeistä työvuotta hän
oli SYP:n johtokunnan jäsen. (Nordean kuva-arkisto/
ELKA)
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Suomen Teollisuuspankin kymmenen prosentin obligaatioita. Keväällä 1981 johtokunta
sijoitti Seuran ja rahastojen varoja jälleen Suomen Teollisuuspankin obligaatioihin, joiden
laina-aika oli kymmenen vuotta.286

Suomen talouden kehitys 1980-luvulla näkyi luonnollisesti Pamauksen ja sen rahastojen tuotoissa. Osakkeiden arvot heiluivat yhä
markkinoiden mukana, mutta obligaatiot ja
joukkovelkakirjalainat toivat vakaata tuottoa.
Joillekin rahastoille tuottoja tuli enemmän
kuin toisille, mistä syystä niillä oli käytössään
pääomia yli oman tarpeen. Johtokunta käytti tilannetta hyväkseen esimerkiksi SYP:n
osakeannissa vuonna 1982. Koska Seuralla ja
kaikilla rahastoilla ei ollut varaa merkitä uusia
osakkeita, lainasi johtokunta rahaa varakkailta
rahastoilta. Lainan koroksi päätettiin kymmenen prosenttia.287
Varallisuuden kasvu oli 1980-luvun alun
vuosina nopeaa. Rahastojen yhteenlaskettu
tase nousi vuonna 1981 hieman yli miljoonan
markan. Kahdessa vuodessa tase oli yli kaksinkertaistunut 2,2 miljoonaan markkaan (noin
0,82 miljoonaa euroa). Myös Seuran tase yli
kaksinkertaistui 865 420 markkaan. Kasvu selittyi osakkeiden ja erityisesti SYP:n osakkeiden arvonnousulla sekä osakeanneissa saaduilla
ilmaisosakkeilla, mutta myös korko- ja osinkotuloilla oli iso vaikutus. Varsinkin KOP:n
ja SYP:n osingot olivat vuodesta toiseen hy194

vällä, noin kymmenen prosentin tasolla suhteessa nimellisarvoon. Johtokunta myös jatkoi
sijoittamista korkeakorkoisiin arvopapereihin,
kuten Kansallisrahoitus Oy:n joukkovelkakirjalainoihin ja Kesko Oy:n debentuureihin, jotka molemmat tuottivat yli 14 prosentin korolla
huomattavasti paremmin kuin pankkitalletukset.288
Vuodesta 1982 lähtien puheenjohtajana toiminut toimitusjohtaja Pehr Sommar otti kevätkokouksessa 21. helmikuuta 1986 puheeksi
Seuran ja rahastojen varallisuuden. Sommar
saattoi todeta tyydytyksellä varallisuuden
kasvun, mutta hän oli myös hyvin huolestunut. Sommar ennusti, että edessä häämöttivät
huonot ajat, jotka johtuisivat Neuvostoliiton
kaupan heikoista näkymistä ja länsiviennin
vaikeuksista. Suurimpana ongelmana hän piti
kuitenkin Suomen kustannustason epäedullista kehitystä kilpailijamaihin verrattuna. Suomessa elettiin pienimuotoista taantumaa, jonka Sommar odotti vielä pahenevan. Hän oli
sekä väärässä että oikeassa. Suomessa oli juuri
käynnistymässä talouden korkeasuhdanne eli
niin sanotut kasinovuodet, joita ruokki pankkitoiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vapautuminen säännöstelystä. Sommarin ennustamat huonot ajat saapuivat lopulta vasta vuonna
1990.289
Johtokunta jatkoi varovaista sijoituslinjaansa läpi 1980-luvun lopun ”kasinovuosien”,

jolloin rahoitusmarkkinoille tuli monenlaisia sijoittajia ja sijoitusinstrumentteja. Edes
osakekurssien hurja nousu ei johtokuntaa
villinnyt, vaan osakkeita hankittiin Seuralle
ja rahastoille ainoastaan osakeanneissa niille
kuulunut määrä.290 Ylimääräiset varat sijoitettiin joukkovelkakirjoihin ja debentuureihin.
Pamauksen ja rahastojen taseet nousivat kasinovuosina mukavasti. Kun vuonna 1985 taseet olivat noin 1,12 ja 3,0 miljoonaa markkaa,
olivat ne kaksi vuotta myöhemmin 1,8 ja 4,8
miljoonaa markkaa. Kesällä 1989 pörssikurssit kääntyivät kuitenkin laskuun. Pamauksen
ja rahastojen varallisuuteen tällä oli iso vaikutus, sillä vuoden 1989 kuluessa taseet laskivat
Seuran osalta 23,4 ja rahastojen osalta 18,8
prosenttia. Vuoden 1989 lopulla taseet olivat
2,0 ja 5,5 miljoonaa markkaa (noin 0,55 ja 1,5
miljoonaa euroa).
Johtokunta ilmeisesti aisti edessä olevan
talouskäänteen, sillä keväällä 1989 Seuran ja
rahastojen varoja sijoitettiin ainoastaan tuotto-obligaatioihin ja joukkovelkakirjoihin. Ainoa poikkeus oli KOP:n osakeanti, jossa osakkeita merkittiin merkintäoikeuksien myynnistä
saaduilla varoilla. Varovainen linja oli jälkikäteen katsottuna viisasta, sillä noin kolme vuotta
(kesä 1989 – kesä 1992) kestäneen kurssilaskun aikana osakkeiden arvosta haihtui valtaosa.
Toinen syy keventää osakepainoa oli jo pari
vuotta tiedossa ollut ja vuoden 1990 alussa voi-

Tuleva teollisuusneuvos Pehr Sommar (1915–2008)
liikematkalla Ruotsiin joskus 1950-luvulla. Pehr Sommar opiskeli Saksassa metallurgiaa ja valmistui vuoriinsinööriksi Weimarissa vuonna 1939. Heti tämän
jälkeen hän aloitti teknisenä johtajana isänsä omistamassa Metallikutomo Oy:ssä, joka erikoistui viirojen
valmistukseen paperiteollisuudelle. Vuonna 1965
Sommarista tuli toimitusjohtaja, missä tehtävässä hän
oli aina vuoteen 1981 asti. Vuonna 1946 Sommar
perusti Tammet Oy:n, joka teki Tammisaaressa hitsattuja raudoitusverkkoja ja muita metalliverkkoja. Vuonna 1981 kaksi yhtiötä fuusioitiin Tammet-yhtymäksi,
ja jo seuraavana vuonna se sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Kansainvälisen vientipalkinnon se sai
vuonna 1985. (Pehr Sommarin kuvakokoelma)
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maan tullut yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, joka
pienensi yleishyödyllisten yhdistysten osinkotuloja.
Kesällä 1989 johtokunta myös asetti taloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli seurata Seuran
ja rahastojen sijoitustoimintaa. Työryhmään

nimettiin Pamauksen uusi puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti Heikki Mälkki, varapuheenjohtaja, varatuomari Risto Piepponen,
taloudenhoitaja, ekonomi Kauko Kovasin sekä
sihteeri, varatuomari Pekka Pinomaa. Yksi syy
työryhmän perustamiseen lienee ollut varautuminen lähitulevaisuudessa tapahtuvaan Kauko
Kovasimen poisjääntiin johtokunnasta.291

Stipendejä ja apurahoja karjalaisille

Vielä 1970-luvun alkupuolella Pamauksen ja
rahastojen taloudellinen asema sääteli pitkälti
sen, jaettiinko toimintavuoden aikana stipendejä. Toinen määräävä tekijä oli se, että stipendejä haluttiin jakaa runsaasti juhlavuosina.
Tammikuussa 1971 järjestetyn 80-vuotisjuhlan yhteydessä jaettiin 15 000 markkaa (noin
20 400 euroa) kaikkiaan 44 opiskelijalle. Seuraavan kerran stipendejä jaettiin vuosina 1974
ja 1976. Jälkimmäisellä kerralla huomattavaa
seikka oli Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahastosta jaettu 9 500 markkaa näyttämöalan
osaajille.292
Pamauksen stipenditoimikuntaan kuuluivat
suurimman osan 1970-lukua lääketieteen ja ki196

rurgian tohtori Lyderik Löfgren, diplomi-insinööri Oskar Kurki-Suonio, toimitusjohtaja
Uuno Kolehmainen ja pankkivirkailija Aarne
Partanen. 1980-luvun alkaessa Löfgrenin paikan otti myyntipäällikkö Matti Holopainen,
Partasen paikan myyntijohtaja Matti Kantola
ja Kolehmaisen paikan maisteri Kosti Lauhio.
Vuonna 1985 stipenditoimikuntaan nimitettiin viidenneksi jäseneksi Ph.D. Juhani Olkku.
Stipenditoimikunnan tehtävänä oli laatia ehdotus jaettavan määrärahan suuruudesta johtokunnalle, joka vahvisti sen. Stipenditoimikunta
myös hoiti yhteydenpidon oppilaitoksiin, vastasi tiedotuksesta sekä teki esityksen stipendien saajista näiden hakemusten ja oppilaitosten
rehtorien hakemuksista antamien lausuntojen
perusteella. 1970-luvun puolivälin jälkeen Pamaus lähetti aika ajoin edustajansa oppilaitoksiin jakamaan stipendit ja onnittelemaan niiden saajia.293
Pamauksen 90-vuotisjuhlien yhteydessä 30.
marraskuuta 1980 myönnettiin Seuran hallinnoimista rahastoista apurahoina yhteensä
90 000 markkaa (noin 44 400 euroa). Juhlavuotta
seurasi jälleen säästeliäämpi vaihe. Vuonna 1982
stipendit jaettiin Kouvolaan suuntautuneen kevätretken yhteydessä. Kahdeksan Kouvolan
Liiketalouden ja Ulkomaankaupan Instituutin opiskelijaa saivat yhteensä 4 000 markkaa.
Myös vuonna 1984 stipendit jaettiin kevätretken yhteydessä. Lappeenrannan kaupallisten ja

Pamaus tuki vuosikymmenen ajan Viipurin pienoismallin rakentamista. (Etelä-Karjalan museo. Seppo Pelkonen)

teknisten oppilaitosten sekä Päällystöopiston
opiskelijat ja Lappeenrannan kaupunginteatterin näyttelijät saivat yhteensä 42 000 markkaa.
Tämän jälkeen stipendejä myönnettiin seuraavan kerran vasta vuonna 1991.294
Pamaus myönsi apurahoja myös muihin
sääntöjen sallimiin tarkoituksiin. Jo vuonna
1950 johtokunta oli antanut Viipurin Lauluveikoille 7 000 markkaa Ruotsin matkaa varten ehdolla, että kuoro käy laulamassa kahdessa kuukausikokouksessa. Tämä oli kuitenkin

poikkeuksellinen tapahtuma. Talvella 1980
Seura kustansi kahden iäkkään Wiipuri-Yhdistyksen jäsenen, Anna Kääriäisen ja Saimi
Lambergin, matkan Karjalan Liiton Lapinmajalle. Viipurin Reipas sai samassa yhteydessä
1 000 markkaa, jonka se käytti uuden palkintokaapin hankintaan.295
Vuonna 1983 Pamaus ryhtyi rahoittamaan
Wiipuri-museon Säätiön Viipurin pienoismallin rakentamishanketta. Pamaus myönsi
tarkoitukseen 5 000 markkaa ja seuraavana
197

Pamauksen 90-vuotisjuhlien yhteydessä jakamat apurahat:
Pamauksen Liikesivistysrahasto:
Helsingin Kauppiaitten
Kauppaoppilaitos
Kouvolan Liiketalouden ja
Ulkomaankaupan Instituutti
Hämeenlinnan Kauppaoppilaitos
Lahden Kauppaoppilaitos
Martta ja Eero Kaksosen
Stipendirahasto:
Kotkan Kauppaoppilaitos
Hämeenlinnan Kauppaoppilaitos
William Otsakorven Stipendirahasto:
Lahden Kauppaoppilaitos
F. Sergejeffin Stipendirahasto:
Lahden Kauppaoppilaitos
A. Heleniuksen Stipendirahasto:
Lappeenrannan Kauppaoppilaitos
Savonlinnan Liiketaloudellinen
Instituutti
Pyöreän Tornin Rahasto:
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7 500
6 000
1 500
2 000

7 500
2 500

5 000
1 000
6 000
4 000

Lappeenrannan Teknillinen
Korkeakoulu
6 000
Teknillinen Korkeakoulu, Otaniemi 6 000
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu 6 000
Lappeenrannan Teknillinen
Oppilaitos
Lahden Teknillinen Oppilaitos
Tekniska Läroverket i Helsingfors
Karjalan Kerhon Stipendirahasto:
Hämeenlinnan Teknillinen Koulu
Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto:

4 000
4 000
4 000

Kuusi henkilöä
Karjalan Historian Tutkimusrahasto:
Torkkelin Säätiö
Juho Lallukan Kauppamuseorahasto:
Wiipuri-museon Säätiö
Pamaus-Seura:
Karjalan Nuoret ry

12 000

2 000

1 000

1 000
1 000

vuonna saman summan. Intendentti Juha Lankinen piti maaliskuun 1983 kuukausikokouksessa hankkeesta esitelmän. Kun pienoismallin
rakentaminen pääsi kunnolla alkuun vuonna
1985, panosti Pamaus siihen omista varoistaan
15 000 markkaa ja lisäksi 5 000 markkaa Pyöreän Tornin Rahastosta. Seura tuki rakentamista vuosittain 10 000 markalla aina 1990-luvun
alkupuolelle asti. Pienoismallin suunnittelija
Lankinen muisteli kesällä 2015, että Pamaus
oli hyvin voimakas rahoittaja. Sitten oli yksityisiä
henkilöitä, kuten radiokuuluttaja Creutz. Hanke
kesti minun osaltani 14 vuotta, mutta rakentaminen 12 vuotta. Pienoismalli valmistui vuonna
1996, ja se on nähtävillä Lappeenrannan Wiipuri-museossa.296

Toinen Viipurin muistoa ylläpitänyt Pamauksen tukema projekti 1980-luvun lopulla
oli Viipurin ja Karjalankannaksen kulttuuripiiri. Se järjesti Helsingin Kalliolassa Viipurin
kaupunginosat-näyttelysarjan, jossa esiteltiin
kaikki Viipurin kaupunginosat audiovisuaalisesti. Projektissa olivat mukana professori ja
arkkitehti Otto-I. Meurman sekä Juha Lankinen ja hänen lähes 1 000 diakuvaansa. Lisäksi noin sata muuta henkilöä kertoi tarinoita
Viipurin eri kaupunginosista. Tilaisuuksissa
kuultiin runsaasti runoutta ja musiikkia, josta vastasivat oopperaohjaaja Yrjö Kostermaan
lisäksi ryhmä laulu- ja näyttämötaiteilijoita, Viipurin Lauluveikot, Wiipurin Soitan-

nollisen kerhon yhtyeet ja Viipurin Työväen
Soittajat. Pamaus tuki kulttuuripiiriä vuosina
1988 ja 1989.297
Pamauksen kevätkokous antoi 1980-luvun
jälkipuolella vuosittain johtokunnalle valtuudet käyttää Seuran ylijäämästä enintään 15 000
tai 20 000 markkaa ja rahastojen ylijäämästä
50 000 markkaa viipurilaisuutta ja karjalaisuutta tukeviin hankkeisiin. Varojen käytössä
tuli kuitenkin noudattaa Seuran ja rahastojen
sääntöjä. Seuran varoista avustettiin myös Viipurista lähtöisin olevia urheiluseuroja. Helsingissä majaansa pitävän Viipurin Urheilijoiden
toimintaa tuettiin 5 000 markalla vuosina 1986
ja 1988. Saman summan sai Kouvolassa toimiva Viipurin Sudet, kun se täytti 75 vuotta
vuonna 1987. Johtokunta myös lähetti Mauno
Savolaisen ja Matti Olkun edustamaan Pamausta Susien juhlaan. Vuosikymmenen vaihteessa Pamaus myönsi vielä Wiipuri-päiville
8 000 markkaa ”jatkuvuuden tukemiseen” ja
10 000 markkaa arkkitehti Otto-I. Meurmanin
100-vuotisrahastoon.298
Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahastoa käytettiin mitä erilaisimpien projektien
rahoittamiseen. Vuonna 1985 rahastosta
myönnettiin 4 000 markkaa Karjalan Liiton
piirissä harjoitettavan näyttämötoiminnan tukemiseen ja 5 000 markkaa Yrjö Kostermaalle
Viipurin teatteritaidetta esittävän valokuvanäyttelyn pystyttämiseksi. Seuraavana vuon199

na Etelä-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto sai
5 000 markkaa 100-vuotishistorian kirjoittamista varten ja vuotta myöhemmin saman
summan toiminnan tukemiseen. Vuonna
1987 Lappeenrannan kaupunginteatterin
henkilökunta sai 5 000 markkaa matka-apurahaa ja Viipurin Lauluveikot 2 000 markkaa
kuoron 90-vuotispäivien johdosta. Kuoron
ensimmäisestä apurahasta oli tällöin kulunut
37 vuotta.299

Uutta verta vanhaan?

Tammikuussa 1985 Pamaus sai Suomen Moskovan
suurlähetystöstä kirjeen, jossa kerrottiin, että Neuvostoliitto antaa luvan siirtää Ristimäen Lepolan
hautausmaalla olevan Juho ja Maria Lallukan hautamuistomerkin Suomeen. Pamaus tarttui asiaan välittömästi ja lähti tukemaan hanketta rahallisesti. Vuosina
1985 ja 1986 Pamaus avusti sitä omista varoistaan
ja rahastoista yhteensä yli 90 000 markalla. Vuoden
1986 toimintakertomuksessa asiasta todetaan: Summalla on saatu Suomen alueelle siirretyksi tunnetun
viipurilaisen ja hänen vaimonsa arvokas muistomerkki niin nykypolvien kuin tulevienkin polvien ihailtavaksi. Pamaus teki vuosittaisen retkensä Lappeenrantaan
poikkeuksellisesti kesän päätteeksi, kun Lallukoiden
hautamuistomerkki paljastettiin 30. elokuuta 1986.
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Pamauksen jäsenkunta muodostui vielä
1970-luvun alkaessa Viipurissa tai muualla
Karjalassa syntyneistä ja sodan aikuisina kokeneista miehistä, joiden keski-ikä oli hieman
alle 60 vuotta. Asiaan kiinnitti ensimmäisen
kerran huomiota toimitusjohtaja Teemu Kunnas, joka johtokunnalle 15. maaliskuuta 1968
lähettämässään kirjeessä totesi, että Pamauksen
tarkoitus on jatkaa, pitää yllä ja jopa kehittää
vanhoja viipurilaisia teollisuus- ja kauppaperinteitä. Hän jatkoi: Nyt tulee vain kysymykseen
onko tähän a) halua ja b) keinoja. Jos a-kohtaan
saadaan myönteinen vastaus, niin b-kohtaan on
kyllä keinot. Lopuksi Kunnas esitti, että Seura
kutsuisi jäseniksi 30–55-vuotiaita miehiä, joiden paidan alla vielä sykkii viipurilaismyönteinen sydän. Kunnas oli tehnyt listan 142 henkilöstä, joita voisi houkutella jäseniksi. Joukossa
oli isiä, poikia, 2–3–4-päisiä veljessarjoja, yrit-

täjiä monenmoisia. Teemu Kunnaksen kirjeen
seurauksena listassa mainittuja henkilöitä kehotettiin kuitenkin vain liittymään Seuraan.
Johtokunta palasi kirjeeseen syksyllä 1969,
mutta se päätti, ettei Seura ryhdy jäsenvärväykseen.300
Jäsenkunnan nuorennusleikkaus jäi vielä
vuosikymmenen vaihteessa aktiivisten vanhempien vastuulle. Eräs tällainen oli johtokunnan varajäsen, toimitusjohtaja Reino Olkku
Kouvolasta, joka helmikuussa 1970 ilmoitti
kaikki kolme poikaansa Pamauksen jäseniksi.
Matin, Pekan ja Juhanin pysymisen jäseninä
hän varmisti maksamalla heti ainaisjäsenmaksun. Matti Olkun mukaan kyse oli verenperinnön siirtämisestä. Se oli hyvä päätös. Juhani Olkku taas muisteli ihmetelleensä, että mikähän
ukkoklubi tämä on? Hänen alkuajan osallistumisensa jäikin semmoisen tarkkailun ja ihmettelyn puolelle. Syyskokouksessa 1977 Juhani Olkku valittiin jo Pamauksen johtokuntaan. Siinä
katsottiin, että olen salonkikelpoinen ja viipurilaista sukua. Ehkä isä sanoi, että pankaa poika
töihin. Olin 33 vuotta. Minä olin nuori ja pidin
varsin visusti sanaisen arkkuni kiinni, kuuntelin
ja opiskelin.301
Toimiko nuorten Olkkujen jäseniksi tulo
sytykkeenä sille, että tammikuussa 1972 johtokunta lopulta päätti aloittaa kampanjan nuoremman viipurilaispolven saamiseksi mukaan
Seuran toimintaan? Tehtävä annettiin talou-

denhoitaja Ohto Uotisen ja johtokunnan jäsenen, kaupunginjohtaja Pentti Pusan vastuulle.
Yritys jäi melko vaisuksi, sillä uusia jäseniä tuli
vuoden aikana vain 12 ja seuraavanakin vuonna 13. Vasta kun Karjalatalo syksyllä 1974 valmistui ja Pamaus siirsi kuukausikokouksensa
sinne, lähti uusien jäsenten määrä nousuun.
Vuonna 1974 liittymisiä kirjattiin 30 ja vuotta myöhemmin 36. Sitten innostus hiipui taas
entiselle tasolle eli noin kymmeneen uuteen jäseneen vuodessa.

Jäsenkunta ei 1970-luvulla kasvanut juuri
lainkaan, sillä tuoni vei joka vuosi useita jäseniä,
minkä lisäksi joku erosi tai erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen johdosta. Vuosikymmenen alkupuolella vuosijäsenmaksu oli helsinkiläisiltä kymmenen markkaa ja muilta seitsemän
markkaa. Ainaisjäsenmaksu oli 150 markkaa.
Maksuja korotettiin ensin vuonna 1975 ja uudestaan vuonna 1977, jolloin ne olivat suurhelsinkiläisiltä 20 markkaa, muilta 15 markkaa ja
ainaisjäseniltä 250 markkaa. Seuraavan kerran
maksuja korotettiin vasta 1990-luvulla.302
Uusi yritys nuoren polven houkuttelemiseksi
mukaan Pamauksen toimintaan käynnistettiin
1980-luvun alussa. Lokakuussa 1981 järjestettiin ”juniorijäsenille” tiedotus- ja keskustelutilaisuus, joka oli avoin myös Seuran ulkopuolisille. Tilaisuudessa keskusteltiin toiminnan
kehittämisestä nimenomaan nuoria silmälläpitäen, minkä myös toivottiin johtavan jäsen201

Pamauksen jäsenkunta vuoden päättyessä 1952–1988:
Vuosi-:

Ainais-:

Kunnia-:

Kunniapuheenjohtajat:

1952:

284

49

2

1

1956:

297

49

1

1

1960:

299

45

-

-

1964:

270

36

-

-

1968:

265

32

3

-

1972:

276

40

3

1

1976:

280

41

1

-

1980:

287

40

-

-

1984:

320

37

-

-

1988:

370

32

-

-

kunnan laajenemiseen nuorempiin ikäryhmiin.
Paikalle saapui kymmenen henkilöä, joista neljä
myös liittyi Pamauksen jäseniksi. Kaikki olivat
Wiipurilaisen Osakunnan aktiivijäseniä. Uusia
ajatuksia toiminnan kehittämiseksi ei kuitenkaan syntynyt. Toimintakertomuksessa oli silti
toiveikas maininta junioritilaisuudesta, jonka
tuloksena odotetaan piristystä Seuran toimintaan
varsinkin Seuraan liittyvien nuorempien jäsenten
lisääntyvän aktiviteetin muodossa. Vuonna 1981
Seuraan liittyi kaiken kaikkiaan 34 uutta jäsentä, mikä oli kolminkertainen määrä edelliseen
vuoteen verrattuna.303

Marraskuussa 1981 johtokunta perusti kerhomestari Ahti Vuorensolan ehdotuksesta ke202

hittämisryhmän miettimään toimenpiteitä ja
ehdotuksia Pamauksen toiminnan piristämiseksi ja jatkuvuuden vahvistamiseksi. Ryhmään
nimettiin Mannerheim-ristin ritari, ekonomi
Vuorensolan lisäksi ekonomi Ohto Uotinen,
varatuomari Jukka Soisalon-Soininen sekä
myyntipäällikkö Matti Olkku, joka toimi kokoonkutsujana. ”Piristämistoimikunta” kokoontui kevään 1982 kuluessa neljä kertaa
Vuorensolan kotona. Maaliskuun kokoukseen
osallistuivat myös Kauko Kovasin ja maisteri
Olli Vainio. Tällöin kehittämisryhmä oli kuitenkin jo todennut, että mitään mullistavaa ja
täysin uutta on todella vaikeaa löytää näinkin aktiivisesti toimivaan yhdistykseen.
Neljännessä kokouksessaan 20. huhtikuuta
kehittämisryhmä laati lopulta ehdotuksensa
tulevaisuuden suuntaviivoiksi. Pamauksen tuli
ryhmän mielestä säilyttää itsenäisyytensä, eli
toimia sekä viipurilaisten että muiden karjalaisten itsenäisenä yhdistyksenä. Tulevaisuuden kannalta oli myös tärkeää, että johtokunta
pitäisi huolta Pamauksen omaisuuden jatkuvasta kasvusta. Ohjelmatoiminnassa taas oli
keskeistä pitää kiinni kuukausikokousten korkeasta tasosta: esitelmien tuli olla laadukkaita
ja esitelmöitsijöiden alojensa huippuja. Lisäksi
syyskokoukseen tulisi järjestää korkeatasoista
isänmaallista ja karjalaista ohjelmaa. Kehittämisryhmä teki myös ehdotuksen Pamaus-mitalista sekä tiedotustoiminnan parantamisesta,

Pamaus on vuosikymmenten aikana julkaissut monta
historiastaan kertovaa teosta. Kauko Kovasin toimitti
Seuran 90-vuotishistorian vuonna 1981.

jota hoitamaan nimettäisiin tiedotussihteeri.
Ajatus omasta Pamaus-kabinetista nostettiin
jälleen esille. Ehkä yllättävin avaus oli kuitenkin toiminta-ajatuksen kehittäminen lisäyksellä joskus kuitenkin päästään takaisin Viipuriin.
Myös kevätretken tekeminen Viipuriin juurien
hakumatkan muodossa nousi esille. Viipuria ei
siis ollut unohdettu.304

Johtokunnan oli tarkoitus käydä läpi kehittämisryhmän laatima muistio elokuun pe-

rinteisessä rapukokouksessa. Tunnelma ei
kuitenkaan ollut paras mahdollinen, sillä puheenjohtaja Reino Jokilehto ja jäsen Pentti Pusa olivat kuolleet edellisen kokouksen
jälkeen. Matti Olkku kyllä esitteli muistion,
mutta keskustelu sen sisällöstä päätettiin siirtää toiseen kertaan. Rapuillallisen jälkeen oli
tärkeämpää pohtia Seuraa koskevia akuutteja
asioita, kuten johtokunnan mahdollista täydentämistä, jotta se säilyttäisi toimintakykynsä.
Puheenjohtajan nuijan kokouksessa otti varapuheenjohtaja Pehr Sommar, joka nyt myös virallisesti valittiin Pamauksen puheenjohtajaksi.
Muita muutoksia ei tehty. Vuosi 1982 oli kaiken kaikkiaan hyvin ikävä, sillä tuoni harvensi
jäsenkunnasta peräti 15 Pamaus-veljeä. Johtokuntaa kohdannut kahden miehen menetys
vaikutti myös siihen, että sihteerinä ja rahastonhoitajana toiminut Kauko Kovasin pyörsi
päätöksensä jättää johtokunta.305
Kehittämisryhmän ehdotukset eivät kuitenkaan hautautuneet täysin johtokunnan muistista. Pamaus-mitalin suunnittelu käynnistettiin elokuussa 1987, ja valmiit mitalit jaettiin
jäsenille Pamauksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1991. Viipurin kevätretki tehtiin
vasta vuonna 1994 eli 11 vuotta suunniteltua
myöhemmin. Seuran varsinaiseen toimintaan
ei kehitysryhmän muistiolla ollut juurikaan
vaikutusta. Kuukausikokoukset jatkuivat omalla painollaan, ja niissä kuultiin esitelmiä, yleen203

sä seitsemän joka vuosi. Esitelmiä seurasi yhteinen päivällinen.

Reino Jokilehto menehtyi varsin dramaattisesti. Hän
osallistui Pamauksen johtokunnan kokoukseen ja
kuukausikokoukseen 16. huhtikuuta 1982. Lähtiessään hän lyyhistyi Karjalatalon ulko-ovelle ja hänet
toimitettiin sairaalaan. Jokilehto ei tullut tajuihinsa, ja
hän kuoli sairaalassa 28. huhtikuuta. (Tuija Karvialan
kuvakokoelma)
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Pamauksen jäsenkunta kasvoi tasaisesti
varsinkin 1980-luvun puolivälin jälkeen. Kasvu johti siihen, että johtokunnan oli pohdittava sääntöjen toisen pykälän merkitystä uusien
jäsenten hyväksymisessä. Elokuussa 1987
johtokunta kiristi ehtoja linjaamalla, että uuden jäsenen oli liityttävä jollain lailla karjalaisuuteen. Ehdokkaan hyväksymistä tai hylkäämistä helpotti se, että johtokunnassa aina
joku tunsi ehdokkaan tai tämän sukutaustan.
Tiukentuneesta linjauksesta huolimatta Pamauksen jäsenkunta ylitti 400 rajan vuonna
1988. Seuraavana vuonna jäseniä oli jo 424,
eli lähes 100 enemmän kuin vuosikymmenen
alussa.306
Pamauksen sääntöihin tehtiin olosuhteiden
pakosta myös jäsenkuntaa rajaava muutos. Entuudestaan säännöissä ei ollut mainintaa pamauslaisten sukupuolesta, vaan jäseniin viitattiin sanalla ”henkilö”. Jäsenkunta oli kuitenkin,
ilmeisesti yhtä poikkeusta lukuun ottamatta,
muodostunut aina miehistä. Keväällä 1989
Pekka Pinomaa esitteli johtokunnalle oikeustieteen kandidaatti Heidi Helkama-Talvelan
jäsensuosituksen. Suosittelijoina olivat johtaja
Eero Helkama ja Pinomaa itse. Uuden tasa-arvolain mukaan yhdistykset eivät voineet estää
toisen sukupuolen pääsyä jäseneksi, jos sitä ei
ollut säännöissä rajattu pois.

1980-luvun esitelmiä:
Toimitusjohtaja Matti Uimonen, 1981
Toimitusjohtaja Risto Piepponen, 1982
Tarkastusneuvos Paavo Klemola, 1983
Kenraali evp. Lauri Sutela, 1983
Insinööri Olavi Vihmanen, 1984
Isännöitsijä Nisse Hagman, 1986
Toimittaja Kaj L. Bremer, 1986
Toimitusjohtaja Kauko Sipponen, 1987
Lainsäädäntöjohtaja Pekka Nurmi, 1987
Toimitusjohtaja Rauno Bister, 1988

Naisjäsenestä käytiin kokouksessa vilkas keskustelu. Matti Olkun mukaan johtokunnassa
oli kaksi selkeästi erilaista mielipidettä. Naisjäseniä vastustanut Kauko Kovasin totesi, ettei
Seuran jäseninä ollut ollut naisia ja että kokouksissakin naisia oli ollut paikalla vain kaksi
kertaa. Pamauksen 70- ja 90-vuotisteokset toimittaneella Kovasimella oli siis hieman puutteellinen tietous Seuran historiasta. Kovasimen
kanssa samoilla linjoilla oli Matti Olkku. Sen

Suomen eläketurva ja sen kustannukset
Julkisen talouden kasvu – yksityisen sektorin
mahdollisuudet
Juttua Valcosta ja muista valtion yrityksistä
Puolustusvoimistamme
Elektroniikan vallankumouksen peruselementit
Viipuri urheilukaupunkina
Vanhat autot ja Viipuri
Muutos vai murros – näkymiä suomalaisesta
yhteiskunnasta 90-luvulla
Presidentin vaalitapa ja valtiosäännön
uudistaminen
Talouselämä ja kotimaisuus – tulevaisuuden
näkymiä

sijaan Heikki Mälkki ja Risto Piepponen arvelivat, että Seuran jäsenyys tulisi ennemmin tai
myöhemmin avata naisille. Piepponen totesi
asiasta vuonna 2015, että ei se hirveän riitaisa
asia ollut. Se oli mielipidekysymys. Sitä ei voinut
perustella puolesta tai vastaan asiallisesti, vaan
muuta kuin sillä tavalla, että tämä on ollut miesten seura. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan
johtokunnan kokoukseen, sillä ensin haluttiin
kysyä jäsenkunnan mielipide.
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Johtokunnan varapuheenjohtaja Nisse Hagman (oikealla), puheenjohtaja Heikki Mälkki ja jäsen Matti Olkku onnittelukäynnillä Seuran kunniapuheenjohtajan, teollisuusneuvos Pehr Sommarin luona tämän täyttäessä 80 vuotta
syyskuussa 1995.

Huhtikuun kuukausikokouksessa naisjäsenestä
järjestettiin äänestys. Suljetuin lipuin käydyn
äänestyksen tulos oli selvä: 44 oli hyväksymistä vastaan ja vain neljä sen puolesta. Puolesta
äänestäneet olivat kaikella todennäköisyy206

dellä Heikki Mälkki, Pekka Pinomaa, Juhani
Olkku ja Matti Mikkola. Tuloksen johdosta
Pekka Pinomaa veti seuraavassa johtokunnan
kokouksessa pois esityksensä Heidi Helkama-Talvelan ottamisesta jäseneksi. Samaisessa

kokouksessa tehtiin päätös sääntöjen uudistamisesta siten, että Pamauksen jäseniksi pääsisivät vain miehet.307

Sääntömuutoksesta äänestettiin ylimääräisestä kokouksessa syyskuussa 1989 suljetuin
lipuin. Puolesta äänesti 44 jäsentä eli 84,6 prosenttia. Vain kahdeksan jäsentä äänesti vastaan.
Toisen kerran asia käsiteltiin syyskokoukses-

sa, jolloin yhtään ääntä ei annettu sääntöjen
muuttamista vastaan. Itse sääntömuutos saatiin
aikaiseksi syksyllä 1991. Tämän jälkeen Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus
ry:n säännöissä mainittiin, että Seuran jäseneksi
voi pyynnöstään päästä jokainen Seuran tarkoituksen ja toimintamuodot hyväksyvä miespuolinen Suomen kansalainen.308
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Pamaus-veljet kunniakäynnillä Metsäkalmistussa Tallinnassa
vuonna 2001.

4

KARJALAISUUS
INNOSTAA JA VELVOITTAA
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Pamauksen johtokunta päätti teettää 100-vuotisjuhlan kunniaksi mitalin. Asiaa hoitavaan työryhmään nimitettiin
elokuussa 1987 Ahti Vuorensola ja Matti Olkku. Mitalin suunnittelijaksi valikoitui kuvanveistäjä Kauko Räsänen,
pitkälti hänen karjalaisen taustansa vuoksi. Suunnittelua varten Pamaus myönsi kaksi apurahaa yhteisarvoltaan
15 000 markkaa. Ensimmäinen versio mitalista valmistui vuoden 1989 alussa ja lopullinen versio saman vuoden
loppupuolella. Mitalin etupuoli kuvaa Knut Possea ruutipatansa äärellä ja kääntöpuoli Viipurin monimuotoista
liike-elämää. Matti Olkku muisteli, että kun mitali valmistui, se jakoi jonkin verran mielipiteitä, koska siinä oli Knut
Posse. Pääosin mitaliin oltiin kuitenkin tyytyväisiä. Mitaleita valmistettiin 600 kappaletta ja ensimmäiset 100 annettiin johtokunnan käyttöön. Mitalit 101 eteenpäin jaettiin jäsenistölle jäsenikäjärjestyksessä. Johtokunta myönsi
mitalin numero yksi Kauko Kovasimelle, numeron kaksi Pehr Sommarille ja numeron kolme Ahti Vuorensolalle.
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Pitkästä aikaa Viipuriin
Historiallinen päivä

Pamaus-Seura vietti 100-vuotisjuhliaan 13.
tammikuuta 1991. Juhlapäivä aloitettiin vakiintuneella tavalla eli vierailulla Hietaniemen
hautausmaalle. Lukuisilla jäsenillä vahvistettu
johtokunta kävi sankarivainajien ja marsalkka
Mannerheimin haudoilla, Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkillä sekä lopuksi Hietaniemeen haudattujen Pamauksen entisten
puheenjohtajien haudoilla. Iltapäivällä oli vuorossa tervehdysten vastaanotto Karjalatalolla.
Onnentoivotuksia tulikin Pamaukselle runsain
mitoin, ja onnittelijoiden puheet olivat lämminhenkisiä ja myönteisiä. Iltajuhlaan Karjalatalossa saapui 163 henkeä, heidän joukossaan
Viipurin entinen asemakaava-arkkitehti, satavuotias professori Otto-I. Meurman. Juhlayleisö pääsi todistamaan Seuran ylvästä historiaa ja
elinvoimaista nykyisyyttä.
Puheenjohtaja Heikki Mälkki toivotti vieraat tervetulleiksi vanhalla neuvolla: Ilos ellää
pittää vaik päivää vähemmä! Avauspuheessaan
Mälkki kävi läpi Pamauksen historiaa sekä selosti Seuran nykyistä toimintaa ja sen roolia
karjalaisen kulttuurityön tukemisessa. Juhlapuhujana oli kansleri Kauko Sipponen, jonka aihe
oli ”Karjala, Kannas ja Viipuri – unelmia ja
realismia”. Puheessaan hän kävi monipuolisesti
läpi Karjalan historiaa, kulttuuria ja ihmisten

luonteenlaatua Viipurin roolia unohtamatta.309
Pamauksen 100-vuotisjuhlaa vietettiin historiallisella hetkellä. Berliinin muuri oli kaatunut syksyllä 1989, minkä seurauksena Euroopan jakanut rautaesirippu oli romahtanut.
Neuvostoliittokin natisi jo liitoksissaan, sillä
öljyn hinnan romahdettua 1980-luvun puolivälissä maan talous oli ajautunut umpikujaan.
Myös maan poliittinen järjestelmä oli murtumassa pääsihteeri Mihail Gorbatšovin aloittamien glasnostin ja perestroikan seurauksena.
Liettua oli julistautunut itsenäiseksi 11. maaliskuuta 1990 – Neuvostoliiton perustuslain mukaisesti – mutta Moskovan keskushallinto oli
vastannut siihen sulkemalla öljy- ja kaasuhanat
sekä rajoittamalla ruokatoimituksia. Tilanne
oli pysynyt muuttumattomana lähes vuoden.
Kun Pamaus juhli Karjalatalossa, hoidettiin
Vilnassa edellisen yön yhteenotossa haavoittuneita. Neuvostoliiton armeija oli aamuyöllä 13.
tammikuuta 1991 hyökännyt Vilnan radio- ja
televisioasemaa puolustaneita siviileitä vastaan.
Yön kuluessa 14 siviiliä oli kuollut ja noin 700
haavoittunut. Tapahtumasta käynnistyi Neuvostoliiton dramaattinen hajoaminen.310

Viipurin paluu

Pamauksen jäsenkunta sai ajankohtaista tietoa Neuvostoliiton tilanteesta jo keväällä 1990,
sillä huhtikuun kuukausikokoukseen saapui
mielenkiintoinen esitelmöitsijä, Viron kansan211

kongressin edustaja Tiit Made, jonka kanssa
Pamauksen sihteeri Pekka Pinomaa oli ystävystynyt vuotta aikaisemmin. Esitelmätilaisuus
pidettiin Katajanokan Kasinolla, ja se oli Tiit
Maden toivomuksesta avoin suurelle yleisölle.
Baltian ja Viron tapahtumat kiinnostivat, sillä
paikalle saapui alun toista sataa ihmistä kuuntelemaan Madea, jonka aihe oli yksinkertaisesti
”Viron ajankohtainen tilanne”. Kun Made antoi ohjeita Karjalan mahdollisen palautuksen
varalle, joku huusi väliin: Emme me sitä tarvitse!
Esitelmän lopuksi oli mahdollisuus yleisökysymyksiin, mutta suomalaiskansalliseen tapaan
niitä ei esitetty.311

Neuvostoliiton hajoaminen herätti Suomessa puheet Karjalan palauttamisesta. Koska Pamaus ei ollut poliittinen yhdistys, se ei ottanut
asiaan virallisesti kantaa. Aihe kyllä kiinnosti,
mutta suuri osa jäsenistä piti sitä mahdottomana toteuttaa. Jotkut sen sijaan toimivat Karjalan palauttamisen puolesta, voimakkaimmin
tavoitteen eteen ponnisteli Heikki Mälkki.
Keskustelu jatkui Seuran piirissä vuosikymmenen lopulle. Vielä vuonna 1999 asiasta pidettiin kaksi esitelmää. Maaliskuussa tohtori
Jukka Seppinen puhui aiheesta ”Minkälainen
strategia Suomen hallituksen tulisi valita pakkoluovutettuun Karjalaan nähden?”, ja huhtikuussa Heikki Mälkki esitteli Karjala-keskustelun sen hetkistä vaihetta. Vielä huhtikuussa
2000 tekniikan tohtori Lauri Kantee esitelmöi
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aiheesta otsikolla ”Suomen presidentit ja Karjalan palauttaminen”.312
Eräät Pamauksen jäsenet halusivat myös
toimia Karjalan ja varsinkin Viipurin puolesta.
Kolme heistä, varatuomari Kalevi Sassi, toimitusjohtaja Kauko Relander ja intendentti Juha
Lankinen, perustivat yhdessä konsuli Peter von
der Pahlenin kanssa vuonna 1990 Pro Monrepos -yhdistyksen, jonka päämääränä oli saattaa
kuntoon tarunhohtoinen Monrepos-puisto.
Von der Pahlen oli Monrepos’n kartanoalueen
omistaneen von Nicolay-suvun jäsen. Kesällä
1990 yhdistys anoi 20 000 markan avustusta
Pamaukselta talkooleirin kustannusten kattamiseksi, mutta johtokunta ei sitä myöntänyt.
Vuotta myöhemmin yhdistys anoi avustusta
uusien kattopeltien hankkimiseksi. Juha Lankisen mukaan Rautaruukki oli jo yhden erän
kattopeltiä lahjoittanut, mutta se oli varastettu.
Vuoden 1991 lopulla Pamauksen johtokunta
myönsi 12 000 markan apurahan yhdistykselle.
Asia ei kuitenkaan ollut läpihuutojuttu, vaan
lahjoituksesta äänestettiin ja kannattajat voittivat äänin 6–3. Pamauksen rahoilla ostettiin
uudet kattopellit, jotka Seuran piirissä elävän
kertomuksen mukaan päätyivät Rautaruukin
lahjoituksen tavoin varkaiden saaliiksi.314
Pamaus otti vahvemmin kantaa Viipurin
puolesta vuonna 1993, jolloin se ryhtyi toimiin
Viipurin linnan saamiseksi UNESCO:n maailmanperintökohteiden listalle. Johtokunta lä-

Karjalaiset rekisteröivät nopeasti Neuvostoliiton kasvavat ongelmat ja alkoivat elätellä toiveita Karjalan palautuksesta. 24. helmikuuta 1990 pidetyssä Viipurilaisjärjestöjen Liiton kokouksessa laadittiin kirjelmä, jossa pyydettiin Karjalan Liittoa ottamaan Karjalan
palautus 50-vuotisjuhlakokouksensa esityslistalle: Liiton olisi tehtävä kaikkensa neuvottelujen
aikaansaamiseksi. Pamauksen johtokunta käsitteli asiaa 29. maaliskuuta 1990 ja yhtyi kirjelmän vaatimukseen neljän muun Karjalan Liiton jäsenyhdistyksen rinnalla. Karjalan Liitto
kuitenkin esti asian käsittelyn eroavan puheenjohtajansa Johannes Virolaisen johdolla. Se
laati huhtikuun 21. päivän kokoukseen oman ponnen, jossa asian todettiin kuuluvan valtiovallan tehtäviin. Äänestyksessä johdon ponsi voitti äänin 138–26. Valtaosa liittokokouksen
osanottajista ei äänestykseen osallistunut. Heikki Mälkin mukaan he äänestivät jaloillaan.
He menivät kahvilaan tai jonnekin.
Tämän jälkeen Karjalan Liittoon ja Johannes Virolaiseen pettynyt Heikki Mälkki aloitti
yhdessä varatuomari Simo Härkösen kanssa pari vuotta kestäneen valmistelun, jonka tuloksena perustettiin Karjalan palautuksen työryhmä 15. tammikuuta 1992. Kyseessä oli
kansalaisvaltuuskunta, joka otti tavoitteekseen Neuvostoliitolle pakkoluovutettujen alueiden
palauttamisen. Helmikuussa työryhmä lähetti asiasta kirjeen presidentti Mauno Koivistolle.
Kirjeen allekirjoitti noin 300 henkilöä, heidän joukossaan Heikki Mälkki sekä Pamauksen varapuheenjohtaja Nisse Hagman, sihteeri Pekka Pinomaa, johtokunnan jäsenet Viljo
Luukka ja Matti Holopainen sekä useita rivijäseniä. Työryhmä myös ehdotti, että Pamaus
ottaisi kantaa palautukseen, pyrkisi laajentamaan keskustelua ja pitäisi poliittiset edustajat
tietoisina asiasta sekä valmistautuisi Karjalan Liiton 25.4.1992 järjestämään Karjala-seminaariin evästäen edustajansa asian tärkeydestä. Pamaus ei kuitenkaan järjestönä ryhtynyt
ajamaan asiaa, vaan jätti sen Karjalan Liiton vastuulle.
Liitto perusti tämän jälkeen työryhmän, joka kansleri Kauko Sipposen johdolla ryhtyi valmistelemaan Karjala-ohjelmaa. Lisäksi se piti asiaa esillä ja järjesti seminaareja. Karjalan
Liitto myös esitti, että valtiovalta harkitsisi virallisten neuvottelujen käynnistämistä. Kesällä
1995 valmistui Sipposen johtaman työryhmän raportti, joka käsitteli palauttamista eri näkökulmista. Kaikkein voimakkaimmin palauttamista ryhtyi tähän aikaan ajamaan Pro Karelia
ry. Suomen valtio ei koskaan neuvotteluja käynnistänyt, vaikka siihen oli Heikki Mälkin
mukaan Venäjällä jopa varauduttu.313
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hetti toukokuussa 1993 ulkoasiainministeriölle
kirjeen koskien Viipurin linnan ja vanhan kaupungin rappeutumista. Pamauksen piirissä tiedostettiin hyvin se, että venäläiset viranomaiset
eivät ”hyvistä yrityksistään huolimatta” olleet
kyenneet estämään rappeutumista. Johtokun-

nan toivomus oli, että suomalaiset ottaisivat
kysymyksen esille diplomaattisissa yhteyksissä Venäjän viranomaisten kanssa. Asia ei kuitenkaan edennyt. Vuotta myöhemmin Pamaus
nosti asian uudelleen ottamalla yhteyttä presidentti Martti Ahtisaareen, joka oli syntyjään

Viipurista. Tämäkään ei auttanut. Asian esittäminen UNESCO:lle oli venäläisten vastuulla, suomalaiset eivät sitä voineet tehdä. Koska
venäläiset eivät asiaa hoitaneet, Viipurin linna
ei edelleenkään ole UNESCO:n maailmaperintökohteiden listalla.315

Ajatus ottaa yhteyttä presidentti Ahtisaareen oli noussut esille Seuran kevätretken aikana. Retki tehtiin 6.–7. toukokuuta 1994
Pamauksen kotikaupunkiin Viipuriin. Monenlaisia tuntemuksia herättäneelle matkalle lähdettiin kahdella linja-autolla, joista toinen oli

Viipurin linna parhaimmillaan kesällä 1939. (Juha Lankisen kokoelma)
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Pamaus on vuoden
1994 jälkeen tehnyt
muutaman vuoden
välein retkiä Viipuriin.
Kuvassa ovat (vas.)
Olavi Pohjalainen,
Nisse Hagman,
Heikki Mälkki, Pentti Pasuri ja Pekka
Pinomaa Viipurissa
Pamaus-Seuran tontin
luona toukokuussa
1999.

”nuorisobussi”. Siihen joutui, jos oli syntynyt
kesäkuun 1923 jälkeen. Nuorisobussin oppaina toimivat kaupungin hyvin tuntevat Heikki
Mälkki, Juha Lankinen ja rehtori Matti Kohvakka. Matkan ensimmäinen päivä vietettiin
kuitenkin Lappeenrannassa ja lähtö Viipuriin
oli seuraavana aamuna.
Ensimmäinen kohde oli Alvar Aallon suunnittelema Viipurin kirjasto, mistä matka jatkui
Viipurin linnaan. Sitten oli vuorossa kiertoajelu. Pyöreässä tornissa nautitun ruokailun
jälkeen käytiin pikaisesti Monrepos-puistossa.
Heikki Mälkki muistelee, että retken aikana oli
hyvä tilaisuus jakaa niitä tietoja, joita Viipurissa
eläneillä oli siellä olosta. Retkellä oli paljon sel-

laisia, jotka eivät ennen olleet siellä käyneetkään.
Mälkille retki oli tunteikas: Ne ihmiset eivät
kiinnostaneet, vaan se katukuva. Se oli kuin olisi
siirtynyt nuoruuden päiviin.
Tietoa nuoremmilleen jakoivat monet
muutkin kuin vain nuorisobussin viralliset oppaat. Risto Piepposen mukaan Kalevi Tilli oli
erittäin hyvä kaupunkiopas, joka tiesi kertoa,
missä talossa kukin oli aikoinaan asunut. Pekka Pinomaa taas muistelee, miten mielellään
retkellä mukana ollut Nisse Hagman oli kertonut Viipurista: Hän muisti Kalevan kisat 1935,
koska oli itse ollut katsomassa. Me käytiin siellä
keskuskentän raunioilla. Matti Olkku muisteli
jälkeenpäin, että ryhmä vanhempia retkeläisiä
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oli kadonnut linja-autoa odotellessa vanhaan
kouluunsa: Sinne ei saanut mennä, mutta he menivät kuitenkin. Kun he tulivat koululta, niin he
olivat kuin 15–16-vuotiaat koulupojat, hirveä
nauru ja elämänilo. Se karjalainen mentaliteetti
tuli sieltä esille.316

Seuraavan kerran Viipuri oli näyttävästi esillä 30. marraskuuta 1995, jolloin tuli kuluneeksi
500 vuotta Viipurin Pamauksesta. Seuralle nimen antanutta tapahtumaa juhlittiin näyttävästi Kalastajatorpalla. Johtokunta oli nimittänyt
juhlatoimikunnan hyvissä ajoin, jo tammikuussa 1994. Toimikunnalla oli isoja suunnitelmia illan varalle: valonheittimillä taivaalle
tehty Andreaan risti ja voimakas pamausefekti
rannikkotykistön avustuksella. Suunnitelmat
kuitenkin haudattiin mahdottomina toteuttaa.
Yksi ”mahdoton” asia kuitenkin toteutui, sillä
Viipurin pamauksen 500-vuotista historiaa
juhlittiin avec-tilaisuutena. Edellinen kerta,
jolloin naisväki oli ollut mukana Pamauksen
juhlassa, oli vuonna 1924. Pamausjuhlan vuoksi
tehtiin toinenkin poikkeus perinteeseen: syyskokous pidettiin jo 24. marraskuuta.
Pamausjuhla alkoi Yleisradion toimittajien tekemällä äänitehosteella, jossa oli Heikki
Mälkin mukaan ensin laukkaavia ratsun ääniä
ja koirien haukuntaa, sitten kilisivät aseet ja lopulta jysähti. Siitä se juhla alkoi. Puheenjohtaja itse piti tervehdyspuheen, ja juhlapuheesta
vastasi vuorineuvos Yrjö Pessi. Illan mittaan
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kuultiin runsaasti yksin- ja yhteislaulua, ja musiikkia oli johtamassa Viipurin oma Ossi Runne. Huumoripuolesta vastasi Kurkijoen Sorjonkylän poika, taiteilija Reino Markkula, jolta
tuli taukoamatta nasevia kaskuja. Juhla jatkui
yöhön Karelia Puhallinorkesterin tahdittamana tanssin merkeissä. Juhlaan osallistui yli 400
henkilöä. Mukana joukossa oli eduskunnan
puhemies Riitta Uosukainen sekä historian hämäristä saapunut valtaneuvos Knut Posse, tai
ainakin Posseksi pukeutunut Risto Piepponen,
joka Viipurin porvarit tarkastettuaan lähti viettämään Wiipurilaisen Osakunnan Pamausjuhlaa.317
Viipuri oli läsnä myös kuukausikokouksissa, joissa pidettiin vähintään yksi kaupunkia tai
laajemmin Karjalaa käsittelevä esitelmä vuodessa. Esitelmät tutkivat kaupunkia useista eri
näkökulmista, ja puhujina oli kunnostautuneita Viipuri-tuntijoita. Yksi heistä oli intendentti
Juha Lankinen, joka esitelmöi arkkitehtuurista.
Jo 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa hän esitelmöi Alvar Aallon Viipurin kirjastotalosta.
1990-luvun lopulla hän perehdytti kuulijoitaan
rakennuksiin, joita ei ehditty rakentaa otsikolla
”Muutama toteutumaton unelma”. Lankinen
muisteli kesäkuussa 2015 haikeana kyseisiä
hankkeita: Ne olivat unelmia, joita ei ehditty rakentaa, kuten Tennispalatsi. Konserttitalosta oli
pienoismallikin. Ne olivat isoja rakennushankkeita.318

Viipuria ja Karjalaa käsitteleviä esitelmiä vuosina 1990–2009:
Suurlähettiläs Klaus Castrén, 1990 Karjalan Ratsuväkirykmentti Viipurissa 1918–1920
Filosofian lisensiaatti
Pekka Sarvas, 1991
Rahalöytöjä Viipurista
Professori Hannes Sihvo, 1993
Viipurin linnan perustaminen
Tohtori C. J. Gardberg, 1996
Viipuri – kivestä rakennettu kaupunki
Toimittaja Antti O. Arponen, 1996 Viipurilaisten urheiluseurojen merkitys sotien jälkeen
KTL Riitta Kosonen, 1997
Venäjän Viipurin talousalue
Arkkitehti Petri Neuvonen, 2001
Viipurin vanhan kaupungin historia ja arkkitehtuuri
Päätoimittaja Kaj L. Bremer, 2004
Autoilusta ja autokaupasta Viipurissa
Professori Reijo Pajamo, 2008
Hovioikeudenneuvos
Mikael Krogerus, 2009

Viipuri musiikkikaupunkina
Viipurin hovioikeuden historiasta ja Itä-Suomen
hovioikeuden nykypäivästä

Viipuri ja Karjala elivät myös jäsenten luonteenpiirteissä ja yhteishengessä, jotka tulivat
esille aina, kun Karjalatalolle kokoonnuttiin.
Juhani Olkun mukaan Viipuri oli Pamaus-veljien kokoontuessa aina läsnä: Se on karjalaisten
yhteisö, Viipuri-lähtöinen yhteisö. Sinne kaverit
tulivat tapaamaan toisiaan. Risto Piepposen

mielestä tilaisuuksissa tärkeää oli ennen kaikkea
tämä muiden kanssa yhdessä olo ja haastaminen.
Matti Olkku kertoi asiasta hieman runollisemmin: Se punamusta veri ja ajatus vetävät aina
takaisin. Sitten on se määrätynlainen karjalainen
yhteishenki. Vaikka se joukko on arvovaltainen, se
on sellainen oma.319
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”Hyvin menee, mutta menköön”
Esitelmien fokus laajenee

Kuukausikokoukset ovat olleet vuosikymmenten ajan tärkein Pamauksen jäseniä vakituisesti
kokoava tapahtuma Seuran vuodenkierrossa.
Niiden pitopaikaksi vakiintui 1970-luvulla
Karjalatalo Helsingin Käpylässä. Koska jäsenkunnan kasvun seurauksena kokouksiin löysi
tiensä entistä suurempi joukko Pamaus-veljiä,
oli Karjalatalossa muutettava pariin otteeseen
isompaan saliin. Alun perin kuukausikokoukset pidettiin joko Laatokka-salissa tai Sortavala-salissa, mutta 1980-luvun lopulla oli
siirryttävä yläsaliin. Kun 1990-luvulla kokousosanottajien määrä kasvoi lähelle sataa, kävi
yläsalikin jo ahtaaksi. 2000-luvun puolella jäseniä alkoi saapua paikalle järjestään yli sata, ja
tilaisuus siirrettiin juhlasaliin vuonna 2004.
Kuukausikokouksiin tuli 1990-luvun puolivälissä myös uusia ohjelmanumeroita, kuten
uusien jäsenten esittäytymiset. Vuonna 1997
ryhdyttiin pitämään lyhyitä tietoiskuja, joiden
ajatuksena oli Heikki Mälkin mukaan se, että
jäsenten täytyi saada tietoa Seuraa koskevista
asioista. Siksi tietoiskun antajana oli aina joku jäsen. Tietoisku liittyi joko hänen omaan alaansa tai
Seuran toimintaan. Lokakuussa 1997 taloudenhoitaja Risto Piepponen piti tietoiskun Seuran
rahastoista, jolloin hän kertoi normaalia tilinpäätöstä tarkemmin niiden tilanteesta ja siitä,
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mihin tarkoituksiin rahastoja oli perustettu ja
miten niiden rahoja oli sijoitettu. Tietoiskujen
aiheet eivät saaneet liittyä varsinaiseen esitelmään, jotta ne eivät olisi vieneet siltä liikaa
huomiota.320
1990-luvun kuukausikokouksissa kuultiin
entiseen tapaan liike-elämää, yhteiskuntaa,
historiaa, sotia ja Viipuria käsitteleviä esitelmiä, joita pitivät alojen parhaimmistoon kuuluvat asiantuntijat. Tammikuussa 1990 puhujana oli Kemiran pääjohtaja, vuorineuvos Yrjö
Pessi, joka puhui aiheesta ”Valtionyhtiöiden
kansainvälistyminen”. Uuden ulottuvuuden
esitelmiin antoi Neuvostoliiton romahdus. Ei
niinkään romahduksen itsensä takia, vaan siksi
että se muutti ympäröivää maailmaa ja vaikutti
ratkaisevasti Suomen 1990-luvun alun laman
syntyyn. Laman aiheuttajia oli tietysti muitakin, kuten kalliin markan vuoksi kilpailukykynsä menettäneen teollisuuden ahdinko ja
Suomen Pankin ylläpitämä korkea korkokanta.
Vuonna 1991 talous ajautui syöksykierteeseen,
ja bruttokansantuote laski 7,1 prosenttia.
Laman vaikutuksia sekä talouden ja yritysten tilannetta pohdittiin useissa esitelmissä.
Syyskuussa 1991 pörssi- ja osakeasioihin perehtynyt tohtori Erkki Sinkko kertoi jäsenille
ajankohtaisesta pörssitilanteesta. Tammikuussa 1992 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
(ETLA) ennustepäällikkö Tarmo Valkonen
esitti näkemyksiään talouden kehityksestä, ja

Huhtikuussa 1992 tapahtui jotain poikkeuksellista, sillä kuukausikokouksen esitelmän piti Karjalan Liiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Riitta Uosukainen ”ajankohtaisista kysymyksistä”. Tämä oli ensimmäinen naisen
pitämä esitelmä sitten vuoden 1933, jolloin kirjailija Lempi Jääskeläinen oli esitelmöinyt kauppiaselämästä vanhassa Viipurissa. Riitta Uosukainen sai palkinnoksi Pamaus-mitalin numero neljä. Kuva on vuodelta 2011, jolloin
Uosukainen oli toisen kerran puhumassa kuukausikokouksessa, nyt aiheesta ”Karjalaisuudessa ilo on hyveenä”.
(Pentti Paalu)

kuukautta myöhemmin metsäpäällikkö Voitto Pölkki puhui Suomen metsäteollisuuden
kehitysnäkymistä. Lokakuussa 1993 kuultiin
kenties painavin lamaa koskettanut esitelmä,
kun ylijohtaja Pekka Nurmi puhui aiheesta
”Yritysten ja yksityisten velkajärjestelyt käytännön kokemusten valossa”. Valtava joukko
suomalaisia yrityksiä oli velkaantunut laman ja

ennen kaikkea valuuttalainojen vuoksi. Moni
yrittäjä joutui konkurssin vuoksi suoranaiseen
velkavankeuteen. Useat palkansaajat kokivat
saman kohtalon jouduttuaan kahden asunnon
loukkuun.321

Neuvostoliiton romahdus kasvatti myös
kiinnostusta Venäjää kohtaan. Aihetta käsiteltiin mitä erilaisimmista näkökulmista. Yksi
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sellainen oli pakolaispolitiikka. Suomessa kannettiin suurta huolta itärajan takaa tulevasta
pakolaisten aallosta. Aiheesta kävi puhumassa
Ulkomaalaiskeskuksen ylijohtaja Risto Veijalainen, jonka otsikko oli ”Ulkomaalaispolitiikka erityisesti lähialueita silmällä pitäen”. Pa-

kolaisaaltoa ei Suomeen kuitenkaan koskaan
tullut, maahan saapui vain suuri ryhmä inkeriläisiä paluumuuttajia.
Toinen huoli liittyi Suomen puolustukseen.
Perinteisesti marraskuun syyskokouksen puhujaksi oli tapana kutsua puolustusvoimain korkea edustaja, mikä kertoo paljon Seurassa vallitsevasta isänmaallisesta hengestä. 1990-luvun
alussa pamauslaisia kiinnosti erityisesti Neuvostoliiton romahduksen vaikutus Suomen
sotilaspoliittiseen asemaan, mistä jo marraskuussa 1991 kävi puhumassa eversti Kari Kokkonen. Vuotta myöhemmin tilannepäivityksen
antoi kenraalimajuri Jussi Hautamäki, jonka
aihe oli ytimekkäästi ”Puolustuksemme ajankohtaisia näkymiä”. Vuonna 1993 asiaa käsitteli merivoimien näkökulmasta kontra-amiraali
Sakari Visa, kun hän puhui Itämeren sotilaspoliittisesta tilanteesta ja Suomen meripuolustuksesta.322

Venäjän tilanne huolestutti myös siksi, että
sekasortoisessa tilassa ollut valtio oli ongelmallinen naapuri sen johdon ja virkakoneiston arvaamattomuuden vuoksi. Tästä näkökulmasta
aihetta lähestyi toimitusjohtaja Pentti Sääks
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järvi esitelmässään ”Miten Venäjä aikoo selvitä
syvästä moraalisesta kriisistään?” syksyllä 1995.
Heikki Mälkki muisteli jälkeenpäin, että tilaisuudessa paukuteltiin oikein näitä totuuksia.
Siinä oli tämä romahduksen aiheuttama masennus yhtenä tekijänä, alkoholismin leviäminen ja
kansallisomaisuuden myynti oligarkeille. Sääksjärvi oli vilkas ja helposti innostuva karjalaispoika. Kolmen vuoden kuluttua Pentti Sääksjärvi
puhui samasta asiasta otsikolla ”Voiko Venäjä
selviytyä taloudellisesta, poliittisesta ja moraalisesta kriisistään?” Venäjää käsittelivät myös
Suomen johtavat alan tutkijat, kuten tohtori
Ilmari Susiluoto, joka puhui talvella 1998 aiheesta ”Venäjän kehitys ja Karjala”, sekä professori Tauno Tiusanen syksyn 2001 esitelmässään ”Venäjän talous Putinin kaudella”. Yli
kymmenen vuoden pituisen Venäjä-aiheiden
putken päätti maisteri Martti Valkonen, joka
keväällä 2002 puhui Venäjän väestökriisistä.323

Neuvostoliiton katoaminen kartalta vapautti myös suomalaisten kielenkannat Kekkosen ja
Koiviston ajan suomettuneisuudesta. Entisajan
kipeitä asioita voitiin nyt käsitellä entistä avoimemmin. Yksi aiemmin vaiettu aihe oli jatkosodassa taistelleiden vapaaehtoisten virolaisten
kohtalo. Marraskuussa 1995 tekniikan tohtori Lauri Kantee piti aiheesta esitelmän, jonka
Heikki Mälkki muistaa hyvin. Se oli järkyttävä
juttu. Kantee oli itse vartiomiehenä, kun entisiä
aseveljiä palautettiin. Kaikki tiesivät, mikä hei-

dän kohtalonsa Neuvostoliitossa oli. Heitä autettiin karkuun. Kantee oli hyvin järkyttynyt. Tasan
seitsemän vuotta myöhemmin esitelmöitsijäksi
saapui Sotaveteraaniliiton Viron yhdistyksen
varapuheenjohtaja, JR 200:n vänrikki Villem
Ahas, joka kertoi virolaisten kohtalosta. Hänen
aiheensa oli ”Miksi virolaiset tulivat Suomeen
ja mitä he tekivät kotiuttamisen 19.8.1944 jälkeen”.324

Virolaisia vieraita saatiin myös vuonna 2003.
Ylimääräisessä kokouksessa 16. toukokuuta oli

arvovaltainen vieras, Viron vuosien 1992–2001
presidentti Lennart Meri. Karjalatalon juhlasaliin tuli yli 150 Seuran jäsentä kuuntelemaan
Meren esitelmää Viron ja Suomen suhteista,
eikä yleisö joutunut kuulemaansa pettymään.
Esitelmän jälkeen käydyssä keskustelussa saatiin vastaukset moniin jäsenten mieliä askarruttaneisiin kysymyksiin. Tilaisuuden lopuksi
puheenjohtaja Pentti Pasuri kiitti poikkeuksellisen ja onnistuneen vierailun aikaansaanutta
sihteeri Pekka Pinomaata, jonka mukaan Me-

Pamauksen kuukausikokoukset ovat 2000-luvulla vetäneet koko ajan hyvin väkeä. (Pentti Paalu)
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ren saaminen Pamauksen esitelmöitsijäksi oli
pitkä prosessi.325

Suomen liityttyä Euroopan Unionin (EU)
jäseneksi vuonna 1995 unioniin liittyvät asiat
olivat usein Pamaus-veljien käsittelyssä. Heikki Mälkin mielestä asiasta piti puhua, koska
siitä oli jatkuvasti erimielisyyttä. Syyskuussa
1996 eurokansanedustaja Kyösti Toivonen puhui parlamentin roolista Euroopan Unionissa
ja marraskuussa 1997 majuri Janne Piiroinen
rajavartiolaitoksen tehtävistä EU:n ulkorajalla.
Seuraavana vuonna tietoiskun aiheesta ”EU:n
pohjoisen politiikka” piti Heikki Mälkki. Toimituspäällikkö Seppo Määttäsen tietoiskun
otsikkona taas oli ”Euroopan rahaliiton valmistelu ja siitä tiedottaminen”. Suomi oli liittymässä Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU).
Vuonna 1999 tarkasteltiin jo EMU:sta aiheutuvia seuraamuksia. Hypoteekkiyhdistyksen
toimitusjohtaja, Seuran varapuheenjohtaja Risto Piepponen puhui asuntomarkkinoista euromaailmassa ja Euroopan keskuspankin seteliosaston päällikkö Antti Heinonen eurosetelien
liikkeellelaskusta. Suomen EU-puheenjohtajakaudella vuonna 1999 Seuran taloudenhoitaja,
oikeustieteen tohtori Pekka Timonen piti tietoiskun asiasta.326
2000-luvun puolella ympäröivä maailma ei
ole tarjonnut kuukausikokousten aiheiksi yhtä
dramaattisia asioita. Listalla ovat säilyneet Viipuri, Venäjä, liike-elämä ja yritykset, työmark222

kinat, suomalainen kansantalous ja yhteiskunta
sekä historia ja maanpuolustus. Kaksi aihepiiriä ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan:
uskonto ja puoluepolitiikka. Vuonna 2007 puheenjohtajana aloittanut Pekka Pinomaa kertoo, että esitelmöitsijät ovat yleensä löytyneet
suhteilla: Yleensä se lähti niin, että joku sanoi
että minä tunnen sen ja sen, ja se voisi tulla puhumaan siitä ja siitä. Minun mielestäni on ollut
kunnia-asia pystyä esittämään jäsenille yleisesti
tunnettuja henkilöitä, jotka ovat hyviä esiintymään ja joilla on jotain sanottavaa.327

Pamaus katsoo esitelmäperinteen alkamisajankohdaksi vuoden 1905. Helmikuun
varsinaisessa kokouksessa 1905 Seuran sihteeri
Aleksanteri Isaksson esitti toivomuksen, että
yleiskokouksissa käsiteltäisiin teollisuutta ja liikettä koskevia ja muita yleisempää laatua olevia
asioita myös esitelmien muodossa. Merkkipäivän kunniaksi Pamaus järjesti 15. huhtikuuta
2005 esitelmien 100-vuotisjuhlatilaisuuden,
jossa puhujana oli pääministeri Matti Vanhanen. Hänen aiheensa oli ”Juurien merkitys suomalaiselle”, mikä sopi mainiosti juuristaan tiukasti kiinni pitävälle Pamauksen jäsenkunnalle.
Tämän myös Vanhanen toi esille korostaessaan,
että Viipuri ja karjalaisuus ovat niitä juuria, joihin Pamauksen on keskityttävä. Jälleen kerran
tilaisuuteen saivat osallistua myös puolisot.328
Kuukausikokoukset korkeatasoisine esitelmineen ovat vetäneet 2000-luvulla koko ajan

Pamauksen kuukausikokouksissa 2000-luvulla pidettyjä esitelmiä:
Tekniikan tohtori Raimo Vuolio, 2000
Miten Pamaus tehdään?
Professori Arto Karila, 2001
Missä ATK:ssa mennään?
Filosofian tohtori Jyrki Paaskoski, 2002
Saimaan kanavan historia
Poliisikomentaja Jukka Riikonen, 2003
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö
Venäjän ja Viron kanssa
Valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää, 2004 Nato: turvallisuuspoliittiset näkökohdat ja
sotilaalliset vaatimukset
Kenraalimajuri Sami Sihvo, 2005
Viipurin pamauksesta jatkosotaan
Varatuomari Matti Aura, 2006
Mullistaako Vuosaaren satama satamamarkkinat Suomessa?
Ylijohtaja Pekka Timonen, 2008
Valtion omistajapolitiikka
Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila, 2009
Millenium palkinto – tutkimus- ja kehitystoiminta Suomessa
Professori Tauno Tiusanen, 2009
Venäjän taloudelliset näkymät

enemmän väkeä paikalle. Esimerkiksi vuonna
2005 esitelmöitsijöinä olivat Kansainvälisen
Punaisen Ristin pääsihteeri Markku Niskala,
SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo, UPM-Kymmenen hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio,

pääministeri Matti Vanhanen, SanomaWSOY:n
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo
ja kenraalimajuri Sami Sihvo. Kiinnostuksen
vahvistaa muiden muassa Risto Piepponen: Se
vetää ihmisiä, kun on ajankohtainen kysymys ja
esitelmöitsijät ovat paremmasta päästä. Ei sille

voi mitään. Esitelmät ovat hyvin tehtyjä ja mielenkiintoisia ajatuksia sisältäviä. Sitten siellä on
hyvin vilkasta keskustelua. Sitten se lopetetaan,
että päästään syömään. Kuukausikokouksen
päättävä ruokailu on tärkeä osa tilaisuutta.
Heikki Mälkin mukaan keskustelu illan teemasta jatkuu luontevasti ruokapöydässä: Kun
asioita tunteva ihminen istuu viereen, niin on
siellä mukava istua aterialla esitelmän jälkeenkin. Ruokailulla Pamaus haluaa osaltaan tukea
Karjalatalon ravintolaa.329
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Retkitoiminta uudistuu

Pamaus teki 1990-luvun alussa retkensä vanhan
kaavan mukaan yksipäiväisinä. Vuonna 1990
käytiin Porvoossa Nesteen öljyjalostamolla.
Sitten oli vuorossa kulttuuriretki Tampereelle,
missä tutustuttiin Tampere-taloon, Tampereen
Työväen Teatteriin, Tampereen kirjastoon sekä
Vehoniemen Automuseoon. Vuonna 1992 olivat
vuorossa Heinola ja Vierumäen Urheiluopisto.
Tämän jälkeen kevätretket muuttuivat täydellisesti: ne pitenivät kaksipäiväisiksi, ja kohde
saattoi sijaita myös Suomen lähialueilla.330
Ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolelle
suuntautunut lähialueretki tehtiin Viroon toukokuussa 1993. Retkelle osallistui 75 henkeä.
Pääkohde oli Tallinna, missä käytiin Sakun
olutpanimolla ja oopperassa kuuntelemassa
Mozartin Taikahuilu. Toisena päivänä vierailtiin Paldiskissa, joka oli entinen Neuvostoliiton sukellusvenetukikohta ja suljettu kaupunki.
Retkeläiset yöpyivät Lõhusalossa, entisen Neuvostoliiton nomenklatuuran hotellissa. Risto
Piepponen muistelee matkan olleen enemmän
sellaista olojen alkeellisuuden ja yksinkertaisuuden
hämmästelyä kuin muuta. Iloittiin varmaan myös
siitä, että Viro oli itsenäinen.331
Vuoden 1994 Viipurin retkeä seurasi ”tasapuolisuuden nimissä”, kuten johtokunnan
pöytäkirjamerkintä asian ilmaisi, Ahvenanmaa. Kaksipäiväisen retken kohteina olivat
merenkulkuopisto, Ahvenanmaan hallinto224

Pamaus teki vuonna 1997 monipuolisen kevätretken.
Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli Imatran Voiman
ydinvoimala Loviisassa, Kotkan satama ja Haminan
reserviupseerikoulu. Toinen päivä kului Viipurissa ja
sen ympäristössä taistelupaikkoja tutkien. Oppaana
oli eversti Matti Koskimaa. Kuvassa käydään läpi
Puna-armeijan suurhyökkäystä Talissa kesäkuussa
1944. Sitten vuorossa oli seppeleen lasku Ihantalassa, minkä jälkeen nautittiin kenttälounas.

rakennus sekä Kastelholman linna ja Bomarsundin linnoitus. Vuonna 1996 Pamaus teki
laajan Etelä-Karjalan kiertueen, jonka yhteydessä Pamaus-veljien kunniaksi avattiin jopa
Imatrankoski. Seuraavana vuonna oli vuorossa
retki Viipuriin, Loviisan, Kotkan ja Haminan
kautta. Vasta vuonna 1998 Pamaus teki jälleen
vanhan tyylisen yhden päivän retken, nyt Suo-

menlinnaan. Kohteen läheisyyden ja helppouden johdosta retkelle osallistui 91 jäsentä. Tämän jälkeen oli jälleen vuorossa kaksi- ja jopa
kolmipäiväisiä retkiä.332

Ulkomaanretkien ohjelmat sisälsivät usein sotiin liittyviä vierailuja ja esitelmiä. Vuoden 2001
Tallinnan retkellä vierailtiin Suomen-poikien
muistomerkillä Metsäkalmistussa. Tilaisuudessa esiintyi Suomen-poikien 25-henkinen kuoro professori Uno Järvelan johdolla, ja Pamaus
lahjoitti Suomen-pojille 15 000 Viron kruunua
(noin 1 200 euroa) toiminnan tukemiseen. Tapaaminen Suomen-poikien kanssa oli veljellinen
ja mieleenpainuva. Vuoden 2007 kolmen päivän
Pietarin retki sisälsi tutustumisen Tienhaaran
taistelujen kulkuun Kannaksen autenttisessa
ympäristössä sekä käynnit Kuuterselässä ja Raivolassa. Pietarissa tutustuttiin kaupungin sotahistoriallisiin kohteisiin sekä kuljettiin Mannerheimin jalanjäljissä. Paluumatkalla Suomeen
tutustuttiin vielä Kronstadtiin, Sormenkärki-tukikohtaan ja Vammelsuun asemiin.333
Aina retki ei onnistunut suunnitelmien mukaan. Vuonna 2003 Pamauksen oli tarkoitus
mennä Latviaan. Riian matka oli myyty hyvissä ajoin loppuun. Pietarin satamassa tapahtuneen laivarikon vuoksi Riika kuitenkin vaihtui
Tukholmaan. Tämä ei pamauslaisia harmittanut, sillä retki länsinaapuriin oli onnistunut.
Päivän aikana vierailtiin sotamuseossa ja Suomen Tukholman suurlähetystössä, jossa suur-

Kevätretkellä 2002 käytiin Lahden seudulla. Päivän
aikana käytiin Levypyörä Oy:n vieraana, missä yrityksen lipputankoon nostettiin Pamauksen uusi upea viiri.

lähettiläs Pertti Torstila piti esitelmän uudesta
lähetystörakennuksesta. Kiitokseksi hyvästä
esitelmästä Torstila hyväksyttiin pian Pamauksen jäseneksi. Riikaan päästiin lopulta vuonna
2005, tosin bussikyydillä Tallinnan kautta.
2000-luvulla Pamaus on kartoittanut varsin
hyvin pohjoisen Itämeren tärkeitä kaupunkeja
Torniosta Pietariin. Retkiä on tehty pääasiassa
linja-autolla tai laivalla, mutta myös juna on ollut käytössä. Vuonna 2004 tehty Tornion retki
toteutettiin yksityiskäytössä olleilla makuu- ja
kokousvaunuilla.334
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Pamaus-Seuran kevätretket 1999–2010:
1999: Kouvola, Lemi, Lappeenranta
ja Viipuri
2000: Salo, Turku, Uusikaupunki ja
Forssa
2001: Viipurin, Pietarin ja Inkerinmaan
kautta Viroon, Võsu ja Tallinna
2002: Lahti, Nastola ja Hollola
2003: Tukholma
2004: Tornio
2005: Riika
2006: Lahti, Tampere ja Hämeenlinna
2007: Pietari
2008: Porvoo, Koria, Lemi, Lappeenranta, Miehikkälä ja Salpalinja
2009: Tartto
2010: Viipuri

Kevätretkille on aina ollut halukkaita lähtijöitä, sillä tunnelma niillä on ollut veljellinen
ja retket poikkeuksetta onnistuneita. Onnistumisen takuumies oli pitkään jäsensihteeri Uljas
Tuovinen, joka yleensä vastasi niiden järjestelyistä. Kaikkien hyvin tuntemalle Ulille moni
jakaa kiitosta, kuten 33 vuotta johtokunnassa
istunut Juhani Olkku: Uli oli semmoinen, että
hän touhusi matkojen järjestäjänä. Uli oli kan226

tava voima, eikä pitänyt itsestään melua. Hän
toimi ja teki. Vaikka hän järjesteli Viipurin matkat, hän sanoi, ettei lähde ryssän Viipuriin. Hän
oli viipurilainen syntyjään. Onnistuneiden retkien takaa löytyi myös hyvä yhteishenki ja sopiva ajankohta. Heikki Mälkin mielestä myös
ajoitus on tärkeä: Toukokuu on mukavaa aikaa
lähteä irrottautumaan talven jäljiltä. Pamauksen toimintakalenteria ajatellen se oli sopiva kevätkauden päätös. Mutta kyllä se yhdessä olo oli
retkillä tärkeintä, että tutustuttiin toisiinsa. Siellä
oli mukavia kontakteja.335

Lamasta finanssikriisiin

Pamauksen ja sen rahastojen varallisuuden
hoito on yksi johtokunnan tärkeimmistä tehtävistä. 1980-luvun lopulle tultaessa johtokunta
saattoi katsoa tyytyväisenä varallisuusarvojen
nousua, mutta kesällä 1989 pörssikurssit kääntyivät taantumaa enteillen laskuun. Vuonna
1990 talouskasvu pysähtyi, ja pörssin alamäki
kiihtyi. Pörssikurssien lasku ei kuitenkaan saanut johtokuntaa myymään osakkeita tai muita arvopapereita, päinvastoin. Jo vuonna 1990
tehtiin päätös, että osakkeet ja muut arvopaperit pidetään, koska niistä saadaan osinkoja ja
korkoja. Pörssikurssien lasku vaikutti melkoisesti Pamauksen ja sen hallinnoimien rahastojen taseisiin. Kesän 1989 huipusta vuoden 1993
loppuun mennessä Seuran tase oli laskenut
noin 40 prosenttia ja rahastojen tase yhteen-

sä hieman vajaat 40 prosenttia. Seuran tase oli
vuoden 1993 lopulla 1,59 miljoonaa markkaa
ja rahastojen yhteensä 4,18 miljoonaa markkaa.
Dramaattisempi vaikutus lamalla oli osinkoihin, jotka laskivat vielä jyrkemmin. Kun Pamaus vuonna 1990 sai osinkoja 83 791 markkaa, oli summa vuotta myöhemmin laman
syvennyttyä ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmän
astuttua voimaan enää 52 113 markkaa. Todellinen romahdus tapahtui vuonna 1992, jolloin osingot laskivat peräti 90 prosenttia 4 900
markkaan. Rahastojen puolella osingot laskivat
106 000 markasta 24 500 markkaan. Sen sijaan
korkotuotot kasvoivat selvästi, Seuran osalta
19 000 markasta 71 000 markkaan ja rahastojen osalta 98 000 markasta 146 000 markkaan.
Tästä syystä sijoitustoiminnan tuotot pysyivät
edellisen vuoden tasolla. Vuonna 1993 osinkoja tuli Seuralle enää 680 markkaa ja rahastoille 16 900 markkaa. Pamaus ei ostanut uusia
osakkeita, ja osakeanneissakin merkintäoikeudet myytiin, jotta Seura ja rahastot saisivat tuloja. Heikki Mälkki muisteli myöhemmin, ettei lama-aika meille mitään katastrofitunnelmia
muistaakseni aiheuttanut.336

Pamauksen legendaarinen taloudenhoitaja
ekonomi Kauko Kovasin jätti tehtävän nuoremmilleen maaliskuun puolivälissä 1991. Uutena taloudenhoitajana aloitti ekonomi Ossi
Koski, joka kuitenkin jo toukokuussa pyysi
vapautusta tehtävästä. Pestin otti tällöin väli-

Pamauksen kunniapuheenjohtaja Heikki Mälkki
(1924–) teki mittavan uran oikeuslaitoksen palveluksessa. Ensin Mälkki kuitenkin työskenteli Rautatiehallituksen lakimiehenä, kunnes vuonna 1956 hän siirtyi
Helsingin hovioikeuteen esittelijäksi. Tästä alkoi 32
vuotta kestänyt palvelus oikeuslaitoksen piirissä. Vuodesta 1965 hän toimi Kerimäen tuomiokunnan kihlakunnantuomarina asemapaikkanaan Savonlinna.
Vuonna 1972 Korkein oikeus nimitti Mälkin oikeusneuvoksen virkaan, ja edessä oli muutto Helsinkiin.
Vuodet 1982–1988 hän toimi Helsingin hovioikeuden presidenttinä.

aikaisesti vastuulleen varapuheenjohtaja Risto
Piepponen, josta vuoden 1992 alussa tehtiin
varsinainen taloudenhoitaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin tällöin talousneuvos Nisse Hag
man. Piepponen oli Hypoteekkiyhdistyksen
toimitusjohtaja, ja hän antoi Pamauksen ja rahastojen kirjanpidon sekä tilien hoidon erään
naispuolisen alaisensa tehtäväksi. Oliko hänen
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oivalluksensa se, että vuonna 1992 rahastojen kirjanpito muutettiin yhdistämällä niiden
pääomat? Kullekin rahastolle kirjattiin yhdistymisajankohdan mukainen osuus yhteenlasketuista varoista. Muutos tehtiin kirjanpidon
yksinkertaistamiseksi ja se oli mahdollinen,
koska eri rahastojen sijoitukset olivat melko
samankaltaiset. Piepposen mukaan samankaltaisuus johtui siitä, että Pamauksen rahastoja on
aina käsitelty yhtenä kokonaisuutena ja sijoitukset
tehty tästä katsoen.337

Kun lama kääntyi hiljalleen kohti orastavaa
talouskasvua, alkoivat Pamauksen ja rahastojen
taseet vihertää. Ensimmäisen kerran likvidejä
varoja sijoitettiin kesän korvalla 1993, jolloin
Risto Piepponen sai tehtäväkseen sijoittaa
158 000 markkaa (noin 37 300 euroa) KOP:n
osakerahasto-osuuksiin. Sijoituspäätökset tehtiin noudattaen varovaista linjaa ja osakeriskiä
karttaen, mistä kertoo se, että kesällä 1995 varoja sijoitettiin Suomen valtion tuotto-obligaatiolainaan, jonka tuotto oli 8,2 prosenttia. Ra-

Pamauksen rahastot vuonna 1999. Prosenttiluvut kuvaavat kunkin rahaston osuutta
yhteisestä taseesta, joka oli 6 042 596 mk (noin 1,34 miljoonaa euroa).
Pamauksen Pyöreän Tornin rahasto
32,1 %
Pamauksen Liikesivistysrahasto
25,2 %
10,6 %
Artturi Heleniuksen Stipendirahasto
Viipurin Näyttämö Oy:n Stipendirahasto
9,8 %
5,3 %
Martta ja Eero Kaksosen Stipendirahasto
William Otsakorven Stipendirahasto
5,0 %
Karjalan Kerhon Stipendirahasto
Pamauksen 100-vuotisjuhlarahasto
F. Sergejeffin Stipendirahasto
Juho Lallukan Kauppamuseorahasto
Karjalan Historian Tutkimusrahasto
Juho Lallukan Stipendirahasto
Juho Linnamon Stipendirahasto
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4,3
2,6
2,1
1,4
0,8
0,4
0,4

%
%
%
%
%
%
%

hastojen sijoituksista noin puolet oli erilaisissa
lainapapereissa ja toinen puolisko osakkeissa.
Tilannetta muutti 1990-luvun viimeisinä vuosina pörssikurssien nousu. Vuoden 1998 lopulla osakkeissa oli noin 62 prosenttia rahastojen
varallisuudesta ja vuoden 1999 lopulla 74,5
prosenttia.338

Pamauksen taloudenhoitajana aloitti vuoden
1999 alussa Pekka Timonen. Hänen lyhyellä,
kolme vuotta kestäneellä kaudellaan tehtiin
pari merkittävää uudistusta, joista tärkeimmät
olivat rahastojen yhdistäminen ja uuden rahastosäännön laatiminen. Edellisen kerran rahastojen yhdistämistä oli pohdittu vuonna 1973,
jolloin se oli kuitenkin jäänyt tekemättä. Asiaa
oli harkittu pienempien rahastojen osalta, ja
syynä oli inflaation aiheuttama rahanarvon
nopea heikkeneminen. Nyt kyse oli puhtaasti
käytännön syistä. Samalla kun rahastojen varat
laitettiin yhteen, perustettiin myös uusi Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus
ry:n stipendirahasto. Rahastojen varat lisättiin
kirjanpidossa Pamauksen taseeseen, joka nousi
nyt lähes kahdeksaan miljoonaan markkaan.
Syyskokouksessa 1999 vahvistetussa rahastosäännössä todettiin stipendirahaston tarkoitus, säädettiin varojen käytöstä ja määriteltiin
varainhoidon järjestämisen periaatteet. Rahaston tarkoituksena oli tukea liikealan ja teknisen
alan oppilaita erityisesti jäljellä olevan Viipurin
läänin alueella olevissa keskiasteen oppilaitok-

sissa sekä vaalia Viipuria, viipurilaisuutta sekä
kaupungin ja koko Viipurin läänin historiaa.
Kolmantena tarkoituksena oli karjalaisuuden
ja karjalaisen kulttuurin vaaliminen sekä karjalaisiin lähtökohtiin perustuva järjestötoiminta.
Varojen käytössä oli otettava huomioon stipendirahastoon yhdistettyjen rahastojen alkuperäinen tarkoitus ja lahjoittajien tahto. Liikealan
ja teknisen alan opintojen tukemiseen oli varattava 50–70 prosenttia, Viipurin ja viipurilaisen historian vaalimiseen sekä karjalaisuuteen
kumpaankin 10–40 prosenttia. Varainhoito oli
johtokunnan vastuulla, ja se sai järjestää sen
parhaaksi katsomallaan tavalla. Johtokunnalla
oli myös oikeus vastaanottaa Seuran hoidettavaksi varoja, joilla perustettaisiin tarkoitukseltaan erillisiä stipendirahastoja, kunhan ne
olisivat sopusoinnussa Pamauksen tarkoitusperien ja perinteiden kanssa.339
Pamaus teki alkuvuonna 1999 KOP:n ja
SYP:n fuusion tuloksena syntyneen Merita
Pankin kanssa sopimuksen, jonka nojalla taloudenhoitaja Timonen sai tilata rahastojen
sijoitusstrategiaa koskevan neuvonnan pankilta. Hyville neuvoille olikin pian tarvetta, sillä
maaliskuussa 1999 tanskalainen Danisco osti
suomalaisen Cultorin (entinen Suomen Sokeri). Pamaus sai Toivo Nupposen lähes 40 vuotta aikaisemmin ostamista Suomen Sokerin
osakkeista lähes 2,1 miljoonaa markkaa (noin
470 000 euroa). Toukokuussa johtokunnan ko229

Syyskokouksessa 1999 käsiteltiin Pamauksen rahastojen yhdistäminen ja rahastosäännön muuttaminen. Asiasta
puhuu varapuheenjohtaja Risto Piepponen. Piepposesta oikealle istuvat sihteeri Pekka Pinomaa, taloudenhoitaja
Pekka Timonen ja jäsensihteeri Uljas Tuovinen. Vasemmalla istuu esitelmöitsijä kenraalimajuri evp. Sami Sihvo,
joka puhui talvisodan taustoista. (Enver Samaletdin)

kouksessa talousasioita käsiteltiinkin hyvillä
mielin. Merita Pankilta oli tällöin myös tullut
uusi ehdotus Pamauksen sijoitussalkun uudelleenjärjestelystä. Johtokunta päätti jatkaa sellaista pitkäaikaista ja vakaata sijoitustoimintaa,
jolla on kohtuullinen tuotto.
Cultorin osakkeiden lisäksi Pamaus myi rahastoistaan myös Rauman, Metsä-Tissuen ja
Meritan Pankin osakkeita. Seuran salkusta myytiin puolet Merita Pankin osakkeista. Tämän
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jälkeen johtokunta antoi Meritalle tehtäväksi
sijoittaa osakkeista saadut ja muut vapaat varat
vähintään 150 000 markan ja enintään 300 000
markan erissä siten, että otettaisiin huomioon
toimialakohtainen hajautus ja että valinnoissa painotettaisiin luotettavia osingonmaksajia.
Pankki ryhtyi sijoittamaan stipendirahaston
varoja omiin rahasto-osuuksiinsa, minkä lisäksi se osti osakkeita hajautetusti eri toimialoilta.
Sijoitusten jälkeen Pamauksen ja sen rahaston

varallisuus jakaantui osakkeisiin, rahastoihin ja
joukkovelkakirjalainoihin.340

Johtokunta ei kuitenkaan antanut Merita
Pankin sanella sijoituspäätöksiä, vaan piti ohjat tiukasti omissa käsissä. Varapuheenjohtaja
Risto Piepposen rooli sopivien sijoitusten esittelijänä oli merkittävä, samoin kerhomestari Seppo Määttäsen. Johtokunta myös lähetti
jäseniään varainhoitokursseille: esimerkiksi
syksyllä 2001 sellaiselle osallistuivat sihteeri
Pekka Pinomaa ja varajäsen, varatuomari Timo
Pellikka, josta vuoden 2002 alussa tuli Seuran taloudenhoitaja. Vuosina 1999–2004 sekä
Seuran että stipendirahaston varoja sijoitettiin
osakkeisiin. Vuoden 2004 lopulla markkina-arvoltaan suurimmat painotukset olivat Fortumin, Huhtamäen, Keskon, Koneen, Metson,
OKO:n, PKC Groupin, Sammon, Spondan
ja Wärtsilän osakkeissa. Merkittävää oli, että
Pamaus sijoitti vuosituhannen vaihteessa niin
sanotun IT-huuman vallitessa ainoastaan Soneraan vuonna 2000. Risto Piepponen kuvaili
Seuran sijoitusfilosofiaa vuonna 2015 seuraavasti: Olen aina ollut sitä mieltä, että suorat osakesijoitukset suomalaisiin yhtiöihin ovat selkeitä,
koska ei Suomessa ole asiantuntemusta mihin saksalaiseen tai hollantilaiseen firmaan pitäisi rahat
laittaa.341
Vuonna 2005 Pamaus teki uudenlaisen
avauksen sijoituspolitiikassaan. Pekka Pinomaa
oli kuullut, että Vakuutusyhtiö Tapiola oli ai-

keissa myydä omistamiaan asuntoja Töölöstä.
Toukokuussa pidetyn puhelinkokouksen jälkeen puheenjohtaja Pentti Pasuri valtuutettiin tekemään tarjous yhdestä huoneistosta.
Kauppaa ei syntynyt, mutta ajatus asuntoihin
sijoittamisesta ei kadonnut. Pinomaan mielestä
oli kannattavaa ostaa kantakaupungista putkiremontoituja huoneistoja, koska niiden arvonnousu on pitkässä juoksussa aina positiivinen, eikä
tule sahausta, kuten osakkeissa. Keskustahuoneisto löytää aina vuokralaiset. Maaliskuussa 2006
johtokunta pohti Seuran sijoitusstrategiaa ja
teki virallisen päätöksen varallisuuden hajauttamisesta sijoitusasuntoihin. Samalla päätettiin
Timo Pellikan esityksen pohjalta tehdä tarjous
kolmesta yksiöstä Helsingin Kasarmikadulla.
Niistä saatiin ostettua stipendirahastolle kaksi,
ja asunnot laitettiin pian vuokralle.342
Vuoden 2007 alkupuolella pörssiosakkeet
olivat nousseet melkoisesti, sillä Suomen bruttokansantuote oli kasvanut monen vuoden
ajan keskimäärin neljä prosenttia. Vienti veti,
ja kauppa kävi. Helmikuussa 2007 johtokunta pohti pörssin kehitystä, ja Risto Piepponen
epäili kurssitason säilymistä. Samassa yhteydessä päätettiin likvidejä varoja sijoittaa jälleen
asunto-osakkeisiin, joita ostettiinkin vuonna
2007 kaksi ja seuraavana vuonna vielä yksi. Päätös sijoittaa asunto-osakkeisiin oli järkevä, sillä
vuonna 2008 käynnistyi globaali finanssikriisi, ja pörssikurssit kääntyivät kovaan laskuun
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Pamauksen johtokunta vuonna 2000. Istumassa ovat vasemmalta varapuheenjohtaja Risto Piepponen, puheenjohtaja Pentti Pasuri ja sihteeri Pekka Pinomaa. Seisomassa ovat vasemmalta varajäsen Timo Pellikka, taloudenhoitaja Pekka Timonen, Pentti Korkka, kerhomestari Matti Kantola, Juhani Olkku, jäsensihteeri Uljas Tuovinen ja
varajäsen Veikko Ilmasti. Kuvasta puuttuu Pekka Malinen ja varajäsen Seppo Määttänen. (Magnus Löfving)

232

saavuttaen pohjan maaliskuussa 2009. Finanssikriisin seurauksena Suomen bruttokansantuotekin laski ennätykselliset 8,2 prosenttia
vuonna 2009. 1990-luvun alun kaltainen massatyöttömyys ei kuitenkaan toistunut.343
Pamaus ei lähtenyt myymään osakkeitaan
finanssikriisin aikana, vaan istui tukevasti osakesalkun päällä ja antoi osinkojen juosta. Tämä
kuvastikin hyvin Pamauksen sijoitustoimintaa,
jonka kvartaali on 25 vuotta, kuten asian ilmaisi
vuonna 2009 johtokuntaan tullut nykyinen taloudenhoitaja, asianajaja Mikko Mikkola. Samaan aikaan johtokuntaan tulleen ja nykyisen
varapuheenjohtajan, pääsihteeri Olli Joensuun
mukaan finanssikriisi ei vaikuttanut Pamaukseen. Me olemme sijoittaneet suomalaisiin pörssiosakkeisiin, jotka maksavat hyvää osinkoa. Silloin
se arvo voi mennä ja tulla.344

Pamauksesta tulee vakaa apurahojen jakaja

Pamaus-Seuran suurena juhlavuonna 1991
johtokunta päätti jakaa apurahoina ja palkintoina peräti 500 000 markkaa (noin 124 000
euroa). Kymen läänissä ja Lahdessa sijaitseville kaupallisille ja teknillisille oppilaitoksille
summasta meni 467 000 markkaa. Johtokunta painatti erityisen Pamaus-lahjakortin, jossa
stipendinä jaettava shekki annettiin, ja johtokunnan jäsenet kävivät henkilökohtaisesti jakamassa lahjakortit opiskelijoille. Juhlavuoden
kunniaksi myönnettiin myös ensimmäinen

Pamaus-palkinto. 20 000 markan tunnustuksen sai intendentti Juha Lankinen ansioistaan
Etelä-Karjalan museossa olevan Viipurin pienoismallin toteuttamisessa ja Viipurin rakennushistorian tutkimisessa. Pamaus-palkinto oli
kesällä 1989 asetetun taloustyöryhmän idea.345
Opiskelija-apurahoja myönnettiin tämän
jälkeen lähes vuosittain. Vuonna 1992 jaettiin
samojen oppilaitosten opiskelijoille 74 000
markkaa, mutta vuoden kuluttua stipendejä ei
huonon osinkovuoden vuoksi jaettu lainkaan.
Vuonna 1995 summa nousi jo 91 000 markkaan. Tämän jälkeen opiskelija-apurahojen kokonaismäärä vakiintui muutamaksi vuodeksi
54 000 markkaan.
Oppilaitoskentässä alkoi 1990-luvun jälkipuolella suuri muutos, kun eri alojen opistot yhdistyivät ja muuttuivat ammattikorkeakouluiksi. Pamaus otti linjakseen jakaa
apurahoja entisen Viipurin läänin alueella toimivien ammattikorkeakoulujen ja muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.346
Pamauksen oppilaitoksille myöntämien stipendien yhteissummat vakiintuivat 2000-luvulla alussa 10 000 euroon ja sitten 12 000
euroon. Rahat jaettiin 10 oppilaitoksen kesken
entisen Viipurin läänin alueella ja Lahdessa.347 Jokaiselle oppilaitokselle myönnettiin siis
1 200 euroa, ja kukin oppilaitos jakoi summan
kahdelle tai kolmelle opiskelijalle. 2010-luvulla
oppilaitosten määrä laski yhdellä, kun listalta
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poistui Maasotakoulu. Oppilaitoksille jaettavat
stipendit ovat vakiintunut jokavuotinen tapa.
Stipendit eivät ole niin suuria, että niistä olisi
opiskelijan toimeentulon lähteeksi, mutta Risto Piepposen mielestä ne ovat kuitenkin innoituksen antajana hyviä.348

Pamaus-palkinto jaettiin vuosittain aina
vuoteen 1998 asti.349 Varat otettiin Seuran
100-vuotisrahastosta. Toisen Pamaus-palkinnon sai kanttori-urkuri Martti Neuvonen, joka
oli johtanut Viipurin Lauluveikkoja vuodesta
1960 lähtien. Vuonna 1993 palkinto myönnettiin Viipurin Urheilijoille, kun seura täytti
75 vuotta. Se sai palkinnon merkittävistä ansioista nuorisotoiminnan ja viipurilaisuuden
alueella. Vuotta myöhemmin palkinnon sai Pro
Karelia -seura Kaksi kirjaa Karjalasta -teoksen levikkitueksi. Viides palkinto myönnettiin
Wiipurilaiselle Osakunnalle 30. marraskuuta
1995 Kalastajatorpalla vietetyn Pamausjuhlan
yhteydessä. Pamaus-palkinto oli tunnustus viipurilaishengen vaalimisesta ja elinvoimaisen
Pamaus-perinteen luomisesta. Pitkälti toista
vuosisataa oli osakunta muistanut Viipurin pelastumista Pyhän Andreaksen päivänä viettämällä osakunnan Pamausjuhlaa.350
2000-luvulla Pamaus-palkinto on jaettu vain
Seuran juhlavuosina. Viettäessään 110-vuotisjuhlaansa 13. tammikuuta 2001 Kalastajatorpalla Pamaus myönsi 110 000 markan (noin
22 960 euroa) Pamaus-palkinnon Etelä-Kar234

jalan ammattikorkeakoululle. Kyseessä oli Pamauksen historian suurin yksittäinen lahjoitus,
ja sillä perustettiin kouluun Pamaus-niminen
yrittäjyysluokka. Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikkö hankki rahoilla
tietokoneita ja muuta informaatioteknologiaa
sekä ohjelmistoja ja huonekaluja. Rehtori Kari
Eklund totesi lahjoitusta vastaanottaessaan,
että meillä on erittäin harvoin rahaa käyttää
tällaisiin tarpeisiin. Näin suurta kertakönttää
emme ole koskaan saaneet. Pamaus ei kuitenkaan
saanut suurlahjoituksellaan sellaista huomiota,
jota johtokunta olisi halunnut. Pekka Pinomaa
muistelee, että olimme pahoillamme median käytöksestä. Jos Pamaus lahjoitti 110 000 markkaa
oppilaitokselle, niin se ei saanut juuri lainkaan
huomiota. Ei olisi ollut kohtuuton suoritus, jos
taloussivuilla olisi ollut kuva. Seura olisi saanut
näkyvyyttä ja tunnettuutta. Seuraava 10 000
euron Pamaus-palkinto myönnettiin vuonna
2011 Karjala-lehden päätoimittaja Antti O.
Arposelle. 125-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2016 Pamaus-palkinnon sai taidemesenaattina tunnetuksi tullut konsuli Tuomas Hoikkala.351
Pamauksen apurahakäytännön periaatteena
on Risto Piepposen mukaan ollut Viipurin perinteen ylläpitäminen. Pamaus antaa rahaa sellaisiin tarkoituksiin, joihin viipurilaiset liikemiehet
antaisivat. Viipurilaisen perinteen tukeminen
näkyy apurahan saaneiden melkoisena kirjona.

Yksi kohderyhmä ovat olleet viipurilaiset urheiluseurat, varsinkin juhlavuosinaan. Viipurin Reipas sai 5 000 markkaa täyttäessään 100
vuotta vuonna 1991. Seuraavana vuonna Viipurin Sudet sai 2 000 markkaa 80-vuotisjuhliaan varten. Ja kun Viipurin Urheilijat vuot-

ta myöhemmin täytti 75 vuotta, myönnettiin
sille edellä mainittu Pamaus-palkinto. Vuonna 1995 Pallokerho-35 ry:lle annettiin vielä

10 000 markkaa seuran täyttäessä 60 vuotta.352

Urheiluseurat ovat pysyneet tuensaajien
joukossa myös 2000-luvulla. Pamaukseen perustettiin vuonna 2003 jopa uusi rahasto, Viipurin Suomalaisen Lyseon Rahasto, jonka vuotuisista tuotoista suuri osa tuli antaa Viipurin
Urheilijoiden nuorisotyöhön. Rahaston alkupääoman Pamaus sai Viipurin Realikot ry:ltä,
kun yhdistys lopetti toimintansa 2000-luvun

Karjalainen Nuorisoliitto on ollut säännöllisesti Pamauksen avustusten piirissä. Kuvan kiitoskortti on vuodelta
2001, jolloin Pamaus myönsi nuorisoliitolle 10 000 markan avustuksen. Vuonna 2011 Karjalainen Nuorisoliitto
sai peräti 10 000 euron avustuksen. Eturivissä kylttimiehen takana kävelee myös Pamauksen nykyinen varapuheenjohtaja Olli Joensuu.
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alussa. Viipurin Urheilijat sai heti vuonna 2003
rahastosta 2 000 euroa (noin 12 000 markkaa)
ja vuotta myöhemmin 1 500 euroa. Tämän jälkeen Viipurin Suomalaisen Lyseon Rahastosta
on myönnetty stipendejä myös Käpylän yläasteen oppilaille. Vuonna 2007 kahden kohteen

saama summa oli yhteensä 3 000 euroa.
Pamauksen urheiluseuroille myöntämät
avustukset menevät yleensä juhlavuosien järjestelyihin tai nuorisotoimintaan. Esimerkiksi vuonna 2014 Vantaalla toimiva PK-35 sai
3 000 euroa juhlakirjan julkaisemiseen ja Kouvolassa majaansa pitävä Sudet 1 000 euroa nuorisotyöhön. Susille tukea hakenut entinen johtokunnan jäsen Matti Olkku perustelikin asiaa
juuri nuorisotyön näkökulmasta: Pamauksen
tehtävänä on pitää karjalaisista urheiluseuroista
huolta ja sitä kautta tuoda karjalaisuutta nuorison tietoisuuteen. Seuralla on ennennäkemätön
junioritoiminta ja Pamauksen 1 000 euroa käytettiin nuorison hyväksi. Siinä vaiheessa piti tuoda viipurilaisuutta esille.353

Näyttämötaiteet ovat myös olleet avustusten kohteena, kenties näyttämötaiteen suuren
ystävän ja mesenaatin Juho Lallukan muiston siivittämänä. Joulukuussa 1991 Pamaus
jakoi 30 000 markkaa näytelmän ”Lallukka
– kauppaneuvos Karjalasta” tekijöille, jotka
tulivat Lappeenrannan kaupunginteatterista.
Vuonna 1992 Viipurin Näyttämö Oy:n Rahastosta annettiin 10 000 markkaa kirjailija
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Pamauksen myöntämiä avustuksia 2000-luvulla, euroa:
Viipurin Metsänkävijät,
2004

partioleirimaksut

1 500

Juha Lankinen,
2005

Viipuri-aiheinen valokuvanäyttely

1 000

Karjalan Liitto,
2005

Suomalainen
Viipuri
-näyttely

2 000

Viipurin Lauluveikot, 2005

flyygelin
korjaaminen

1 500

Viipurin Taiteen
ystävät, 2008

taidenäyttely

2 500

Karjalan Liitto,
2010

70-vuotisjuhla

1 000

Eino Partanen,

valokuvausnäyttely

2 500

2010
Viipuri-keskus,
2011

10-vuotisjuhlat

500

Juho Lallukka
dokumentti,
2013

dokumenttielokuvan teko

12 000

Evakkoäidin
muistomerkki,
2013

muistomerkin
kustannukset

3 000

Aarni Krohnille Viipurin linnan 700-vuotisjuhlanäytelmän kirjoittamiseen. Kymmenen
vuotta myöhemmin Pamaus otti toisenlaisen
lähestymistavan: se tilasi näytelmän Karjalaisen Näyttämön Näyttelijät ry:ltä ja varasi produktiota varten 30 000 markkaa. Näytelmän
kirjoitti Lauri Sipari, ja sen nimeksi tuli ”Wiipurin nopeat”. Kun maksun aika koitti vuoden

Tampereen ammattikorkeakoulussa Harri Miettisen johdolla toteutettava VirtuaaliViipuri on viimeisimpiä Pamauksen avustuskohteita. Vasemmalla kuvassa on Kurjenkadulla ollut Pamaus-talo. Oikealla etualalla on E. V. Sellgrenin
talo, jossa Pamaus vietti vuodet 1908–1916. Taustalla kadun toisella puolella oleva kaksikerroksinen niin ikään
E. V. Sellgrenin omistama talo toimi vuonna 1916 muutaman kuukauden ajan Pamauksen kokoontumispaikkana.
Muutto omaan taloon tapahtui syksyllä 1916 sen jälkeen, kun siinä vapaana ollut huoneisto oli kunnostettu.
(VirtuaaliViipuri)

2002 puolella, oli siirrytty markoista euroihin
ja produktion lopulliseksi hinnaksi tuli 5 000
euroa. Näytelmä esitettiin 30. marraskuuta
2002 pidetyn syyskokouksen jälkeen Karjalatalolla, ja tilaisuuteen olivat tervetulleita myös
jäsenten puolisot.354

Kirjahankkeisiin Pamaus on myöntänyt
useita apurahoja. Vuonna 1999 se lahjoitti
20 000 markkaa Viipurin pitäjäsäätiölle Saimaan kanavan historian laatimiseen. Kirjan
kirjoitti tohtori Jyrki Paaskoski. Myös Viipu-

rin Rykmentin historiatoimikunta sai tällöin
20 000 markan apurahan, jonka turvin Matti
Turunen ja Jukka Partanen kirjoittivat teoksen Viipurin rykmentti, Karjalan puolustaja
1626–1940. Vuonna 2001 Pamaus käytti noin
160 000 markkaa oman 110-vuotisjuhlakirjansa Kaupan ja teollisuuden Viipuri kuluihin.
Viipuria käsitteleviin kirjahankkeisiin ja julkaisuun on johtokunta myöntänyt myös varoja,
yleensä 1 000–3 000 euroa. Avustuksen saajia
ovat olleet Viipuri-säätiön taidekirja Taidetta
237

vanhasta Viipurista, Wiipuri-yhdistyksen Viipuri syvämmes -kirja ja Reijo Pajamon Viipuri
musiikkikaupunkina -kirjahanke. 2000-luvun
puolella Pamaus antoi 3 000 euroa Karjalan
Liiton internethankkeeseen.355

2000-luvun alkaessa Pamaus jakoi avustuksia ja stipendejä vuonna 1999 säädetyn rahastosäännön mukaisesti oppilaitoksien opiskelijoille sekä Viipuri- ja karjalaisuus-teemojen
edistämiseen. Stipendien kokonaissumma on
vaihdellut sijoitustuottojen mukaan, alimmillaan se oli 22 500 euroa vuonna 2005 ja ylimmillään 35 500 euroa vuonna 2009. 2010-luvulla summa on kohonnut reilusti päälle 40 000
euron, esimerkiksi vuonna 2014 summa oli jo
46 212 euroa.356

Jäsenkunta kasvaa ja nuortuu

Pamauksen jäsenkunta oli 1990-luvun alkaessa kasvanut reilusti, ja vuonna 1991 se ylitti jo
450:n rajan. Ainaisjäseniä oli 31, loput olivat
vuosijäseniä. Valtaosa jäsenistä asui pääkaupunkiseudulla. Vuoden 1991 syyskokouksessa
päätettiin, että vanhat jäsenet saavat siirtyä ainaisjäseniksi maksamalla 150 markkaa. Risto
Piepposen mukaan uudistus oli tarpeellinen:
Se helpotti vanhoja jäseniä, kun ei tarvinnut joka
vuosi maksaa pieniä jäsenmaksuja. Vuoden 1992
lopulla ainaisjäseniä oli 263, eli tilaisuuteen
tarttui moni. Pamauksen jäsenrekisterissä oli
tällöin jo 499 nimeä.357
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Vuonna 1997 jäsenten määrä ylitti jo 600:n.
Vastatakseen kasvavan joukon tarpeisiin Seura
perusti vuoden 1995 alussa tiedotus- ja jäsensihteerin tehtävät. Tiedotussihteeriksi nimettiin
toimituspäällikkö Seppo Määttänen ja jäsensihteeriksi piiripäällikkö Uljas Tuovinen, jotka
molemmat olivat johtokunnan varajäseniä. Tiedotuksen päätavoite oli sääntöjen toisessa pykälässä mainittujen päämäärien edistäminen ja sen
kohderyhmiä karjalaisyhteisöt ja stipendiasioissa intressipiirit sekä suuri yleisö. Vuoden 1996
puolella jäsensihteeri sai tehtäväksi valtavan
postitusurakan, kun johtokunta päätti tarkistaa
jäsenluettelon paikkansapitävyyden. Tuoviselle
päätettiin hankkia tehtävää varten tietokone,
mutta hän vastusti ja totesi, että kyllä tämä käsipelillä käy, muistelee Juhani Olkku.358
Koska jäsenkuntaan liittyi myös nuorempaa
väkeä, perustettiin marraskuussa 1995 Nuoren Pamauksen toimikunta, jonka tehtäväksi
annettiin suunnitella nuoremmalle jäsenistölle
soveltuvia toimintamuotoja, nuorempien jäsenten aktivoimista ja jäsenpohjan laajentamista
sodanjälkeisiin sukupolviin. Toimikunta luovutti maaliskuussa 1996 johtokunnalle muistion,
jossa pohdittiin naisten hyväksymistä jäseniksi
ja esitettiin ajatus sellaisten viipurilais- ja karjalaistaustaisten henkilöiden etsimisestä, joilla
on aktiivista kiinnostusta elinkeinoelämää ja
yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Toimikunta
myös esitti kuukausikokouksen siirtämistä pois

Missä tahansa Pamaus-veljet kulkevat, he laulavat. Kuvassa lauletaan laivamatkalla Lappeenrannasta Viipuriin
vuonna 1999. Kevätretkeä varten teetettiin jopa lauluvihko, joka näkyy vasemmassa reunassa olevan jäsenen
kädessä.

perjantai-illasta ja vaati, että tiedotustoimintaa
pitäisi kehittää nuoria silmälläpitäen. Lisäksi se
ehdotti, että jäsenille tulisi lähettää säännöllisesti ilmestyvä vuosikertomus. Pamaus julkaisikin sellaisen vuosina 1996 ja 1997.359

Johtokunta teki vuonna 1996 jäsenkyselyn,
joka perustui Nuoren Pamauksen toimikunnan
ehdotuksiin. Kyselyssä selvisi muun muassa,
että alle 50-vuotiaiden osallistumisaktiivisuus
oli muita selvästi heikompi. Kuukausikokousten pitämistä perinteiseen tapaan perjantaisin

tuki runsas puolet vastaajista, loput toivoivat
päivän vaihtoa. Esitelmiin oltiin tyytyväisiä,
eikä juuri muuta ohjelmaa kaivattu. Vastaajien mielestä jäsenhankinta tuli painottaa nuorempiin karjalaisiin sekä jäsenten jälkeläisiin
ja sukulaisiin. Naisten jäsenyyteen suhtautui
positiivisesti tai neutraalisti 55,8 prosenttia ja
kielteisesti 44,2 prosenttia vastaajista. Suosituimmiksi retkikohteiksi nousivat Viipuri ja
Karjala sekä Suomen eri alueet, myös Viroa
kannatettiin.360
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Puheenjohtaja Heikki Mälkki jätti johtokunnan vuoden 1998 päätteeksi, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos
Pentti Pasuri. Myös varapuheenjohtaja Nisse
Hagman jätti paikkansa, ja tehtävään nousi
toistamiseen Risto Piepponen. Uusi piirre pu-

heenjohtajan valinnassa oli se, että Pasurilla ei
puheenjohtajaksi tullessaan ollut aiempaa johtokuntakokemusta. Seuran puheenjohtaja oli
valittu johtokunnan ulkopuolelta vain kerran
aikaisemmin, vuonna 1900, kun Jaakko Häkli valittiin tehtävään. Häkli oli tosin istunut
johtokunnassa vuodet 1892–1895. Pasurin
edeltäjä, Heikki Mälkki oli ollut vuoden johtokunnan varajäsenenä ennen puheenjohtajaksi
valintaansa. Seuraavan puheenjohtajan valinta
taas oli päinvastainen tapaus, sillä kun Pasuri vuoden 2006 päätteeksi jätti johtokunnan,
valittiin hänen seuraajakseen 20 vuotta johtokunnan sihteerinä toiminut Pekka Pinomaa.361

Puheenjohtajan vaihtuminen Mälkistä ensin Pasuriin ja sitten Pinomaahan heijasti hyvin Pamauksen jäsenkunnassa tapahtuvaa sukupolvien vaihdosta. Mälkki oli sodan käynyt
mies, Pasuri puolestaan sodat lapsena kokenut
ja Pinomaa sotien jälkeen syntynyt. Kun Pamauksen jäsenmäärä 2000-luvulla nousi päälle
700:aan, oli uusien jäsenten enemmistö sotien
jälkeen syntyneitä, joskin vanhemmankin sukupolven edustajia liittyjissä yhä oli. Tilanteesta oivallisen kuvan antoivat 17. syyskuuta
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Kauppaneuvos Pentti Pasuri (1935–2016) teki pitkän uran SOK:n palveluksessa ensin tarkastajana ja
kouluttajana, sitten Joensuun ja Tampereen konttorien
johtajana. Pääkonttoriin Pasuri päätyi vuonna 1976,
kun hänestä tehtiin markkinointijohtaja ja johtokunnan jäsen. Vuonna 1981 Pasuri siirtyi HOK:n
toimitusjohtajaksi, mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle
vuonna 1995.

2004 johtokunnan kokouksessa hyväksyttyjen
kolmen jäsenen syntymävuodet 1927, 1944 ja
1975. Jäsenkunnan sukupolvimuutokset läheltä nähnyt Pekka Pinomaa kertoo: Kun tulin jäseneksi 1980-luvulla, jäsenet olivat sodan
käyneitä. 1930-luvulla syntyneet ovat liittyneet
myöhemmin. Nyt 2000-luvulla on aika lailla
meitä 1940-lukulaisia. Meillä on omakohtainen
yhteys vanhempiimme, jotka ovat eläneet lapsuu-

tensa ja nuoruutensa Karjalassa. 1950-lukulaisilla on vanhemmat, jotka olivat ymmärtäväisessä
vaiheessa, kun he asuivat siellä. Nyt nuoret haluavat kuulua Seuraan isovanhempiensa vuoksi tai
omaavat muuten kiinnostuksen näihin asioihin.
Pamaus kasvoi yleensä niin, että joku jä-

sen oli ehdottanut, että sie voisit tulla jäseneksi.
Suurin osa on tullut jäsenten houkuttelemana.
Jäsensihteeri Uli värväsi aika paljon. Usein suosittelijoina olivat Uljas Tuovinen ja joku toinen.
Hän teki sitä aktiivisesti ja hän tunsi porukoita,
muistelee Juhani Olkku edesmennyttä Uljas
Tuovista. Myös Pekka Pinomaa on kunnostautunut jäsenhankinnassa, varsinkin puheenjohtajakaudellaan. Jonkin verran jäsenkunnassa on
aiheuttanut nurinaa se, etteivät kaikki uudet jäsenet ole täyttäneet vaatimusta karjalaisuudesta, ja että jäseneksi on päässyt jopa pohjalainen
(Lex Uunila).362

Pamauksen sukupolvet näkyivät myös johtokunnan toiminnassa, jossa eräät halusivat
pitää kaiken ennallaan, toiset taas näkivät pidemmälle ja ymmärsivät maailman muutoksen.
Eräs heistä oli vuonna 2002 varajäseneksi tullut
toimitusjohtaja Pertti Araviita: Mie tulin alalta,
jossa seurasin viestintää läheltä. Pamauksen viestintä oli kuin taiteilijaseuran pikkujoulujuhlaa.
Sitä oli hoidettu aina samalla tavalla, eikä siinä
ollut dynamiikkaa. Viestinnässä oli kuitenkin tapahtunut tekninen murros, oli digiaika. Araviita
laati talvella 2003 muistion Seuran jäsen- ja

Toimitusjohtaja Pertti Araviita ehdotti vuonna 2002,
että Pamaus-Seuralle pitäisi tehdä oma tunnuslaulu,
joka sopii kuunneltavaksi tai yhdessä laulettavaksi
erilaisissa tilaisuuksissa. Ehdotuksen pohjalta syntyi
Pamaus Seura -levy, jolla Erkki Liikanen laulaa kappaleet Pamaus Seura ja Tango Karelia sekä Pekka
Hartonen Ikämiehen blues ja Toiviomatka Viipuriin.
Sanoitukset ovat Pertti Araviidan, sävelestä vastaavat
Jussi Liski ja Pertti Husu.

muuta viestintää varten. Asia eteni verkkaisesti,
mutta lopulta johtokunta ymmärsi, että nuori
polvi ei löydä Pamausta ilman internetiä.
Elokuussa 2004 Pertti Araviita sai tehtäväksi Pamauksen kotisivujen valmistelun. Sivuista haluttiin informatiivinen kokonaisuus, jolta
löytyisi Pamauksen toiminnan kuvauksen ja
uutisten lisäksi tietoa Seuran historiasta, hallinnosta, kokousajoista sekä matka- ja muista
aktiviteeteista. Perustettiin työryhmä, johon
241

nimettiin Araviidan lisäksi diplomi-insinööri
Pentti Korkka ja teollisuusneuvos Pekka Malinen. Kotisivujen toteutus ei kuitenkaan ottanut
sujuakseen, koska jäsenistöstä ei tullut riittävästi talkooväkeä. Lopulta talvella 2007 valittiin uusi työryhmä. Siihen tulivat Pertti Ara-

viita, Juhani Olkku sekä Seuran uusi sihteeri,
IT-asiantuntija Jyrki Tuovinen. Juhani Olkku
muistelee, että toimikunta vain mietti sisältöä.
Sitten Korkka kyllästyi odottamaan ja hän teki ne.
Toimikunta totesi, että aha.
Jäsenkuntaa palvelevat kotisivut avautuivat vuoden 2007 lopulla. Sivut eivät kuitenkaan toimineet toivotulla tavalla. Johtokunta
keskusteli asiasta useissa kokouksissa vuonna
2009 ja perusti lopulta uuden IT-toimikunnan
jatkokehittämään ja päivittämään kotisivuja
paremmilla tietoteknisillä työkaluilla, minkä
lisäksi kotisivut siirrettiin julkiselle serverille.
Toimikunnan vetäjäksi nimitettiin diplomi-insinööri Pentti Paalu.363
2000-luvun puolivälissä otettiin toinenkin
viestinnällinen kehitysaskel. Vuoden 2005 alussa Pertti Araviita nimitettiin projektiluontoisesti Seuran tiedotussihteeriksi, jonka tehtäväksi
tuli koota esitelmäperinteen juhlavuonna 2005
pidetyistä esitelmistä otteita tulevaa vuosikertomusta varten. Araviita muistelee, että Pasuri oli
puheenjohtajana ja hän antoi vapaat kädet. Mie
suunnittelin kokonaisuuden, kirjoitin jutut ja keräsin valokuvat. Poikani Mikko Araviita suunnitteli
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Varatuomari Pekka Pinomaa (1945–) toimi Pamauksen sihteerinä 20 vuotta, minkä jälkeen hän oli puheenjohtajana vuodet 2007–2013. Pinomaan työura
alkoi radioalan maahantuonti- ja tukkukaupan parissa. Suoritettuaan oikeustieteen opinnot Pinomaa aloitti vuonna 1984 lakimiehenä Mikko Tulokkaan toimistossa. Myöhemmin hänestä tuli toimiston osakas,
jolloin toimiston nimi muuttui Tulokas & Pinomaaksi.

ja toteutti lay out’in. Miulla oli entisenä Valittujen
Palojen miehenä selvä ennakkokuva lopputuloksesta. Vuosikertomuksesta tuli sittemmin instituutio, joka on tehty joka vuosi ja lähetetty jäsenille
kevätkokouskutsun yhteydessä.364

Pamaus on aina arvostanut ansioituneita veteraanijäseniään. Vuonna 2006 se aloitti uuden
käytännön teettämällä kultaisen ansiomerkin.
Ensimmäinen merkki annettiin Seuran kunniapuheenjohtaja Heikki Mälkille kevätkokouksessa 2006 ja toinen Pentti Pasurille tammikuun 2007 kuukausikokouksessa. Kaksi vuotta
myöhemmin merkin numero kolme sai Risto
Piepponen, joka oli jäänyt pois johtokunnasta
27 vuoden palvelun jälkeen. Ne ovat minusta
hyviä tunnustuksen osoituksia. Ei minua hävetä
kantaa Pamauksen kultaista ansiomerkkiä rintapielessä. Olen siitä ylpeä ja iloinen, että olen ollut
tässä mukana, totesi Piepponen vuonna 2015.
Kultainen ansiomerkki numero neljä annettiin
33 vuotta johtokunnassa toimineelle Juhani
Olkulle talvella 2011 ja numero viisi Pekka
Pinomaalle vuonna 2015.365

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi valinta on toinen vakiintunut tapa osoittaa
arvostusta. Pamaus oli 1990- ja 2000-luvuilla
poikkeuksellisessa tilanteessa: sillä oli kaksi
kunniapuheenjohtajaa yhtä aikaa. Sekä Pehr
Sommar että Heikki Mälkki oli valittu kunniapuheenjohtajiksi heidän jäätyään pois johtokunnasta. Kahden kunniapuheenjohtajan kausi päättyi Pehr Sommarin kuolemaan talvella
2008. Tämän jälkeen päätettiin, että Pamauksella voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan, mistä seurasi, että kaksi seuraavaa puheenjohtajaa eli Pentti Pasuri ja Pekka

Pinomaa valittiin kunniajäseniksi joulukuussa 2015. Pamauksella on tällä hetkellä useita
kunniajäseniä, sillä jo aiemmin vuonna 2009,
kunniajäseniksi oli valittu sekä Risto Piepponen että vuodesta 1949 jäsenenä ollut Kaarle
(Hannu) Tuurna.366
Pertti Araviita on kirjoittanut Pamauksen jäsenkunnasta myös kirjan Pamauksen poikia. Sitä
varten haastateltiin 31 Pamaus-veljeä, jotka kertoivat karjalaisesta taustastaan ja työurastaan.
Pamauksen poikia julkistettiin Seuran 120-vuotisjuhlapäivänä 13. tammikuuta 2011.367

Pamaus 2010-luvulla

Pamauksen johtokunta päätti vuonna 2009
työnjaosta eri toimihenkilöiden kesken. Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, taloudenhoitajalle, sihteerille, kerhomestarille ja
jäsensihteerille määriteltiin tarkat toimenkuvat, jotka perustuivat siihen, mitä toimihenkilöt olivat jo pitkään tehneet. Puheenjohtajan
vastuulle tuli esimerkiksi kevätretkien johtaminen, Seuran edustaminen jäsenjärjestöissä
ja ulospäin sekä kiireellisten päätösten teko.
Taloudenhoitajan vastuulle uskottiin Seuran
ja rahastojen omaisuudesta ja maksuliikenteestä huolehtiminen, kirjanpidon järjestäminen
sekä sijoitussuunnitelman ja apuraha-asioiden
valmistelu. Tehtävää hoitanut Timo Pellikka
vastasi myös sijoitusasuntojen vuokraamisesta. Kun Pellikka vuoden 2015 alussa jätti ta243

loudenhoitajan pestin jatkaen kuitenkin yhä
johtokunnassa, jaettiin tehtävä kolmeen osaan.
Uutena taloudenhoitajana aloitti Mikko Mikkola, asuntojen vuokraamisesta ja ylläpidosta
vastasi varajäsen, toimitusjohtaja Tomi Tuovinen ja apuraha-asiat siirtyivät mediavastaavana aikaisemmin toimineelle Tomi Härmälle.
Tärkeää tehtävää hoiti myös kerhomestari, sillä
hänestä riippui eri tapahtumien onnistuminen.
Kerhomestarin vastuiksi määriteltiin vuonna

2009 muun muassa tilajärjestelyt, kokousten
tarjoilu ja retkien järjestelyt. Kerhomestarina
on vuodesta 2009 lähtien toiminut ekonomi
Risto Mäkeläinen. Viimeisin puheenjohtajavaihdos tapahtui vuoden 2014 alussa, kun uutena puheenjohtajana aloitti aiemmin useamman
vuoden varapuheenjohtajan pestiä hoitanut
kauppaneuvos Kalevi Luukkainen.
Vuoden 2012 alusta lähtien johtokunta on
myös valinnut tiedotusvastaavan (nykyisin me-

Johtokunnan perinteinen elokuun rapukokous on käynnistymässä vuonna 2014. Kuvassa vasemmalta lukien ovat
taloudenhoitaja Timo Pellikka, entinen puheenjohtaja Pekka Pinomaa, kerhomestari Risto Mäkeläinen, kunniajäsen Risto Piepponen, sihteeri Mikko Mikkola, varapuheenjohtaja Olli Joensuu, Jyrki Tuovinen, Tomi Härmä, kunniapuheenjohtaja Heikki Mälkki, puheenjohtaja Kalevi Luukkainen ja entinen puheenjohtaja Pentti Pasuri. Kameran takana on Pentti Paalu. Kuvasta puuttuu Timo Auvinen. (Pentti Paalu)
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diavastaava). Toimea hoiti ensin valtiotieteiden
maisteri Esko Nurmi ja sitten asiakkuusjohtaja
Tomi Härmä. Jäsensihteerin tehtävä lakkautettiin vuoden 2014 alussa, koska pestiä pitkään
hoitanut Uljas Tuovinen oli hieman aikaisemmin kuollut. Jäsenasioiden hoito ja tiedottaminen siirrettiin Tomi Härmälle. Vuoden kuluttua jäsenasiat siirtyivät sihteerin tehtävään
uudelleen valitulle Jyrki Tuoviselle. Hän taas
luopui kokoussihteerin tehtävistä vuoden 2016

alussa, jolloin ne uskottiin varajäsen, controller
Simo Someran vastuulle. Pentti Paalu on toiminut koko 2010-luvun johtokunnan IT-vastaavana.368

Pamaus on 2010-luvulla tehnyt uusia avauksia. Ensimmäinen oli 21. tammikuuta 2011
Crown Plaza -hotellissa vietettyjen 120-vuotisjuhlien uutuus, Pamaus-viini, Chateau Carsinin valikoituja viinejä Pamaus-etiketillä varustettuina. Chateau Carsin on suomalaisen Juha

Pamaus-veljet Milanon lähellä AgustaWestlandin helikopteritehtaalla. (Pentti Paalu)
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Berglundin omistama viinitila Ranskassa. Juhlien jälkeen jäsenet saivat tilata Pamaus-viiniä
omaan käyttöönsä.369

Toinen uusi avaus oli kevätretki Aronaan,
Italiaan, jonne Pamaus matkasi 42 veljen voimin. Tulopäivä vierähti Milanossa, missä
kuultiin Finpron edustajan katsaus Suomen
ja Italian kauppasuhteista. Seuraavat päivät
vietettiin Aronassa, Stresassa ja Borromeon
saarilla. Italian matka oli kaikin puolin onnistunut, mistä kunnia kuului kerhomestari Risto

Aronan viihtyisä olohuone. (Timo Pellikka)
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Mäkeläiselle. Hän vastasi matkajärjestelyistä
ja joukon leppoisasta mutta määrätietoisesta
kaitsemisesta. Moni Pamaus-veli ihastuikin
toukokuiseen Italiaan.
Italian matka johti kolmanteen uuteen
avaukseen, sijoitushuoneiston ostoon Aronasta. Hanke käynnistyi puheenjohtaja Pekka
Pinomaan aloitteesta, ja siitä keskusteltiin jo
paikan päällä. Matkalla mukana ollut Mikko
Mikkola muistelee, että se rupesi siinä loppuretkestä tuntumaan, että miksei. Me tehtiin laskel-

Aronan huoltotiimi vasemmalta Pentti Paalu, Pekka Pinomaa, Timo Pellikka, Pertti Joenpolvi ja Aronan isäntä Risto
Manninen. (Pentti Paalu)

mia ja todettiin, että se kannattaa taloudellisesti. Henkinen päätös tehtiin siellä. Varsinaiseen
käsittelyyn asia nousi johtokunnan elokuisessa
rapukokouksessa, jossa Esko Nurmi ehdotti,
että asia päätettäisiin syyskokouksessa. Kun
muut puolsivat esitystä, päätti johtokunta ostaa huoneiston Pamauksen stipendirahastolle
noin 150 000 euron hintaan. Lopullinen hinta
nousi kaikkine kuluineen 168 000 euroon, ja
päälle tulivat vielä remonttikustannukset. Ostos herätti hieman eripuraa, ja kevätkokoukses-

sa 2012 Pentti Pasuri ehdotti jopa huoneiston
myymistä. Ehdotus ei saanut kannatusta.
Pamaus nimitti vuoden 2012 alussa erityisen Arona-toimikunnan katsomaan Italian
huoneiston ”perään”. Aronan isäntänä (Capo
di Arona) on toiminut toiminnanjohtaja Risto
Manninen, jonka tehtävänä on huolehtia huoneiston ylläpidosta ja vuokrauksesta. Arona on
jäsenistön käyttömahdollisuuden lisäksi ollut
hyvä sijoitus, sillä sen vuosituotto on ollut noin
neljä prosenttia.370
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Uudistuksia on tehty myös jäsenasioissa.
Syyskokouksessa 2011 päätettiin luopua 30
euron vuosimaksusta ja 60 euron ainaisjäsenmaksusta ja määrättiin uusille jäsenille 100
euron liittymismaksu. Vuosimaksusta luovuttiin, koska sen suorittamista oli vaikea seurata. Pelkkä liittymismaksu on yksinkertainen ja
selkeä. Vuoden 2013 kuluessa sähköistettiin
lopulta myös siihen saakka kortistona ollut jäsenrekisteri. Tämän jälkeen jäsenten osoite- ja
muut tiedot on voitu päivittää sähköisesti väestörekisterijärjestelmän kautta.
Myös tiedotustoimintaa on pyritty kehittämään. Seuran kotisivuilla julkaistaankin kevätja syyskokouksissa esitettävät ja käsiteltävät
asiat etukäteen. Niitä ovat talousarvio, toimintasuunnitelma ja johtokunnan erovuoroiset
jäsenet. Kotisivujen uusin versio otettiin käyttöön pääsiäisenä 2016, jolloin siihen saatiin
skaalautuvuus mobiilille alustalle eli kännykälle. Pamauksen on myös ollut tarkoitus ottaa
käyttöön jäseniä palveleva sähköinen ilmoitustaulu, mutta hanke on jäissä.371
Johtokunta on jatkanut yhteistyötään Merita
Pankin seuraajan Nordean kanssa. Nordea laatii
kolme kertaa vuodessa raportin stipendirahaston salkun kehityksestä. Salkku on nyt puoliksi
pörssiosakkeissa ja asunto-osakkeissa. Pamaus
on myös jatkanut osallistumistaan omistamiensa pörssiyhtiöiden osakeanteihin ja vaihtanut
yritysostojen yhteydessä vanhat osakkeet uuden
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yhtiön osakkeiksi, kuten tapahtui Rautaruukin
siirtyessä osaksi ruotsalaista SSAB:tä. Pamauksen ja stipendirahaston taloudellinen tilanne on
ollut vahva Suomen pitkittyneestä taantumasta
huolimatta. Osinkoja on tullut runsaasti, yleensä jopa yli odotusten.

Syksyllä 2015 Pamauksen johtokunta käynnisti täysin uudenlaisen tavan sijoittaa, kun
se panosti 9 900 euroa lappeenrantalaiseen
start-up-yritykseen Aurelia Turbinesiin. Taloudenhoitaja Mikko Mikkola perusteli sijoitusta sillä, että Pamaus on teollisuuden ja liikkeenharjoittajain seura. Miksi emme sitten tukisi
yrityksiä Itä-Suomessa? Tästä on vaikea sanoa,
onko tämä sijoitus vai tukea, vai siitä puolivälistä. Se on tuki aloittavalle yritykselle, joka toimii
meidän alueella. Tuotto tulee ehkä myöhemmin.
Tämänlainen sijoitustoiminta voi muuttua pysyväksi. Mikkolan mukaan tavoitteena on, että
tämä lisääntyy ja tästä tulee vakiintunut toimintatyyli. Olen yrittänyt mobilisoida jäseniä, että he
etsisivät hyviä kohteita ja toisivat ehdotuksia minulle. Minä sitten esitän ne johtokunnalle.372
Johtokunnan nuoren polven edustajien
mielessä on myös uusia toimintamuotoja, joilla
aktivoida nuorempaa eli työelämässä mukana olevaa jäsenkuntaa. On jopa pohdittu sitä,
että työikäisille järjestettäisiin omia tilaisuuksia, joissa he voisivat verkostoitua. Olli Joensuu
uskoo, että tällä voi olla suuri arvo tulevaisuudessa, kun työelämässä olevat tulevat voimak-

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg esitelmöi aiheesta ”Ajankohtaista puolustusvoimista” syyskokouksessa 30. marraskuuta 2015. Asia onkin 2010-luvulla ollut ajankohtainen Venäjän aggressiivisen geopolitiikan vuoksi. Myös Venäjästä on 2010-luvulla ollut useita esitelmiä juuri tästä näkökulmasta. (Pentti Paalu)

kaammin mukaan Seuran toimintaan. Mikko
Mikkola näkee tulevaisuuden samoin: Siinä
meillä on iso kenttä. Jos me halutaan luoda erilaisia ryhmiä fyysisesti tai verkossa, niin nyt olemme
menossa siihen. Meille johtokunnan jäsenille tämä
on iso verkostoitumismahdollisuus, mutta rivijäsenille ei vielä ole. Se on haave, että karjalaisuus
aktivoisi myös henkilöitä.
Yksi yritys on jo tehty. Idea tuli toimitusjohtaja Ari Rämöltä, joka keväällä 2014 kut-

sui johtokunnan jäsenet suunnittelemaan Pamauksen tulevaisuuden toimia. Johtokunta
nimitti työryhmän perustamaan työssäkäyvien
joukkoa, joka pitäisi yhteyttä Facebookin välityksellä ja kiertäisi jäsenten työpaikoilla. Idea
on sittemmin ottanut aikalisän, mutta varapuheenjohtaja Olli Joensuun mukaan se tullaan
varmaan käynnistämään, jotta se antaisi rivijäsenille enemmän. 373
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Pamauksen missio on 1990- ja 2000-luvulla käsittänyt kolme Karjalaan liittyvää perustehtävää. Niistä ensimmäinen on liittää yhteen
karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia asioita harrastavia
henkilöitä. Toinen perustehtävä on läheistä

sukua ensimmäiselle: Pamauksen on tuettava
karjalaista kauppaa, teollisuutta ja muuta liike-elämää. Kolmas tehtävä on karjalaisen kulttuuritoiminnan tukeminen. Tehtävissään Seura
on onnistunut, mistä kertoo muun muassa suuri kiinnostus kuukausikokouksia ja kevätretkiä
kohtaan sekä jatkuvana rahavirtana kulkevat
stipendit ja apurahat, joilla tuetaan karjalaisia
hankkeita. Yksi viimeisimmistä tuensaajista on
ollut karjalaisuuden tuotteistaminen, jonka takana ovat sanomalehti Karjala ja Karjalainen
Nuorisoliitto.
Karjalaisuus ja Viipuri elävät edelleen jäsenistössä ja yhdistävät yhä Pamausta. Risto
Piepposen mielestä henkinen side Viipuriin ja
menetettyyn Karjalaan on yhä edelleen keskeinen
ominaisuus Pamaus-Seuran toiminnassa. Nuori
polvi on samaa mieltä. Olli Joensuun mukaan
Pamauksesta näkee, että se on karjalainen klubi.
Se elää meidän traditioissa. Se on pohjavire kaikessa, ja sen huomaa. Pamaus-Seuralla menee
hyvin, sillä jäsenkunta jatkaa vahvaa kasvuaan.
Esimerkiksi vuonna 2015 Seuraan liittyi 38
uutta jäsentä, mutta vastaavasti vanhoja jäseniä
poistui joukosta 13. Vuoden 2015 lopulla jä250

seniä oli jo hieman yli 750. Kaiken kaikkiaan
Pamauksen nykyisen tilanteen voi kiteyttää
johtokunnan kokouksessa 17. helmikuuta
2016 esiin tulleella toteamuksella: Hyvin menee, mutta menköön.374

Pamaus ennen ja nyt

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura
Pamaus on 125 vuoden aikana kokenut paljon.
Suomalaisuusaatteesta noussut tarve ajaa yhteisiä ammatillisia asioita ei sinänsä ollut poikkeuksellista 1890-luvun alun Suomessa, mutta Pamaus yhdisti siihen aktiivisen poliittisen
toiminnan. Voi sanoa, että Pamauksen ansiosta
suomenkieliset pääsivät Viipurin kunnallispolitiikassa vuosia nopeammin siihen asemaan,
joka heille kuului. Tämän jälkeen alkoivat kuitenkin ongelmat: toinen sortokausi, maailmansota, vuoden 1917 levottomuudet ja pulakausi.
Suomen itsenäistymisen jälkeen syttyi sisällissota, jonka aikaansaama hävitys oli Viipurissa
melkoinen.
Sisällissodan jälkeen alkoi 20 vuotta kestänyt taloudellisen toimeliaisuuden kausi, jonka
aikana Viipuri kasvoi nopeasti. Pamauksen
jäsenkunnalla oli suuri rooli Viipurin talouselämässä, ja Pamaus-talo toimi Viipurin talouspiirien kohtauspaikkana. Pamaus-talosta
tuli käsite, ja sen biljardipöydät olivat Suomen
parhaat. Marraskuun 30. päivä 1939 kuitenkin
käynnisti tapahtumaketjun, joka romahdutti

Pamauksen nykyinen puheenjohtaja on talousneuvos
Kalevi Luukkainen (1943–), joka teki pitkän uran
tekstiilialalla. Se alkoi SOK:n trikootehtaalla vuonna
1968, jatkui tytäryhtiö Bilonin tuotepäällikkönä,
kunnes vuonna 1973 Luukkainen nimitettiin SOK:n
liiketoimintayksikön johtajaksi. SOK:n lopetettua
trikootehtaansa 1980-luvun puolella Luukkainen
jatkoi johtajana tekstiilialan yhtiöissä, joita olivat
muun muassa Suomalainen Mallihuone, Talousosakekauppa ja Leitok, jota hän johti koko 1990-luvun.
Vuonna 1999 Luukkainen meni hallituksen jäseneksi
Novitaan, ja pari vuotta myöhemmin hän päätyi sen
toimitusjohtajaksi. (Pentti Paalu)

Seuran jäsenten, viipurilaisten ja muidenkin
karjalaisten tulevaisuuden. Talvi- ja jatkosodan seurauksena Viipuri menetettiin, ja Seuran
rooli Viipurin talouden edistäjänä päättyi. Oli
aika etsiä uusi päämäärä toiminnalle. Se löytyi
karjalaisten liikemiesten ja vaikuttajien yhdistämisestä sekä karjalaisen kulttuurin ja opis-

kelijoiden taloudellisesta tukemisesta. Ja ehkä
kaikkein tärkeimmäksi asiaksi nousi Viipurin,
viipurilaisuuden ja menetetyn Karjalan muiston vaaliminen.
Pamaus on menestynyt viimeiset yli 70
vuotta Helsingissä hyvin. Toiminnan päämäärät ovat sellaiset, joiden eteen jäsenten ja johtokunnan on ollut helppo työskennellä. Luonnollisesti mukava karjalainen yhdessä tekeminen
ja oleminen kulkevat aina mukana siellä, missä
Pamaus-veljet kohtaavat. Tästä kertoo Pertti
Araviidan vuonna 2002 sanoittama ”Pamaus
Seura” -laulu:
”Pamaus on voimissaan, se jatkaa perinteitä.
Seuran veljet toimissaan, kun kulkee isäin teitä.
Viipurlainen meininki myö tuotiin Karjalasta:
Ensin jutut haastetaan ja sitten syödään vasta.
Pamauksen jutuissa on ruuti rutikuivaa:
Monta Summan koukkaajaa ja Vuoksen yli uivaa.
Jos se Posse eläisi, ei uskois näkemäänsä;
kuinka miehet Karjalan viel hoitaa leiviskäänsä.
Pamaus meitä yhdistää
ja karjalainen sukupuu.
Kyllä kelpaa rintaa ryhdistää,
kun veljet kokoontuu.”375
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Pamauksen 125-vuotisjuhlia vietettiin 16. tammikuuta 2016 Helsingin Hotelli Presidentissä. Juhlapuhujana oli Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri Marjo Matikainen-Kallström. (Antti Siukonen)
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PAMAUS-SEURAN TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajat:
Wilhelm Porthan
Juho Lallukka
Jaakko Häkli

William Otsakorpi
E. V. Sellgren
H. K. Paavilainen
Valde Sario
M. A. Wilska
Eino J. Hevonpää
Arno Tuurna
Reino Jokilehto
Pehr Sommar

Heikki Mälkki
Pentti Pasuri
Pekka Pinomaa
Kalevi Luukkainen

kultaseppä
kauppaneuvos
tukkukauppias
tukkukauppias
kauppaneuvos
toimitusjohtaja
konsuli
kauppaneuvos
pankinjohtaja
kaupunginjohtaja
johtaja
teollisuusneuvos
hovioikeuden presidentti
kauppaneuvos
varatuomari
talousneuvos

1891–1892, 1895–1899
1893–1894, 1902–1912
1900–1901
1913–7/1919, 1920–7/1927
8–12/1919
8/1927–1928
1929–1930
1931–1947
1948–1949
1950–1972
1973–4/1982
8/1982–1988
1989–1998
1999–2006
2007–2013
2014–

Varapuheenjohtajat:
F. Räsänen
1891
1892, 1895
Jaakko Häkli
Wilhelm Porthan
1893–1894, 1900 ja 1904
1896–1899
Juho Lallukka
1901
J. A. Lyly
1902–1903
Uno Saxén
1905
William Otsakorpi
1906–1907, 1910–1912
Aleksanteri Kaljunen 1908–1909
Paul Thuneberg
1913–1914
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Fabian Sihvonen

Matti Kauranen
Eemil Tanninen
L. L. Lovén
K. J. Grönroos
H. K. Paavilainen

Valde Sario
Arvi Mela
Aaro Harjanne
Artturi Helenius
Eino J. Hevonpää
Arno Tuurna
Tauno Hämäläinen
August Honkanen
E. R. Hartikainen
Kalevi Tilli
Reino Jokilehto
Pehr Sommar
Risto Piepponen
Nisse Hagman
Kalevi Luukkainen
Olli Joensuu

1915
1916
1917–1918
1–7/1919
8–12/1919
1920–1927
1928
1929–1930
1931–1939
1940–1943
1944–1947
1948–1949
1950–1959
1960–1962
1963–1964
1965–1971, 1973–1981
1972
1982
1983–1991, 1999–2008
1992–1998
2009–2013
2014–

Taloudenhoitajat/rahastonhoitajat:
K. A. Castrén
1891
F. Räsänen
1892
Wilhelm Paischeff
1893–1895
1896–1899
Juho Lallukka
1900
Wilhelm Porthan
1901
K. A. Tenhunen
1902
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Eero Roiha

1903–1906
Aleksanteri Isaksson 1907–1917
Karl G. Lindberg
1918–1925
H. K. Paavilainen
1919–1921
Juho Linnamo
1926–1930
Fr. Suomalainen
1931–1933
Antero Simola
1934–1938, 1943–1947
Lauri Salmi
1939–1942
1948–1971
Toivo Nupponen
Ohto Uotinen
1972–1974
Kauko Kovasin
1975–3/1991
Ossi Koski
3/1991–5/1991
Risto Piepponen
5/1991–4/1998
Pekka Timonen
5/1998–2001
Timo Pellikka
2002–2015
Mikko Mikkola
2016–
Sihteerit:
K. A. Castrén

1891
Juho Lallukka
1892
Konstantin Karvinen 1893, 1895, 1898
Alex. Paischeff
1894
1896–1897
Alfred Silvenius
Aleksanteri Isaksson 1899–1904
Aleksanteri Kaljunen 1905–1907
William Otsakorpi 1908–1909
August Karsikko
1910–1912
Evert Korhonen
1913
J. E. Rynén
1914–1917
Karl G. Lindberg
1918–1919
Arvi Mela
1920–1930

Heikki Lund
Vilho Pentikäinen
Lauri Salmi
Lauri Konttinen
Jori Ilanko
Kauko Kovasin
Pekka Pinomaa
Jyrki Tuovinen
Mikko Mikkola

1931–1934
1935–1940
1941–1942
1943
1944–1955
1956–1986
1987–2006
2007–2008, 2015–
2009–2014

Klubimestarit/kerhomestarit:
L. L. Lovén
1920–1929
Heikki Lund
1930–1934, 1940–1942
Antero Simola
1935–1937
Vilho Pentikäinen
1938
Lauri Salmi
1939–1942
Lauri Konttinen
1943
Lauri Haaksi
1944–1964
Niilo Janhunen
1965–1974
Matti Holopainen
1975–1977
Ahti Vuorensola
1978–1989
Matti Kantola
1990–2001
2002–2005
Seppo Määttänen
Pertti Araviita
2006–2008
Risto Mäkeläinen
2009–
Pamaus-Seuran varapuheenjohtajasta ja taloudenhoitajasta ei vuosilta 1896–1899 ole dokumentoitua tietoa.

Johtokunnan varsinaiset jäsenet:
Wilhelm Porthan
1891–1904
F. Räsänen
1891–1892
K. A. Castrén
1891
J. E. Rynén
1891, 1913–1917, 		
1920–1921
Matti Kurikka

Jaakko Häkli
Juho Lallukka
Konstantin Karvinen
Wilhelm Paischeff
Abraham Veikkanen
Alfred Silvenius

1891–1893
1892–1895, 1900–1902
1892–1897, 1899–1912

1893
1894–1899
1894–1897, 1899–1900
1896–1898
Matti Pietinen
1898
P. J. Pesonen
1898
A. Haapio
1899
J. A. Lyly
1900–1903
Aleksanteri Isaksson 1901–1904, 1907–1917
E. V. Sellgren
1903, 1918–1924
O. Tanner
1904
A. Konkonen
1904
Uno Saxén
Eero Roiha
Aleksanteri Kaljunen
A. Rautio
William Otsakorpi
Fabian Sihvonen
Paul Thuneberg
John Lindgren
( Juho Linnamo)
Matti Kauranen

1905–1906
1905
1905–1912
1905–1906
1906–1927
1907–1911, 1915
1912–1914

1913–1917, 1921–1930
1916
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Eemil Tanninen
Karl G. Lindberg
L. L. Lovén
K. J. Grönroos
H. K. Paavilainen
B. Brunou

Arvi Mela
K. Aapro
N. Lammetmaa
Eino J. Hevonpää
Aaro Harjanne
Valde Sario
M. A. Wilska

Heikki Lund
Fr. Suomalainen

Heikki Sinkkonen
Vilho Pentikäinen
Artturi Helenius
Antero Simola
Vilho Karjalainen
Lauri Salmi
Anto Puustinen
Antti Pekkonen
Matti Tarkiainen
Lauri Haaksi
Tauno Hämäläinen
Arno Tuurna
Toivo Nupponen
Lauri Konttinen
Jori Ilanko
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1917–1918, 8–12/1919
1918–1925
1918–1930
1919
8/1919–1932
8–12/1919
1920–1930
1920
1922–1925
1925–1949
1926–1939
1926–1931
1928–1947
1930–1934, 1939–1942
1931–1934
1931–1942
1932–1942
1933–1943, 1952–1957
1935–1938, 1943–1951
1935–1946
1940–1942
1943–1951
1943–1946
1943–1956
1944–1964
1947–1960
1947–1972
1948–1971
1950–1963
1952–1958

August Honkanen
E. R. Hartikainen
Lyderik Löfgren
Kauko Kovasin
Niilo Jantunen
Teuvo Sairanen
Reino Jokilehto
Kalevi Tilli
Niilo Hilke
Reipas Lepistö
Simo Kärävä
Pentti Pusa
Ohto Uotinen

Matti Holopainen
Pehr Sommar
Ahti Vuorensola
Juhani Olkku
Risto Piepponen
Erkki Puolakka
Matti Olkku
Viljo Luukka

Heikki Mälkki
Pekka Pinomaa
Matti Kantola
Pekka Malinen
Nisse Hagman
Pekka Timonen
Pentti Pasuri
Pentti Korkka
Uljas Tuovinen

1952–1962
1957–1964
1958–1963, 1969–1980
1959–1990
1961–1974
1963–1972
1964–1982
1964–1981
1965–1968
1965–1967
1968–1970
1971–1982
1972–1986
1973–1977, 1981–1994
1973–1988
1975–1990
1978–2010
1982–2009
1983–1991
1983–1997
1987–1988
1989–1998
1989–2013
1991–2001
1991–2009
1992–1998
1995–2001, 2014
1998–2006
1999–2009
1999–2013

Timo Pellikka
Seppo Määttänen
Pertti Araviita
Kalevi Luukkainen
Timo Auvinen
Risto Mäkeläinen
Mikko Mikkola
Pentti Paalu
Esko Nurmi
Olli Joensuu
Tomi Härmä
Jyrki Tuovinen

2002–
2002–2005
2006–2008
2007–
2009–
2009–
2010–
2010–
2011–2013
2014–
2014–
2015–

Kunniapuheenjohtajat:
Juho Lallukka
1911
Eino Hevonpää
1949
Arno Tuurna
1972
Pehr Sommar
1989
Heikki Mälkki
1999

Kunniajäsenet:
D. W. Åkerman
Wilhelm Porthan
(Portano)
Feodor Sergejeff
J. E. Rynén
L. L. Lovén
K. A. Paloheimo
E. V. Sellgren

Juho Linnamo
Eemil Tanninen
O. J. Brummer
M. A. Wilska
Artturi Helenius

Eino Hevonpää
August Honkanen
Antti Kiikka
Peter Starckjohann
Toivo Nupponen
Kauko Kovasin
Kaarle ”Hannu”
Tuurna
Risto Piepponen
Pentti Pasuri
Pekka Pinomaa

1891
1905

1920
1924
1924
1933
1936
1936
1936
1942
1943
1943
1945
1966
1966
1968
1972
1991

2009
2009
2015
2015
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LÄHDELUETTELO
ARKISTOT
Pamaus-Seuran arkistot, Helsinki / Mikkelin maakunta-arkisto:
Pamaus-Seuran johtokunnan pöytäkirjat
Pamaus-Seuran vuosikokousten pöytäkirjat
Pamaus-Seuran yleiskokousten ja kuukausikokousten pöytäkirjat
Pamaus-Seuran toimintakertomukset
Pamaus-Seuran kirjeenvaihto
Pamaus-Seuran sanomalehtileikkeet
Pamaus-Seuran säännöt
Pamaus-Seuran sopimusasiakirjat
Pamaus-Seuran arkiston puheet ja esitelmät
Pamaus-Seuran valokuvat
Kirjoitus Pamaus-Seuran ensimmäisestä toimintavuodesta
Aleksanteri Isakssonin Pamaus-Seuran
30-vuotisjuhlassa 5.2.1921 esittämä yleiskatsaus Seuran toiminnasta 1891–1921.
Arvi Melan kirjoittaman kertomus Pamaus-Seuran 40-vuotisesta toiminnasta
Kansallisarkisto, Helsinki:
Wilhelm Porthanin bibliografia
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Leningradin oblastin valtiollinen arkisto,
Viipuri:
Luettelo 1 – Viipurin lääninhallitus:
Selonteot läänin oloista
Vaalien suorittaminen
Luettelo 2 – Läänin taloudellinen tila 1723–
1919:
Teollisuus, teollisuuslaitosten avaaminen ja
niiden toiminta
Asiakirjat koti- ja ulkomaankaupasta, luettelot
käsityöläisistä ja kauppiaista
Luettelo 8 – Läänin hallinto 1917–1939:
Lääninhallituksen osallistuminen Suomen
valtiollisten lakien valmisteluun sekä vaalit
Luettelo 9: Läänin hallinto 1914–1940:
Kauppaa, kauppayrityksiä ja laitoksia koskeva
aineisto
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5.2.1921 esittämä yleiskatsaus Seuran toiminnasta 1891–1921; Brummer, s. 45.
90
Johtokunnan pöytäkirjat 15.8.1892; Wiipurin Sanomat 16.8.1892; Aleksanteri
Isakssonin Pamaus-Seuran 30-vuotisjuhlassa 5.2.1921 esittämä yleiskatsaus Seuran
toiminnasta 1891–1921.
91
Wiipurin Sanomat 15.1., 17.1., 12.2., 14.2.,
25.3., 15.7.1893.
84
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Wiipurin Sanomat 18.7.1893.
Vuosikokouksen pöytäkirjat 12.12.1892,
2.12.1893, 6.12.1895 ja 30.11.1896; johtokunnan pöytäkirjat 20.12.1892, 9.1.ja
5.9.1896; Wiipurin Sanomat 4.3. ja
15.4.1894, 15.9., 13.10. ja 17.11.1895.
94
Vuosikokouksen pöytäkirja 2.12.1893;
Wiipurin Sanomat 7.11.1983, 4.2.1894,
30.11. ja 1.12.1895.
95
Johtokunnan pöytäkirja 9.1.1896; yleiskokouksen pöytäkirja 29.2.1896; Wiipurin
Sanomat 19.1. ja 20.1.1896.
96
Vuosikokousten pöytäkirjat 30.11.1896 ja
11.11.1897; Wiipurin Sanomat
28.11.1896, 14.11.1898 ja 28.1.1899; tilit
ja kassakirjat 1896–1899.
97
Toimintakertomus 1900; johtokunnan
pöytäkirja 22.12.1899; Wiipurin Sanomat
2.12.1900.
98
Vuosikokouksen pöytäkirja 1.12.1900;
yleiskokouksen pöytäkirjat 14.6., 12.10.,
2.11. ja 16.11.1901; johtokunnan pöytäkirja
30.11.1901; toimintakertomus 1901.
99
Vuosikokouksen pöytäkirja 30.11.1901;
johtokunnan pöytäkirjat 30.11.1901 ja
9.6.1902; Wiipurin Sanomat. Supistus
31.5.1902; Leitzinger, s. 3, 11.
100
Yleiskokousten pöytäkirja 4.1.1902;
Wiipurin Sanomat. Supistus 25.1.1902.
101
Yleiskokousten pöytäkirjat 18.1. ja
1.2.1902; johtokunnan pöytäkirja
92
93

13.9.1902; Brummer, s. 45–46. Pamaus oli
hakenut yhdessä Suomalaisen klubin kanssa ravintolaoikeuksia Viipurin lääninkin
kuvernööriltä jo syksyllä 1899. Ne myös
seuroille myönnettiin joulukuussa 1899.
Tällöin ravintolaoikeudet jäivät kuitenkin
hyödyntämättä. Johtokunnan pöytäkirja
22.12.1899.

Johtokunnan pöytäkirjat syksy 1902;
toimintakertomus 1902.
103
Toimintakertomukset 1903–1904, 1906–
1907; yleiskokouksen pöytäkirjat
19.9.1903, 13.2.1904 ja 10.2.1906; johtokunnan pöytäkirjat 19.12.1904, 20.12.1906
ja 29.3.1907; Arvi Melan kirjoittaman kertomus Pamaus-Seuran 40-vuotisesta toiminnasta; tilit ja kassakirjat 1903–1904.
104
Toimintakertomus 1904–1908; vuosikokousten pöytäkirjat 2.12.1905 ja
30.11.1907; yleiskokousten pöytäkirjat
10.2. ja 28.4.1906; johtokunnan pöytäkirjat
16.9.1906, 20.11. ja 18.12.1907; Brummer,
s. 45–46.
105
Johtokunnan pöytäkirjat 19.12.1908 ja
11.9.1933; luettelo niistä henkilöistä, jotka
ovat suorittaneet Pamaus-Seuran jäsenmaksun 4.4.1911; Karjala 4.12.1903.
106
Arvi Melan kirjoittaman kertomus
Pamaus-Seuran 40-vuotisesta toiminnasta;
Leppo, s. 203.
107
Yleiskokouksen pöytäkirjat 1.2. ja
102

15.11.1902; toimintakertomus 1902; Wiipurin Sanomat 14.11. ja 15.11.1898.

Yleiskokousten pöytäkirjat 5.3.1904, 25.2.
ja 21.10.1905.
109
Yleiskokouksen pöytäkirja 6.5., 30.9. ja
16.12.1905, 27.9.1907; toimintakertomus
1906.
110
Vuosikokouksen pöytäkirja 1.12.1906;
Yleiskokouksen pöytäkirja 22.9.1906; Karjala 28.11.1909.
111
Arvi Melan kirjoittaman kertomus
Pamaus-Seuran 40-vuotisesta toiminnasta.
112
Toimintakertomus 1906; yleiskokousten pöytäkirjat 6.5.1905, 27.1. ja 16.9.1906,
13.2.1908; johtokunnan pöytäkirjat
11.1.1906, 29.3.1907 ja 19.1.1917.
113
Vuosikokouksen pöytäkirja 1.12.1906;
yleiskokousten pöytäkirjat 25.3., 6.5. ja
21.10.1905, 29.2.1908; Johtokunnan pöytäkirja 13.12.1905; toimintakertomus 1908.
114
Vuosikokous 30.11.1907; yleiskokouksen
pöytäkirja 22.9.1906; tilit ja kassakirjat
1906–1908.
115
Wiipuri 26.11.1911; Karjala 26.11.1911.
116
Ilanko, s. 148; Markkanen, s. 189–191;
Karjala 2.12. ja 7.12.1913
117
Tilit ja kassakirjat 1909–1915; Karjala
1.1.1909, 6.12.1910 ja 30.3.1913; Wiipuri
1.12.1912 ja 29.11.1913.
118
Tilit ja kassakirjat 1909–1913; Juho Lallukan kirje Pamaus-Seuralle 2.2.1912; Wii108
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puri 29.11.1914; Arvi Melan kirjoittaman
kertomus Pamaus-Seuran 40-vuotisesta
toiminnasta; Brummer, s. 42–43.

Mikola 1978, s. 7.
Johtokunnan pöytäkirjat 16.10.1915
10.2.1916; vuosikokouksen pöytäkirja
4.12.1915; yleiskokosuksen pöytäkirja
19.2.1916.
121
Johtokunnan pöytäkirja 20.5.1916; Aleksanteri Isakssonin Pamaus-Seuran 30-vuotisjuhlassa 5.2.1921 esittämä yleiskatsaus
Seuran toiminnasta 1891–1921.
122
Vuosikokouksen pöytäkirja 30.11.1907;
Wiipuri 26.11. ja 1.12.1911; tilit ja kassakirjat 1909–1912; johtokunnan pöytäkirja
15.10.1910. Kyseinen johtokunnan irrallinen pöytäkirja oli Mikkelin arkiston kokoelmissa.
123
Johtokunnan pöytäkirjat 16.6. ja 21.9.1916;
kauppakirja 21.6.1916; Brummer, s. 47.
124
Yleiskokousten pöytäkirjat 7.10.,
11.11.1916 ja 24.2.1917; vuosikokouksen
pöytäkirja 30.11.1916; johtokunnan pöytäkirjat 19.1., 24.2., 23.3., 12.4., 27.4. ja
30.4.1917.
125
Johtokunnan pöytäkirjat 3.1. ja 23.1.1918.
126
http://www15.uta.fi/yky/arkisto/suomi80/
teema4.htm; Partanen 2014, s. 515.
127
Rantakari, s. 9–10; Partanen 2014, s. 515;
Kuujo 1981, s. 597–598.
119
120
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Partanen 2014, s. 515–516; Paavilainen,
s. 209.
129
Ora, s. 5–13, 60–66; Rantakari, s. 37–38;
Keskisarja 2013, s. 15–28; Leino-Kaukiainen 2014, s. 518–520.
130
Ora, s. 18–39; Leino-Kaukiainen 2014,
s. 518–520.
131
Ora, s. 71–90, 138–194; Rantakari,
s. 74–77; Keskisarja 2013, s. 33–44, 164–
177, 258–316.
132
Toimintakertomus 1918; Rantakari, s. 236–
237; Keskisarja 2013, s. 297–301; Suomen
Kuvalehti 21/1918.
133
Vuosikokouksen pöytäkirja 21.12.1918.
134
Paavolainen 1978, s. 77–89.
135
Kevätkokouksen pöytäkirja 10.6.1918;
toimintakertomus 1918; rakennusmuutospiirustus tontille n:o 8 Salakkalahden
osassa Wiipurin kaupunkia, omistaja
Pamaus-Seura, rakennusmestari August
Talonen ja arkkitehti Juhani Vikstedt; korvaushakemus valtionvarainministeriölle
8.11.1940.
136
Toimintakertomukset 1918 ja 1919; yleiskokouksen pöytäkirja 4.10.1918; vuosikokouksen pöytäkirja 21.12.1918; johtokunnan pöytäkirjat 29.10, 7.11. ja 12.12.1918;
Brummer, s. 50–51; Karjala 5.10.1918.
137
Toimintakertomus 1918; johtokunnan
pöytäkirjat 30.9. ja 29.10.1918; yleiskokouksen pöytäkirja 4.10.1918; J. Sippo
128

”Pamaus” seuran Arv. Johtokunnalle
20.10.1918; Sopimuskirja, päivämäärä virheellinen (26.2.1918).

Toimintakertomukset 1918 ja 1919;
johtokunnan pöytäkirja 14.4.1919; Karjala
26.4.1919.
139
Johtokunnan pöytäkirjat 10.6. ja
21.12.1918, 2.1., 20.1. ja 12.2.1919,
7.2.1920 ja 9.2.1921; vuosikokouksen
pöytäkirjat 21.12.1918, 29.11.1919 ja
27.11.1920; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 26.2.1921; Lakio 1978, s. 172–176,
184–194.
140
Johtokunnan pöytäkirja 3.1.1918; kevätkokouksen pöytäkirja 1.3.1919; ylimääräisten vuosikokousten pöytäkirjat 29.3., 27.5.
ja 2.8.1919; toimintakertomukset 1918–
1920; säännöt 1919.
141
Toimintakertomus 1921; johtokunnan
pöytäkirjat 17.11.1920, 10.1. ja 9.2.1920;
vuosikokouksen pöytäkirja 27.11.1920;
Aleksanteri Isakssonin Pamaus-Seuran
30-vuotisjuhlassa 5.2.1921 esittämä yleiskatsaus Seuran toiminnasta 1891–1921;
Karjala 6.2.1921.
142
Johtokunnan pöytäkirjat 29.10.1918, 5.1. ja
2.11.1920.
143
Johtokunnan pöytäkirjat 5.1., 24.3., 24.9.
ja 2.11.1920; Suomen Ravintoloitsijayhdistys: Kiertokirjelmä, ei päivämäärää; Viipu138

rin maistraatin pöytäkirjaotteet 17.11.1920
ja 29.1.1921.

Toimintakertomukset 1919–1921; johtokunnan pöytäkirjat 2.11.1920, 5.12.1921,
11.5. ja 30.12.1922; Pamauksen kirjeenvaihtoa; https://fi.wikipedia.org/wiki/Kieltolaki_(Suomi); Karjala 22.8.1919.
145
Toimintakertomukset 1919–1922; johtokunnan pöytäkirjat 9.8. ja 5.12.1921, 11.5.,
28.6., 22.11. ja 30.12.1922, 31.10.1925.
146
Johtokunnan pöytäkirjat 17.11.1920, 9.2. ja
9.3.1921; irtisanomisilmoitus 11.3.1921.
147
Johtokunnan pöytäkirjat 26.4., 2.5. ja
9.8.1921, 12.2.1923, 25.2. ja 21.7.1925,
23.9.1937; Hakemus Viipurin läänin maaherralle, 10.5.1926; Viipurin lääninhallituksen päätös 19.7.1938; Brummer, s. 77.
148
Johtokunnan pöytäkirja 11.5.1938.
149
Toimintakertomus 1932.
150
Toimintakertomus 1932; johtokunnan
pöytäkirjat 23.4.1932, 16.1. ja 20.2.1933;
varsinaisen kokouksen pöytäkirja 25.2.1933
151
Arvi Melan kirjoittaman kertomus
Pamaus-Seuran 40-vuotisesta toiminnasta; johtokunnan pöytäkirjat 29.10.1918,
20.1. ja 14.4.1919, 4.1.1922, 23.1.1924 ja
23.4.1932; toimintakertomukset 1918–
1930; Brummer, s. 82.
152
Johtokunnan kokoukset 20.4. ja 17.11.1920,
7.2. ja 20.4.1920, 9.8.1921, 4.1. ja
22.11.1922, 17.9.1930.
144
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Toimintakertomukset 1930, 1935–1937;
johtokunnan pöytäkirja 18.1.1936.
154
Yleiskokouksen pöytäkirja 16.10.1915;
Sopimuskirja, päivämäärä virheellinen
(26.2.1918); johtokunnan pöytäkirjat
14.6.1928 ja 23.4.1934; toimintakertomukset 1934–1935; Karjala 1.3.1931; Pekka
Pinomaan haastattelu.
155
Leppo, 203.
156
Johtokunnan pöytäkirjat 29.3. ja
27.11.1926, 5.3.1927 ja 2.10.1939; Karjala
25.9.1927; https://fi.wikipedia.org/wiki/
Lahden_radioasema.
157
Johtokunnan pöytäkirjat 29.10.1918,
12.2.1919, 25.2.1925, 15.11.1928,
18.3.1930 ja 16.1.1933; varsinaisen kokouksen pöytäkirjat 27.2. ja 28.11.1925,
1.12.1928, 4.3.1929. 18.3.1930 ja 6.3.1931;
toimintakertomukset 1927–1930, 1936;
Yrjölä, s. 72 ja 85; Duodecim 2/1959, s.
106–113; http://eteläkarjalanlaakarit.net/
historiat/duodecim-seura-viipuri.
158
Johtokunnan pöytäkirja 4.3.1929; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 9.3.1929; toimintakertomukset 1921–1931; Yrjölä, s. 83.
159
Toimintakertomus 1925; johtokunnan
pöytäkirjat 21.7. ja 31.10.1925, 13.1.1926
ja 13.2.1928.
160
Toimintakertomukset 1929–1930; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 22.3.1930; johtokunnan pöytäkirjat 30.9. ja 23.12.1929,
153
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23.4., 28.6. ja 15.10.1930; Meurman 1978,
s. 51.

Toimintakertomus 1931; Johtokunnan
pöytäkirjat 15.1., 30.1., ja 27.2.1931; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 28.2.1931;
Karjala 1.3.1931.
162
Toimintakertomukset 1929–1930, 1938–
1939; tilinpäätös 1929; johtokunnan pöytäkirja 12.5.1931.
163
Toimintakertomukset 1931–1934; johtokunnan pöytäkirjat 23.4., 7.5. ja
24.10.1932.
164
Toimintakertomukset 1935–1939; johtokunnan pöytäkirjat 14.12.1938, 24.1. ja
5.9.1939; Brummer, s. 51–52.
165
Kivi-Koskinen, s. 4–9; Johtokunnan pöytäkirjat 5.1. ja 21.1.1920.
166
http://vitako.fi/
167
Johtokunnan pöytäkirjat 15.3., 24.3. ja
20.4.1920, 14.11.1921; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 26.2.1921; Kultaseppä M.
Aallon selostus Pamaus-Seuran johtokunnalle, 8.9.1921; toimintakertomus 1920.
168
F. Sergejeffiin kirje Pamaus-Seuralle
24.2.1920; varsinaisten kokousten pöytäkirjat 20.3.1920 ja 26.2.1921; johtokunnan
pöytäkirja 15.3.1920; toimintakertomus
1920.
169
Johtokunnan pöytäkirjat 24.2.1923,
27.2.1925 ja 5.11.1926.
170
Johtokunnan pöytäkirjat 17.5. ja 2.10.1923,
161

7.5.1924; yleiskokouksen pöytäkirjat 26.5.
ja 12.10.1923; toimintakertomus 1923;
Brummer, s. 43.

Johtokunnan pöytäkirja 22.12.1924; varsinaisenkokouksen pöytäkirja 29.11.1930.
172
Toimintakertomukset 1929, 1936 ja 1939;
johtokunnan pöytäkirja 25.11.1929,
13.8.1936 ja 9.5.1939; http://www.otsakorpi.fi/?sivu=etusivu; Eveliina Trevesin kirjallinen tiedonanto 30.10.2015.
173
Taulukossa on käytetty Tilastokeskuksen
vuoden 1938 rahan-arvokerrointa 0,3538.
174
Johtokunnan pöytäkirjat 23.4.1934, 26.2. ja
13.8.1936, 16.2. ja 20.5.1937,
28.9.1938; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 28.2.1936; toimintakertomukset
1935–1939; lahjoitusrahastojen säännöt
28.2.1936; Brummer, s. 43–44.
175
Toimintakertomukset 1938–1939; johtokunnan pöytäkirjat 25.11. ja 30.11.1938,
24.1.1939; Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös 8.2.1940; Suomen Kulttuurirahaston kannatusyhdistys Pamaus-Seuralle,
31.3.1939; https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot/nimikkorahastoesite?numero=281450.
176
Vuosikokouksen pöytäkirja 21.12.1918;
johtokunnan pöytäkirja 24.9.1920; yleiskokouksen pöytäkirja 25.9.1920; toimintakertomukset 1920–1929; Pöykkö – Jalas,
s. 12–19.
171

Toimintakertomukset 1920–1930; johtokunnan pöytäkirjat 5.10.1922 ja 25.2.1925;
varsinaisten kokousten pöytäkirjat 26.2. ja
3.12.1921, 3.3.1928.
178
Toimintakertomus 1931; johtokunnan
pöytäkirjat 6.3. ja 23.9.1931.
179
Toimintakertomukset 1932–1933; johtokunnan pöytäkirjat 24.10.1932 ja
16.1.1933; yleisen kokouksen pöytäkirjat
30.11.1932 ja 25.2.1933.
180
Johtokunnan pöytäkirjat 31.1. ja 23.4.1934,
26.1. ja 16.2.1935; toimintakertomukset
1934–1936; Pöykkö – Jalas, s. 194–195.
181
Johtokunnan pöytäkirja 18.1.1936; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 28.2.1936;
toimintakertomukset 1936–1937.
182
Johtokunnan pöytäkirja 11.5.1938; toimintakertomukset 1938–1939.
183
Johtokunnan pöytäkirja 7.11.1918; Lakio
1978, s. 176–177.
184
Johtokunnan pöytäkirja 2.8.1919; ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja 2.8.1919;
toimintakertomus 1919; Maakauppias 16–
17, 18/1919; Karjala 22.8.1919, 23.8.1919
ja 24.8.1919.
185
Johtokunnan pöytäkirjat 4.1. ja 9.8.1921,
2.10.1923; varsinaisen kokouksen pöytäkirjat 26.2. ja 9.8.1921, 26.5.1923; toimintakertomus 1923; Kauppias 5 ja 17/1921,
24/1923.
186
Varsinaisen kokouksen pöytäkirjat 9.5. ja
177
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12.9.1925; johtokunnan pöytäkirja
21.5.1927 ja 11.9.1933; toimintakertomukset 1925, 1927, 1933 ja 1937.

Toimintakertomus 1921; varsinaisen
kokouksen pöytäkirja 3.12.1921; johtokunnan pöytäkirjat 5.12.1921 ja 4.1.1922; Zetterberg, s. 122–124.
188
Termi mainos keksittiin vasta vuonna 1928
189
Johtokunnan pöytäkirjat 8.2. ja 20.5.1926;
varsinaisen kokouksen pöytäkirja
20.2.1926; toimintakertomus 1926; Heinonen – Konttinen, s. 50, 63, 258–259.
190
Johtokunnan pöytäkirja 21.5.1927; toimintakertomus 1927; Karjala 18.–26.9.1927.
191
Johtokunnan pöytäkirjat 24.10.1932,
6.11.1933, 20.11.1934, 8.11.1935,
5.10.1936, 1.10.1937, 25.11.1938 ja
2.10.1939; toimintakertomukset 1935–
1938; Tamminen – Parpola, s. 108–111.
192
Halila 1978, s. 95–97; johtokunnan pöytäkirja 10.9.1925.
193
Johtokunnan pöytäkirjat 12.12.1918, 21.1.
ja 17.11.1920; toimintakertomukset 1920 –
1926, 1928.
194
Johtokunnan pöytäkirjat 30.9.1921; Halila
1978, s. 97, 128.
195
Johtokunnan pöytäkirjat 3.10.1922,
2.10.1923, 11.10.1924, 10.9.1925 ja
2.1.1926; ylimääräisten yleiskokousten
pöytäkirjat 5.10.1922, 10.3. ja 15.3.1923,
13.1.1926; varsinaisen kokouksen pöytäkir187
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ja 28.11.1925; Halila 1978, s. 121.

Varsinaisen kokouksen pöytäkirja 27.11.1926; johtokunnan pöytäkirjat
20.5.1926, 22.8. ja 21.11.1927; toimintakertomus 1927.
197
Meurman 1978, s. 18–23; Halila 1978,
s. 97.
198
Johtokunnan pöytäkirjat 11.9. ja 5.10.1933;
ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja
16.9.1933; toimintakertomus 1933; vaalitoimikunnan pöytäkirjat 20.9., 23.9. ja
28.9.1933; Karjala 29.11.1933, 3.12.1933,
6.12.1933 ja 8.12.1933; Halila 1978, s. 97.
199
Johtokunnan pöytäkirja 12.10.1936; ylimääräinen yleiskokous 16.10.1936; toimintakertomus 1936; Halila 1978, s.
97, 125–130; Karjalan Kansalaisliiton
kirje 5.10.1939; Viipurin Kauppiasyhdistys Sammon kirje 29.9.1939; Karjala
1.12.1936, 2.12.1936 ja 8.12.1936.
200
Varsinaisen kokouksen pöytäkirja
3.12.1921; johtokunnan pöytäkirjat
14.11.1921, 13.1.1922, 23.1. ja 7.5.1924;
ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja
5.3.1927.
201
Toimintakertomus 1939; johtokunnan
pöytäkirjat 25.10. ja 25.11.1939; Elfvengren – Tammi, s. 28–29.
202
Varsinaisen kokouksen pöytäkirja
30.11.1939; Ilanko, s. 39.
203
Kalevi Tillin kertomus ”Viipurin I/SK196

pataljoona talvisodassa”, kirjassa Uusitalo,
s. 23–24; Elfvengren – Tammi, s. 29–30;
Hannu Tuurnan ja Aarne Pinomaan haastattelu; Stepakov – Orehov, s. 343–345.

Ilanko, s. 39–40.
205
Yleiskokouksen pöytäkirja 18.5.1940;
Brummer, s. 78; Ilanko, s. 40–41.
206
Toimintakertomus 1940; johtokunnan pöytäkirjat 16.8. ja 3.9.1940; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 5.9.1940.
207
Toimintakertomus 1940; johtokunnan
pöytäkirjat 16.8., 3.9., 6.9., 17.9. ja
8.11.1940, 23.3.1944; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 30.11.1940; korvaushakemus
valtionvarainministeriölle 8.11.1940; selvitys
valtioneuvostolle 8.11.1940; Ilanko, s. 24.
208
Toimintakertomus 1940; varsinaisen
kokouksen pöytäkirja 30.11.1940.
209
Varsinaisten kokousten pöytäkirjat
30.11.1940 ja 30.11.1941; johtokunnan
pöytäkirja 13.1.1941; toimintakertomus
1941.
210
Johtokunnan pöytäkirjat 28.11.1940; varsinaisen kokouksen pöytäkirjat 30.11.1940
ja 24.3.1941; yleiskokouksen pöytäkirja
27.3.1941; toimintakertomus 1941; Ilanko,
s. 41.
211
Ilanko, s. 41–42; Elfvengren – Tammi,
s. 30–32; Raunio, s. 140–149.
212
Johtokunnan kokous 28.2., 23.3. ja
15.5.1942; varsinaisen kokouksen pöytä204

kirja 2.4.1942; toimintakertomus 1941;
Ilanko, s. 42.

Viipurin jaoston kokouspöytäkirjat 25.7.,
19.8., 19.10. ja 19.11.1942; johtokunnan
pöytäkirja 9.2.1943; Ilanko, s. 42–45.
214
Johtokunnan pöytäkirjat 4.10. ja
14.11.1942; Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 16.10.1942.
215
Varsinaisen kokouksen pöytäkirja
30.11.1942; Ilanko, s, 43.
216
Johtokunnan pöytäkirjat 30.11.1942 ja
30.11.1943; toimintakertomukset 1943–
1944; Ilanko, s. 43.
217
Johtokunnan pöytäkirjat 21.12.1942, 9.1.,
15.4. ja 10.5.1943; toimintakertomukset
1939 ja 1943; Ilanko, s. 42–45.
218
Johtokunnan pöytäkirjat 19.1. ja 30.5.1943;
selostus biljardikilpailusta kevätkaudella
1943; toimintakertomus 1943.
219
Johtokunnan pöytäkirjat 21.6., 4.8., 19.9. ja
29.9.1943; toimintakertomus 1943.
220
Toimintakertomus 1944; johtokunnan pöytäkirjat 23.3. ja 9.5.1944.
221
Talouselämä 21.4.1944, s. 262; Kuujo 1996,
s. 71.
222
Elfvengren – Tammi, s. 59, 169, 223–250,
264; Kuujo 1996, s. 71–72; Ilanko, s. 45;
Heikki Mälkki ”Kohtaamisia Kannaksella”,
kirjassa Uusitalo, s. 62–63; Simonen, s. 287.
223
Elfvengren – Tammi, s. 223–250.
224
Johtokunnan pöytäkirjat 13.10. ja
213
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5.11.1944; kuvaus kerhoillasta 13.10.1944;
toimintakertomus 1944.

Kuujo 1996, s. 74.
226
Kuujo 1996, s. 74–77; toimintakertomus
1950; Ilanko, s. 152–153.
227
Johtokunnan pöytäkirjat 5.11. ja
10.11.1944, 12.1., 23.2., 9.3., 1.9., 14.9.
ja 9.11.1945, 11.1., 8.2. ja 13.12.1946,
12.1.1947; varsinaisen kokouksen pöytäkirja 30.11.1944; toimintakertomukset
1944–1949; Ilanko, s. 69.
228
Vuonna 1969, kun Suomi oli siirtymässä
viisipäiväiseen työviikkoon, pohdittiin päivän muuttamista, koska osa jäsenistä lähti
perjantaisin maalle viikonlopun viettoon.
Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta.
229
Eino Hevonpää oli yrittänyt jättää johtokunnan syyskokouksessa 1947, mutta jäsenkunta ei siihen suostunut. Johtokunnan
pöytäkirjat 13.12.1946, 12.1. ja 19.12.1947,
19.1.1950, 18.8.1969; varsinaisten kokousten pöytäkirjat 30.11.1947 ja 30.11.1949.
230
Johtokunnan kokoukset 27.4.1945,
19.11.1946, 18.4.1947; toimintakertomukset 1946–1947; Ilanko, s. 24–25.
231
http://www.karjalanliitto.fi/index.
phtml?s=35; Simonen, s. 26; Teperi, s.
7–180; Timonen 1988, s. 51–60.
232
Johtokunnan pöytäkirja 14.10.1947;
toimintakertomukset 1948–1949.
233
Toimintakertomukset 1944–1950; johto225
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kunnan pöytäkirja 19.12.1947; varsinaisen
kokouksen pöytäkirjat 30.11.1950, 16.2. ja
20.4.1951; Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n säännöt, 1951;
Ilanko, s. 43–44.

Johtokunnan pöytäkirjat 9.11.1945,
27.11.1947, 27.10.1950 ja 2.2.1954; http://
arkisto.kokoomus.net/kokoomusbiografia/
elamakerta-artikkelit/tuurna-otto-arno/
235
Toimintakertomukset 1950–1951.
236
Johtokunnan kokoukset 27.10. ja
21.11.1950, 9.1.1951; juhlakokouksen pöytäkirja 13.1.1951; toimintakertomus 1951;
Ilanko, s. 65–68.
237
Johtokunnan pöytäkirjat 31.7.1951,
7.7.1952, 30.7. ja 18.9.1953; toimintakertomukset 1950–1954.
238
Raina on 35 millimetrin diafilmille kopioiduista kuultokuvista muodostuva sarja eli
kuvanauha, joita esitettiin kuvanheittimellä
eli rainakoneella valkokankaalle. Puhekielessä raina saattoi merkitä myös elokuvaa,
eli mahdollista on, että Pamauksen kuukausikokouksessa näytettiin neljä lyhyttä
kaitafilmielokuvaa Viipurista.
239
Toimintakertomukset 1950–1959; Ilanko,
s. 154–156; Kovasin 1961, s. 63–65, Uusi
Suomi 18.4.1955.
240
Johtokunnan pöytäkirjat 15.2.1951, 4.2. ja
18.4.1952, 20.2., 4.5. ja 11.11.1953, 5.1. ja
16.9.1955; toimintakertomukset 1952–1955.
234

Johtokunnan pöytäkirjat 3.7. ja 30.8.1957,
23.6., 15.9. ja 10.10.1958; syyskokouksen
pöytäkirja 30.11.1958; kevätkokoukset
pöytäkirja 13.2.1959; toimintakertomukset
1958–1959.
242
Johtokunnan pöytäkirjat 17.11.1959 ja
11.1.1960; toimintakertomukset 1959–
1961.
243
Nordek oli yhteispohjoismainen talousalue.
244
Toimintakertomukset 1961–1969; kevätkokouksen pöytäkirja 17.2.1967; Helsingin
Sanomat 20.1.1967.
245
Toimintakertomukset 1961–1971; Kovasin
1981, s. 148–153.
246
Johtokunnan pöytäkirjat 23.11.1964,
14.5. ja 1.6.1970; syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1964; toimintakertomus 1970;
lista Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain
seura Pamaus ry:n tauluista Oltermanni-Killassa, 14.4.1967; lista Teollisuudenja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry:n
tauluista Lappeenrannan kaupungin museossa, 14.9.1970.
247
Johtokunnan pöytäkirja 7.1.1971; Kovasin
1981, s. 7–8; toimintakertomus 1971.
248
Johtokunnan pöytäkirjat 28.11.1949, 17.3.,
30.5. ja 20.10.1950; toimintakertomus
1950; sihteeri Jori Ilangon kirje johtokunnan jäsenille, ei päivämäärää; Ilanko,
s. 49–52.
249
Johtokunnan pöytäkirjat 18.5.1951,
241

18.4.1952, 20.2.1953, 11.5.1956 ja
6.5.1957; toimintakertomukset 1951–1959;
Ilanko, s. 53–64; Kovasin 1961, s. 36–50.

Johtokunnan pöytäkirjat 18.5.1951,
30.11.1953; toimintakertomukset 1951–
1959; Ilanko, s. 53–64; Kovasin 1961, s.
36–50; Karjala 19.10.1952; Uusi Suomi
23.10.1955.
251
Toimintakertomukset 1960–1971; Kovasin 1981, s. 117–135; johtokunnan pöytäkirja 6.4.1967. Pamauksen kevätretkistä oli
toimintakertomuksissa aina laajat kuvaukset ja ne löytyvät myös Jori Ilangon ja Kauko Kovasimen toimittamista Pamauksen
historiikeista.
252
Johtokunnan pöytäkirja 5.9.1961,
11.10.1962, 2.9.1964, 28.8.1966; toimintakertomukset 1961–1969; Kovasin 1981,
s. 117–132.
253
Holding-yhtiö oli valtion perustama korvausosakkeiden hallintoyhteisö, joka hallinnoi suurimmilta yrityksiltä ylimääräisenä
varallisuusverona kerättyjä ja osinkoon
oikeuttavia osakkeita. Valtio käytti hallintoyhteisön varoja alueluovutusten johdosta
menetetyn omaisuuden osittaiseen korvaamiseen juridisille henkilöille, siirtoväelle ja
Lapin asukkaille.
254
Johtokunnan pöytäkirja 19.11.1946; http://
www.porssitieto.fi/osake/holding.html; Pamaus-Seuran omaisuustase 31.12.1948.
250
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Johtokunnan pöytäkirjat 29.11.1948, 17.2.,
17.3., 30.5., 21.11. ja 30.11.1950, 8.1. ja
7.7.1952, 20.2.1953; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf.
256
Tilintarkastuskertomukset 1950–1958; johtokunnan pöytäkirjat 15.10.1954, 15.4.,
31.5. ja 16.8.1955, 20.9.1957, 2.4.1959,
19.4. ja 6.10.1960, 13.4. ja 5.9.1961 ja
17.4.1962.
257
Toimintakertomus 1945; johtokunnan pöytäkirja 12.1.1945; syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1945; Pamaus-Seuran omaisuustase 31.12.1945; Antti Pekkosen kirje
7.11.1945.
258
Johtokunnan pöytäkirjat 13.1., 18.1., 15.2.
ja 18.5.1951; juhlakokouksen pöytäkirja
13.1.1951; Ilanko, s. 67.
259
Johtokunnan pöytäkirjat 19.9.1952; muistio
Pamauksen stipendirahastoista, ei päivämäärää; tilintarkastuskertomus 1951; Kuusterä, s. 296–298.
260
Muistio Pamauksen stipendirahastoista,
ei päivämäärää; Artturi Heleniuksen
kirje 8.6.1953; johtokunnan pöytäkirjat
30.7.1953, 30.12.1955, 20.1. ja 16.3.1956.
261
Johtokunnan pöytäkirjat 11.11.1953 ja
19.2.1954; toimintakertomukset 1953–
1954; tilintarkastuskertomus 1953; johtokunnan pöytäkirja 11.5.1956; Uusi Suomi
22.12.1953; Karjala 22.12.1953.
255

278

Johtokunnan pöytäkirjat 22.2., 15.3., 30.8.
ja 20.9.1957, 17.1. ja 18.4.1958; syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1957; toimintakertomukset 1957–1958; Karjalan historian
tutkimussäätiön säädekirja 24.1.1958.
263
Tilintarkastuskertomukset 1953 ja 1958;
johtokunnan pöytäkirjat 13.4.1961,
2.9.1964, 18.11.1965 ja 14.12.1971. Nykyrahassa laskettuna vuoden 1953 lopulla
oli siis enemmän rahaa kuin vuoden 1958
lopulla. Kyseisellä aikavälillä rahan arvo oli
heikentynyt noin neljänneksellä.
264
Johtokunnan pöytäkirja 13.4.1965; toimintakertomus 1966.
265
Johtokunnan pöytäkirjat 15.4.1969 ja
12.1.1970; toimintakertomus 1969; Pamauksen Karjalan Kerhon stipendirahaston
säännöt.
266
Johtokunnan pöytäkirja 12.5.1947; Jori
Ilangon kirje 23.5.1947; Antero Simolan
kirje 27.5.1947; kirjauslappu 28.5.1947;
toimintakertomus 1947.
267
Johtokunnan pöytäkirjat 17.2.1950,
15.2.1951 ja 8.1.1952; toimintakertomus
1951; Karjala 21.1.1951 ja 17.2.1951.
268
Syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1951;
Stipenditoimikunnan lausunnot johtokunnalle stipendien hakijoista 12.4.1952
ja 18.2.1953; johtokunnan pöytäkirjat
18.4.1952 ja 20.2.1953; toimintakertomukset 1952–1953.
262

Johtokunnan pöytäkirjat 18.5.1951,
11.11.1953, 20.1.1956, 11.1.1960,
14.1.1961, 5.4.1963, 28.12.1967, 8.1.1969,
15.12.1972 ja 13.11.1973; stipenditoimikunnan esitys johtokunnalle 25.11.1957;
toimintakertomukset 1957 ja 1976.
270
Helsingin Sanomat 23.2.1953 ja 17.4.1955;
Karjala 21.3.1954 ja 17.4.1955; Uusi Suomi 23.2.1953, 21.3.1954 ja 18.4.1955;
Tiitta, s. 8–9; http://www.saatiopalvelu.fi/
saatiot-verkossa.html.
271
Johtokunnan pöytäkirjat 2.2. ja 19.3.1954,
15.4.1955; stipenditoimikunnan esitys
johtokunnalle 17.3.1954; raportti seuran
johtokunnalle 22.9.1956; toimintakertomukset 1954–1961; Araviita, s. 83; Ilanko,
s. 158–159; Kovasin 1961, s. 55–56.
272
Johtokunnan kokous 14.1.1961; toimintakertomus 1961; Kovasin 1961, s. 55–56;
Helsingin Sanomat 15.1.1961; Uusi Suomi
15.1.1961; Karjala 15.1.1961.
273
Toimintakertomukset 1962–1971; johtokunnan pöytäkirjat 27.1. ja 14.11.1963,
18.11.1965, 3.6.1966, 28.12.1967,
8.1., 21.2. ja 30.11.1969, 23.11.1970 ja
11.2.1971; syyskokouksen pöytäkirja
30.11.1964; Simonen, s. 9–10.
274
Syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1971;
Kovasin 1981, s. 103–105.
275
Tapionlinna: ”Kaupunginjohtaja Arno
269

Tuurna”, kirjassa Kovasin 1981, s. 97–98;
Kovasin 1961, s. 57–62; johtokunnan pöytäkirja 10.5.1960; http://www.viipuri.net/
Yhdistys.htm.

Kovasin 1981, s. 95 – 98; Ilanko, s. 110
– 112; http://arkisto.kokoomus.net/kokoomusbiografia/elamakerta-artikkelit/tuurna-otto-arno/.
277
Syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1970;
johtokunnan pöytäkirjat 4.4., 1.6. ja
18.9.1970, 4.4.1971. Keräyksessä Arno
Tuurna, Reino Olkku, Enver Samaletdin,
Eero Kaksonen, Niilo Hilke, Reipas Lepistö ja Urho Taberman antoivat kukin 100
markkaa.
278
Johtokunnan pöytäkirjat 21.1. ja 21.8.1972,
15.2., 16.4. ja 5.11.1974; omaisuustase
31.12.1973; http://www.karjalanliitto.fi/
index.phtml?s=15.
279
Johtokunnan pöytäkirjat 22.11.1976,
2.11.1978 ja 15.1.1979; syyskokouksen
pöytäkirja 30.11.1976.
280
Toimintakertomukset 1971–1975.
281
Johtokunnan pöytäkirjat 3.4. ja 27.12.1973;
toimintakertomus 1974.
282
Toimintakertomukset 1971–1989; Kovasin
1981, s. 132–147.
283
Toimintakertomus 1972; johtokunnan
pöytäkirjat 4.4. ja 21.8.1972.
284
Johtokunnan pöytäkirja 21.8.1972 ja 16.2.,
276
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3.4., 29.5. ja 13.11.1973; kevätkokouksen
pöytäkirja 15.2.1974; toimintakertomukset
1973–1974.

Johtokunnan pöytäkirjat 30.12.1974,
7.4.1975, 7.4. ja 25.5.1976; toimintakertomukset 1975–1978; tilintarkastuskertomus
1977.
286
Johtokunnan pöytäkirjat 3.5. ja 6.11.1979,
7.4.1981; Risto Piepposen haastattelu; Juhani Olkun haastattelu; Pekka Pinomaan
haastattelu.
287
Johtokunnan pöytäkirja 16.4.1982.
288
Johtokunnan pöytäkirjat 15.1.1982,
11.1.1983, 20.1., 8.8. ja 14.11.1984; toimintakertomukset 1981–1985; Risto Piepposen haastattelu.
289
Kevätkokouksen pöytäkirja 21.2.1986.
290
Kyseessä olivat Keskon, Rauma-Repolan,
Enso-Gutzeitin, Suomen Sokerin, KOP:n
ja SYP:n osakeannit.
291
Johtokunnan pöytäkirjat 19.4. ja
21.11.1985, 6.8. ja 28.10.1986, 11.4.1988,
14.2., 17.3., 3.5. ja 18.8.1989; toimintakertomukset 1985–1990; Risto Piepposen
haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu.
Rahasto saattoi kasvaa myös lahjoituksin.
Esimerkiksi vuonna 1985 entisen kerhomestarin Lauri Haaksin tytär Helly Haaksi
antoi 142 919 markkaa testamenttilahjoituksena Pamauksen Liikesivistysrahastoon.
285

280

Johtokunnan pöytäkirjat 23.11.1970;
kevätkokouksen pöytäkirja 15.2.1974; toimintakertomukset 1971–1976; Kovasin
1981, s. 113–114.
293
Toimintakertomukset 1972–1985; Kovasin
1981, s. 105.
294
Toimintakertomukset 1980–1984; johtokunnan pöytäkirjat 18.11.1980 ja
15.1.1982; Timonen 1992, s. 177.
295
Johtokunnan pöytäkirjat 17.2.1950 ja
23.1.1980; toimintakertomus 1980.
296
Toimintakertomukset 1981–1990; Timonen 1992, s. 177–180; Wiipurin-museon
säätiön kirje 19.9.1989; Juha Lankisen
haastattelu; Etelä-Saimaa 7.5.1994; http://
www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Etela-Karjalan-museo/Kokoelmat/Wiipuri-kokoelma.
297
Toimintakertomus 1988; johtokunnan
pöytäkirja 17.1.1989; Yrjö Kostermaan kirje 20.11.1988; Timonen 1992, s. 179–180.
298
Toimintakertomukset 1985–1990; johtokunnan pöytäkirjat 10.11.1987 ja
19.12.1989; Timonen 1992, s. 178–180;
Matti Olkun haastattelu.
299
Toimintakertomukset 1985–1987; kevätkokousten pöytäkirjat 15.2.1985 ja
20.2.1987; Timonen 1992, s. 178–179.
300
Johtokunnan pöytäkirjat 29.3. ja 18.8.1968,
6.10.1969; Teemu Kunnaksen kirje
15.3.1968.
292

Johtokunnan pöytäkirja 20.2.1970; Matti
Olkun haastattelu; Juhani Olkun haastattelu.
302
Johtokunnan pöytäkirjat 21.1.1972,
1.8.1974 ja 7.4.1975, 22.11.1976; syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1974; toimintakertomukset 1972–1977.
303
Johtokunnan kokoukset 4.8. ja 10.11.1981;
toimintakertomus 1981;
304
Johtokunnan pöytäkirjat 10.11.1981 ja
10.8.1982; toimintakertomus 1981; kehittämisryhmän pöytäkirja 23.3.1982; kehittämisryhmän muistio 20.4.1982; Jukka
Soisalon-Soinisen kirje 22.2.1982; Matti
Olkun haastattelu.
305
Johtokunnan pöytäkirjat 10.8.1982;
toimintakertomus 1982; kehittämisryhmän
muistio 20.4.1982; Juhani Olkun haastattelu.
306
Johtokunnan pöytäkirja 5.8.1987; toimintakertomukset 1980, 1988–1989; Risto Piepposen haastattelu; Matti Olkun haastattelu;
Pekka Pinomaan haastattelu.
307
Johtokunnan pöytäkirjat 17.3. ja 3.5.1989;
Matti Olkun haastattelu; Risto Piepposen
haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu;
Juhani Olkun haastattelu.
308
Johtokunnan pöytäkirjat 18.8. ja
25.10.1989, 15.8.1991; syyskokouksen
pöytäkirja 30.11.1989 ja 30.11.1991; Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura
301

Pamaus ry:n säännöt; Juhani Olkun haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu.

Toimintakertomus 1991; johtokunnan
pöytäkirja 12.2.1991; tiedotusvälineille
13.1.1991; Heikki Mälkin juhlaesitelmä
13.1.1991; Timonen 1992, s. 145–151;
Karjala 17.1.1991.
310
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liettuan_
historia.
311
Johtokunnan pöytäkirjat 29.1. ja 15.3.1990;
toimintakertomus 1990; Heikki Mälkin
haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu;
Pekka Pinomaan kirjallinen tiedonanto.
312
Heikki Mälkin haastattelu; Pekka Pin
omaan haastattelu; Risto Piepposen haastattelu; toimintakertomukset 1999–2000;
Suoninen, s. 185–190.
313
Johtokunnan pöytäkirjat 20.3.1992, liitteet,
22.8.1995; Uusi Suomi 4.4.1990; Helsingin Sanomat 22.4.1990, Karjala 27.2.1992;
Heikki Mälkin haastattelu; Suoninen, s.
185–190.
314
Pro Monrepos -yhdistyksen kirje
27.6.1990; johtokunnan pöytäkirja
19.11.1991; Juha Lankisen haastattelu;
Heikki Mälkin haastattelu; Turun Sanomat
29.6.2005.
315
Johtokunnan pöytäkirjat 17.5.1993, liitteet
ja 17.5.1994; kirje ulkoasiainministeriölle
17.5.1993.
309
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Johtokunnan pöytäkirjat 16.4. ja 17.5.1993,
15.4.1994, liite; Pekka Pinomaan haastattelu; Heikki Mälkin haastattelu; Risto Piepposen haastattelu; Matti Olkun haastattelu.
317
Johtokunnan pöytäkirjat 21.1.1994,
21.4.1995, liitteet ja 24.11.1995, liitteet;
syyskokouksen pöytäkirja 24.11.1995; toimintakertomus 1995; Pamausjuhlan kutsukortti; Karjala 7.12.1995; Heikki Mälkin
haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu.
318
Toimintakertomukset 1989–2004; Juha
Lankisen haastattelu.
319
Juha Lankisen haastattelu; Juhani Olkun
haastattelu; Risto Piepposen haastattelu;
Matti Olkun haastattelu.
320
Kuukausikokouksen pöytäkirja 18.10.1996;
toimintakertomukset 1997–1998; johtokunnan pöytäkirja 2.3.2004; Heikki Mälkin haastattelu; Risto Piepposen haastattelu; Pekka Pinomaan haastattelu.
321
Toimintakertomukset 1990–1993.
322
Toimintakertomukset 1991–1993; Pekka
Pinomaan haastattelu; Matti Olkun haastattelu.
323
Toimintakertomukset 1995–2002; Heikki
Mälkin haastattelu.
324
Toimintakertomukset 1995 ja 2002; Heikki
Mälkin haastattelu.
325
Toimintakertomus 2003; johtokunnan
pöytäkirja 19.8.2003; Pekka Pinomaan
haastattelu.
316

282

Toimintakertomukset 1996–1999; Heikki
Mälkin haastattelu.
327
Toimintakertomukset 2000–2010; Pekka
Pinomaan haastattelu.
328
Toimintakertomukset 2000–2010; Pekka
Pinomaan haastattelu; Karelia Klubi toukokuu 2005, s. 23.
329
Toimintakertomus 2005; Risto Piepposen
haastattelu; Heikki Mälkin haastattelu;
Tomi Härmän haastattelu.
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333
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340
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342
Johtokunnan pöytäkirjat 23.5. ja 16.8.2005,
28.3., 15.8. ja 10.10.2006; toimintakertomus 2006; Pekka Pinomaan haastattelu.
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Johtokunnan pöytäkirja 15.2.2007; toimintakertomukset 2007–2009; Taloussanomat
15.3.22011; BoF Online 1/2011, 4–18
(http://www.suomenpankki.fi/pdf/167911.
pdf ).
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Toimintakertomukset 2007–2009; Mikko
Mikkolan haastattelu; Olli Joensuun haastattelu.
345
Toimintakertomus 1991; johtokunnan
pöytäkirjat 18.8.1990 ja 7.1.1991, lii338

te; tiedotusvälineille 13.1.1991; Karjala
17.1.1991.

Johtokunnan pöytäkirjat 8.4. ja 6.5.1991,
27.4.2000; toimintakertomukset 1991–
1999; Pekka Pinomaan haastattelu; Raitaniemi, s. 181–182.
347
Oppilaitokset ovat: Etelä-Karjalan ammattiopisto Lappeenrannassa ja Imatralla, Kouvolan ammattiopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotkan ammatillinen
koulutuskeskus, Lahden ammattikorkeakoulu/tekniikan laitos ja Koulutuskeskus
Salpaus/Lahden kauppaoppilaitos.
348
Johtokunnan pöytäkirjat 8.4.2003,
16.4.2004, 30.3.2005, 18.4.2007, 7.4.2008,
2.4.2009, 16.4.2010, 10.4.2012, 4.4.2013,
23.3.2015; Tomi Härmän haastattelu.
349
Johtokunnan pöytäkirjojen puuttumisen
vuoksi saajista ei ole tietoa vuosilta 1996–
1998.
350
Johtokunnan pöytäkirjat 16.8.1993 ja
15.4.1994; toimintakertomukset 1992–
1995; Karjala 7.12.1995.
351
Johtokunnan pöytäkirjat 13.11.2000 ja
8.1.2001, liite; syyskokouksen pöytäkirja
30.11.2000; toimintakertomus 2001; Etelä-Saimaa 14.1.2001; Pekka Pinomaan
haastattelu; http://www.pamaus.fi/seura.
352
Johtokunnan pöytäkirjat 19.11.1991,
16.8.1993 ja 11.5.1995; toimintakertomuk346
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set 1991–1995; Karjala 7.12.1995; Risto
Piepposen haastattelu.

Johtokunnan pöytäkirjat 7.11.2001, liite,
8.4.2003, 16.4.2004, 29.11.2007,
20.102010, 16.2.2011, 19.8. ja 19.11.2014;
toimintakertomus 2007; Matti Olkun
haastattelu.
354
Johtokunnan pöytäkirjat 17.1.1992, liite,
20.4.2001 ja 20.9.2002; toimintakertomukset 1992 ja 2002; Karjala 5.12.1991.
355
Johtokunnan pöytäkirjat 24.5. ja 17.9.1999,
27.4.2000, 8.1.2001, 16.4. ja 9.11.2004,
18.4.2007, 25.11.2011.
356
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357
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358
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359
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360
Toimintakertomus 1996.
361
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Lex Uunilan myötä tuli mahdolliseksi
päästä jäseneksi, jos oma poika äitinsä
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kautta täytti karjalaisuuden vaatimuksen.
Johtokunnan pöytäkirjat 21.2.2003, 2.3. ja
17.9.2004, 3.3. ja 25.11.2009; johtokunnan
kokous 17.2.2016; toimintakertomus 2009;
Pekka Pinomaan haastattelu; Juhani Olkun haastattelu; Olli Joensuun haastattelu;
Mikko Mikkolan haastattelu; Risto Piepposen haastattelu.
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Pentti Paalun suullinen tiedonanto; Karjala
27.11.2008.
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367
Pertti Araviidan haastattelu; Araviita,
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368
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Toimintakertomus 2011; Mikko Mikkolan
haastattelu; www.carsin.com.
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2011; Pekka Pinomaan haastattelu; Mikko
Mikkolan haastattelu; Olli Joensuun haastattelu.
371
Johtokunnan pöytäkirjat 20.11.2012,
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Mikko Mikkolan haastattelu; Pentti Paalun
suullinen tiedonanto.
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373
Johtokunnan pöytäkirja 23.4.2014; Tomi
Härmän haastattelu; Mikko Mikkolan
haastattelu; Olli Joensuun haastattelu.
374
Araviita, s. 5; johtokunnan pöytäkirjat
23.3. ja 16.11.2015, liitteet; Tomi Härmän
haastattelu; Olli Joensuun haastattelu;
Risto Piepposen haastattelu; Johtokunnan
kokous 17.2.2016.
375
Araviita: ”Pamaus Seura”.
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Seppo Tamminen

Perustajat sitoutuivat Seuran säännöissä edistämään teollisuutta ja liikettä paikkakunnalla sekä valmistamaan jäsenillensä hyödyllistä sekä huvittavaa työskentelyä.
Tässä hengessä Pamaus ja sen jäsenet ovat jo viiden miespolven ajan vaikuttaneet

suomalaiseen elämänmenoon yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Seura tukee
karjalaislähtöisiä oppilaitoksia ja kulttuuritoimijoita apurahoin sekä lahjoituksin.
Pamauksen jäsenkokousten esitelmäperinne on yli satavuotinen.
Helsinkiin kotiutuneen herraseuran 2010-luvun aktiivisessa toiminnassa on yhä
henkinen side Viipuriin ja menetettyyn Karjalaan: viipurlaine meininki.
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