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LU KIJALLE,
seuramme S}-uuottskertomuksen julkisuuteen saattaminen
kohdan.
nut jatkuuastt uaikeuksta. Ensiksikin taluisota keskegttt senon
Laatimtsen,
kuten historäkin kirioittaja alkulauseessaan Lähem,min seluittää. Sen
jälkeert puhjennut uusr soia, jota edeileen kägmme, tEäa"t
jo uatmistuneen historükin painoasuun saattamisen sikäl{, etta' sitiei uötüln rghtEä
uasta tämän uuoden alkupuolella. Tällöin taas osoittautui uättttitiätiömimmänkin kuua-atneistom hankkiminen od,otettua hanka.lurnmq.ki ja

hidmstuttauan pitkäa-tkaiseksi, uitpurilaisten
ja myöts seuran ornat
ualokuuakokoelmat kun oust nä[ssä sodissa -tuioutuäeet käytdnnöllisesti
katsoen kokononn. Nrinpä ei, ole ollut enää mahd.ouista saada käsün
ualokuuia edes seuran omusta künteistöstä Kurjenkad,an uarrella, puhumattaka,an nästä talotsta, joässa seura uarhal,seinpuw u,uo'sinaan uuokralq?sena totmL Hyuin uatkeata ja aikaa uteuää on ollut s,aad.a t<eratgist
se.kin
.huomattauimpien seLlran toimihenkttöid,en ualokuuakokoelma, iota
pidettän
uälttämättömänä. Koko nykgtsen jäsenistön esittäminen tässij
julktisussa ualokuuin ja mEös henittdtied.otä, mttä aluiperin ajateltirn,
osottautui. uiuan gliuoi,maiseksi tehtäuäksr. oli slis tEyd.yittiuä uäin.
itise_
nt stön lghg een luetteloimiseen.
Varsinaisen \|-uuotishistorüktn ltsäksi on katsottu aslallxseksi tättää
julkaisuun
sen nEt uasta iltrnestyessä
myös tghEt setostus seuran
toimi,nnan -uudelleen järjestägty,rt"isestä- vti{urisÄ. "kotikaupunklrrvri,e
tukai,si,n ualloitt,amisen jätkeen,- uäikkskin tämä toiminnan uathe
S]-uuotishistorükin'puitteitten urkopuolelle. Tämän selistuksen lankeaa
moin kuin erinäiset muutkin uähäiset tiigdennEkset I on suorittatrut
toimittaja Eero vütanen, joka mgös on huolähtinut tämän julkaisun
painoasuun saattamis esta.

Julkatsun henkitökuuat on saatu su:urxmmaksi osoksi asi,anomnisen
henkilön sukulaisitta ja tuttauilta. Muut kuuat on Lainattu pääasiassa
Ruuthin_vti.purin htstoriasta ja Juhani o. v. il,lsteen teoksesta
{.:_Y.
"vähtgisä,.unha väpurt". suureksi auuksi kuuq-atneistin hankinnassi
ouat olleet myös vüpurin kaupunginkirjaston johtaja, rnaisteri J. vasenrus. ja .kirjastoapulainen, neiti Aune' Tal.pio" sekä'vüpurin työuiien_
opi'ston iohtaja, muisteri Aruo lnkilä. Kalkilte tässä muinituille"quustajille seuram,rme on suuressa ktttollisuuilen uelassa.
Väpurissa toukokuussu 1g44.
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Kaupungin kartta ennen
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v:n 1861 asemakaavaa.

1861 uusi asemakaava.
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en 5 0 -uuotishistorinn kir j ot ttamis en t ehtäu äks eni j o ennen uuoden 1939 järkgttäuiä tapahtumtn ja ryhdgtnktn srtä uarten alustauttn toim.itn. Mutta sitten tuli raskas, ankara ja kunntakas taluisotamme, jonka kestäessä tällainen työ menetti aruonsa ja merkitgksensä. Rauhan tultua jatkotn tgöttirn, mrutta uusi sota keskeytti, taas sen. Nyt olt
kuLtenktn mieliala n1,o.ossan"Ln'L'e sellainen, että kotikaupungin oloja kuuaaua työ et tuntunut turhalta, üaan suuraraoiselta ueluoltisuudelta.'
Joka tapauksessa aika, jonn olen Pamnuksen htstortaa kirjoittarrut, on
mullistanut koko Euroopan ja sen mru,kana on1,an Truminl,nlle olot, eikä
tämti setkka ole uoinut ol.la här,ritseuästi oaikuttamatta työhönr,.
Tor,nen uaikeus on esir.ntgnyt sünä, että pögtäkrrjat ouat gleensä lyhgtsannisxa ja ylim;alkaisia, jonka uuoksi nüstä on uerrattain uaikea sonda
"irti" ;'eläuää elämää". Sittipaitsi pu.uttuu pöytäkirioja monilta uuosilta,
S

ain

P amauks

esi,m. maailmansodan ajalta.

Olen kuttenktn koettanut uaikeuksisto huolima,ttu suortttaa tgönt par'
honnt mukaan. Kütän seurul sritä luottamuksesta, iota se on minulle
osotttanut. Enttäinkin kohdistan ktitokseni sellran puheeniohtaialle,
kauppaneuuos M. A. Wilskqll,e, joka sina on ollut ualm,is ouustsmaan työtäni.. So,moin ouut tehneet rnonet seuran idsenet, iotsta erikoisesti pyg'
dtin mar,nita Lükemies Arut Melan ja ktrianpttäiä Oskari Eriksson'in.
Heidän apunsü estr,ntyy kiriani lopussa oleuissa l.ittteissä. Myöskin seura'n
qxnoalle elosso oleuul,le perustajajäsenelle uuortneuuos K. A. Paloheimolle
on minun lausuttq,ua ktitoll'isuuteni hänen osoittamastaq'n auustd.'
Helsingr,ssä, lokakuun 28 päiuänä 7947.
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ekauat kansalliset olot.

Vuosisatojen aikana on Viipuri ollut tunnettu sekavista kansallisista
oloistaan. Jos pidäm,me silmällä asujamiston enemmistöä on kaupunki
tosin aina ollut suomalainen, rnutta jos otamme mittapuuksi kunnallisert ja yhteiskunnallisen sekä taloud,ellisen vaikutusvallan, on asianlaita
aivan toisenlainen. Su,omalaiselle ainekselle kuuluvaa kunnallista ja
taloudellista johtoasemaa ,eru:ätti se ennen vuoden 1940 tuhoa pitää hallussaan korkeintaan noin 40 vuotta, sillä vasta vuoden 1900 paikkeilla
siirtyi rnääräärnisvalta kunnallisissa asioissa suomenkieliselle kansanainekselle, vaikka lopullinen, todellisia olosuhteita vastaava suomalaisuuden läpirnurto tapahtui vasta vapaussodan jälkeen kunnallisen äänioikeuslain muutoksen yhteydessä.
Keskiajalla oli taloudellinen ja kunnallinen valta ollut ensisijassa saksalaisten kauppiaiden hallussa. Kun Kustaa Vaasa sitten 1500-Iuvulla
mursi Hansan mahdin, siirtyi määräämisvalta kotimaiselle porvaristolle.
Aluksi oli suomalaisenkin aineksen merkitys niin huomattava, että saamme rnemä aina viimeiseen vuosisatojen vaihteeseen asti löytääksemme
sille vertauskohtia, mutta pian se syrjäytyi Ruotsin suurvalta-aseman
mukana niin hyvin Viipurissa kuin muuallakin ,Suomessa ruotsinkielisten
tieltä. Kun Viipurin-Iääni pääkaupunkeineen sitten Uudenkaupungin rauhassa 1721 luovutettiin Venäjälle, tulivat suomalais,en, ruotsalaisen ja
saksalaisen aineksen lisäksi venäläiset, niin että kielten ja kansallisuuksien sekoitus muodostui aito viipurilaiseksi. Venäjän aika kesti noin 100
vuotta, vuoteen 1812, jolloin Viipurin lääni jälleen yhdistettiin muuhun
Suomeen. Tänä aikana ruotsalaist'en vai,kutus väheni vähenemistään saksalaisuuden vahvistuessa siinä määrin, että Viipuri tuona aikana luettiin
Baltian saksalaiseen sivistyspiiriin, sillä sivistyneistö oli ensi sijassa saksanki,elistä, ja sen käsissä oli myös kaupungin taloud'ellinen johto. Ylimmät viranomaiset olivat tietysti venäjänkielisiä, mutta kauppiaista etupäässä ainoastaan pikkukauppiaat. .\mrnattikuntalaitoksen avulla kykeni
näet saksan- ja ruotsinkielinen porvaristo pitfunään puolta.an venäläisi,ä
vastaan Venäjäin hallinnollisesta ylivallasta huolirnatta.

Mutta senjälkeen kuin Viipuri o1i päässyt rnuun Suomen yhteyteen,
saksalaisuus alkoi vuorostaan taantua ruotsalaisuuden tieitä, jota kehi7

tystä kesti sitten koko 1800-luvun ajan aina siihen asti kuin saksalaisuus
käytännöllisesti katsoen kadotti kaiken merkityksensä. Uusi virkamiehistö oli tietysti ruotsinkielistä ja saksalaiset lükemiessuvut sulautuivat
ruotsinkielisiin. Seuraavat num,e,rot todistavat tästä kehityksestä: v. 1812
oli kaupungissa 412 ruotsinkielistä asukasta eli noin 14 0/o koko väkiluvusta, mutta v. 1870 oli heidän lukunsa noussut 2.243:een eli noin 18 0/o
asukasluvusta, joista noin 800 henkilöä luettiin kaupungrn "vallassäätyyn". Saksalaisia oli ensinmainittuna vuonna 362 eli siis noin 12,5 0lo,
mutta v. 1870 ainoastaan 595 henkilöä eIi siis noin 4,8 0/o väestöstä, mutta
heidän vaikutustaan lisäsi se, että he vi'elä suuremmassa rnäärässä kuin
ruotsalaiset kuuluivat sivistyneistöön.

Kun hovioikeus 1839 perustettiin, oli tällä tapauksella hyvin suuri vaikutus Viipurin sivistyneistön kielelliseen rakenteessen. Hovioikeuden
ympäriile syntynyt piiri muodosti silloisten seurapiirien kerman edistäen
ruotsalaisturnista jä samaan suuntaan vaikutti pian sen jälkeen ruotsalaisen lukion perustaminen. Saksalaisuus tungettiin hiljalleen yhteiskunnallisessakin suhteessa syrjään näiden uusien tulokkaiden tieltä.

Lukuisimpana pysyi kuitenkin kuten aina ennenkin suomalainen väestönosa, vaikka sen rnerkitys muuten oli vähäinen. Siihen kuului suurin
osa kaupungin käsityöläisiä, osa kauppapalvelijoista ja n.s. suoj,elusväki,
jolla tarkoitettiin työväkeä, ajureita ja palvelijoita. Erittäinkin kauppapalvelijoiden merkitys oli suomalaisuuden kannalta katsottuna suuri,
sillä niinkuin myöhemmin tästäkin kirjoituksesta käy ilmi, olivat he suomalaisten sivistysharrastusten etunenässä ja johdossa. Suuren lukumääränsä ja tarpeellisen työvoimansa vuoksi suomenkieliset ainakin kieleilisessä suhteessa pakoittivat muut luokat lähestymään itseään, niinpä
J. W. Ruuth Viipurin kaupungin historiassaan kertoo, että kun eri kansallisuuksiin kuuluvat henkilöt tahtoivat jutella keskenään osaamatta
toistensa kieltä, he turvautuivat suo,menkiel,een ja että joku viipurilainen
kaunotar saattoi tehdä sarnoin keskustellessaan tanssiaisissa kavaljeerinsa
esim. venäläisen upseerin
kanssa.

-

-

Suamal,axset siuistE sharr astukset.

Huolimatta alistetusta yhteiskunnallisesta asemastaan suomalaisilla oli
huomattava osuus kaupungin sivistysharrastuksissa. Näin oli asianlaita
jo 1800-Iuvun ensipuoliskolla, jota aikaa nyt ensi kädessä pidämme silmä11ä. Tämän väitteen tueksi viittaamrne muutamiin tosiseikkoihin, joista
käy ilmi, että se henkinen -ilmapiiri, joka noin 50 vuotta myöhernmin
aiheutti Pamaus-seuran synnyn, juontaa alkunsa jo näiltä vuosikSrmme8

niltä. Tärkein näistä ilrniöistä oli Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
perustaminen v. 1845. Mainitun seuran ympärille kerääntyivät kaikki
silloisen suomalaisuuden harrastajat, ensi sijassa tunnettu lahjoittaja
Adam vilke, joka oli Hackman'in liikkeen palveluksessa oleva konttoristi ja kauppa-apulainen, sekä pastori K. H. J. Ignatius, joka oli mukana
kaikissa silloisissa sivistyspyrkirnyksissä. Ja kuvaavaa kyIIä olivat seuran
hamastuksille suopeita sen ajan ru,otsinkieliseen sivistyneistöönkin kuuluvat henkilöt, rriinpä sen esimiehenä oli silloinen viipurin hovioikeuden
presidentti kreivi Carl Gustaf Mannerheim, joka täten auktoriteetillaan
tuki seuran harra.stuksia ottamatta kai sen lähemmin toimintaan osaa.
Myöskin siiloisen ruotsalaisen luki,on opettajat olivat mukana seuran toiminnassa. syynä tähän ilmiöön oli nähtävästi kaksi serkkaa, ensiksi se,
ettei tähän aikaan vielä ollut ol,emassa varsinaista kieliriitaa eikä kielipuolueita, ja toiseksi se, että viipurin alkuperäinen ruotsinkielinen ja
myös saksankielinen sivistyneistö oli paljon suopeampi suomalaisuusharrastuksille kuin vastaavat piirit maan rnuissa osissa. Tämä johtui ehkä
kaupungin ja maakunnan suomalaisuudesta, ja mitä taas tulee saksankielisiin ei heillä näytä aluksi,, viipurin läänin yhdistämisen jälkeen,
olleen erikoista halua tukea ruotsalaisuutta. vasta sitten kun kaupunkiin muutti muualta suomesta ruotsinkielisiä virkarniehiä ja kun varsinainen kielitaistelu alkoi, asia muuttui toiseksi.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura jutkaisi suomalaista kirjallisuutta, toimitti v. 1860 otava-nimistä sano,malehteä ja keräsi itselleen
oloihin nähden arvokkaan kirjaston. sanomalehdistöstä puheen ollessa on
muistettava se rnerkillinen tosiseikka, että vv. 1833-b1 viipurissa ilmestyi ainoastaan suornenkielinen sanomalehti. Tätä aikaa on sanottu "sanansaattajan" aikakaudeksi kaupungin sanomalehdistön historissa, si,IIä siIloin ilmestyvä lehti .oli nimeltään "sanansaattaja Viipurista',, rnutta se
ilmestyi kolrnessa eri jaksossa ja jossakin määrin erinimisenä. vümeinen
muota siitä oli "Kanava, Sanansaattaja Viipurista", jota toimitti tunnettu
suomalaisuuden esitaistelija Pietari Hannikainen ja joka oli siitä merkillinen, että se pyrki käsittelemään kirjoituksissaan myöskin yhteiskunnallisia aiheita, joutuen senvuoksi silloisen taantumukseilisen virkavallan vihoihin. Siksipä tunnettu suornalaisuuden vastustaja maaherra Kasimir von Kothen sen lakkauttikin.
Pietari Harmikais,en rinnalla on
muistettava toinenkin suomalaisuuden- harrastaja, kuuluisa Jaakko Juteini,
jota on sanottu ensirnmäiseksi varsinaiseksi suomalaiseksi kirjailijaksi ja
runoilijaksi. Hän kuului myös viipurin suomalaisen Kirjallisuuseuran
piiriin ja oli mukana sanomalehtien toimitustyössä.
Keskellä Nikolai I:n aikaista taantumusta nämä suomalaisuuden harrastajat eivät tyytyneet ainoastaan Kirjallisuusseuran ja sanornalehden
avulla ytläpitämään suomalaisuuden heikosti valaisevaa liekkiä, vaan pyr9
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Pietari Hannikainen.

Jaakko Juteini.

Hannikainen ja Juleini olivat koko maassa tunnettuja suomalaisuuden esitaistelijoita, joiden
työpäivästä huomattava osa lankesi Vüpurin hyväksi. Ivlolemmat varcinaiselta ammatiltaan
virkamiehiä: edellinen Vüpurin läänin maanmittari, jäIkimmäinen Vüpurin kaupungin maist.
raatinsihteei. - Juho Pynninen, Adam Vilke ja Anton Keldan, kaikki vüpurilaßia konfto,
isteja, olivat paikallisia suomalaisen siyisfyksen "huutavan ääniä". Valitettavasti ei kahdesta
ensinmainifusta ole minkäänlaisia valokuvia käytettävissä', - .Iyar Alopaeus oli ensimmäinen
suomenmielinen pormestari kaupungissamme. Hänen valintaansa v. 1908 vaikutti Pamaus.
seuta ratkaisevasti.

Anton

Keldan.

Ivar Alopaeus.

Vanha asematalo Valmistui 1870,luvulla ja sijaitsi lähempänä Papulan ylikäytävää kuin uusi,
kivinen asema-rakennus, ionka venäläiset tuhosivat elokuussa 1941 paetessaan kaupungista.
Tämä vanha asematalo kohosi aikanaan näkyvänä merkkinä sütä taloudellisesfa noususfa,
mitä v. 1870 valmistunut Helsingin-Pietarin rata ja varsinkin Karjalan radan valmistuminen
v. 1894 Wipurille merkitsivät.

Suomalainen kirl&o.

Suomalainen kansakoulu

Nämä hengen temppelit olivat sen suomenftie/isen henkisen valveutumisen vertauskuvia, joka
väme vuosisadan puolivälistä alkaen loi pohjaa pian sarastavalle suomalaiselle taloudelliselle
a kunnalliselle kehitykselle. Kirkon sakarisfossa sai aluksi paikkansa suomenkielinen kirjasto
j

a

kans akoulurakennuksessa lukusali.

päämääränsä monella rnuullakin tavalla. Niinpä perustettiin etupäässä saksankielisen kaupunginkirjaston lisäksi v. 1846 suomenkielinen
kansankirjasto. Kunnia tä,män hankkeen toteuttamisesta lankeaa ensi
sijassa tunnetulle kirjastomiehelle Juho Pynniselle, köyhälle työmi,ehen
pojalle ja myöhemmin Rosenius & Ses,emannin kauppaliikkeen kontto-

kivät

ristille. Hän on kansankirjastoaatteen varsinainen tienraivaaja maassamme ja valmisti Kanava-lehdessä julkaisemillaan kirjoituksillaan rnaaperää hankkeelleen. Pikku kirjasto, jossa ensimmäi,senä vuonna oli 222
kirjaa ja 41 lainaajaa, sijoitettiin suornalaisen kirkon sakaristoon ja myöhemmin Pynnisen omaan taloon. Vuoden 1850 jälkeen yritystä Kirjallisuusseuran puolesta laajennettiin ja avattiin myöskin kauppaneuvos
Hackmanin toimesta lukusali uudessa kansakoulur'akennuksessa. Vii-

meksimainittu toimenpide toteutettiin kuitenkin vasta v. 1870 ja saavutti se suornenkielisen yleisön keskuudessa suurta suosiota. V. 1849
syntyi myöskin ensimrnäinen suomenkielinen kansakoulu, minkä hankkeen etunenässä, oli taas Pynninen antaen tällekin laiiokselle paikan
omassa talossaan. Yritys onnistui niin hyvin, että konttoristi Anton
Keldan avasi kymmenen vuotta myöhemmin kans,akoulun Uuraassa. Näitä
kouluja tärkeämpi oli n.s. Vilkkeen koulu, joka p'erustettiin v. 1860
Adam Vilkkeen Kirjallisuusseuralle määräämien lahjavarojen turvin ja
joka jo oli jonkinlainen korkeampi kansakoulu pysyen elossa aina siihen
P'erustipa
asti, kuin varsinainen kansakoululaitos kaupunkiin syntyi.
rouva Julia Krohn, Julius Krohnin äiti, v. 1851 "kotikoulun" työväestön
köyhiä tyttöjä varten hankkien omas.sa asunnossaan opetusta joskus
50:llekin tytölle.
Otren rnaininnut nämä pienet mutta sarnalla kauniit esimerkit uhrautuvasta ja epäitsekkäästä suomalaisesta kulttuurityöstä, vaikka niillä ei
suoranaisesti olekaan tekernistä varsinaisen aiheeni kanssa. Ne kuitenkin
valmistivat sitä maaperää, jolta sitten
niinkuin edellä jo viittasin
-myöhemmin suomalainen talouselämäkin
kohosi, vaikka m,eillä ei vielä
olekaan mainitsemisen arvoista suomalais.en taloudellisen kulttuurin
alalta. Ainoastaan suomalaiset käsityöläiset pikku kodeissaan ja työpajoissaan ahersivat tuotteitaan valmistaen. Asia ,on kuitenkin niin, että
vaikka henkinen sivistys vaatii tuekseen taloudellista pohjaa, niin taloudellista nousua ei voi kuitenkaan tapahtua jolleivät aatteeliiset pyrinnöt
ole ,ensin vapauttaneet salassa pysytellyttä yritteliäisyyttä ja antaneet
rohkeutta ja itseluottamusta syrjään sysäty1le kansanainekselle. Suomalaiset koulut, sanomalehdet ja aatteellis,et yhdistykset, vaikkapa ne olisivat olleet laadultaan ja teholtaan kuinka vaatimattomia tahansa, ovat
olleet Viipurin suomalaisen talouselämän väIttämättömiä edellytyksiä,
jgnka vuoksi s,uomalai,s,en hengenviljelyksen ensi idutkin on tässä yhteydessä mainittava. Sitäpaitsi näiden suomalaisten sivistysharrastusten
olivat liike*elämän palveensi edustajat
Pynninen, Vilke, Keldan

-
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luksessa, vaikkakin vaatimattomissa tehtävissä, mikä seikka on aina muis-

tettava, kun arvostellaan suomalaisen liike.mi'eskunnan merkitystä Viipu-

rin historiassa. Keskellä raskasta taantumusta ja kansallista laskukautta
närnä miehet olivat jonkinlaisia vartijoita, jotka pimeyteen tuijottaen

uskalsivat luottaa aamunkoittoon. Nykyajan ihmisen on vaikea ymmärtää,
kuinka suurta luottamusta ja uskoa heiltä vaadittiin. Heidän taloudetliset
mahdollisuutensa olivat aivan vähäiset, mutta siitä huolimatta esim. Vilke
kykeni säästämään ja lahjoittamaan Kirjallisuusseuraile 11.000 ruplaa,
mikä summa nyt on muodostunut miljoonarahastoksi, vaikka sodan seuraukset sitäkin pahasti runtelivat. Näin pitkälle voi säästäväisyys, aatteellinen innostus ja uhrimieli vaikuttaa.

Taloudellinen keh,ity s

1.800

-luuun l,oppupuol,iskolla.

OIen tähän asti kiinnittänyt huomiota 1800-luvun ensi alkupuolen
ilmiöihin. Oikeastaan on rajana pidettävä vuosien 1863-70 välistä aikaa,
sillä nuo vuodet olivat käänteentekeviä koko maan ja varsrnkin Viipurin
kehitykselle. V. 1863 kutsuttiin säätyvaltiopäivät kokoon, minkä johdosta
perustuslaillinen hallitustapa jälleen elpyi ja sen mukana alkoi maamme
historiassa ennentuntematon ripeä ja nop€a kehitys. IVtritä taas Viipurün
tulei pääsi se itämaisen sodan jälkeen muuriensa kivisestä puristuksesta,
sillä v. 1860 niitä alettiin repiä ja seuraavana vuonna syntyi uusi asemakaava. Ja kun v. 1870 valrnistui Helsingin-Pietarin rata
Sairnaankanava oli avattu jo aikaisemmin v. 1856
alkoi Viipurille -taloudellisen
- aloilla. Näin ollen ryhdymnousun aika, jonka vaikutus tuntui muillakin
rne nyt tarkastamaan aikaa 1860-luvulta eteenpäin aina Pamaus-seuran
syntyyn asti ja künnitämme tällöin taas huomiota niihin seikkoihin, jotka
ovat välillisesti tai väIittömästi yhteydessä mainitun seuran pyrkimysten
ja tarkoitusperien kanssa.
Mainitsimme edellä taloudellisen nousun. Se oli korkeimmillaan vuoden 1875 paikkeilla. Seuraavat numerot osoittavat, miten suunnattomasti
kaupungin kauppa oli edistynyt kanavan ja rautatien valmistuttua. Ennen
Saimaan kanavan avaamista arvioitiin kaupungin vuotuisen rahaliikkeen
edustaneen noin 11/z rniljoonaa ruplaa eli 6 miljoonaa silloista Suomen
markkaa, mutta rnainittuna aikana oli kaupungin kauppavaihto kaiken
kaikkiaan noin 60 miljoonaa markkaa, niin että se parissa vuosikymmenessä oli kasvanut kymmenkertaiseksi voittaen kaikki muut Suomen kaupungit, sillä esim. Helsingin kokonaisliikkeen arvo nousi mainittuna
vuonna ainoastaan 58 milj. markkaan ja Turun noin 20 miljoonaan. Kun
koko maan kokonaislükkeen arveltiin näinä aikoina edustaneen 240 milj.
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markkaa, tuli siitä siis viipurin osalle neljäs osa. Sa,massa suhteessa
lisääntyi kaupungin oma kauppalaivastokin, mutta Iienee turhaa väsyttää
lukijaa tämän pi,temmillä tilastollisilla numerosarjoilla'
johon
vuoden 1B?5 jälkeen alkoi kaupan alalla kuitenkin taantumus,
mataloituneet
olivat syynä monetkin seikat, niinkuin huonot satamaolot,
kulkuväy1ät, uudet vapaat elinkeinoasetukset, jotka vapauttivat sisämaan
kaupungit merenrantakaupunkien holhouksesta, ja se yleinen taloudelii,r"rr-p.rläkrusi, joka maassamme alkoi n.s. tukkiajon jälkeen. Mutta nämä
vaikeudet voitettiin vähitellen, vallankin sen jäIkeen, kuin Karjalan rata
v. 1894 valmistui. savon radan vaikutus oli ensi sijassa langennut Kotkan hyväksi, rnutta Karjalan rata satamaratoineen sitoi viipuri,lle luonnostaan kuuluvat takamaat kiinteästi maakunnan pääkaupunkiin. Kun
Iisäksi myöhemmin satamaoloja parannettiin kulkuväytiä syventämällä
ja perkaamalla, kauppaliike alkoi 1890-1uvul1a, siis Pamaus-seuran toiminnan ensi aikoina, kohota aikaisempaan kukoistukseensa'

Kansalliset olot 1 I 50 -\'uuun iö'lkeen'

Kansallisuusoloihin ndhden taas jatkui 1800-Iuvun ensi puoliskolla
alkunsa saanut kehitys. saksalainen aines sulautui yhä enemmän ruotsinkielisiin, niin että sataluvun lopulla oli viipurissa, esikaupungit mukaanluettuina, noin 400 saksalaista tai paremminkin sanoen saksaa puhuvaa
suomalaista, sillä useimmat saksalaiset tunsivat its'ensä täydelleen suomen kansalaisiksi. viirreinen saksalainen koulu lakkasi 1BB1 toiminnasta,
mikä on myös todistuksena saksalaisuuden merkityksen vähenemisestä'
Ruotsinkiehset olivat taas tosin lukumääräItään kasvaneet, mutta eivät
suinkaan suhte,ellisesti, niin että heidän prosenttilukunsa osoittaa asteetja
taista alenemista. v. 1BB0 kuului tä,hän kieiiryhmään 2'261 henkilöä
prohenkilöä'
3'144
lukuun,
v. 1900 2.?66 tai jos esikaupungitkin otetaan
0/o mutta kaksisenteissa laskettuna oli tämä kieliryh'mä v' 1BB0 15,3
0/0.
Mitä taas venäläisiin
kymmentä vuotta myöhemmin ainoastaan 8,9
tulee, oli heidän lukumääränsä 1B?0 ja 1890 vuosien väenlaskun mukaan
ja taloudeltosin 3.275 ja 3.774 henkeä, mutta heidän yhteiskunnallinen
Huomattavamvähentynyt'
linen merkityksensä o1i pitkin 1800-lukua
kansalmassa asemassa olevat venäIäiset olivat sitä paitsi yhä enemmän
muuta
jolleivätkään
vielä
muuttuneet ainakin viipurilaisiksi,
listuneet
kohtaan
suomea osanneet oikein i,sänmaanansa pitää' Kunnallista e1ämää
he eivät sen suurempaa kiinnostusta tunteneet, vaan äänestivät vaaleissa
milloin suomen- mlllom ruotsinkielisten mukana riippuen usein siitä,
mikä puolue ensin ennätti heidän valtakirjansa pyytää. Kuuluivatpa toiset
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molemmill,e ja äänet m,enivät tällöin
heistä antaneen valtakirjansa
,ennätti,
joten nämä epävarmat valtakirjat
sille, joka ensin vaaliuurnalle
lienevät vaaliaikoina aiheuttaneet määrätynlaista kilpajuoksua.

Lukuisin oli tietysti entiseen tapaan suomalainen ka,nsanaines, joka
yksistään vv. 1880-1900 väIillä oli itse kaupungissa tullut kaksinkertaiseksi, mutta jos esikaupungit otetaan lukuun, oli se kasvanut paljon
enemmän kuin kolmekertaiseksi. Siihen aikaan kuin Pamaus-seura perustettiin oIi suom'enkielisiä ainakin 70 0/o väestöstä.

Kun nallinen hall,int o.

Sütä huorimatta ruotsinkieliset täydelleen isännöivät kaupungin hallinnossa ja yleensä kunnalliselärnässä. Uusi kunnallislakikaan, jonka perusteella kaupunkeihin v. 1B?5 perustettiin valtuustot ja annettiin äänioikeus
kaikille kunnallisveroa maksaville kansalaisille, ei muuttanut tätä asiantilaa, sillä veroäyri oli 400 rnk, siis nün korkea, etteivät suomalaiset
enemmistöstään huolimatta voineet voittaa kunnallisvaaleissa. Asema
kävi entistään vaikeammaksi vallankin sen jälkeen kuin kunnallisasetusta
o i muutettu siten, että vasta kaksi ver,oäyriä antoi yhden äänen, josta
seurasi, että esim. useimmat työmiehet, joiden tulot eivät luonnollisestikaan nousseet 800 markkaan, jäivät äänioikeutta vaille. Samoin kävi
muillekin pienipalkkaisille suomenkielisille. Näin oil'en suomalaiset yrittivät saada veroäyrin alennetuksi, mutta tuloksetta. Ensimmäinen tällainen yritys tehtjin v. 1886, jolloin Vüpurin Sanornissa toimittaja Jalander
ehdotti veroäyrin alentamista 200 markkaan, mutta myöntyi sitten 300
markkaan, koska ensirmainittu vaihtoehto osoittautui täysin mahdottomaksi toteuttaa. Maistiaatti päätti kuitenkin pienellä enemmistöllä, että
vanha järjestys jäisi vielä voimaan viideksi vuodeksi eteenpdin' Kun asia
näin ollen otettün uudestaan asille v. 1891 puolustivat sitä voimakkaasti
hovioikeudenaeuvos D. V. Akerman, tohtori J. A. Lyly ja maisteri A. Hj.
kaikki innokkaita suomalaisuuden kannattajia - mutta se
sallm6n
raukesi 5.00? ääneüä 2.601 vastaan. Sarnana vlloruIa perust'ettün Pamaus,
joka myös otti veroäyrin alentamisen ohj,elmaansa, nün että palaarnm,e
asiaan vielä varsinaisen aiheemme yhteydessä. Mainitsemme nyt vain,
että v. 1888 perustettu Vüpurin Työväe,rryhdistys, jonka henkinen isä oli
runoihja J. H. Erkko, tyytyr myöskin aluksi vain veroäyrin alentamisvaatimukseen, vaikka se myöhemmin luonnollisesti asettui yleisen ja
yhtäläisen äänioikeuden kannalle. V. 1895 pidettiin Tervaniemellä suuri
kansalaiskokous ja juhlakulkue äänioikeuden laajentamisen puolesta,
mutta kajkesta huolimatta jäi asia ennalleen'
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Saman kohtalon saivat yritykset ääniasteikon alentamiseksi valtiojota kysymystä samat piirit ja henkilöt ajoivat kuin
ensinmainittuakin. Sekin oli esiilä v:sta 1891 Iähtien monta kertaa, mutta
tuloksetta. Ja kuitenkin toivottiin vain, että korkein äänirnäärä, joka
valtiopäivämiesvaaleissa oli 25 alennettaisiin 10:ksi. Hallitsevat piirit eivät
tehneet minkäänlaisia myönn1'tyksiä, ennenkuin siihen oli suoranainen
pakko, mikä ilmiö on yhteiskunnallisessa elärnässä ja historjassa ollut varKaikesta huolimatta suomenkiesin yleinen ja samalla vahingollinen.
- pääsivät askel askeleelta eteenliset vanhankin järjestelmän'puitteissa
päin saavuttaen v. 1BB9 valtuusmiesvaaleissa ensimmäisen suuren voittonsa, mutta kun tämä tapaus on läheisessä yhteydessä Pamaus-seuran
perustamisen kanssa, palaamme sifüen myöhemmin.

päivämiesvaaleissa,

Rr,ntamn laajenee

Jatkamme toistaiseksi sen taustan kuvailua, jota vastaan Pamaus-seuran syntyä on katsottava. TäIIöin on muistettava, että nyt eivät enää
olleet suomalaisuuden ja yhteiskunnallisen kehityksen takana ainoas'

taan muutamat laajakatseiset ja oikeudentuntoiset sivistyneistön iäsenet
tai sellaiset "huutavan äänet korvessa" kuin Vilke, Pynninen ja Keldan,
vaan nyt laajeneva ja syventyvä kansansivistys herätti valveille yhä iaajenevat rivit. Jos lähdemme alhaalta ylöspäin, niin on ensin muistettava,
että maamme työväki oli parhaillaan heräämisensä ensi asteella. Tähän
aikaan syntyivät maamme ensimmäiset työväenyhdistykset, jotka vielä
etivät "porvarillista" kehityskauttaan, se tahtoo sanoa, et'uä niiden johdossa o1i porvaristoon kuuluvia aatteen miehiä. Kuvaavaa tälle ajall,e on,
että niin hyvin Viipurin työväenyhdistyksellä kuin Pamaus-seuralla oli
aluksi yhteisiä johtomi,ehiä. Tällainen yhdistävä side oli runoilija Erkko,
jonka vuoksi hänen toirninnastaan työväen harrastusten johtajana tässä
muutama sana.

Jo v. 1886 hän lausui Viipurin työväenyhdistyksen synlysanat "Viipu'
Sanornissa", vaikka nünkuin edellä jo mainittiin, yhdistys pääsi aloit.
maan varsinaisen toimintansa vasta kaksi vuotta myöhemmin' Melkein
heti perustamisen jälkeen alkoivat sen oppikurssit työväkeä varten, samoin se alusta alkain ylläpiti lukusalia, perusti vähän myöhemmin lainakirjaston sekä järjesti keskuuteensa puhujaseuran, soittokunnan, teatteriyhdistyksen ja huvitoimikunnan. Samalla yhdistys taloudellisesti tuki
jäseniänsä perustamalla sairas- ja hautausapurahaston. Tältä niin sanoakseni puhtaasti aatteelliselta ja puolueettomalta pohjalta toirninta sitten
kehittyi yhteiskunnallisia ja valtiollisia kysyrnyksiä käsitteleväksi, niin-

rin
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kuin edellärnainitut yritykset ääni'oikeuden laajentamiseksi osoittavat.
Kaiken sieluna oli näinä ensiaikoina Erkko, joka keskellä raskasta koulutyötädn
hän oli vilkkeen koulun johtaja
kiirehti tukemaan työja horjuvia askeleita. Kun- sosialidemokraattista puoväestön ensimmäisiä
luetta ei maassamme vielä silloin ollutkaan, kasvoivat kaikki suomenkielisten keskuudessa tavattavat pyrinnöt oikeastaan samasta juur,esta.
Tästä samasta seikasta huomauttaa vuorineuvos K. A. paloheimokin,
Pamaus-seuran ainoa hengissä oleva perustajajäsen, luonnehtiessaan niitä
olosuhteita, joissa rnainittu seura syntyi.
Työväenyhdistyksen lisäksi syntyi näinä aikoina parjon muitakin yh-

tesnliittymisiä ja yhdistyksiä mitä erilaisimpia tarkoituksia varten. oli
seuraklubeja, joiden . ohjelmaan samalla saattoi liittyä valtiollisia ja
yhteiskunnallisia pyrkimyksiä, ilmestyi raittus-, urheilu-, eläinsuojelusja nuorisoseuroja sekä yhdistyksiä, joilla oli vaativampiakin tehtäviä,
sillä ne toimivat tieteen, taiteen ja kirjaltisuuden edistämiseksi. Seurusteluklubeista on ensi sijassa mainittava v. 1B?g perusrettu suomalainen
seura. Sen tarkoituksena oli yhdistää suom,enkielisiä kansalaisia keskustelemaan valtiollisista ja kunnallisista kysymyksistä. J. w. Ruuthin mukaan olisi Pamaus vuorostaan ,eronnut juuri tästä seurasta, niin että
suomalainen klubi olisi ollut Pamauksen ensimrnäinen muoto ja ikäänkuin isä. Tlimä lienee kuitenkin ymm,ärrettävä siten, että suomalaiseen
klubiin kuuluvat liikemiehet ja teollisuudenharjoittajat olivat myös
Pamauksen perustajia, sillä Parnauksen syntyä koskevissa pöytäkirjoissa
ei ainakaan mainita mitään siitä, että tärnä uusi yhdistys olisi miltään
tavoin irtautunut ja murtautunut jostakin vanhemmasta kantayhdistyksestä. Sensijaan käy pöytäkirjoista kyllä ilmi, että pamauksen ja Suomalaisen klubin miehet olivat iäheisessä yhteistoimimassa ja kosketuksessa keskenää,n. suomafainen klubi eli s,eura pysyi muuten arvossa aivan
viime aikoihin asti, sillä se ennätti viettää vielä viipurissa 50-vuotismuistoansa.
Tässä yhteydessä täytyy meidän vielä maini;ta tapaus, jolla ei o1e tekemistä yhdistyksen, mutta kyllä suomalaisuuden kanssa. Tarkoitamme
Suomalaisen lyseon, myöhemmin klassillisen lyseon, syntyä. yksityisten
kansalaisten uhrimieli oli tämänkin hankkeen takana. V. l8zg pidettiin
kaupungissa suuri kokous, jossa pohdittiin kysymystä yksityisen suomenkielisen oppilaitoksen perustamisesta paikkakunnall,e. varoja hankittiin
juhlia pitämällä, lahjoituksia ja avustuksia keräämällä ja innokkaita
kehoituksia sanomalehdissä julkaisemalla, ja niinpä uusi oppi,laitos pääsi
alkamaan toimintansa jo samana vuonna syksyllä. v. 1BB4 valtio otti
koulun haltuunsa ja v. 1892 sille valmistui oma rakennus. sanomattakin
on selvää, kuinka paljon viipurin ,ensirnmäinen suomalainen oppil<oulu oli

omiansa elvyttämään paikkakunnan kansallisia harrastuksia.
2
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Lähdirnme työväestä ja työväenyhdistyksestä, mutta jouduimme suomalaisen klassillisen lyseon syntyhistoriaan. Nyt palaarnme entisille
laduillemme.

Käsityöläiset ja uusr eltnkeinolaki.

Paljon lähempänä kuin työväki olivat luonnollisesti käsityöIäiset niitä
piirejä, jotka Pamaus-seuran perustivat. Kun muistamme kultaseppä W.
Porthanin m,erkityksen Viipurin silloisten sucmenmielisten johtajana ja
hänen suhteensa Pamaus-seuran syntyyn, todistaa jo tämä seikka käsi:
työIäisten osuutta sen ajan yhteisissä riennoissa. Suomaiaiset kauppaliikkeet olivat vi,elä silloin alkuasteellaan, mutta vanhat käsityöläismestarit varsin kunni,oitettuja ja kunnianarvoisia jäseniä yhteiskunnassa.
Nämä mestarit olivat kuitenkin 188O-luvulla varsin tyytymättömiä oleviin
oloihin, mihin oli syynä uusi elinkeinovapaudelle perustuva elinkeinolaki.
Vanhat mestarit olivat saaneet kasvatuks,ensa ammattikuntalaitoks'en
puittei,*sa eivätkä voineet muunlaista jär'jestelmää pitää mahdollisenakaan, mutta jo asetus v:lta 1868 oli lakkauttanut arnmattikuntalaitoksen
ja v:n 1879 elinkeinolaki myönsi täyden elinkeinovapauden. Tämä uudistus oli tietysti välttämätön, mutta siiläkin oli heikot puoiensa, jotka
esiintyivät varsinkin seuranneena murroskautena ja joista ammattitaidon väheneminen oli huomattavin. Tähän epäkohtaan käsityöläismestarit
kiinnittivätkin huomiota yrittäes,sään saada aina valtiopäiviä myöten uutta
lakia kumotuksi. Näin oli a,sianlaita ympäri maata, eikä surnkaan ainoastaan Viipurissa.
Vanhojen ammattikuntajärjestöjen tilalle syntyi käsityö- ja tehdasyhdistyksiä, joiden avulla kär;yöläiset valvoivat etujaan, enkä erehtyne
edellyttäessäni, että juuri näiden järjestöjen suomenkielisten jäsenten keskuudessa ajatus Pamaus-seuran perustamiseksi saavutti erikoista kannatusta. Uusi elinkeinolaki vaikutti myös siihen suuntaan, että käsityö
muuttui yhä enemmän tehdasmaiseksi, sillä se hävitti persoonallisen yhdyssiteen ostajain ja valmistajain väliltä, ja juuri näin syntyvästä pienteollisuuden harjoittajien pi cistä warsinaisten käsityöläisten rinnalla
Pamaus sai ensirnmäisiä kannr rtajiansa.
Vuoden 1879 elinkeinolaki vaikutti Suomen kauppiaskunnan kokoonyhtä suuria muutoksia kuin käsityöläisiinkin nähden. Maakauppa
oli ollut kokonaan kielletty ja kaupungeissakin o1i ollut vaikea saavuttaa kauppiaanoikeuksia, sillä vanhat kauppiaat koettivtt arnmattikuntasäädösten avulla estää uusilta tulokkailta pääsyn tähän haluttuun ammat-

pano,ssa
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tiin, mikä heille usein onnistuikin. Mutta nyt avautuivat sulut yht'äkkiä
niin maaila kuin kaupungeissakin, josta oli s,eurauksena kauppiaiden lukumäärän suuri kasvaminen. Niinpä Viipurissakin v. 1880, jolloin ammattikuntalaitos ei enää ollut esteenä, 4l henkiiöä ilmoittautui kauppiaaksi,
kun taas edellisenä vuonna kauppiaiden kokonaismäärä oli ollut ainoastaan 119. Kaikkialla maassa olivat uudet kauppiaat entiseltä ammatiltaan varsin kirjavaa väkeä, niinpä näistä vüpurilaisistakin uusista yrittäjistä
entisiä kauppa-apulaisia lukuunottamatta
kaksi oli agronomia,
- koulunopettaja,
yksi talonpoika, yksi lampuoti, yksi työvouti, yksi
yksi
varatuoman, yksi oikeusraatimies ja useat käsi,työläisiä. Kad,ehdittu kauppiaanammatti vaatii tietysti ammattitaitoa, minkä lisäksi se on onnenvaihteluille helposti altis, jonka vuoksi monet uusista kauppaneuvoksen
aluista vararikon tehtyään nopeasti hävisivät näyttämöltä, mutta toiselta
puolelta ei voi kieltää, että vapaus tälläkin alalla irroitti salassa olleita
vormia ja synnytti kilpailua ja sen mukana p,irteyttä ja vilkkautta.
Eikä ole epiülystiikään sütä, että uusi elinkeinovapaus ensi sijassa hyö-

dytti suomenki,elisiä, sillä juuri heidän tiellään olivat pahirnmin olleet
amrnattikuntasäännökset, joiden valvonta lisäksi o1i ollut ruotsinkielisten
käsissä. Nyt avautui tie kaikille, aina yksinkertaista rahvaanrniestä myöten. Tämä käy selviltre kauppiasluetteloista, joihin alkaa ilmestyä suoma-

laisia nimiä.. Ensiksi ne edustavat vaatimattomia pikku kauppiaita, mutta
pian kohoaa puhtaasti suomalaisen kansanaineksen keskuudesta suurkaupan ja suurteollisuuden edustajia, jotka eivät ainoastaan ky,kene kilpailemaan vanhojen saksalais-ruotsalaisten liikkeiden kanssa vaan viemään
niistä voitonkin. Aivan oikein huomauttaa Viipurin kaupungin historioitsija, että saarnme palata aina Vaasakuninkaiden aikaan tavataksemm,e
suomalaisia nimiä kaupungin suurkauppiaiden joukossa. Kolme ja puoli
vuosisataa tarvittiin,.ennekuin tuon ajan Heikki Kostiainen ja Matti
Ahvoin saivat Viipurin nuorimrnista tukkukauppiaista a.rvoisiansa jälkeläisiä.

Tällaisina on ensimmäisel<si mainirttava HäkIi, Lallukan toiminirni, joka
perustettiin v. 1891, ja J. Hallenbergin liike, joka alkoi v. 1892 aivan
vaatimattomasta alusta, ja Itä-Suomen rautakauppa 1890, E. V. SeIIgrenin pbrustamana. P. J. Pesosen tapaamme jo 1BB5 sekatavara- ja rautakaupan omistajana. Tässä ei tietystikään ole tarkoituksena näiden liikkeiden historian kirjoittaminen, mutta nämä nimet ilman muuta todistavat,
millaisen käännekohdan 1890-luvun laki Vüpurin suomalaisen lüke-elämän historiassa muodostaa.
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Seuran Perustaminen.

Näin oli maaperä Valmiiksi muokattuna Pamaus-seurankin synnylle'
Nouseva suomalainen sivistys kouluineen ja kulttuuripyrkimyksineen oli

kohottanut suomalaisen kansanaineksen kehitystasoa ja itsetuntoa, niin
että päämäärät, jotka aikaisernmin olivat voineet kangastaa s'en mielessä
ja saakaukaisena unelmana ja haaveina, olivat nyt jo käden ulottuvissa
vutettavissa. Elinkeinovapaus oli taas päästänyt suomalaiset taloudelliselIekin kilpakentälle voimian.sa koettamaan ja uusi kunnallislaki teki mahdolliseksi taistelun kunnallisesta vaikutusvailasta. Korkea veroäyri oli
tosin tiellä, mutta mitä enemmän suomalaisten varallisuus ja lukumäärä
kasvoi, sitä pahemmin rupesi ruotsalaisten ylivalta horjumaan ja rakoil,emaan. Vuosi vuodelta ja vaalikausi vaalikaudelta suomalaiset kolkuttivat yhä lujemmin niille ovilIe, jotka heiltä tähän asti olivat olleet suljettuina. Tappioita yhä edelleen kärsittiin, mutta lopputuloksesta ei enään
voinut olla epätietoisuutta, jos vain kykeni ajan merkkejä oik'ein tulkitsemaan. Erilaiset henkiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät olivat
yhtyneet luomaan Viipuriin suomalaisen kansanaineksen johtoasemaa'

Vuos'r,en 1889

ja

7890 kunnal'Ltsoaaltt'

Edellämainitut ilmiöt olivat ikäänkuin kaukaisempia ja väIiliisiä Pamaus-s.eulan perustamisen syitä. Mutta eikö ollut mitään sellaista tapausta, joka olisi antanut loppusysäyksen seuran perustamiselle? Sellaisenkin syyn löydämme vuosien 1BB9 ja 1890 kunnallisvaaleista ja niiden
iä1kinäytöksestä.

Ruuth nimittää historiassaan näitä vaal,eja merkkivaaleiksi ja

sen

nimen ne täydellä todeila ansaitsevat. v. 1BB9 näet ensi kerran süomermieliset ja vapaamielisemmät ruotsinkieliset ainekset saavuttivat voiton

kunnallisvaaleissa. Mainitun vuoden vaalit toimit,ettiin tavallisuuden mukaan joulukuussa ja ne herättivät suurempaa innostusta ja harrastusta kuin
mitkään edelliset vaalit. Agitatio oli kiihkeätä ja kun voitto sitten saavutettiin, oli ilo suomenmielisissä ja heille suopeissa piireissä suuri, sillä
olivathan suomenmielis,et valitsijat ens,i kerran vieneet 'ehdokkaansa voittoon. Valituiksi tulivat näet L. Clouberg, A. Hakkarainen, A. Hj' Sal1m6n,
F. Sergejeff, J. G. strömborg, A. viklund, Eugen Wolff, H. Zilliacus ja
D. V. Akerman. Näistä olivat esim. maisteri Sallm6n ja hovioikeudenneuvos Akerman suomenmielisten varsinaisia johtajia, mutta toisetkin
suopea- ja oikeamielisiä suomalaisuuden asiaa kohtaan, niinkuin Eugen
woittln nimi paraiten os,oittaa ja todistaa. - Muuan viipurilainen lehti
kirjoittaakin vaalien tuloksen johdosta seuraavaa: "Tämä osoittaa, että
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innostus yleisiin asioihin on melkoisesti kasvanut ja vihdoinkin voittanut
sen välinpitämättömyyden ja mukavuuden, joka tähän asti on estänyt
useampia alisturnaan siihen vaivaan ja ajanhukkaan, minkä sellainen kansalaisvelvollisuuden täyttäminen aiheuttaa, vaan joka velvollisuus samalla
on arvaamatton etuoikeus. Ilahuttava on vallankin se tosiseikka, että tuo
yhteishenki jo on tunkeutunut syviinkin riveihin. Välttämätöntä onkin,
että nämä heräävät näkemään, että heilläkin on velvollisuuksia, jotka
ulottuvat heidän ahdasta piiriä ulommaksi."
Ruotsinmi,elisiä tämä heidän vastustaji'ensa voitto suututti sünä rnäävaali,en johdosta ja saivatkin senaatin kumoamaan
jonka
ne,
vuoksi uudet vaalit toimitettiin vuoden 1890 lokakuuss.a. Mutta
tästä oli seurauksena vain, että v:n 1BB9 voitto vahvistettiin uudella
voitolla, josta s,euraavana vuonna eräässä lehdessä kirjoitetaan seuraavasti: "Jos oikein muistan, oli äänestäjien lukumäärä 86I, joista noin
684 oli kansallisrnielisiä, muut ruotsinmielisiä. Aänestyksessä kansallismieliset saivat vastustajiensa keskimäärään verrattuna nojn 1.562 äänen
enemmistön."

rin, että he valittivat

Niinkuin edellä jo huomautimme, edisti suom,alaisen puolueen voittoa
se, että osa vastapuoluee,nkin äänestäjiä antoi edellämainitulle listalle
kannatuksensa. Tästä johtui, että suomenmielisfen voitto jäi hetkelliseksi
uusiutumatta enää seuraavina vuosina. Saatiin u-lää toistakymmentä
ennenkuin suomenkielisten aserna
melkeinpä parikymmentä vuotta
lopullisesti vakiintui Vüpuri,n kunnallis,elämässä.
Vuosien 1BB9 ja 1890 tapahtumat olivat kuitenkin omransa valamaan
innostusta suomalaisten mieliin ja oiivat sen vuoksi välillisenä syynä
Pam,aus-seuran

syntyyn. Vielä

en'emm.än

ne kuitenkin vaikuttivat

sa-

maan suuntaan sen johdosta, että ruotsinmieliset olivat vaalien ja niiden
jälkinäytöksen aikana' käyttäytyneet räikeäI1ä, suorastaan törkeällä, tavalla vastustajia,nsa kohtaan. He eivät olleet kaihtaneet persoonallisiakaan loukkauksia ja solvauksia eivätkä vääriä syytöksiä. Tästä kaikesta
katkeroituivat suomalais:ten mielet ja täimä katkeruus, yhdessä irrnostuksen kanssa, antoi vauhtia suomalaisuuden harrastuksille.
Vuorineuvos K. A. Paloheimo, joka itse oli mukana vaalitaistelussa ja
sai osansa vastustajien hyökkäyksistä ja syytöksistä, on kiinnittänyt
hu,omiota tähän puoleen asiasta, kun tämän historiikin kirjottaja on
hänen kanssaan keskusüellut näistä ajoista ja oloista. Hän on myös
antanut kirjallisen kuvauksen Pamauksen synnyn syistä, millä lausunnolla on erikoinen todistusvoima, sillä hän on seuran perustajajäsenistä
ainoa elossa oleva. Otamme senvuoksi hän,en lausuntonsa tähän kokonaisuudess,aan. Näin se kuuluu:

"Minua on pyyd,etty panemaan paperille muistelmiani Pamaus-seuran
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perustamisesta, koska olin mukana seuraa perustettaessa ja koska myöhemmin tulin valituksi sen kunniajäseneksikin. Kernaasti kirjoittaisin
pitkältikur näistä asioista, sillä muistelmat 50 vuoden takaa ovat minulle
suorastaan rakkaat, silloiset ajat kun olivat kans,allisen hengen herätysaikoja maasstunme, mutta valitettavasti muistini jo pettää ja s,entähden
täytyy minun rajoittua vain ylimalkaisiin kertomuksiin niistä tapahtumis,ta, jotka vielä ovat muistiini jääneet niiltä ajoilta.
Pamauksen perustaminen ei johtunut siitä, että silloiset liikemi,ehet
olisivat tällaisen seuran kautta koettaneet vahvistaa omia etujaan yhteiskunnassa, vaan syy oli aivan aatteellinen. Silloiset liikemi,ehet eivät
oll,eet mahtavia yhteiskunnan pomoja, kuten nykyään, mutta he olivat
kuitenkin henkisesti valveentuneita. Ja huomattava oh, että sillojset
liikemi,ehet Viipurissa eivät olle,et pääasiallis,esti kauppiaita eikä tehtailijoita, joita he nykyään ovat, vaan he olivat pääasiallisesti käsityöläisiä
tai eri ammatin harjoittajia ja olipa jorrkossa edis,tyneempiä työmiehiäkin. Sillä työmiehellä ei silloin tarkoitettu yksinomaan työtä tekevää
työIäistä, vaan kuului heidän joukkoonsa s,ellaisiakin henkilöitä, jotka
kyllä tekivät ruumiillista työtä, mutta joilla samalla oli pi,eni kauppa
tai ammatti hoidettavanaan. Tästä kansalaispiiristä sai Pamaus tavallaan alkunsa, sillä se oli yhteiskunnallisesti ja kansallisesti valveutunutta
väkeä, johon tietysti liittyi myös varakkaampia kansallisrnielisiä kauppiaita, virkamiehiä ja muita kansalaisia. Ja näin ollen perusti Pamauksen todellisuudessa silloinen virkeä kansallinen herätys, mikä semmjnkin Viipurissa Su,omen rajakaupungissa e1i suurta nousukauttaan. Tämä
kansallinen herätys oli tietysti yleinen kaikissa kansankerroksissa, mutta
juuri liikealalla antoi sille ikäänkuin virikettä ja ,erikoista aihetta s,e,
että melkein kaikki tärkeämmät ja suuremmat liikkeet olivat venäläisten
ja saksalaisten käsissä, joiden kans,sa sillois,et ruots,inmieliset olivai
hyvässä sovussa ja toimivat kunnallisis,sa asioissa käsi käd,essä näiden
kanssa. Rintamat olivat siis aivan selvät: kansaliiset ja muut. Eli
oikeastaan: fennomaanit ja ei-fennomaanit, sillä jäIkimmäistä nirnitystä
käyttivät ruotsinmieliset aivan avonaisesti kaikissa vaalijulistuksissaan.
Meitä suomalaisia pelättiin, sillä me olimme kansanvillits,ijöitä ja sentähden oli kaikki voimat koottava meitä vastaan. Tällaisten olojen vallitessa perustettiin Pamaus vastapai,noksi "icke fennomaaneille". Kaupungissa oli kyllä silloin jo Suomalainen Seura, Suomalainen Klubi ja Työväenyhdistyskin, jotka kaikki työske,ntelivät suomalaisuuden hengessä,
mutta n.s. liikemiesten kesken katsottiin tarvittavan airzan erikoinen
klubi tai seura, jotta saataisiin tSmäkin piiri paremmin mukaan vht,eistä
kansallista asiaa ajamaan. Jotta asia näin oli, sen osoittaa se, että kun
alkoi kuulua heikkoja ääniä, että s,eurasta piti tuleman "puolueeton"
Iiikemiesten yhdistys, nün tehtiin jo valmistusten alkuvaiheissa pöytäkirjaan sellainen merkintä, että seuran piti toiminnassaan ajaa suoma-
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laisuuden asiaa. Tämä ei ole kuitenkaan niin käsitettävä, että seura
perustettün yksinomaan tätä varten, sillä täIIä perustamisella oli samalla
paljon laaj,empi tarkoitus. vuonna 1890 alkoi nim. venäjältä kuulua
uhkaavia ääniä. silloin julkaisi ordin tunnetun kirjansa "suomen valloitus", missä hän muka historiallisitla ja tieteetlisillä syillä koetti heikentää suom,en asemaa i:tsendis,enä valtiona, mikä tietysti herätti suurta
hämmästystä maassamme" Hän sai kyllä päteviltä miehiltä, kuten Rich.
Danielssonilta jyrkän vastauksen, mutta kirjoittetremista riitti jatkuvasti
samaan suuntaan kaikissa venäläisissä lehdissä. Kävi selväksi, että nyt
alkoi vaino idästäpäin ja tämä sai koko yhteiskunnan maassarnme valveille. Itä-suomessa tämä vahvistus luonnollisesti tuntui voimakkaampana ja senpätähden kävikin koko yhteiskunnallinc-n toiminta täällä siinä
h,engessä, että yhteisvoimin oli maata puolustettava, käyköön sitten miten
käy. Mutta ornituista kyllä, vaikka vaara olikin näin selvä, ei sittenkään
huomaf,tu yhteisen rintaman tarvetta niin välttämättömäksi, kuin myöhemmin, vaan n.s. kielitaistelu kävi vüpurissakin tulisimmillaan juuri
näihin akoihin. Meillä suomalaisilla ei ollut huonoa omaatuntoa tästä,
sillä me käsitimme, että jollei suomalainen pääsisi nopeasti isännäksi
tässä maassa, niin huonosti meidän kävisi. Tämä vakaumus antoikin
meiltre eril<oista innostusta. Pidettün valmistavia kokouksia vuoden
lopulla ja jo seuraavan vuod,en alkupäivinä pidetti.in peru,stava kokous.
omastä huoneustosta oli ensiksi puute, mutta kun sekin saatiin lopulta
järjestettyä, jatkui seuraelämä seura,ssa sang,en virkeänä.,,
Tästä vuorineuvos Paloheimon lausunnosta käyvät ilmi samat seikat,
joihin jo edellä olen kiinnittänyt huomiota. uutena piirteenä esiintyy
vain venäjältä tulevan sorron pelko, mikä ti,etysti onkin varteenotettava
näkökohta.
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SEUR/N SYNTY JA ENSIIvIlvtÄISET
TOITyIIHENKILOT,

Tehtyämme täten selvää Pamauksen "esihistoriasta" on aika sürtyä
jo seuran varsinaiseen p,erustamishetkeen. Ikävä kyllä ovat pöytäkirjojen
tarjoamat tiedot Pamauks,en perustamisesta varsin niukat. Erisimmäinen
pöytäkirja on päivätty tammikuun 13 pnä 1891 ja se ilmoitetaan tehdyksi
"Pamaus-seuran yleisessä kokouksessa", minkä mukaan s,eura siis olisi
ollut jo olemassa. Mutta siitä huolimatta seuraava pöytäkirja, joka on
maaliskuun 2 p:ltä 1891, ilmoitetaan laadituksi s'euran perustauassa kokoul<sessa. En tiedä, miten tämä ristiriitaizuus on selvitettävissä, mutta
sillä ei ole muuta merkitystä kuin että Pamauks,ella on tavallaan koksi
syntymäpäioriri, nimittäin tammikuun 13 ja maaliskuun 2 päivä 1891,
mikä merkillinen seikka toivottavasti on pitkäikäisyyden merkki.

Mitä kysymyksessä olev,en pöytäkirjojen sisältöön tulee, ovat ne vaatimattoman lyhytsanaisia. Ensimmäisessä kerrotaan, että sääntöehdotus
luettiin pykälittän ja hyväksyttiin muutamilla "muunnoksilla". ja että
kultaseppä !V. Porthan ja herra F. Räsänen saivat toimekseen korjailla
sälintöehdo'iusta kiele,n s'ekä muun ulkoasun puo,l'esta sekä hankkia sille
asianomais,en vahvistuksen. Myös valittiin edustajat siihen yleiseen
suomenmielisten kokoukseen, joss,a oli aikomus vahvistella toivomuksia
seuraavien valtiopäivien varalta, ja tärnä tehtävä jätettiin kauppias P.
Airaksiselle, maalarimestari G. Timoselle ja edellämainitulle herra Räsäselle. Maaliskuun perustavassa kokouksessa valittiin yksimielisesti kotiouksen puhe'enjohtajaksi kultaseppä W. Porthan ja sihteeriksi lakitieteen kandidaatti K. A. Castr6n, joka myös on allekirjoittanut aikaisemman pöytäikirjan. Ensimmäiseen johtokuntaan taas tulivat vakinaisiksi jäseniksi Porthanin ja Castr6nin lisäksi, jotka kumpikin saivat 18
ääntä, edellämainittu Räsänen (18 ääntä), kelloseppä J. E. Ryn6n (13
ääntä) ja toimittaja Matti Kurikka (9 ääntä) sekä varajäseniksi Lehtori
K. A. Brander (nyk. vuorin'euvos Paloheimo) ja kauppias J. HäkIi. Kun
vielä oli vähän keskusteltu huoneustokysymyksestä, puheenjohtaja piti
puheen, jo,ssa hän lämpimin sanoin toivoi rnenestystä seuralle ja lausui
sen toiveen, että toveruus ja raitis h,enki siinä aina valiitsisi." Sitten
kokous päättyi eläköön-huutoon.
Tämän enempää eivät ensimmäiset pöytäkirjat kerro eikä myöskään
vasta valitun johtokunnan ensimmäinen pöytäkirja. Siinä mainitaan
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vain, että johtokunnan puheenjohtajaksi vali.ttün Porthan ja sihteeriksi
ja taloudenhoitajaksi Castr6n. Johtokunnan toisenkin kokouksen pöytäkirja ön yhtä köyhä, sen mukaan päätettün seuran jäsenrstä toimittaa
matrikkeli, jommoista ei kuitenkaan liene koskaan sen tarkemmin prdetty.

Edellä oli myäs puhetta s,euran säännöistä. Niiden ensimmäisen pykälän rnukaan tuli Pamauksen "edistää teollisuutta ja lükettä paikkakur"nalla ja valmistaa jäsenilleen hyödylüstä ja huvittavaa tyäskentelyä".
Täten oli sii.q lyhyesti määritelty uuden yhdistyksen tarkoitus ja päämäärä.

Tehtyämme täten selvää seuran synnystä ja järjestäytymisestä
meidän siirryttävä sen toimintaan ja ty<iskentelymuotoihin.

on
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sanotto künnallis elämädn.

Tärkein puoli Pamauksen yhteiskunnallisesta toiminnasta kohdistuu
osanottoon ku,nnalliselämän kehitykseen. Niinkuin edellä monta k'ertaa
on osoitettu, seura suorastaan perustettiin tarkoituksessa saattaa suomalainen kansanaines sille kuuluvaan asernaan kunnallisessa hallinnossa.
Senvuoksi olikin seurzln toiminta tässä suhteessa u^rittäin vilkasta, vallankin seuran ensi aikoina. Pamaus näytteli tällöin suorastaan ratkaisevaa osaa, kun kysymyksessä olivat valtuusmiesvaalit tahi pormestarin ja
oikeusneuvosmiesten valitseminen. Listoja laadittün, ehdokkaita asetet-

tün ja agitatiotoimikunta valittün ja luonnollisesti myöskin riideltiin

keskuudessa. Pöytäkirjojen merkinnät näistä asio,rsta ovat kuitenkin varsin niukkoja, nün että nüssä ei muuta mainita kuin ehdokkaiden ja vaalitoimikuntien jäsenten nimiä ja oikeutetaan johtokunta
maksamaan vaaleista johtuvat kustannukset, jotka milloin jaetaan suomalaisen klubin kans.sa yhteisesti, milloin suoritetaan yi<sin. Suuriin
summüa ne eivät nousekaan, tava-llisesti 200-300 markkaan, olenpa
30 markankin erän. Nämä lyhyet tiedoitukset
kerran pannut merkille
- kaikesta siitä toimeliaisuudesta ja vaivanantavat vain heikon kuvan
näöstä, jota jokavuotiset vaalit Pamauksen jäseniltä ja ystäviltä vaativat. Tällainen vaalitoiminta unohtuu myös tavallise*sti heti, kun vaalit
ovat ohi, jättäen jälkeensä vain pian haihtuvaa harmia tai tyydytystä.
Jos süs haluaisimme yksityiskohtaisesti kuvata tätä puolta Pamauksen
toiminnasta, muodostuisi siitä Vüpurin kunnallisvaalien historia, jonka
kirjoittamrnen jo yksistään lähteiden puutteen tähden oLsi perin vaikeata, puhumattakaan siitä, että usein toisarvoiset persoonalliset näköoma^ssa

kohdat ovat nä,issä asioissa näytelleet varsin suurta

o§aa.

Näin ollen on meidän Pamauksen kunnallista toimintaa selostaessamme
tyydyttävä vain ääriviivoihin ja yleisiin näkökohtiin. Kun näin menettelernme, on tässä suhteessa erotettava kaksi jaksoa, joiden välisen rajan
muodostaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden voimaantulo kunnallishallinnossa v. 1919. Ennen mainittua vuotta oli äänioikeutettujen luku verrattain rajoitettu ja heidän merkityksensä ääniast,eikon käytännössä ollessa eri suuri. Näissä oloissa voitiin harjoittaa aivan yksityiskohtaista
ja persoonallista agitatiota, jota johdettiin määrätystä keskuksesta ja
jonka teho senvuoksi oli huomattava. Aänestäjien mielipiteet pääpiir32

teissään .tunnettün, jonka vuoksi listojen laatiminen

oli verrattain helppo
tehtävä. Mutta kun sitten yleinen ja yhtäIäinen äänioikeus tuli voimaan,
asema muuttui monessa suhteessa toisenlaiseksi. Aänestäjien lukumäärä
kohosi moninkertaiseksi ja jokainen äänestäjä saattoi vain yhdellä ääne1ä
vaikuttaa asiain kulkuun, minkä lisäksi aivan uudet kansalaispürit astuivat vaaliuurnille tuoden mukanaan intressinsä,, etupyyteensä ja tavoitteensa. Näissä oloissa ei enää etupäägsä lükemiehiä edustavalla yhtymällä voinut olla ratkaisuvaltaa.
Eikä suomalaisuuskaan enää kelvannut yhd.istäväksi siteeksi, sillä suomalaisuus oli jo täydelleen päässyt voitolle, koska uus kunnaflislaki oli
työntänyt ruotsinkieliset valtuuston pieneksi vähemmistöksi, jolla ei enää
ollut käytännössä juuri mitään merkitystä. Ei tarvinnut siis enää yhdistää voimia ruotsal"aisia vastaan, jonka vuoksi vaalitunnuksetkin kokonaan
muuttuivat. Yksityisten yhdistysten ja järjestöjen sij,asta asettuivat suuret vaitiolliset puolueet kunnaltisen toiminnankin johtoon järjestäen kunnallisissakin vaal,eissa puoluelistoja taistelemaan keskenään. Näin menetellessä leimattiin muulta taholta tulevat listat
jos niitä joskus saattoi
- vähiüseksi.
esüntyä
hajoituslistoiksi, joiden merkitys jäi
Tällaisissa
- kulki kunnallinen vaalitoiminta uuden kunnallislain
merkeissä
aikana
monet vuodet, jonka vuoksi Pamauksellakaan ei voinut olla siihen suur'empaa vaikutusta.
Tämä puolueiden
varsinkin kokoomuspuolueen
johtava asema
- tyytymättömyyttä
- Näin tapahtui
herätti taas puolestaan
ja vastarintaa.
kahdestakin syystä. Katsottiin, että kunnallinen vaikutusvalta täten joutui lliaksi yksiin käsün, mikä oli omiaan synnyttämään vätteitä yksipuolisuuden vallalle pääsystä kunnalliselämässä ja syytöksiä "klikkipolitiikasta", mihin kaikkeen lisäksi sekaantuivat tavanmukaiset persoonalliset vastenmietsyyden ja rnyötätunnon tunteet, joita ihmisten yhteistoiminta pakostakin tuo mukanaan. Näissä väitteissä ja syytöksissä oli
osittain perää, osittain ne palvelivat vain uusien, valtaan pyrkivien ainest'en ponnahduslautana. Joka tapauksessa kävi vuoden 1930 tienoilla siten.
että puoluelistojen rianalle, jotka yhä pysyivät tärkeimpinä, syntyi eri
harr,astuspiirien listoja, joista palkannauttijain, varuskunnan ja talonomistajain üstat olivat huomattavimpia. Kunnallisel:imässä ilm,eni täten
vaalien aikana suurta hajanaisuutta, joka tosin saattoi äänestäjät innokkaasti ottama.an osaa vaaleihin, mutta jätti verrattain suuressa määrässä sattuman varaan, keitä tuli valituiksi, keitä ei. Tämä järjestelmä ei
tosin kohottanut valtuuston kokoonpErnon pätevyyttä, mutta loi sensijaan
pirteyttä ja viikkautta kunnalliseen toimintaan.

olisi varsin mielenkiintoista tarkastaa edellämainittuja seikkoja yk§tyiskohtaisesti ja puolueettomasti, mutta koska ne vajn väIillisesti koskevat Pam,auksen historiaa, on meidän tyydyttävä edelläoleviin viitauk3

33

§in. Puoluelistojenkin valtakautena oli Pamauksella väIillisesti vaikutusta nüd,en kokoonpanoon, sillä puoluejärjestöt koettivat ottaa huomioon liikemiesten toivomuksia, vaikka se ei aina tapahtunut niin suuressa mittakaavassa, kuin Pamauksen pürissä olisi ehkä haluttu. Kun
sitten yksityiset harrastuspiirit ja järjestöt 1930-luvulla alkoivat esiintyä
omin listoin, m,enetteli Pam,auskin ainakin kaksi kertaa tällä tavalla.
Tällöin se toimi yhteisrintamassa Kauppiasyhdistyksen ja Vüpurin Teknillisen klubin kanssa ja päämääränä oli tuoda valtuustoon taloudellisia
ja teknillisiä voimia, joita sietlä kipetisti kaivattün, sillä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vallitessa syrjäytetään tällaiset asiantuntijapiirit heJ.posti nün hyvin kunnallisessa kuin valtiollises-sa toiminnassa, koska
toisarvoiset näkökohdat pääsevät helposti vaikuttamaan asiio,iden kulkuun.
Huolimatta tästä oikeasta ja hyväksyttävästä tarkoitusperästä Pamauksen listoilla oli verrattain heikko kannatus.
- Itsestään on selvää, että
Pamaus täIlöin oli vaalilütoss,a rnuiden porvarillisten listoj,en kanssa.

Vielä on muistettava, ,että esikaupunkien yhdistäminen vaikutti huomattavalla tavalla Viipurin kunnallisel,ämään s'ekä rnyös Pamauksen vairkutusvaltaan. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toi esikaupungeista vaaliuurnille suuret joukot sosialidem,okraattisia äänestäjiä, jonka vuoksi
entiset voiirnasuhteet valtuustossa kokonaan muuttuivat. Viipurista oli
vähällä tulla "punainen" kaupunki, vaikka sosialistit eivät missään vaatreissa päämääräänsä vielä saavuttaneet. Sosialistien taholta tuleva rynnäkkö vaikutti sen, että kaikki porvarilliset puolueet ja järje.rtöt olivat
Karj,alan kansalaisliiton johdolla aina keskenään vaahlütoss,a, niin että
tä.mä yhteinen r,intama sosialisteja vastaan muodostui esikaupunkien
Iütoksen jäIkeen porvarien yhteiseksi vaalitunnukseksi nijnl<uin aikaisemmin ruotsalaisten ylivallan torjuminen. Sosialistien ja esikaupunkilaisten ilmestyminen sankoin joukoin taistelutantereelle vähensi tietysti
Pamauksen kunnallista merkitystä, sillä noirsa püreissä sillä ei ollut paljoakaan kannatusta.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, suurien valtiollisten puolueid,en järjestäytyminen ja,esikaupunkien yhdistäminen var§najseen kaupunkiin
vaikuttivat süs sen, että Pamauksen nr,erkitys itsenäisyyden aikana muodostui toisenl,aiseksi kuin ,emen vuotta 1918. Näin syntyneissä uusissa
oloiss,a s,e ei mitenkään voinut säilyttää entistä asemaansä. Toisin oli
asianlaita 1890-luvulla ja 1900-luvun ensimmäiseilä vuosikymmenellä.
Kuitienkin on muistettava, että sortovuos,ien aikana perustuslaillisten ja
vanhojen suo,menmielisten välinsn kiihkeä taistelu siirtyi myöskin kunnalliselämän alalle, jonka vuoksi kunnallisvaalitkin tapahtirivat polättisten tunnustähtien alla. Tämä vaikutti myöskin häiritsevästi sühen yhteistoirnintaan, joka Pamauksen pürissä 1890-luvu1la oli vallinnut. Pöytäkirjoista huomaa, että Pamauksen miehet koettivat esittää sovittelevaa
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ja valittävää

poliittisten lntohirnojen korkeina käydessä, huonosti onnistuikin. vanhan suornalaisen puolueen miehet syyttivät nuorsuomal,aisia yhteistyöstä ruotsatraisten kanssa ja totta kai onkin,
että ruotsalaisten ylivalta olisi vüpurissa pikemmin sortunut, elleivät
valfi6lli"qgt erimielisSrydet olisi sekoittaneet suomenmielisten vätejä. Mutta
nuorsuomalaiset puolestaan huom,auttivat, että taistelu venäläisyyttä vastaan oli juuri Viipurissa niin täirkeä asia, että sen tieltä tuli kielirüdan
väisf,yä.
aikainen taistelu kuuluu kuitenkin maamme
- sortovuosien
yl'eiseen historiaan,
jonka vuoksi tyydymme vain vüttaamaan asian merkitykseen Pamauksen om.assa piirissä.
osaa, vaikka se usein,

Koska süs Pamauksen kunnallinen merkitys oli ennen naaamme itse,
näistymistä .suur,in, on m,eidän künnitettävä siihen vielä huomiota. Niinkujn sanottu, pöytäkirjat eivät asioista. paljon puhu, mutta niiden antamün tietoihin meidän kuitenkin on tyydyttävä. Erniksikin on huomattava,
että ensi vuosina oltjjn vaaliasioissa yhteistoiminnassa Suomalaisen Klubin kanssa, rnikä ei ollutkaan ihm,eellistä, sillä rnolernmat yhdistykset
olivat, niinkuln edellä jo olemme osoittaneet, ikäänkuin kasvaneet samasta juuresta. sütä huolimatta näyttää näiden yhdistysten välilä joskus syntyn,een ,erimielisyyttä, rnikä kävi ilmi esim.. huoneustokysymyksen y,hteydessä. Merkillepantavampaa kuin hyvät suh teet edellämainittuun
klubün oli verrattain läheinen yhteistoiminta vüpurin söväenyhdistyksen kanss,a, mikä näyttää jatkuneen sortovuosün ja suurlakkoon asti.
Yhteiset ehdokkaat ja vaalitoimikunnat ovat parha,ana tocistuksena pamauksen ja Työväenyhdistyksen välillä vallinneesta yhteisymrnärryksestä. Täll,ainen suhde o]i §tä helpompi aikaansaada. kun pamaus näinä
aikoina'eli varsin demokraattista kehityskauttaan, nünkuin yleensä kaikki
suornenmieliset järjestöt. Kunnallisissa vaatreissa vaadittiin ääniasteikon
alentamista ja val:tiollisissa vaaleissa rohk,eastl hylättiin koko ääniasteikko ja asetuttün ylejsen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalte. v.
1891 tehtün ääniasteikon alentamisesta kunnallisvaaleissa perusteltu ehd'otuskin ja as;iaa valittän ajamaan herrat Airaksinen, Castr6n ja Erkko,
mutta yritys oli vielä ennenkaikainen kaikkialla m,aassa, saatikka sitten
vüpurissa, jossa ruotsalaiset nousivat vastustam"aan kaikkia täIlaisa
yrityksiä. v. 1896 seur,a taas ryhtyi toimim,aan mias ja ääni-periaatteen
puolesta valtiollisissa vaaleissa, tietysti sarnanl,aisella tuloksella. omi=
tuista kyllä tohtori Lyly, Pamauksen jyrkin dernokraatti, nousi tätä ehdotusta vastaan, ei tietystikään p,eriaatteessa, mutta hän ei pitänyt yksityisiä seuroja sellaisena forumina, missä tällainen polüttinen kysymys
voitaisiin ottaa esille. Sütä huolim,atta seura valitsi Häklin ja Silveniuksen neuvottelemaan a-siasta toisten yhdistysten kanssa.

3i5

Voitto pormestarin uaalissa u.

7908

Suonaenkieliset joutuivat kuitenkin ehtimiseen tappiolle Pamauksen
ponntstuksista huolimatta. Ensimmäinen suuri voitto saavutettiin kunlalliselämässä oikeastaan ensi kerrran v. 1908, jolloin suomenmielisten
yhteinen ehdokas Ivar Alopaeus valittün oikeuspormestariksi. Voitto
herättikin suurüa riemua, mikä hyvin tuli ilmi va,alia seuranneessa klubiillassa. Ilo olikin täysin oikeut'ettu, §l-1ä erci kerran tällöin suomenmielinen mies saatün valituksi pormestarin tärkeään toimeen, Saamme mennä aina 1500Juvulle asti löytääksemm,e esirnerkkejä sütä, että suomalainen aines voi vaikutüaa kaupungin johtohenkilöiden vaaliin, ja silloinkin tämä ilmiö oli laadultaan ohimenevä ja hetkellinen.

U

utta lwjaannusta suonlenfitielisten keskuudes:;a.

Syynä pormestarin vaalissa sa,avut,ettuun voit,toon oli suomenmi,elist,en
osoittarna yksimielisyys, sillä niirr hyvin p,erustuslailliset kuin vanhat
suomenmi,eliset toimivat yhdessä. Samaa menettelyä koetettiin jatkaa yhä
edeltreen, jolloin Pamaus yritti esüntyä välittäjänä. Nünpä vuoden 1908
valtuusniesvaaleja varten asetettijn ,tojrni tätä tarkoitusta varten, mutta
tulokset olivat verrattain heikot. Näinä aikoina hajaannus suomenkielisten keskuudessa päinvastoin alkoi kasvaa, sillä nuorsuomalaisetkin jakaantuivat kahtia, jyrkempün ja maltil[s,empün, joita jokapdivdisessä puheesisa sanottiin "pääskysiksi" ja "varpu§ksi". Näiden ryhmi,en väIinen
eroavaisuus esiintyi myös suhtautumisessa kielikysymykse,en; "pääskyset", joita Viipurissa edustivat sanom,alehti "Karjala" ja sen ympärille
kerääntyneet kannattajat, olivat valmüt yhteisen polättisen pääimäärän
vuoksi yhteistyöhön ruotsinmielisten kanssa, kun taas "vai:puset" olivat
kielikysymyksesä jyrkemmäIlä kannalla Iähestyen vanhoja suomenmielisiä. Näden ryhmien väIinen eroavaisuus kasvoi sitten 1900-luvulla niin
suureksi, että "Karjalan" vastustajat perustivat oman ädnenkannattajan
"Karjalan Aamul,ehden" ajamaan omaa asiaansa. Pamauksenkin jäsenet
jakaantuivat süs myöhäisempinä sortovuosina ja maailmansodan aikana
kolmeen ryhmään: "Karjalan" ja "Karj,alan Aamutrehden" nuorsuomalaisiin sekä suomettar,elaisün, rninkä fisäksi "välittäviä" muotoja oli myös
olem,assa. Yleensä lienee Pamauksen jäsenten enemmjstr) ensi sijassa
kannattanut vanhan suomalais,en puolueen "Karjalan Aamulehden" edustamaa kantaa, mihin ainakin väIillisesti vüttaavat muutamat pöytäkirjojen lausunnot. Näin ollen olivat "Karjalan" suunna,n j.a Pamauksen
väIit monta kertaa verrattain kireät.
Vxlmss on ainakin, että monta
kuumaa ottelu,a, kärkevää sanasotaa- ja väittelyturnajaisia Pamauksen
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huoneu'stossa näinä aikoina tapahtui. Monet välit särkyivät, milloin
milloin pitemmäksi aikaa. varsjnkin klubielämän myöhäis-

lyhy,emrnäksi,

tunnit olivat otollisia tällaisitle otteluille. Mutta nünhän asianlaita oli
muuallakin suomessa, rniksipä ei siis vilkkaan j,a sanavalmiin karjalaisheimon pääkaupungissa.

Karjalnn kansalaislütto.
Kunnallisesta ja valtiollisesta toiminnasta puheen ollen rnainittakoon
vielä, että välittäjätehtävä, joka pamauks,ella ennen vuotta 191g oli ollut
eri puolueiden ja intressiipiirien yhdistäjänä, siirtyi mainitun vuoden jälkeen "Karjalan kansalaislüto1le", joka sulki piirünsä ruotsinkierisetkin.
Ainoastaan silloin kun nrainittu järjestö ei syystä tai toise-qta onnistunut
tä,ssä väIittäjätehtävässään, pamaus tarttui aktüvisemmin asioid,en kulkuun. Kaikissa vaaleissa se kuitenkin seurasi tarkoin niin hyvin Karjalan kansatraisliiton kuin puoluejärjestöjen vaalitoimintaa koettaen vaikuttaa siihen liikemiespiirien edun muka:isesti.

S

euran taloudelliset pyrkirn gkset.

Luonnoliisesti on Pamaus rnyös mielenkiinnolla osallistur:"ut paikkakun-

nan ja ]<oko maan taloudellisiin pyrkimyksiin ja vjrtauksün, eivätkä
myöskään sivistykselliset harrastukset ole olleet sille vieraita. Näihin
asioihin kännlitettün tietysti huomiota jo jokapiüvtüsen klubiseurustelun
yhteydessä, mutta virallisestikin on seura ollut mukana kysymyksessä
oleviel asioiden aj,amisess,a. Mainitsemme ensin esmerkkejä taloudellisten pyrintöjen piiristä. Alku oli tässäkin suhteessa varsn vaatimaton, sillä
ensimmäinen yhteinen yritys, jota jo seuran perustamisvuonna suunniteltiin, oli
saunan aikaansaaminen kaupunkiin, jota varten Matti
Kurikan piti- asettua oikein yhteyteen Työväenyhdistyksen kanssa. sühen
yritys tietysti kuitenkin kuivui.
Myöhemmin seura luo.nnollisesti sai parernpaakin mi,ettrmistä. Teurastuslaitoksen perustaminen, satam,aolojen kehittäminen, paikkakunnan
rautatielükenteessä vallinneiden epäkohtien poistaminen ovat s,ellaisia
paikallisia kysymyksiä, jo,ista pöytäkrrjoissa puhutaan. sam,alla kiinnitettün huomiota koko kotimaakunnan ja yleensä rtä-suomen taloudelljseen kehitykseen, mihin tarjoutui sopiva tjlaisuus uusa ra.toja suunniteltaessa. Elisenvaaran-savonlinnan ja suojärven rata sekä vüpurinLaatokan kanava ovat olleet tällaisia asioita ja nüden ratkaisuun tai val37

misteluun on seura osallistunut. Muista 'taloudellista laatua olevista ja
eri aikoina ajankohtaisista kys5rmyksistä mainitt'akoon työväenasia, väki'
juornaoloj,en järjestämjnen, rnarkkinoiden poistaminen, työttörnyyskysymys, kotiteol'lisuuden elvyttäminen, v,anhuus- ja sair'ausvakuutus, elintarpeiden säännösteIy pulakausien aikana, Iükeapulaisten palkkausas;ia ja
monet muut samanlais,et. Tavallisesti näistä asioista vain lyhyesti naainitaan pöytäkirjoi:*sa, mutta poikkeuks,en tekee r,akennusrnestari Isakssonin
v. 1905 työttömyyskysymyksestä laatima alustus, joka on pöytäkirjassa
yksityiskohtaisesti selostettu ja jossa ilrnenee monia näkökohtia, joiden
merkitys vasta myöhemmin on yleisesti tajuttu.

S

euran kokouksisso pidetgt esitelmrtt'

Herra Isaksson teki myös Samana vuonna ehdotuksen, 'että seura toimeenpanisi kokouksissaan esitelmiä "teollisuutta ja läkettä koskevilta
aloilta sekä muistakin yleistä laatua ol,evista asioista". Tämä oli alkuna

sähen arvokkaaseen, esitel,mien muodossa tapahtunee§een henkliseen toimintaan, joka Pamauks,en eIämälte on vallankin myöhemmin ollut ole,ellista j6 estäinyt sen rnuod.ostumasta yksistääin ktubielä,rnäksi.. Pamauks'essa pidetyt esitelmät ovat käsitelleet mitä erilaisirnpia asioita. Etualalla
ovat olleet paikkakunnan omat sekä koko rnaata koskevat taloud'elliset
kysyrmykset siinä järjestykses,siä, kuin ne yleensä ovat muodostuneet
aktuelleiksi ja tärkeiksi. Taloudellisten harrastusten rinnalla on puoIueettornalla tavalla käsitelty valtiollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, kotikaupungin historiaa, esitelty m,atkakuvauksia ja esitelmöity eri
aikojen kulttuuriharrastuksista. Varsinkin ulkopoliittiset ja maan puolustusta koskevat esitelmät ovat olleet arvokkai,ta ja mielenkäntoisia.
Puhujina ja e§te mion pitäjinä ovat o1Le'et paikkakunnan omat tällaiseen
työhön kykenevät voim,ät sekä sarnalla koko maas,sa tunnetut henkilöt,
jotka Vüpurissa käydessään ovat esüntyneet P,amauksen järjestärnissä
tita:isuuksissa tdi jotka seura vartavasten on tässä tarkoituksessa vieraiks,een kutsunut. Tässä yhteydessä on tietysti tarp'eetonta ryhtyä esitelmistä
aiheluetteloa laatimaan, rüttänee, kun mainitsemme, että varsinkin 1930IuvuIIa ,esitelmien pito tuli yleiseksi tavaksi ja nüden sisältö on monasfi'
ollut varsin täysipainoista. Jäsenet ovat tavallisesti varsin lukuisina näihin tilaisuuksiin saapuneet, jo[ss'a on Elnnettu myös tilaisuus keskusteluun, jos sellaista on haluttu. Seur,an halua vaikuttaa elvyttävästi paikkakunnan taloudelliseen elämään osoittaa sekin, että s,e lahjavarojensa
koroista muodostetuilla stipendeillä on avustanut käytännöllisen elämän
palveluksessa ol,evia nuofia, eteenpdlin pyrkiviä henkilöitä opintomatkoilIe ulkomaille, nünkuin myöhemmin rahastojen vhteydessä vielä tulee
mainittavaksi.
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Suomalai

I

s

et

siotstg sharrustuks et.

vaikka Pamaus alusta alkain oli taloudellinen lilkemi,esseura, olivat
sen toimintapiirün kuulumattomat sivistysharrastuks,etkin seu1an ensivuosina sen sydäntä läheI1ä. Tähän oli syynä se, että varsinaiset suomalaiset sivistyspyrkimyks,et tällöin vielä olivat kehittymättömiä, jonka
vuoksi Pam,aus nähtäväisti koetti voimi,ensa mukaan ajaa kaikkia hyviä
asioita. Mutta sitten kun suornalainem sivistyselämä voimjstui ja monipuolistui, syntyi sen palvelukseen runsaasti erikoisseuroja ja yhdistyksiä,
joilla kullakin oli oma sarkansa yhteisellä työvainiolla. Täl]öin tietysti
Pam,auskin "spesialisoitui" ornan harrastuspürinsä asioihin. Mutta -nünkuin sanottu
§euran ensi aikoina oli asianlaita toisun.

-

Niinpä suomenkielisten oppikoulujen synty o]i pamaukselle sydämen
asia, mikä käy ilmi sütä harrastuksesta, jclla se seurasi viipurin ensimmäis'en suom,alaisen oppikoulun vaiheita. Mainittu oppilaitos, viipurin
klassillinen lyseo, syntyi, niinkuin edellä jo on kerrottu, yksityisten aloitteesta, mutta kun se sitten myöhemmin saatün valtion haltuun, lausui
seura il'onsa ,asian johdosta ja otti osaa tapahtuman johdosta toi.meenpantuihin juhlallisuuksün. Myöskin uudenkirkon kansanopistoa kohtaan
Pam,aus alusta alkain tunsi myötämielisyyttä, v. 1Bg3 se pani toimeen
yhdassä viipurilaisen os'akunnan kanssa arpajaiset rnainitun laitoksen
hyväksi, jolloin puuhan etunenässä olivat Lyly ja Erkko. Sam,aa suopeutta osoitettiin Etelä-Karjalan Nuorisoseuralle, joka esrm. v. 1892 sai
käyttää s,euran huoneustoa kokouspaikkanaan.
Seuran henkistä pirteyttä sen ensi aikoina todistaa rnyös se, että sen
keskuuteen jo ensimmäisenä toimintavuotena perustettün lauluseura ja
puhujaseur,a, vaikka niiden toiminnasta ,ei sen jäIkeen paljoakaan kuulu.
Viimeksimainitusta seurasta löydämme tosin v. 1Bg2 seuraavan m.aininnan pöytäkrja,sta: "päätettiin ,ensi sunnuntaiksi kutsua "puhujapapat" kokoon, jolloin seuran keskuudesta joku valitaan puhetta johtamaan, sekä
sitten joka sunnuntai s,euraavaa sunnuntaita varten." Mutta siihenpä
taisi yritys, Erkon ja Lylyn avusta huolimatta, raueta. Lauluseurayritys
uusittiin v. 1908, sillä v.v. 1908-1910 toimi seuran keskuudessa mieskuoro, jota johti ensin Emil Sivori, ja sitten Osk. Tilli. Mainittakoon
lisäksi, 'että seura ainakin v. 1892 järjesti ulkoilmajuhlan Tervaniemen
puistossa sekä pani katovuonna 1Bg1 toimeen arpajaiset nälkää kärsivien
hyväksi.
Vieläpä niinkin myöhään kuin v. 1916 kauppias V. Karjalainen,ehdotti erikoisen sivistysv.aliokunnan perustamista P,amauksen kes^
kuuteen, vaikka ,ehdotus ei johtanutkaan mil.inkään tulokseen.
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tehnyt pistokokeita pöytäkirioien perusteella Famauksen
yhteiskunnallisesta toim:innasta. Tämän "virallis,en" toiminnan rinnalla ei
suinkaan ole väheksyttävä sitä "epävirallista" vaikutusta, joka Pamauksella on ollut Vüpurin yleisün ja yhteisün harr,astuksiin. Klubielämän
yhteydessä saivat alkunsa monet ajatukset, jotka sitten tulivat toteutetuiksi ilman, että ensimmäistä herätystä ja alotetta kukaan muisti. Myöskin se miehestä mi,eheen kohdistuva ja miehestä mieheen kulkeutuva
vaikutus, joka yhdistyselämäIle on ominaista, ei suinkaan ole Pamauksenkaan piirissä ollut jäIkiä jättämättä. Tältaista vaikutusta ei voi mitata
numeroilla eikä valaista pöytäkirjan otteilla, mutta varmasti sen merkitys on ollut varsin suuri, luultavasti suurempi kuin virallis,en toiminnan.
Täimä seikka on aina muistettava, kun arvioid,aan Pamauksen merkitystä
Viipurin kururallisessa j a yhteiskunnallisessa toiminnas,sa
OJen edellä
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RA H A STOT.

Jäsenmnksut

Mitä seuran r:aha-asioihin tulee, ovat ne tavallisesti oll'eet hyvällä kannalla, nünkuin ]ii,kemiesyhdistykseltä, jonka jäsenet ytreensä ovat oLleet
var'akkaita, saattaa odottaakin. Aluksi tosin tässäkin suhteessa elettiin
pienissä ja niukoissa oloissa. Ensimmäinen raha-asioita koskeva mraininta esiintyy pöytäkirjoissa jo perustamisvuonna,, sillä lokakuun 20 p:nä
1891 puheenjohtaja ilrnoitti hänelle annetun yksityisenä lahjana
- 6
markkaa 05 penniä, jotka hän on pannut s,eürän perustamisrahastoon.
vaatimaton o1i siis a1ku, muttra sütäpä sitten latu ,lähti ,ed,eltreen kulkemaan, vaikka pitkän aikaa yhä edelleenkin pöytäkirjoiissa viitataan seunan huonoihin raha-asioihin. Nünpä v. 1Bg2 keskusteltün m,ainitusta
asi,asta ja päätettün pyytää rahastonhoitajalta tietoa seur,an rahavarojen
tilastra. Ja neljä vuotta myöhemmin todetaan taas, ,että seuran rahaasiat ovat "hieman huonolla kannalla", jonka vuoksi päätettiin valita
kaksi henkiJöä verottamaan seurarn jäseniä varallisuud,en mukaan ja sillä
tava,ll,a kokoamaan 300 markkaa. Toimeen valittiin herrat Matti pi,etinen
ja K. Karvinen ja he saivat tehtäväänsä varten oikein diktatuurivaltuudet, sillä määrättün, että heidän tekemiinsä päätöksün on kaikkien aljstuttava.

Vielä v. 1900 oli seuran talousarvio siksi vaatim,ato,n, että tuloja oli
kaikkiaan 268 markkaa, muttra rnenoja aino,astaan BB markkaa, joten
s{iästöjä voitün näissäkin oloissa tehdä. Vuosi vuodelta p,arani äs,€rtä,
vallankin sen jälkeen, kun oma talo oli hankittu, sillä se osoittautui
hyväiksi afääriksi. Niinpä v. 1923 todetaan pöytäkirjassa, että jäsenmaksut ja kiinteimistön tuottamat vuokr,at peittävät seuran juoksevat menot,
jonka vuoksi voitiin ryhtyä toimenpiteisiin stipendirahasion perr.stamiseksi nuorten lükemiesten l<asvattam.ista varten.
Nünkuin edetrlä olevasta käy selville, oli seuralla aluksi tuloja ainoastaan jäsenmaksuista, minkä ohessa on eri aikoina kannettu myös sisäänkirjoitusrnaksuja. Jäsenmaksujen suuruuden määräämistavasta oli atkuaikoina erimielisyyttä, sillä toiset tahtoivat, että jäsenmaksun suuruus
riippuisi asianomaisen jäsenen varallisuudesta, kun taas torset puolustivat
saneansuuruista jäsenma,ksua kaikille. Nünpä jo v. 1Bg2 Häkti esitti, että
seuran jäsenet varallisuutensa mukaa luokiteltaisün maksarnaan jäsen-
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maksuja seuraltre, mutta tätä ehdotusta myös jyrkästi vastustettün.
Lopulta sovittiin niin, että kukin saa vrapaaehtoisesti maksaa joko kuuden,
kahd,eksan tai kahdentois,ta markan suuruisen vuosimaksun. Tämä erias,teinen jäsenmaksu lienee kuitenkin jäänyt kuo,Ileeksi kirjaimeksi ja
samoin kävi myöhem,minkin samanl,aisille ehdotuksille. Ainorastaan yhden
kerran, vuoden 1918 lopussa, seuran yl,einen kokous hyväksyi johto)<unnan es,ityksen, jonka mukaan jäsenmaksua kannettiin 30-100 markkaan,
riippu,en jäsenten verotettujen tulojen suuruudesta, mutta tästä mene*
telmästä luovuttiin pian. Jäsenmaksut ovat tietysti eri aikoina vaihdeltreet suuruudeltaan, ne alkoivat 5 markasta, mutta kohosrvat vähiteilen
100 markkaa,n, niin että ne ovat olleet sangen kohtuu,llisia.

l
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Lahjoitusrahastot
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Kun jäsenm'aksut suurimmraksi osaksi ovat kuluneet juoks,evien menojen p,eittämis,een, on seura saanut lahjoitetuista varoista ne rahat, joilla
se on voinut tukea niitä aatteellisia harrastuksira ja pyrkimyksiä, jotka
ovat kuuluneet sen tarkoitu,speriin ja joita varten se s,uureksi os,aksi on
perustettukin. Ensi,mmäinen lahjo,itus,rahasto syntyi jo v. 1912, süs vähän

yli

10 vuoden kuluttua seuran p,erustamis,esta. Mainittuna vuonna, helmikuun 2 päivänä, saapui nä,et seuralle s,euraava kirje:

"Saatuani hyvin usein arv. seuralta ystävyyden ja kunnioituksen osoituksia, pyydän minä puolestani kunnioittaa pienoisena vastapalveluksena
ja sen johdosta, ,että huom,enna täytän kuusikymmentä (60) \,uotta, seuran
rakennusrahastoon tarjo'ta kotrme tuhatta (3.000) Suornen markkaa, minkä
määrän sreurarr rahastonhoritaja saapi hyväntahtoisesti käydä toiminimeni
konttorista noutamassa. Sen ohella valtuutan ja oikeutan seuran toivomukseni mukaan kolmen vuoden aikana tärnän jälkeen käyttämään kolme
tuhatta (3.000) m,arikkaa vuodessa stip,endinä ja,ettavaksi puoleiksi teollisuuden ja puoleksi liikkeenharjoittajain kesken kuin seur,a parhaaksi
näkee, sitoutuen minä tahi siinä tapaukses,sa, että sitä ennen kuolisin,
jälkeiseni suorittamaan maksun stipendins,aajalle siten kuin seura kulloinkin määr,ää. Tahtomatta panna mitään erityisiä ehtoja stipendin s,aajalle, lausun aino'astaan toivomukS,errärli, että kunkin stipendinnauttijan
tulisi opintomatkaltaan palattuaan s,euralle jättää tarkka kirjallinen selostus näkemisistään, havainnoistaan ja opinnoistaan.
Suur,ella kun nioituksella

Juho Lallukka."
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Näin ollen otri süs Juho Latrlukka, jota on pidettävä nün hyvin Pamauksen kuin Vüpurin suornalaisen liikemiesmaail,man huomatuimpana edustajana, tehnyt alun lahjoitusrah,astojenkin syntymiselle. Niinkuin lahjoituskirjasta käy selville, jaikaantuivat lahjoitetut var,at kahteen o§aan:
3.000 markkaa meni suorastaan rakennusrahastoon ja käytettiin oman
talon hankkirniseksi, mutta tämän lisäksi seura sai kolmena vuonna nostaa 3.000 markkaa stipendirahastoksi nuorten teol,Iisuuden- ja liikkeenharjoittajain opintomatkoja varten. Täten muodostui 9.000 markan suuruinen pohjarahasto, joIle vahvistettün vasta v. 1936 iopulliset säännöt.
Näiden sääntöjen mukaan ei rahasto o,l,e Pamausseuran ornaisuutta va,an
sitä on hoidettava sen onr:aisuudesta erillis'enä rahastona, jonlka hoidosta
annetaan aina selostus ja tilinpäätös sa,manaikaisesti Pamaus-seuran tilinpäätöksen kanssa. Rahastoa on hoidettava niin, että se jaetuista stipendeistä huolimatta yhä Iisääntyy. Nün onkin tapahtunut j'a on rahasto
nykyään kasvanut 21.539 markaks;i. Jos Pamaus'seura muodossa tai toisessa l,akkaa, siirtyy rahaston hoiito sill,e, jolle muunkin omaisuuden hoito
sääntöjen rnukaan purkautumishetkellä j outuu.
Ensimmäiset stipendit rahastos,ta jaettän v- 1920, jolloin teollisuu'sstipendi myönnettün kultaseppä M. Aa1lolle ja kauppas,tipendi konttoripäällikkö M,ikko Pulkkiselle, jotka kumpikin saivat 1.50'0 markkaa.

Iiahdeksan vuotta Lallukan rahaston sy,ntymisen jäIkeen teki toinen
väpurilainen kauppaneuvos F. Sergejeff uuden lahjoituksen seuralle, siIIä
helm;ikuun 24 p:nä 1920 saapui seuralle tyhyt kirje, jossa kauppaneuvos
Sergejeff ilmoitti B0-vuotisen syntymäpäivänsä mu,istoksi lahjoittaneensa
Pamaukselle 25.000 rnarkkaa stipendirahasto,ksi nuorten viipurilaisten
lükemiesten opintom,atkoj,a varten ulkomaille, süs samaan tankoitukseen
kuin edellämainittukin r,ahasto o i määrätty. Seunan johtokunta laatikin
Sergejeffin lahjoituksen käytöstä sam,anlaiset säärnöt kuin Lallukan
apurahastoa, varten ja on rnainittu rahasto tätä kirjoitettaessa kasvanut
86.381 rnarkaksi:
Kolmas seuran stipendirahasto perustuu Pamauksen monivuotisen puheenjohtajan, konsuli Willtam Otsakoruen vuosina 1923 ja 1925 tekemiin
yhteensä 20.000 rnarkan suuruisiin lahjoituksün, joista jaetaan opintorahoja nuorill,e ja kyvykkei,lle liikealalle valmistuviltre vüpurilaisille.
Muuten ovat rahaston säännöt samanlaiset kuin edellistenkin ja nousevat
varat nykyä:in 51.860 markkaan.

V. 1923 teki johtokunnan puheenjohtaja

Otsakorpi aloitteen seuran
,toisessa
yhteydessä vi'eIä maiperustamiseksi.
Nünkuin
o,man rahaston
johtokunnan
kokouksessa toukdkuun 17 p:nä mainitaan, hän huomautti
nittuna vuorura, että seuran o'rnistamaar künteistön vuokr,at ja jäsenmakzut kykenivät jo peittämään seuran juoksevat trnenot, jonka vuoksi oli
45

syytä ruveta mu,odostamaan ja kartuttamaan seuralle omaa rahastoa
nuorten 1ükemiesten kasvattamiseksi. Ehdotus sai kannatu,sta ja seuran
ytreinen ,kokous hyväksyi sen samassa kuu,ssa määräten rahaston pohjaksi 10.000:- markkaa, jota sitten eri tavoilla piti kartutettarnan. Rahaston nim,eksi määrättän Parnauksen L;iikesivistysrahasto ja sitä varten
valittün orna 1O-miehinen keräystoimikunta. Liikesivistysrahastoa onkin
sen jälkeen kartutettu sekä seuran myöntämillä varoilla että pienemmillä
lahjoituksilla ja samaa m,enettelyä tahdotaan yhä jatkaa, niin että yhtä
hyvin yhteisöillä kuin yksityisillä lahjoittajilla on tilaisuus avustaa tätä
hyvää asiaa. Rahaston säännöt valmistuivat lopullisesti vasta v. 1936 ja
määritellään niissä rahaston taflkoitus seuraavasti: Siitä jaetaan johtokunnan harkinnan mukaan apurahoja ja palkintoja nuorille ja kyvykkäille karjalaisille, jotka harjoittavat Iiikealan opiskelua tai käytännöllistä
harjoittelua sekä ovat avustuksen tarpeessa. Karjalaisenra pidetään henkilöä, joka on saanut pohjakasvatuks,ensa Karjalassa ja asunut siellä
vähintään puolet iästään. Rahapalkintoja voidaan rahastosta antaa myös
jo suoritetuista, Iülkesivistystä edistäneistä töistä. Avustuksien jaossa on
erittäinkin kiinnitettävä huomiota sellaisiin liike-eltimän aloihin, joilla
Rahasto on nykyään
kaivataan kyvykkäitä, kansallisia yrittäjiä.
Pamauksen rahastoista suurin, sillä se nousee 105.8?9 marl<kaan.
Lopuksi on rnainittava, että kauppaneuvos Lallukka muisti seuraa myös
testam,entissaan. Näitä varoja nos,tettiin vuoden 7924 iopussa 50.000
markkaa, mistä summas,ta puolet o i menevä seuran rakennusrahaston
hyväksi ja toinen puoli Viipuriin mahdollisesti perustettavaa kauppamuseotq vart,en. Tämä toinen puoli oli säilytettävä seuran r,aha.stoien joukossa Juho Lallukan Kauppamu,seorahaston nirnellä ja päätti johtokunta
sille hyvittää määrätyn koron. Tämä nahasto tekee nykyään 49.808
markkaa.
Seuran rah,astojen varoj,en yhteissumma on nykyään 315.308 markkaa.
Tähäin on kuit'enkin lisättävä vielä kaksi lahjoitu,sta, joista Parniaus-seura

Artturi Helenius larhjoitti vuoden 1938
1 milj. mk pohjarahaksi "Artturi ja Aina Heleniuksen rahastoon".

pääse'e osalliseksi. Kauppaneuvos

lopussa

Tämän rniljoonarahaston vuosittaisesta tu,otosta lankeaa 1/10 Pam,ausseuralle seuran johtokunnan harkinnan mukaan annettavana avustuks'ena
varattomille nuoril,Ie lirikemiehille ammattitaidon täydentämiseksi. Myöskin "Eevi ja F,emil Tannisen säätiön" määräyksissä muistetaan Pamausseuraa siten, että säätiön hallirtus voi luovuttaa osan vuosituotosta Pamauss'euralle taloudellisen elämän tukemistarkoitukseen.
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Asia, josta pöytäkirjoissa on suhteellisesti katsoen laajimmat selostukset ja mainirrnat, koskee seuran huoneustokysymystä. Aluksi kokoonnuttün nänltävästi ravintoloissa, ilman että ,klubilla o1i r:aiitään vakinaisJa
tyyssijaa, mutta jo hurhtikuun 25 p:nä 1891 löydämrne pöytäkirjasta pykälän, jonla mu,kaan yksimielisesti päätettiin vuokrata seuralle saman
vuoden syksystä alkain oma huoneusto süLä tatrosta, jonJra rakentamista
rakennusrnestari Vuorinen suunnitrteli, nün että seuralla olisi heti oma
koti, vieläpä täydeileen sisustettuna, mutta kun herra Vuorisen yrityksestä ei tullut mitään, seura jäi yhä edelleen harhairlemaan. Aluksi yritettün kotiurtua A. Lindströmin omistamassa Imatra-nimisessä ravintolassa, rnutta vielä samirn vu,oden lopulla onnistui seuran vuokrata rouva
Kindstedtiltä hänen ornjstamastaan ravintolasta Harmaidenvelj estenkadun
varrelta n:,o 2 pienehkö huoneusto, johon kuului kolme huonetta ja eteinen. Vuokra oli 75 mrarkkaa kuukaudesisa, mihin sisäItyi mytis valo,
lämpö ja puhtaanapito. Menot olivat nün pienet, ettei mitään erikoista
verotusta vuokraa varten tarvjnnut jäsenten keskuud,essa toim,eenparrna.
Mutta tärnä ilo loppui pian, siJ,Iii jo vuod.en kuluttua täytyi taas ryhtyä
majan muuttoon, koskapa seur,an sihteeri Lallukka ja herra A. Silvenius
ilmodtttivat vuokranneensa seuralle Porthanin talosta osan J:erra Pietisen
asunnosta 950 rnarkan suurujsta vuotuista vu,okraa vasta;in. Pöytäkfujoista ei käy ilmi, oliko seuralla tässä huoneustossa käytettävänään muuta
kuin yksi zuurempi.sali, eikä asia, ol,ekaan sen tärkeärnpi, sillä jo joulukuun 2 p:nä 1893 pöytäkirja kertoo, että "päätettän herra A. Si,lveniukselta pyytää sarnaa huoneustoa tutrevaks;ikin vuodeksi, minkä hän lupasikin ja vi,eläpä ilmaiseksi kuten ennienki.rr." Tästä päättäen oli Matti Pietisen asunnosta jo sürrytty herra Sirlverriuksen luo, rnutta asiakirjoista ei
käy selville missä tämä huone,usto sijaitsi. Joka tapauksessa siellä majailtün aina vuoden 1897 loppuun, siJ,lä silloin johtokunnan kokouksessa
herra Si,Iveniusta "Iämpirnin sanoin kätettän sütä, että hän koko vüm,€
vuoden, samoin kuin rno,nta vtr,cxtta aikaisemrninkin oli arrtanut o,m.an huoneustonsa vapaasti seuran käytettäväksi". Nähtävästi tämä huoneu,sto
sijaitsi Imatra tai Cerrtral ho,tellissa, ,qillä mkerutusm,estari A. Isaksson kuvaa laatirn'assa,arl 30-vuotishentomuksessa seuran huoneusto-oloja seuraa=
vasti: "Vuodesta 1893 lähtien seura [a1[aili aina vuoteen 1902 asti mi]loin
missäkin ravintolassa, etupäässä juuri edeJlärnainituissa. Mutta kun tällainen "mllsta1aiselämä" oli seuran toiminnalle haitaksi, päätetrtün tam45

mikuun 18 p:nä 1902 vuokr,ata yhdessä Suomalaisen klubin kan§sa seuralle oma huoneusto rehtori Bergrothin talosta Torkkelinkadun ja Punaisenläh,teentorin kulmasta, rnihiJl myöhernmin rakennettün Kulmahalli.
Vuokra oli mk 3.400:- vuodessa ja I-nllukka ja tohtorji U. Sax6n hoitivat
asian seuran puolesta. Samal,Ia hankittün seuralle täydeliiset ravintotraj a ann:iskelu,ojkeudet.
Tässä toimenpiteessä esüntyy se lähejnen yhteistyö Pamauksen ja suom,al,aisen klubin väli[ä, johon jo aikairsernmin o]efr, vütra:nnut. Mutta sopu
ei kestänyt kauan, siJlä jo v. 1904 päätettün vasta ääo:estyksen jälkeen
pynsyä §€unan kurkihirren a,lta, ja v. 1905 oli ero valmis. Johtokunnan
pöytäkirja mainitun vu,oden joulukuun 2 p:Itä kertoo näet seuraavaa:
,,Nostettän
§symys, ejkö P,amaus voisi tehdä täydetlistä ,eroa suomaIaisesta klubista, ja päätettünkin yksimielisesti jo periaatteessa' että ero
on tapahtuva mitä pikimmin. Johtokunnan huotreksi jä ottaa selvä, millä
kannalla asiat olivat huoneuston vuokraan, velkoihin, huonekaluihin ynnä
muihin sellaisün seikkoihia nähden." Myöhemrnin lupautui Larllukka ottamaan selkoa, mil,lä tavalla er:o paraiten ja sovussa vo,isi käydä päinsä'
Tärnä ero ei kuitenkaan liene tapahtunut aivan kivuttomasti, sillä 28. 4.
1906 seuran puheenjohtaja ilmoitti, että suomalairlen klubi vaati tietoa
ja pöytäkirjan otettra, joka klubille selvittäisi, mik§i Pamaus tahtoo päästä
toveristaan eroon. Persän selvitystä. sitten jatkettün yhä ederlleen ja saman vuoden syyskuussa on pöytäkirjoissa pykäIä, jonka mirkaan Suomalaisern klubin saatava yhteisestä pesästä oli noin rnk 1'400:-, mikä päätettiin m,aksaa "heti, kun seuran rahavarat §uinkin 'sallivat." Sensijaan
eipöytäkirjoistakäyselville,rnikäloprultakinolisyynäPamatr'ksenja
Suomalaisen klubin välisee,n eroo,n, sillä vaikka klubi tätä syy'tä kyseli,
ei Pamaus antanut mitään vastausta. Pöytäikirjoj'en verrattain kärkevät
sanonma,t osoüttavat vain, ettei elo o[ut erikOisen sovinnollin'en tai sydämelljnen. S,en aiheena saattoivat olla persoonalliset su'n*teet tai paremrnin
sarroen persoonallisten suhteiden sotkeuturninem, mikä tällaisissa asioissa
on aina näytellyt suurta qsaa, tai sitten se, että Suomalaisen klubin liikemiesjäsenet halusivat muodostaa oman ryhmänsä ja erota klubista, jonka
pürissä esim. pedagogijäseni[ä li,emee ollut huomattava asema'

Palataksemme jälleen huoneustokysymykseen on mainittava, e'ttei v.
1902 taparrttunut huoneuston Yuokraus rehtori B,ergrothin talosta tropett'a-

nut seuran harhailua, sitlä sünä rnajaitrtün ainoastaan pari vuotta.

Jo

v. 1904 sürryttün uuteen huoneustoon, sühen taloon, jonka paikalle myöhemrnin kohosi Suomen pankin uusi rakennus. Mutta siinäkin saatün
asustaa ainoastaan nelisen vuotta, sillä v. 1908 Su,omen pankki alkoi rakerntaa kysymyksessä olevaa tatroansa, jonka vuoksi §eura taas joutui
etsirnrään itseltreen tyyssijaa. Tällainen iOydetUinkin E. V. Sellgr'enin
omistamasta talosta Salakkalahden-

46
I

i

ja Fredrikinkatujen kulmasta,

missä

saatünkin majailla verrattain pitkä aika, sillä vasta maailmansodan myrskyt ajoivat seuran taas kadu,lle tai paremnrin sano,en Tennishallün,
jonka maine sühen aikaan oli lievimrnin sanoen epämäärdinen.
Ei nyt
seura sinne sentään joutunut vaan ainoastaan sen üruoneka-lut. Muutenkin
parhaillaan riehuva maailmansota häiritsi niin pahasti seuran toirnintaa,
että samassa kokouksessa, jossa huonekalut päätettitn siirtää Tennishalliin, myö»kin lopetettiin seuran toiminta toistaiseksi. Tärnä "tauko" ei
kuitenkaan kestänyt kuin kuukauden ajan, sillä jo kesäkuussa 1916 ollaan
täydessä touhussa oman talon hankkimiseksi. Oli näet s.ratu pienempi
huoneusto Sellgr,enin omistamasta talosta Fr,edrikinkatu n:o 3, ja täältä
käsin jatkettün seuran työtä.

Seuralle oma talo.
Tärnä ajatus ei suinkan ol1ut uusi, vaan o1i se kytenyt mielissä pitkän
aikaa. Ensirnmäinen asiaa koskeva maininta esintyy asiiakirjoissa v. 1907,
siIIä mainitun vuoden vuosikokouksessa laskettün perustus ornan talon
rahastoll,e ja lausuttän samralla toivomus, ett.ä se nopeasti kasvaisi. Sitten
asia kuitenkin näyttää jääneen hautum,aan, mutta edellämainitut ikävät
kokernukset tekivät sen päivänpolttavaksi. Toukokuun 16 p:nä 1916 he"rätti silloinen puhmnjohtaja Wiiliam Otsakorpi kysymyksen oman talon
hankkimisesta ja ajatus s,ai heti ixrnokas,ta kannatusta. Tarjolla oli heti
kaksi taloa, t.loinen H,elanderin perillisten omistama Pajakadun varrelta
ja toinen Paischeffin talo Fredrikinkadulta. Edellisen talon hinta oli mk
165.000:- ja jäiJkirnmäisen mk 140.000:-. Lopullisen päätöksen tekeminen jätettün jorhüokunnan asia,ksi, jonka vaali lankesi Helanderin perillisten'talon osal,le. Ensirnmäinen päivä kesäkuuta 1917 seura sitten pääsikin muuttamaan ornan kurkii[rirren al]e.

Kun sen omistukseerl täten joutunut talo ei tietenkään ollu,t alkuaan
suunniteltu klub,ihuoneustoJ«.si, täytyi se kokona,an uudistaa tätä tarkoitusta varten. Senvuoksi pantiin jo samana vuonna ennen uuteen taloon
siirtymistä toi,rn,een pürustuskilpailut, joita varten määrättiin neljä mk
50-200:- suuruista palkintoa,'seilrä valittün palkintolautakunta johtokun:ran avuksi. Huhtikuun 24 p:nä 1917 o,Iivatkin huoneuston uusimiskilpailun tuiokset nähtävänä. Kaikkiaan oli saapunut 7 ehdotusta, joista
palkintol,autakunta antoi I palkinnon arkkitehti Paavo Uotilaltre, II:n arkkitehti Juharri Vi,kstedtille, III:n arkkitehti V. Keinäsette ja IV:n myos
Vikstedtille. Palkintotuomareirla olivat johtokunnan rinnalla toimineet
arkkitehti G. Fraser ja rakemnusmestari Onni Salonius.
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ei ole saatu käytettäväksi muita kuin ylläaleva, iossa
nähdään Häkli, Lallukka ia Kumpp. Ov:n henkilökunia viettämässä lfikkeensä'42-vuotisiihlaa
Pamauksessa v. 1931,
öman talon vielä lämoimät rauniot valokuvattuiia elo,
-'Alakuväisa
kuun viimeisenä _päivänä
1941, tuoreeltaan ryssien tuhopolion iätiiltä. (Kesielli Kr4"ikrtua
seisova "murheellisen hahmon ritari" on seuran nyk. taloudeihoitaj) Ant"ro SiÄola)

rYyö's&ääh-_sisakuvia_ omasla talosta

4

Tähän asti o,li aina toimittu varsin nopeasti, mutta ennenkuin uusi huoneusto oli täydelleen valmis, o,l,il matkassa vielä monta mutkaa. Johtokunta näet päätti ku,stannusten suuruuden vuoksi lykätä huoneuston uusim,isen toiseen ja sopivampaan ai,kaan, mutta tämä päätös ei tyydyttänyt
seur,aa, koska kolme päivää myöh,emmin johtokunnan pöytäkirja tiedoittaa, että "yhdistyksen yleisen päätöksen mukaan" orli korjauksiin ryhdyttävä heti rakennusmestari Isakssonin piirustusten mukaan repimällä väliseiniä ja poistamalla uuneja, nijn että koko rakennu.s muodostuisi klubin
tarkoitu,ksiira vastaavaksi. Pöytäkirjan l,ausunnoista ei käy selviJle, hylättiinkö samalla edellämainittuj,en arkkitehtien suunnitelmat vai täydennettiinkö niitä vain Is,akssonin tekemi"llä lisäyksillä. Joka tapaukses,sa pantidn samalla Sellgrenin ja Otsakorv,en ynnä muiden välityksellä keräyslistoja lükkeelle ja rakennusm,estari Paavilai,sen tehtäväksi ahnettiin likimääräisen kusitannusrarvion laatiminen. Mutta täIläkään ei asia vielä ollut
lukoss,a, sriülä heinäkuussa 1918 päätettiin korjauks,et suorittaa taa,s uuden
henkilön, rak,ennusrnrestari Aug. Tolos'en piirustusten mu,kaan, joka saisi
tarkoitukseen käyttää Paavilais,en tekemän kustannusarvio,n mukais.es,ti
korkeintaan mk 100.000:-. Asetettiin myö,s rakennustoimikunta, johon
Paavilaisen lds,äksi tulivat insinööri Taavi Siltanen ja ankkitehti V. Keinänen, sekä kalustotoimikunt,a, jonka käytettäväksi päätettün ottaa mk
50.000:- suuruinen laina. Mutta kun parhaill,aan elettiin punakapinan
ja rnaai,lmansodan jälkiselvittelyjen aikaa, eivät korjaustyöt sujuneet
suunnit,elm,iren mukaisesti. Niinpä rakennusa-nestari Paavilainen 4. 10. 1918
s,e,losti niitä syitä, jotka tällais,ena aikana hidastuttivat ja kallistuttivat
rakennustöitä, ilmoittaen sarnalla, ett'ei korjauksün ja kalustoon myönnetyt määrärahat voineet riiirttää. Tämän johdosta valtuutettiin j,ohtokunta
hankkim,aa,n lainan avulla lis,ämäärärahat. Kiihkeästi odotettiin pääsvä
uuteen kotiin, mutta vuoden 1918 marr,askuun vuos,ikokousta ei vielä
voitu pitää uudessa talossa, jonka vuoks,i s,e lykättiiirn joulukuuhun.
Pöytäkirj,a joulukuun 12 p1tä 1918 kertoo, että vuosikokous päätettiin
pitää saman kuun 21 pnä, siis aivan joulun alla, uudetrla huoneustolla,
joka siis silloin ,ensi kerr,an otetaan käytäntöön, mutta huoneuston ju,hIalliset vih,kiräiset täytyi voittamattomien esteid'en vuoksi lykä'tä toistaiseksi. Nästävästi ne siirtyivät v. 1921 vietetyn 30-vuotisJuhlan yhteyteen, ainakaan ei seurän kolmikymmenvuotishistorükissa mainita uudesta
talosta muuta, kuin että huoneusto v. 1919 (pitää kai olla v. 1918) rakennettiin melkein kokonaan uudestaan ja v. 1920 ulkopuolelta täydelleen
maalattiin.
Kustannukset nousiva't, myös paljon korkeammalle, kuin alkuperäi,sesti
oli suunniteltu, niinkuin näissä asioiss,a mel,kein aina käy. Vuoden 1920
vuosiikertomukses,sa näet mainitaan, että talon korjaus o,li kaikkiaan
tullut maksamaan mk 290.000:- (alkuperäinen kustan-nusarvio mk
100.000:-) ja kalusto mk 67.000:-. Päämääränä oli joka tapauksessa
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lopullisesti saavuttaa, ja 30-vuotiskertomuks,essa lausutaankin, että "onpa
iloista nähdä, miten seura on suorittanut yhden sen tärkeimmistä päätehtävistä ja suomalaiset liikemiehet saaneet vakitu,is,en olinpaikan aatteittensa ajamista varten".
Täirnänkin jälkeen jatkuivat talon korjaustyöt, joista vielä muutarnalla
sanal]'a rnainittakoon. Jo v. 1922 päätettiin seurän talon pihalla oleva
pieni rakennus yhd,istää käytäväilä eli "tunnelilla" huoneuston kanssa,
mitä varten oli laadittu mk 52.650:- nouseva kustannusarvio. Työ olr
annettava urakalle ja päätöksen toimeenpano jäi herrojen Otsakorpi,
Paavilainen ja Lindgren asiaksi.

Uuden talon suunnitteluja.

jo suunnitella kokonaan uuden talon rakentamiista,
mitä varten olisi kaupungilta pitäinyt lunastaa talo ja tontti n:o g Il,epolan kaupunginos,assa ja asia kehittyi jo niin pitkäIIe, että arkkitehti Väinö
Kedrnänen laati pärustukset suunnitelman toteuttamista vart,en, mutta jo
seuraaviula vuonna ymmärrettün, että seura täten oli ryhtynyt ylivoimaiseen yrityksoen. Kusta.nnusarvio uutta taloa varten nousi näet mk
13.470.000:- ja tontti rnk 900.000:-, jonka vuoksi ko,ko a,sia raukesi.
Fienempiä korjauksia on tietysti pantu seuran huoneustossa toimeen
myöhemmiinkin, nünkuin vuosina 1930 ja 1931. Viimeksirnainittuna
vuonna korjattün perinpohjin piharakennus, sillä muuten sitä ei enää
olisi saatu vuokratuksi ja v. 1934 yhdistettiin ja korjailtiin huoneita, niin
ett,ä mainitun vuoden vuosikertomuksessa tod,etaan, että huoneusto on
suurin pürtein uusittu kokonaan ja tehty kaikki, mit,ä varat suinkin
ovat salline,et. Mutta kun vanhasta on mahdotonta saada uutta ja täysin
ajanmukaista, toivotaan, että "tulevaisuudessa joskus voidaan toteuttaa
jo kauan haaveiltu kokonaan uusi rakennus huoneustoamme varten, nyt
eivät varamme salli tällaisen haave,en toteuttamista, ellei Soku jalomiell,nen lahjoittaja jollakin lahjoituksella antaisi näid,en haaveiden pilvilinnoj,en muuttua todeksi, Pamauks,en uudeksi linnaksi. 'lässä on joka
tapauksessa lahjoittajille paikkoja avoinna." Näin runollisia s,anoja tapaa
harvoin liikemiesten laatimissa vuosikertomuksissa,
ikävä vain, että
kova kohtalo tuhosi yhtä hyvin Pamauks,en kuin Viipurin
ja koko Karjalan haaveet.
Vielä vuosina 1938 ja 1939 suu,nniteltiin
ensi siirjassa
- huoneuston
joko vanhan
seuran 50-vuotisjuhlap
lähestyrnisen vuoksi
täy'dellistä korjausta tahi jälleen uuden talon- hankkimist4, jonka vuoksi
oltiin neuvotteluissa Pohjoismaiden Yhdyspan:kin kans,sa pankin Kauppatorin varrella olleen vanhan pankkihuoneuston hankkimisesta ja korjaaV.

1925 uskallettün
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misesta kerhuhuoneustoksi. Molempien mahdollisuuksi,en varalta laati
niinarkkitehti Keinänen jo suunnitelmirakin, mutta kaikkihan sitten
kuin sanottu
sortui.

-

Klubihuoneuston sisustus.
Ensimmäisen seuran huoneuston kalustamista kosk'evan maininnan
tapaamrne pöytäkirjoista jo perustarnisvuonna ja sen mukaan päätettiin
ostaa herra Paischeff,irltä tarpeellinen rnäärä yksinkertaisia tuoleja. Suuri
ei süs alku ollut, mutta hiljalleen mentän eteenpäin, ko,skapa jo samana
vuonna hankittün seuralle piano, rnikä tehtävä jäi rh'erro;en Pietisen ja
Aallon huoleksi, jotka jos heillä syntyy erimiieliä, vedotkoon johtokuntaan. Ja seuraavana vuonna luemme pöytäkirjasta, että "otettiin keskusteltavaksi hra Nykäsen ehdotuksesta seuran pöydän tarpeellisuudesta,
joka keskusteltua päätettün vuokrata hra Pietiseltä 10 rnarkalla 1 päitietystitkin vuokrattuna,
vään kesäkuuta 1893 asti". Siis piano ensin
ja sitten vasta pöytä ja sekin vain määräaikaisella
vuokralla. Heikkoja
ovat alkavan askeleet, ja kuitenkin ovat kysymyks,essä kaupungin huomatuimmat suom,alaiset liikemiiehet. V. 1899 olikin Pamauksella kaiken
Silvekaikkiaan "kaksi tusinaa" tuol,eja ja kaappi ja nekin oirvat
niuksen ullakolla. Omaa pöytää ei ollut süs vi,eläkään! Ja kaks,i vuotta
myöhemmin ilmoitetaan kaappikin myydyksi, mutta sensijaan puhutaan
taas pianosta ja vieläpä seuraavin sanoin: "Pamauksen omistam,asta pianosta päätettün ottaa Iähempi selonteko hra Porthanilta, joka päätettiin
panna pöydäIle!" Alkäämme kuitenkaan uskoko pöytäkirjaa sanallisesti
ja Porthanin kohtaloa sen mukaan arvostelko, vaan antakaamm,e pöytäkirjan laatijalle tullut vahinko anteeksi. Tästä kovanonnen pianosta,
joka ei voinut oIIa tuo v. 1891 hankittu, ei tärnän jälkeen kuulu mitään,
mutta sen sijaan oltiin v. 1907 Lrankkeissa uuden kaluston hankkimiseksi,
jota varten suunniteltün piiirustuksia ja tehtririn tiedusteluja. Tuloksista
ei pöytäikirjoissa sen enempää mainita, mutta eihän seura voinut ilman
klubikalustoa toirneen tulla.
Var"sinaisen ja oikean kaluston hankkirniseen ryhdyttiinkin vasta sitten,
kun saatün oma talo kuntoon. Nünpä kertoo pöytäkirja heinäkuun 10
pltä 1918, että päätettiin asettaa oikein erityinen kalustustoimiikunta,
johon tulivat samalla kertaa asetetun rakennustoimiikunnan jäsenten
lisäksi konsuli K. J. Grönroos ja arkkitehti Vikstedt. Kaluston piti tulla
uusi, mutta vanhaakin voisi korjattuna ottaa mukaan. Arkkitehti Vikstedt
tekikin sitten luonnospiirustukset ja kustannusarvion kalustoa varten viimeksimainitun noustessa mk 50.000:-, mikä summa, niinkuin edellä jo
on mainittu, lopulta oli mk 67.000:-. V. 1929 tarvittiin jo 1isäkalustoa,
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sillä ensim aiottiin hanl<kia sekä salün että pianohuorreeseen uudet kalustot, rnutta sittemmin tyydyttün vain korjaamaan salin kalusto ja ainoastaan n.s. johtokunnan huoneeseen hankittiin uusi. se tilattün Lappeenraruran Puuseppätehtaalta Vikstedtin pürustusten mukaan tullen maksamaan noin mk 64.000:-. valmis se oli v. 1930 ja koska sen toimittaminen oli mennyt yli sovitun ajan, toimitti edellämainittu tehdas ,,yhden
ylimääräisen tuolin; joka kätollisuudella otettün vastaan,,. Näin pöytäkirja. Jo seuraavana vuonna sai seura aivan sattuma,Ita ostaa erjkoisen
halvalla uuden upean klubikaluston n.s. kaksoishuoneeseen. v. 1933 jatkettiin sisustustöitä, silIä ]ukusaris^sa tehtiin täydellinen korjaus ja hankittün uusi kalusto arkkitehti Ketinäsen piirustusten mukaan. Muuliakin
tavalla koetettiin huolehtia jäsenten vühtyisyyd.estä, niinpä v. 193b hankittiin biljardihuoneen seinitrle koristeeksi Viipuri-aiheisia valokuvia ja
kirjastohuoneeseen hylly karttoja ja sanakirjoja varten ja jo edellisenä
vuonna o]j n.s. tähtihuoneeseen ostettu uusi ka]usto.
Lükkeelle oli süs lähdetty yksinkertaisten tuolien ja vuokrapöydän
turvin, mutta 50 vuoden kuluttua oli seuralla monta hu,onetta erityylisine
upeine klubihuoneineen ja biljardipöytineen. Biljardin ha,nkkimisesta ei
tosin pöytäkirjoissa mitään kerrota, sillä nütä on paljon joutunut hukkaan, mutta se näyttää tapahtuneen oman talon täydellisL'n sisustamis€n
yhteydessä.

Seuran omistamat taideteokset.
Kalustuk§en ja sisustuksen yhteydessä on myös mainittava, että seura
on vuosi,en kuluessa 'hanl<kinut itselleen joukon arvokkaita tauluja ja
maalauksia. Mainitsemme ne tässä siinä järjestyksessä, missä ne on maalattu, nün että sulkum,erkeissä ol'eva vuosirluku merkitsee naalausyuotta:
Anni Löppönen-Kautr,anen, "Karjalainen kyläsoittaja" (1901), pekka Halonen. "IUais,ema" (1909), E. Muukka, "Malsema" (1911), ,Eero Järnefelt,
"Lallukan muotokuva" (1915), Eero Snellman, "Otsakorven muotokuva"
(1923), Ilmari Soikkanen, "Sisäkuva Olavinlirrnasta" (1926), Väinö Rautio,
"Iltahämärä vanhassa kaupungissa" (1935), Väinö Rautio, ',Vidpurin
linna" (1935), Karimon neljä luonnosta teoks,een "Ku,mpuj,en yöst,ä',,
(Vüpurin linnan rakentaminen, Tyrglis Knuutinpoika, Knuut posse ja
hovinpitoa Kaarle Knuutinpojan aikana) sekä noin parikymmentä Tisellin
maalaamaa pilakuvaa seuran jäsenistä. Näistä maalauksista kaikki muut
sodan aikana pelastuivat paitsi vümeksimainritut. Jo v. 1908 lahjoitti
valokuvaaja Th. Nyblin seuralle runoilija Erkon värillisen muotokuvan
ja myöhemmin hankittün runoilijasta myös kirpsikuva. samanlainen kuva
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seuralle lahjoitettu myös "Herää-Suomen" laulajasta Arvi Jänneksestä. Syksyllä v. 1940 tilattün seuralle taidemaalari Emil Rautalalta
seura,n nykyisen puheenjohtajan M. A. Vilskan muotokuva, joka valmistui seuraavana vuonna, s,euran 50:ntenä toimintavuonna. Kun vi'e,lä
muistamrne Halosen puuveistoksen "Kuppariakka", onkin Pamauks,en
taiteellinen omaisuus mainittu. Nünkuin näkyy on hankittu etupäässä
s,euran puheenjohtajien muotokuvia tai sitten karjalaisaiheisia maalauksia viipurilaisitta taiteilij oiita.

oli
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Niinkuin aikaisemmin on kerrottu, muodostivat seur'aa
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p'erustettaessa

jo sen enrsi aikoina käsityöläiset varsinaisten liikemiesttn rjnnal,la
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mattavan os,an Pamauksen jäsenistöstä. Kultaseppä Porrhan oli ensi
aikoina seuran johtavana mi,ehenä ja hänen rinnallaan esiintyivät toimihenkilöiden joukossa räätälimestarit F. Räsänen ja K. A. Tenhunen.
Mutta mitä pitemmälle aika kului, sitä pienemmäksi kävi käsityöläjsten
merkitys ja varsinaiset liikemiehet jäivät seuran valta-aineeksi. Heidän
rinnalla,an on a.lusta alkain myös virkamiehiä ja muita henkis,en elärnän
edustajia, joista tohtori J. A. LyIy on huomattavin. Hän osallistui s€uran
ensi aikoina merkittäväI1ä tavalla Pamauksen toimintaan ja niin olisi
tapahtunut yhä edelleen, ellei emenaikainen kuol,ema sortovuosien aikana
olisi temmannut tätä innokasta isänmaanystävää, uusien aatteiden esitaistelijaa, etevää ja iskuvalmista sanomalehtimiestä ja koko Karjalan
henkistä nos;tattajaa ,elävi'en ilmoilta. Hänen jäIkeensäkirn tapaa s,euran
jäsenlu,etteloiss,a virkamiehiä ja sanomalehtimi hiä, vaikka he eivät olekaan ottaneet osaa Pamauksen varsinaiseen johtoon, rnutta ovat muuten
saattaneet tavall,aan henkevöittää seuran toimintaa. Otren voinut tässä
kirjoituksessani käyttää hyväkseni maisteri Ertkki Kivijärven rnui,stelmia,
joista käy selville, kuinka lähellä seuraa hän kauppaneuvos Lallukan
ystävänä oli. Paljon o1i myös kapteeni Aarno Karimo Viipurissa ollessaan mukana Pamauksen elämässä.

Mutta niinku:in sanottu vans,inaiset lükemiehet muodostivat s'euran
ja johdon. Se käy ilmi jo seuran tärkeirnpien toimihenkilöiden

rungon

luettelost.a. Julkais,emme tässä kaikkien seuran puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, rahastonhoitajien ja sihteeri,en nimet sr"'kä annamme
useimm,ista heistä lyhyitä henki,lötietoja, sillä täten käy parhaiten selville seuran merkitys paikkakunnalla, sen sosialinen rakerine ja toiminnan suunta

Puheenjohtajat.
Kultaseppä Wilhelm Porthan
Tukkukauppias Jaakko Häkli
Kauppaneuvos Juho Lallukka
Konsuli William Otsakorpi

v.v. 1891-1899,
v.v. 1899-1902,
v.v. 1902-1913,
v.v. 1913-1927,
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Kauppaneuvos E. V. Sellgren
Toimitusjohtaja H. K. Paavilainen

v.v, 1919-(n. puoli vuotta)
v.v. 1927-1928,
v.v. l928-1930.
v.v. 1931-

Konsuli Walde Sario
Kauppaneuvos M. A. Wilska

Varapuheenjohtajat.

Räätälimestari F. Räsänen
T\rkkukauppias Jaakko HäkIi
Kultaseppä Wilhelm P,orthan
Kauppaneuvos Juho Lailukka
Fi,l.tohtori J. A. Lyly

v.v. 189l-1892,
v.v. 1892-1899,
v.v. 1899-190i ja 1904-05,
v.v. 1901-1902
v.v. 1902-1904,
v.v. 1905-1906,
v.v. 1906-1908 ja 1910-14,
v.v. 1910-1914,
v.v. 1914-1916,
v.v. 1916-1917,
v.v. 1917-1919.
v.v. 1919-192?,
v.v. 1928-1929.
v.v. 1929-1930,
v.v. 1930-1940.

FiI. tohtori Uno Saxen
Konsuli William Otsakorpi
Tukkukauppias A. Kaljuaen
Opettaja F. Sihvonen
Kunnallisneuvos Matti Kauranen
Iiauppaneuvos E. Tanninen
Toimitusjohtaja H. K. Paavilainen
Konsuli Walde Sario
tükemies Arvi Mela
Asess,ori Aaro Harjanne

Rahastonhoitajat.

Tuornari K. A. Castr6n
Räätälirnestari F. Räsänen
Liikenries V. Paischeff
Kauppaneuvos Juho Lallukka
Kultaseppä Wilhelm Porthan
Räätälimestari K. A. Tenhunen
'Itlkkukauppias Eero Roiha
Rakennusrnestari Aieksanteri Isaksson
Läkemies Karl G. Lindberg
Kauppaneuvos Juho Linnamo
Konttoripäällikkö Fr. Suomalainen

Johtaja Antero S. Simola
Isännöitsijä Lauri Salmi

1891-1892,
1892-1896,
1896-189t),
1899-1901,
1901-1902,
1902-19C3.
1903-1907,
1907-1 918,
1918-1925.
1925-1930,
1931-1933 (keskellä
vuotta),
v.v, 1933-1938,
v.v. 1939-1942.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
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Rakennusmestari AleksÄnteri .Isaksson.
IrTonivuotinen sihteeri ja

rahastonhoitaja.

I

Kauppaneuvos f uho Linnamo,
Raha st o nhoit aj a, kunnia i äsen.

Slhteerit.

Tuomari K. A. Castr6n
Kauppaneuvos Juho tallukka
Lükemies K. Karvinen
Rakennusmestari Aleksanteri Isaksson
Tukkukauppias A. Kaljunen ,
Konsuli William Otsakorpi
Läkemies Aug. Karsikko
Läkemies Evert Korhonen
Kelloseppä J. E. Ryn6n
Lükemies Karl G. IJndberg
Läkemies Arvi Mela
Kauppias Heikki Lund
Varatuomari Vilho Pentikäinen
Isännöitsijä Lauri Sa,lmi

v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v,
v.v
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.

1891-1892,
1892-1896,
1896-1899,
1899-1905.
1905-1907,
1907-1910,
1910-1913.
1913-1914.
1914-1918,
1918-.1920,
1920-1929,
1929-1932,
1932-1940,
1,940-1942.

Jaakko HäkLi.
Jaakko Häkii oli synnyltään puhdas karjalainen, siIIä hän oli syntynyt
Kurkijoella 1848. Samalla hän tyypillisellä tavalla edustaa valjstukseen
ja yhüeiskunna,lliseen vaikutusvaltaan sekä rnerkitykseen kohoavaa suomalaista rahvasta, varsinkin sen talonpoikaisluokkaa. Sillä vaikka Häkli
elämäntyönsä suorittikin ensi kädessä liikemiehenä oli hän maanvitjelijän
pojJ<a joutuen tätä tietä huomattavalla tavalla vafüuttamaan Karjalan
talonpoikaissäädynkin hyväiksi.

Hänen isärsä oli jo elinkeinoelärnän tultua vapaaksi perustanut rnaakaupan ja karxallisesti valveutuneena miehenä häin lähetti poikansa Jyväskylän lyseoon, m,aan ensimmäiseen zuomenkieLiseen oppikouluu,n. Komea, tavallista pitempi, turirma nuorukainen halusi torsin antautua sotilasuralle, mutta isän kuolerna vei hänet kauppiaafi<si kotipitäjätin, missä hän
menestyksellä harjoitti rnaakauppaa. samalla hän näinä suomalais-kansallisen" herätyksen aikoina inhokaasti otti osaa kunnralliseen ja valtiolliseen ,elämään. Häin oli w. 1882-1891 valtiopäivämiehenä talonpoikaissäädyssä, mikä asema merkitsi noina aikoina suurta "arvovaltaa, sillä
säätyvaltiopävät laskivat pohjan ja perustuks,en koko myöhemrnäIle kehityksellemme.

Harjoitettuaan menrerstyksellä maakauppaa Kurkijoella aina vuoteen
1891 HäkIi süxtr vüpurün perustaen Lallukan kanssa tukkukuapan,
tunnetun firman Häkri, Lallu]<ka ja Kurnpp. vüpurissa häin työskenteri
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11 vuotta, ollen rnukana kaikissa paikkakunnan suonaalais-kans,allisissa
yrityksissä, niin hyvin aineellisissa kuin aatteellisi'ssakin. Niinpä hän on
Pamauksen perustajajäseniä, samoin hän oli mu,kana perustamassa Viipurin Työväenyhdistystä, Uuddnkirkon kansanopistoa, karjalai§a rnorisoseuroja, Suomalaista maanviljelyskauppaa ynnä monia muita lükeyrityksiä. Pamaus-seuran toimintaan hän sen ensimmdisenä vuosikymmenenä
osallistui innokkaasti, varsinkin aatteellisten alotteiden tekijänä.

Häkli omisti talon Katariinankadun varr,ella ja tilan Vainillkalassa
Hän kuoli v. 1902 Nauhejrnin kylpylässä Saksassa ja haudattiin SorvaIin kalmisto,on, Juho Lallukka pystytti hänen haudalleen Emil Halosen
veistämän muistopatsaan.

Häkli oli suuri idealisti, joka vuoren varmasti uskoi valistu,kseen ja
kehitykseen. Kuvaavaa on, että kirjailija Matti Kurikka . haavemielioli hänen kanssaan viirneisoen asti kirjeenvafüdossa.
nen intoi,Iija
Run:oilija Erkko oli henkiseltä olemuks,eltaan lläkliä hyvin lähellä, jonka
vuoksi onkin luonnollista, että nämä molemmat miehet olivat keskenään
mitä parhaita ystäviä.

Wilhelm Porthan.
Seuran ensimmäinen puheenjohtaja
kultaseppä Wilhelm Porthan.

oli yksi sen perustajajäsenistä,

Hän oli syntynyt Kiihtelysvaarassä v. 1844 ja kävi ensin kulta- ja
hopeaseppäopin Joensuu'ssa, mistä siirtyi Pietariin ammattiansa harjoittamaan. TäälH hän rnenestyi hyvin, nünkuin yleensä muutkin §uomalaiset kultasepät, mutta muutti kuitenlkin v. 1873 Vüpurün, avaten kaupungissa oman liikkeen, jota hän vuosikymmenet harjoitti menestyksellä
sürtyen vasta iäikkäänä miehenä vanhuuden lepoon.

Niinkuin sanottu oli Wilhelm Porthan Pamauksen perustajajäseniä ja
näiden joukoss,a lisäksi huornattavin. Hän näet oli koko elämänsä ajan
innokas suomalaisuud,en mies. \'arsinkin juuri vüme vuosisadan loppupuotrella oli hänen osuutensa suomalajsuustaistelussa nr,erkittävä. Väsymättä hän uhrasi aikaansa ja voimiansa tähän työhön seurat,en valppaastr
isänmaan kohtaloita vanhuuden pävünsä asti.
Suomenrkielisen porvariston, er:ittäinkin sen käsityöIäispiirien johtajaner
Porthan joutui monella tavalla olernäa& mukana edustam,ansa s,äätyluokan harrastuk§ssa. Hän oli Viipurin teol,Iisuusyhdistyksen valtuut,ettuna
yli 30 vuotta toimien samalla yhdistyksen puheenjohtajana ja varapu-
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heenjohtajana. Pitkät ajat hän oli niinikään käsityöläisyhdistyksen el,äkeiaitoksen puheenjohtajana ja oli mukana perustamassa Viipurin talon
omistaj

ain yhd.istystä.

Kaupungin kunnallis,een eltimääin kultaseppä Porthan lu,onnollis,estj
myös osal,Iistui. 1BB0-Iuvun hän oli valtuuston jäsen sekä työskenteli
lisäksi muissakin kunnallisissa tehtävissä. Seurakunnallinen työ oli myös
lähe]lä hänen sydäntänsä, niinpä hän Viipurin suoma-laisen seurakunnan
kirkkoneuvos,ton ja kirkkovaltuuston jäsenenä suoritti kauniin päivätyön.
Aiko naan hän myös o,li tuomiokirkon rakennustoimikunnan j.äs,enenä ja
lahjoitti myöhernmin mainitulle kirkolle alttaritaulun.
Wilhelm Porthan, joka elärnänsä lopulla suonlensi nimensä Portano,ksi,

kuoli v.

1927.

Juho Lallukka.
Kauppaneuvos Juho Lallukka on Pamauksen toimihenkilöistä ja jäsenistä kaikkein huomaütavin, nünkuin hän oli Vüpurin suomalaisen ,Iükemieskunnankin keskeisin edustaja.
Hänen elämänsä kaari on tyypiüinen ja loistava näyte siitä, miten vähävarainen, pimennossa syntynyt rahvaan lapsi kansallisen nousun ai,kana
raivasi itsell,een ti,en yhteiskunnaJliseen vaikutusvaltaan ja m,erkitykseen.

Hän syntyi v. 1852 Räisälän pitäjässä pienen tilan omistavuur macrnviljelijän poikana. Perheessä oli kuusi poikaa ja sen toimeentulo oli usein
varsin vaikeata. Näin o,li asianlaita varsinkin vuoden 186'i tienoilla, jolloin raskas n?ilänhätä runteli maata. Juhonkin, joka tähän asti oli kotoista
karjaa paimenneJ.lut ja rnuita kotiaskar,eita toirnitellut, oli tällöin pakko
lähteä kotoaan räätälinoppiin, mikä amrnatti ei kuitenkaan miellyttänyt
vilkasta ja suurempaa tulevaisuutta haaveksivaa nuorukaista, jonka vuoksi
hän mutaman kuukaud,en kuluttua hylkäsi neulan ja sakset sürtyen
l7-votiaana Käkisalmeen kauppa-apulaiseksi. Hän palveli kahtakin venäläis-syntyistä isäntää osoittaen alusta alkain suurta taipumusta kauppaalalle, nün että hänestä tuli isäntien:sä oikea käsi. Avoimrn silmin nuori
lükemjrehen alku teki alaansa ko,skevia huomioita, joista hänellä myöhemminkin elämässä oli suurta hyötyä.

Niinpä hän jo v. 1B?8 uskat§ avata oman pienen rnaakaupan Räisälän
pitäjän Siirlahden kartanossa, mennen samalla nairni§in saman talon
ainoan tyttären Maria Jääskeläi,sen kanssa, josta hänelle s,tten tuli ymm.ärtäväinen ja uskollinen elämänkumppani. Mutta jo seuraavarla vuonna
hän mu,utti takaisin Käkisalmeen avaten sieU.ä ornan täydellisen seka63

tavarakaupan, joka alusta alkain menestyi hyvin. Käytiin ostoksilla aina
Pietarissa asti, opittiin tuntemaan kauppatapoja ja rnaailmaa sekä saavutettiin kokemusta ja itseluottamusta. Käkisalmi oli sühen aikaan vilkas kauppapaikka, joka välitti tavaroita Karjalan rnaaseudulle, vi'eläpä
Pohjanmaalle. On luonno ljsta, että Lallukan vilkars, vaikutuksille ja aatteellisille harrastuksilte altis mieli jo Käkisalmessa johti hänet osallistumaan, kunnalliseen elämään ja liikemiesrientoihin.

Avarampaa toimiala,a halusi kuitenkin eteenpäil pyrkivä henki. Lalhrkka o1i kauppamatkoilla tutustunut Jaakko Häkliin, jota hän oli alusta
pitäen oppinut suuresti kunnioittamaan. Molemmat he olivat rahvaran
keskuudesta nousseita suomalais-kansallisen talouselämän edustajia ja
molempia yhdisti toisiinsa ihanteellinen maailmankatsomus. Häkli oli
valtiopäivämiehenä ennättänyt hankkia 1aajemman yn-teisk.rnnallisen kokemr.r,ksen kuin Lallukka, mutta käytännöIlisenä liikerniehenä viimeksimainittu oli ainakin ystävänsä veroirren.

v. 1891 muuttivat Viipurün perustaen tunnetun
firmansa, jolla on uraa uultava merkitys Itä-Suomen talouselämäi§sä.
Viipurissa Lallukka työskenteli 22 vttotta. Pamaus-seura, kauppa-apuYhdessä ystävät sitten

laisyhdistys, Etelä-Karjalan nuorisoseura, Uudenkirkon ja Räüsälän kansanopistot oiivat hänen lempilapsiaan. Valtuustoon hän kuului v:sta 1896
lähti,en toimien myös useita vuosia valtuuston puheenjohtajana. Hän o i
myös useissa valtiopäivämiesvaaleiss,a ehdokkaana ja vuo,sina 1911-1912
Niistä monista itä-suomalairsista lükeyrityksistä,
eduskunnan jäsen.
joissa hän oti mukana,
rnainittakoon osakeyhtiöt Arina, Otso, Ahjo,
ja
Suomalainen Maanviljelyskauppa' Inän oli myös
Granit, Oravin saha
Kansalis-Osake-Pankjn hallinnon jäs,en ja rautati,ehallituksen neuvotteteleva jäsen.
Vüpurissa ollessaan Lallukka kehittyi siksi tait,een, errttäinkin näyttämötaiteen, ystäväksi, iona h,änet laajoissa piireissä tunnettiin ja joksi
hänen kauniit ja suuret lahjoituks,ensa hänet todistavat. Ei'ittäinkin Maaseututeatteri ja Viipurin Musiikinystävät sa,ivat kokea hänen suurtra avuV. 1908 Lallukka
liaisuuttaan ja lämmintä aatteellista myötätuntoaan.
sai kauppaneuvo,ksen arvonimen.

Kun Lallukka oli laps,eton, hän puolisoineen l'ohdutti itseään sillä, että
hänen omaisuutensa oli lankeava Suomen kansallisen kulttuurin hyväksi.
Näin tapahtuikin. Lallukka-puo isoiden suuri, 72 miijocnaan no;Llseva
jäIkijäämistö, joutui todellakin palvelemaan kauniita tarkoitusperiä, sillä
heidän testamenttinsa huomattavimpia muistoja ovat Taiteiiijakoti HeIsingissä ja Viipurin kaupungin uusi kirjastorakennus. Motremmat nämä
lahjoitukset ovat tyypiltisiä Lallukan luonteelle ja pyrkimyksille: edellinen on todistus hänen ta,iteenrakkaudestaan ja jäikimmdinen osoittaa
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minkä rnerkityksen hän antoi sille itseopiskelulle ja henkisen nälän tyydyttäimiselle, jota hän oli saanut koulua käymättömänä rahvaan lapsena
kokea.

Niinkuin Häk1i oli Lallukkakin runoilija Erkon hyvä ystävä, sillä ka.ikki
kolme tunsivat olevansa zul<ulaissieluja. Erkko onkin parai,ten ja aivan
lyhyesti karakterisoinut Lallukan ja hänen aviopuolisonsa elämäntyön
merkityksen. Se tapahtui Maria ja Juho Lallukan hopeahääpäivänä helmikuun 24 p:nä 1903, jolloin Erkko onnitteli hopeahääpafia seuraavin
sanoin:

"Kansa

-

siinä on sukunne,

:ffit1ffi1"]':iilffi':"
Sünä uudesti eläen."
Joka tahtoo hauskassa ja kevyessä muodossa tutustua tarkemmin Lallukan elämään, voi sen {ehdä lukemalla Erkki Kivijärven pirteästi kirjoitetun kirjan nimeltä Kauppaneuvos. Tähän kirjaan palaan itsekin
myöhernmin kun tulee puhdeksi Pamauksen klubielämä,' §iIIä tä'ssäkin
suhtees,sa oli Lallukka Pamauks,en pirteimpiä ja keskeisimpiä jä::niä.

Wilh.am Otsakorpi.

William Otsakorpi (Lindell) syntyi Kuopiosrsa joulukuun 13 päivänä
vuonna 1S70. Käytyään lyseot"a ja kauppakoulua antautui v. 1BB9 rautateiden palvelukseen ja toimi rautatievirkamiehenä pääasiallisesti Venäjän
puolella o,Ievalla Vüpurin-Pi,etarin rataosalla. v. 1896 sürtyi pankkialalle tu-Ilen Kansallis-Osakepankin Viipurin konttorin varajohtajaksi'
V. 1901 hän antautui Iükemieheksi perustaen yhdessä kauppias Hyvärisen
kanssa toiminirn,en LindeII & Hyvärinen vilja- ja sürtomaatavarain välitystä varten, kauppias Hyvärisen myöhemnein erot"tua liikkeestä tqli
toiminimeksi Lindell & Kumpp. v. 1908 Otsakorpi yhdessä kaupp,aneuvors Peus^san ja kauppias P. J. Peso§en kanssa perusti Suomen Kauppa
oy:n. Erottuaan sütä v:den 1912 lopussa, Otsakorpi otti haltuunsa Karjalan Kauppa Oy:n ostettuaan kauppias Lenkkerin osakkeet rnainitussa
yhtiössä. Tämän yhtiön hän myöhemmin nr,uutti toiminimeksi Williarrr
Otsakorpi.

Laajemmat mittarzuhteet sa:i, Otsakorven kauppatoiminta maailmansodan aikana, jolloin hän lükkui ympäri venäjän o§telemassa viljaa, jonka

väIitti

Suomeen.

Ornan varsinaisen alansa ohella utotti Otsakorpi lükemiestoirnintansa
monelle muullekin taholle. Viljan väIityksen yhteydessä hän harjoitti
5
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myllyliikettä. Hän perusti viipurin valssimyllyn, jonka myöhemmin myr.
Ja säiniön Mylly oy. oli toista vuosikymmentä hänen hallussaan. Lisäksi
ornisti hän vielä Vuoksen Kalkkivuori Oy:n, Kuokkaian Höyrysahan,
Taamalan maanviljelys- ja m,etsätilan sekä Hronkavaaran trran, jolla viim,emainitulla harjoitti puutarhalifüettä ja piti siitoss;ikalaa. Erikoisestr
hän toimintansa loppuaikoina kohdisti harrastuksensa Karamellitehdas
oy. siriukseen, jonka hän oli perustanut viipuriin makeisteorlisuuden
harjoittarnirsta varten ja jolle hän hankki monipuoJ-isen, uudenaikaisen
koneiston.

Vaikkakin Ots,akorven orna liiketoiminta ulottui näin laajoille aloille,
ehti hän kuitenkin olla mukan'a myös lukuisissa muissa taloudellisissa
yrityksissä ni,in viipurissa kuin sen ulkopuolella, kuuluen monen niistä
johtokuntaankin. vüpurin valtuuston ja rahatoim,ikamarin jäsenenä hän
kunnalliseenkin elärnään otti tehokkaasti osaa. Samoin hän oli vartiollisista asio,ista künnostunut ja osallistui sentähd,en pr.r,o,luetoimintaan. Erityisesti häntä tällöin künnostivat su,omalaiskans,alliset pyrkimykset. Maaseututeatt,erihallitu,ks,een h,än myöskin kuului.
Lähinnä hänen sydäntään olivat kuitenkin likemi,esten yhteisharrastuk-

set. vüpurin Kauppakamarin ja Taloudellisen Korikeakouluyhdistyksen
jäsenenä ja kummankin varapuhe,enjohtajana hän oli. Ja kauppaneuvors
Lallukan kuoltua oli kuin luonnostaan lankeavaa, että otsakorpi joutui
Pamaus-seuran johtoon, jossa tehtävässä hän osoitti innos,tusta ja toimeliaisuutta, joka on jättänyt py,syviä j:ilkiä seuran elämään. Hän koetti
erittäinkin Iaajentaa seuran jäsenten taloudellista näköpiiriä pitämältä
itse talouspoliittisia esitelmiä sekä alustamalla keskustelukysymyksiä tai
sitten hankkimalla ,esitelmöitsijöitä seuran ulkopuolelta. Erittäinkin nousevan lükemiespolven kasvatus oli hänen sydäntään lähellä, niinkuin
hänen seuraile tekemänsä lahjoituks,et paraiten tod,istavat.

-

Monien ulkornaamatkojensa ai,kana otsakorvella oli tilaisuus syventää
tietoj,aan ja laajentaa näköalojaan. Hänen kielita:itonsa oli tällöj,n suureksi hyödyksi. Hänen lükemieskokemuksensa ja luontainen älykkyyt,ensä oikeuttivat hänet siihen sijaan viipurilaisten ja koko nraankin liikemi,esten eturivissä, jonka hän sai.

otsakorpi kuoli heinäkuun 10 p:nä 1927. Hänen ja hänen rouvansa
Ester otsakorven pyrkimysten yleissuuntaa kuvastaa saituvasti heidän
yhdesisä suunnittelernansa william ja Ester otsakorven säätiö, joarka
kautta heidän ornaisuutensa määrättiin e'distärnään Karjalan sivistykseltistä ja taloudellista nousu^a.
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E. V. Sellgren.
Kauppaneuvos E. V. Sellgren (syntynyt v. 1864, kuo,llut v. 1936) oli
myöskin viipurin suornalais,en riikemieskunnan keskeisimpiä ja edustavimpia jäseniä. Samoihin ,aikoihin
v. 1890 kuin Häkli ja Lallukka
- rakennusaineiden
hänkin perusti lükkeensä, Itä-Suom,en
kaupan, mycihemrnin nirnellä ftä-suornen Rautakauppa, josta sitten kehittyi paikkakunnan ja koko maan huomattavimpia yrityksä alallaan. samalla hän tietysti joutui olemaan mukana perustamassa ja johtamassa mi,tä eri-laisimpia muitakin llifl<eyrityksiä viipurissa. Näin saavutettu taloudel]inen
asema johti hänet myös kunnalrisen, seurakunnallisen toiminnan ja kulttuurityrin piirün, niin erttä hän parhaina m,i,ehuudenaikoinaan oli vripurin
huornattavimpia kansal,aisia. Kun hän kuitenkin verrattain vähäin oli
mukana Pamauksessa, ei ole syytä tässä yhteydessä ruvt-'ta tarkemrnin
selostamaan hänen elämäintyötäinsä. Kuitenkin on mainittava, e,ttä hän
uhr:asi paljon aikaa ja varoja edustaakseen zuomalai,sta vüpuria, mihin
hänel1ä käytöksensä ja luonteensa puolesta olikin suuret edellytykset. Hän
noudatti aina elämässään si,tä periaatetta, että vararli,suus velvoittaa sen
omis,tajaa arvokrkaall,a tavalla palvelernaan ja edustamaan sitä 5rhteiskuntaa, jonka keskellä hän elää ja toimü.

H. K. Paauilatnen ja Val.de Sario
Jon'taja H. K. P,aavi,Iainen, puheenjohtajana osan vuotta 1928 ja konsuli
Valde S,ario, puheenjo,htajana hänen jälkeensä vuoteen 1g80, olivat molemmat puuliikkeen harjoittajia. Paavilainen, sSmtSrnyt 1BTB, oli paraina
vuosinaan innokas kunnallismies toimien valtuustossa varsinkin yleisterr
rakennusten ja satamähallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana. Samalla
häir myös oli rakennu,srnestarien yhteisten harrastusten johtomiehiä. pamauksen jäsenenä hän otti osaa varsinkin seuran rakennussuunnitelmün.
Myöskin Sario, syntynyt v. 1BBB, kuului valtuusto,on, nrinkä ohessa hän
niinkuin Paavilainenkin oli Itä-Karjalan komitean jäsenenä, nün että
molemmat olivat mukana karjalaisten treirnopakotraisten huoltotyössä.
samoin he ottivat osaa myös puolue-eJ.ämään, minkä ]isäksi sario oli
innokas suoj eluskuntamies.

M. A. Wilska.

H. K. Paavilaisen ja valde sarion lyhytaikaisen puheenjolrtaiakauden
tuli kauppaneuvos M. A. wilska Pamauksen puheenjohtajaksi ja

jälkeen
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hänen kädessään on puheenjohtajannuija yhä edell,een. Näin ol,Ien hän on

jatkanut seuran ai,kaisempia traditioita tässä suhteessa, joiden mukaan
puheenjohtajat ovat pysyneet paikoillaan pitkiä aikoja.

Kauppaneuvos Wilska on sünäkin suhteessa seuran perinteiden rnukainen puhee,njohtaja, että hänen arvovaltanrsa niin hyvin kansalaisena kuin
lükemiehenä on suuri ja huonr.attava. H,än on synty,nyt Parikkalassa v.
g
I V7 f€€'? ja antautui jo 16-vuotiaana liikea,Ialle. Hän on tehnyt runsaasti matkoja ulkomailtre: Venäjälle useita ja Etelä- ja Keski-Eurooppaan toistakyrnmentä, joiden avulla hän tietysti on voinut lisätä ja täydentää lükemieskokemustaan ja laajentaa rnuut,enkin henkistä näköpiiriä;än.
V. 1905-1906 Wilska toirni Hankkijan apulaisjohtajana, mutta perusti
sitten Tienhaaran mallasjauhotehtaan, joka menestyi hyvln. Kun sitten
Mosl<ovan onnettoman p,akkorauhan kautta Karjala uhrattün, ei hän menettänyt tarmoaan eikä jäänyt toim,ettomaksi, vaan ryhtyi heti rauhan
jäIkeen perustam,aan uutta samanlaista tehdasta Lahteen.
- Varsinaisen
iiikemi,estoimi,ntansa ohella hän työsk,enteli Oy. Alkoholilijke
Ab:n johtajana Viipurissa sürtyen sitten sama.nlai,seen toimeen H,elsingissä.
Kunnallisrniehenä on kauppaneuvos Wilska zuorittanut erittäin arvokkaan työn. V. 1923-30 hän oli Viipurin rahatoirnikarnarin puheenjohtajana jatkaen sitten toimintaansa kaupunkikunnan hyväksi kaupunginhallituksen jäs'enenä ai,na vuoteen 1934. Samall,a hän luonnollisesti myös
kuului useita vuosia kaupunginva-ltuustoon. Suomen kaupunkiliiton hallituksen jäsenenä hän toimi v. 1926-35.
Niin hyvin kunnallismiehenä
kuin kansalais,ena ja ihmisenä on kauppaneuvos
Wilska aina oso'ittanut
hyvää arvostelukykyä, rauhallista ja kühkotonta harkintaa sekä oikeudentuntoa, mi.tkä ominaisuud,et ovat hankkineet hänell,e paljon kannatusta
ja ystäviä.
Lämrnin kiintymys Karjalaan ja kotiseutuun on lisäksi
ollut takeena- siitä, että hän ansiokkaalla tavalla ja harrastuks,ella on hoitanut Pamauksen puheenjohtajan tointa. Tunnustuksel<si tästä seura v.
1941 maalautti taiteilija Ernil Rautalalla hänen muotokuvansa.
Vielä mainittakoon, että Wilska toimi Vüpurissa Tshekkoslovakian konsulina v:sta 1926 lähtien ja että hän sai kauppaneuvoksen arvonirnen
v. 1937. Seuran kunniajäseneksri hänet tr<utsuttiin syksyllä 1943.

Arui

Mela-

Erittäin innokas Pamauksen jäisen ja ystävä oti liikemies Arvi Me,la.
Hän oli fosin varapuheenjohtajana vain 1g2g-30, mutta todistuksena
hänen Pamausta kohtaan tuntemastaan harrastuksesta on sekin avu,stus,
jota hän on antanut tämän historiankin kirjoittamiselle.
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Arvi Mela oli syntynyt orimattirassa v. 1gg0. saatuaan päästöto istuksen Kuopion kauppakou'lusta v. 1901 hän toimi liikealalla eri tehtävi,ssä.
Hän oli ensin vähän aikaa Matti Roihan Tupakkatehdas oy:n matkustajana ja sitten konttoristina Maanviljelys)rauppa oy:ssä viipurissa, jonka
jälkeen v. 1904-192T toimi m,ainituss,a kaupungi,ssa kauppiaana ja
agenttina sekä sitten Riihimäen lasitehtaan edustajana. v. rblr hän muutti
Helsinklin ensin Dayton vaaka oy:n ja myöhemrn:in värtsüä-yhtymän
Kone- ja Silta Oy:n palvelukse,en.
viipurissa oll'essaan hän avoimin sitmin seurasi pamauksen toirnintaa
tuntien paraiten tältä ajalta seuran sisäisftikin elämää. Hän kuoli syksyIlä 1943.

Aaro Harjanne.
Inno,kas Pamauksen mi,es o,Ij myös as,es,sori Aaro Harj,anne, vaikka hänen toimintansa kuuluukiin s,euran myöhäisempään aikaan.

Hän oli syntynyt Kuopio,ssa v. 1B?4 ja antautui koulunkäynnin rop,etettuaan apteekkialalle. palveltua'an eri apteekeissa
m.m. pietarissa
hän v. 1907 valmistui proviisoriksi ja oli sitten apte,ekinhoitajana
perkjärven haara-apteekissa. opintoaikanaan hän oli opiskellut myös
saksassa, Marburgissa pari vu,otta kemiaa ja kasvioppia.

v. 1910 hän sai viipurin II

apteekin apteekkioikeudet ja nopeasti hän
sitten kotiutuikin viipuriin, jonka lüke-elämässä hän näytt,eli huomattavaa osaa. Hän oli viipurin Rohdoskauppa oy:n toirnitusjohtaja, savoKarjalan osakepankin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja useiden asunto_
yhtiöiden johtokurrnan jäsen, minkä ohessa hän kuului huornattavien
Iiikäyritysten johtoon muuallakin suomessa. Hänen tal,o,r.rd,ellisiltre harrastu,ksille altista mieltään osoittaa sekin, että häirr on Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustajia ja puheenjohtaja.
Jonkun verran
hän osallistui myös kunrnallirseen toirnintaan.
Pamauks'en varapuheenjohtajana hän

otti innokkaasti osa.a s,eürän toir
minta,an. Hän oli iloinen ja puhelias luontoeltaan, niin että suorastaan
pursui sukkeluuksi.a, varsinkin savol,aismallisia. Kun hän oli joutunut
monella tavalla olemaan mukana elämässä, oli hänen kokemus- ja tieto_
pürinsä varsin laaja. Näin oll,en oti hän yhtä tervetullut vieras klubi_
puolella kuin sielläkin, mirssä tärkeimpiä asioita pohdittiin.
.{sesso,rin arvonimen hän sai

v.

1g32

ja kuoli v.

1940.
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Aleksanteri fsoksson.
Rakennusnr,estari

kaimpia jäseniä

ja

Isaksson oli Pamauksen tunnetuimpia ja innokyleensä koko Viipurin populäärisimpiä persoonalli-

A.

suuksia.
Häin o1i syntynyt Vüpurissa

v.

1866

ja eli koko ikänsä siellä, niin että

hän ennätti nähdä monet kaupungin kehityskausista. Hänen lapsuutensa
sattui aikaan, jolloin Viipurin su,omalais-ruotsalais-saksalais-venäläisen
sekakulttuurin jäljet olivat vielä kai,kkialla nähtävissä, rnutta ennen kuolernaans,a hän sai nähdä kehittyrleen ja edirstyneen suornalaisen Vüpurin,
jota hän its,ekin oli ollut mukana rakentamassa. Näin hänestä kehittyi
viipurilainen, jolle hänen kotikaupunki,nsa. oli erikoisen rakas.
Käytyään viipurin realikoulun hän suoritti v. 1886 Helsingin Teollisuuskoulun kurssin valmistu'en rakennusrnestariksi. Myöhemmin hän teki
useita ulkomaanmatkoja täydentäen täten alaansa kuuluvia tietoja ja taitoja. Jo v. 1BB7 hän tuli viipurin läänin rakennuskonttorin .rakennusm,estariksi ja v. 1905 Sr.lomen kaupuntkien yleis,en paloapuyhtiön asiamieheksi. Niün olJen hän tuli huo,rnattavalla tavalla vaikuttaneeksi Viipurin
kaupungin rakenlusoloihin ja toimi samalla rakenn.usrnestariliiton Viipurin osaston puhe,enjohtajana ja yleensä sen ]uottamusmiehenä. viipurin kunnalliselärnään rakennusmestari Lsaksson otti innokkaasti osaa. Jo
v. 1905 hän tuli valtuuston jäseneksi kuulu,en sitten vuosien kuluessa
lukemattomiin valtuuston asettamiin valio- ja joürtokuntrin, niin että
yhteen aikaan tuskin löysi sellaista valiokuntaa, jonka jäsenenä hän ei
olisi ollut.
Syynä hänen nauttirnaansa suosioo,n oli hänen käyftinnöllinen asiantunternuksensa j,a avomielinen, il,oinen ja rehti pensoonallisuutensa. Vümeksi
mainitut orninaisuudet tekivät hänet erittäin su,osituksi Pamauksenkin
piirissä, ,ei ajnoastaan klubipuolella, mistä hänen vähän karhea äänensä
ehtimiseen kuului, vaan rnyö,ski,n varsinais,essra työssä seuran hyväksi.
Hän toimi Pam,au,ksen sihteerinä v. 1899-1905 ja rahastonho,itajana v.
190?-1918, piti esite,lrniä seuran kokouksissa, kirjoitti seuran 30-vuotisen
historiikin ja oIi yl,eensä aina murkana siellä, missä miestä tarvittiin' Kiinteästi liittyy hänen muistonsa näin ollen Pamauksen hist'oriaan.
Rakennusmestari Isaksson kuoli

v.

L924.

Artturi Helenius
on
Itä-su,omen tunnetuimpia teollisuusrniehiä
synt;rnyt tääIIä 30. 1. 1878. Liikemiehen vaisto
alkuperäinen
o,n üränellä verenperintöä, sillä isäkin oli viipurilainen kauppias. Niinpä

Artturi Helenius

viipurilainen,
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hän, hankittuaan keskikoulun (Viipurin klassillis,essa lyseossa) pohjasivistyksen, sürtyikin jatkamaan opintojaan kaupallisell,e linjaltre zuorittaen Vüpurin Kauppaopjston kurssin. Myöhemmät opintornatkat ulkomaille ovat tietenkin vie]ä laajenta,neet ja syventäneet tätä lükerniessivistystä, jonka hedelmät ovat tulleet näkyvün teollisuuden
tähinnä
- nuoriena
puutavara- ja huopateollisuuden
palveluks,essa. Iluomattavan
1903
hän aloitti jo itsenäisen
teollisuusmiehen uran, ja v. 1907
-hänv.perusti
-Särkisa,lmen sahan
Parikkalaan. Hänen muista teo,llisuusyrityksistään mainittakoon Kukkapään saha Sulkavalla, Parikkal,an Huopajalkinetehdas, Kirvun Huopatehdas Oy. ja KarjaQn Huopatehdas Oy.,
minkä tisäksi hän on osallistunut useitt'en muittenrkin teoihzuusyritysten
perustamiseen

ja johtoon.

Tehtailija ltreleniuksen harrastusta on riittänyt varsinaisen amm,atJialan
uikopuotrellekin. Nünpä kunnallinen ja kaikenlainen yleishyödyJ.linen
yhdistysüoimnita on saanut hänestä toim,eliaan työntekijän nülä paikka=
kunnilla, joissa hän on azunut. Edelleen suojeluskuntatyö (esikunnan
jäsenyys Savonlinnan sk:ss,a 1918-20) ja kaikkinainen urheilutoiminta ja
taide on hänestä löytäinyt suos,ioll,is,en harra,stajan ja tukijan. Hänen yhteiskunnallista valistunutta mieltään todistavat myös ne -monet lahjoituks,et, joita hän ja hänen edustam,ansa tehdaslaitokset on tehnyt isänmaallisiin, sivistyksellisiin ja taloud,ellisiin tarkoituksiin. Tästä tunnustuksena hän onkin saanut kauppaneuvoksen arvon.
Pamaus'seura on saanut käyttää kauppane,uvos Heleniusta huomattavana työvoimanaan. Nünpä hän on kuulunut pitkän aikaa seuran johtol
kuntaan ja toirninut sen varapuheenjohtajana w. 1940-43. Myöskin taIoudellista tukea on seura häneltä s,aanut l,ahjoituksen muod,ossa, mistä
on muistona hänen nimeänsä kantava lahjoitusrahasto. Näistä ansi,oistaan hänet kutsuttän seuran kunniajäseneksi v. 1943.
Kauppaneuvos ltretrenius asuu Par:ikkalassa, jo,ssa edeltreen hoitaa sahatraitostaan.

Maita toimih enkilöitä.

jo

viittasimrne tohtori Lylyn m,er,kitykseen seuran toiminnan
alkuaikoina, rnutta ktrn hänen vars,inainen työsarkansa on muilta elämän
aloilta löydettävissä, tyydymme vain näin lyhy,een mainintaan. Tuomari
K. A. Castren kuului seuran perustajiin ja vaikutti arvovaltaisena henkilönä paljon sen hyväksi alkuaikoina, mutta muutti sitten ve'rrattain pian
pois paikkakunnalta. Kun hän v. L927 kuoli, seura läheti: kolme jäsenistään lashema,an seppeleen hänen haudalleen.

Edellä

7t

Myöhäis,ernnristä toimihenkilöistä on vielä mainittava opettaja Fab.
Sihvonen, joka aikoinaan pirteänä ja monitoimisena henkildrrä ja innokkaana kunnallisrniehenä oli rnukana Pamauksenkin hatrastuksissa.
Luettel,oa täydentääiks,emme on vielä muistettava, että lükemies Karl G.
Lindberg on ollut s,euran innokas jäsen ja harras ys,tävä. Kauppaneuvos
merkitys käy taas
Tannis,en
ssrnsin kuin kauppaneuvos Linnamon
Tuomari
ilmi siitä,-että rnolernmat, o,n valittu seuran kunn:iajäseniksi.
Pentikdis,en harrastusta s,euran asioihin todistavat taas hänen Iaatirnansa
asialliset pöytäkirjat ja vuosikertomukset, jotka antavat selvän- kuvan
Pamauksen toiminnasta 1930-1uvul1a.

Johtokuntien muista jäsenistä kuin puheenjohtajista, varapuheenjohtaji,sta, rahastonhoitajista ja sihteereistä on pöytäkirjojen puuttumisen ja
vaillinaisuuden vuoksi rnalhdotorrta s,aada setrvää. Mainitsiemm,e vain, että
vijrneis,en kyrnmenen vu,oden aikana ovat johtokurrtaan kuuluneet pankinjohtaja Eino J. Itrevonpää, johtaja Hleikki Sinkkonern, kauppaneuvos
tunnettuja' ja
Artturi Heleni;usr ja johtaja Vi,lho Karjalainen
- ka:ikki
hartaita pamaukselaisia.

Jäsenmäiirä.

Mitä jäsenmäärään eri aikoina tutree, on siitä vaikea saada aivan tarkkoja tietoja. Vuoden 1939 vuosikertomuks,essa mainitaan, että silloinen
jäsenmäärä
li,ene,e ollut suurjn seuran eIärnän aikana, mutta
343
4O-vu,otiskertomuksen mukaan olisi jäsenten luku vaihdellut 50 ja 450
väIiilä.
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Käuppaneuvos

F.

Sergej eff .

Väpurilaisia suurlükemiehiä, Iahj oitt aj a.

Kauppaneuvos f . Hallenberg.

Ensimmäisiä vüpurilai sia suurlükemiehiä.

I

Kauppaneuvo.. P.

-f.

Tohtori O. J. Brummer.

Pesonen-

Ensimmäisiä vüpuril aisia suurlükemiehi ä

" Karj

alan" päätoimittaj a, kunniaj

äsen.

KER HOTOIMINTAA.

Klubielämä on varsin ol'eellinen puo,l,i Pamauks,en tapai.sten s,eurojen
toiminnassa, sillä huomattava osa niiden jäsenistä liittyy seuraan hankkiakseen itselleen huvia ja viihtyisyvttä. Pamauskaan ei tässä su,hteessa
tietystikäär tee poiJ<keusta.
Kerhoe.l.ämän kuvaaminen on kuitenkin verrattain vaikea ja arkaluontoinen tehtävä. Sütä ei o,Ie olemassa mitään "virallisia" tietoja, siIIä
pöytäkirjat vaikenevat tällaisitsta asiois,ta. Ainoastaan ne toimenpii.te,et.
joihin s,euran johto on ryhtynyt sellaisia jäseniä vastaan, jotka ovat
käyttäneet klubioikeuks:iaan väärin ja esiintyneet sopimattomasti, antavat pieniä välähdyksiä klubirelämästä, m,utta ainoastaan sen harvi,naisina
poi,kkeuksina esiintyvistä varjopuolista. Niinpä P,amauksenkin pöytäkirjoissa ,aina silloin tällöin tapaa pykäIiä, jo,:rssa mainitaan, että se ja se
jäs,en on saanut varoituksen sopimattomasta esiint;rmis,estä tai tullut
suorastaan ,erotetuksi sieurasta, jos hänen rikkomuks,ensa on ollut laadultaan vakavampi tai u,seammin toistuva. Us,ei{n näyttää kuitenkin käyneen
niinki,n, että asianomainen syntinen on rnyöhernmin esittänyt johtokunnalle anteeksipyy,ntönsä ja otettu uudes,taan armoihin ja s,euran jäs,eneksi. Väliin on pöytäkirjoissa myöskin mainintoja rettelöistä seuran
ravirrtolanpitäjäin kanssa, vaikka viimeksimainitut yleens,ä ovat hyvin
ja ,seuran tyydytykseksi täyttäneet tehtävänsä ja velvollisüutenrsa. Jo
pöytäkirjoista saa muut,enkin sen käsürtyks,en, että johtokunnat ovat tarmokkaasti valvoneet kerhoeläm.ää, niin ettei siihen rnitään eriko,i,sia epäkohtia ol,e päässyt syntymään. Tietysti on ollut aikoja, jolloin järjestys
on oliut huo,nornpi, mutta ne ovat olleet aijrnoastaan väliaikaisia ilmiöitä.

Tämä riittäköön maininnaksi klubielämän tästä puolesta. Alusta alkaen
s,eura koettanut järjestää jäsenilleen huvitilaisuuksia rnuodossa tai
tois'ess,a, jota varten aina siltroin tällöin on valittu ,erikoisra huvitoimikuntia, väIiin jotakin erikoistehtävää varten, väliin koko tornintavuodeksi, ja ovat nämä toim,ikunnat täyttäneet tehtävänsä milloiin paremmin
milloin huonomrnin. Mitä taas seuran jokapäiväis,een klubieiämään tule,e,
ovat skruuvin pelaaminen ja biljardi oll'eet enimmän käytännössä oll,eita
ajanvietteitä. Pantiünpa vijm,e vuosina toimeen oikein kitpailuja näiden
peli,en harra:staji'en keskuudes,s,a, koskapa v:n 1935 vuosikertomus tietää
meille kerto,a s'euraavaa: "Kerhotoimintaa ovat vilkastuttaneet viim,e
vuonnaki,n pidetty skruuvikilpailu ja vuoden lopulla alulle pantu bil-

on
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jard:ikilpailu, joka on saanut odotta,mattomErn suuren osanottajam,äärän.
Johtuneeko se seuran marraskuun kokouksessa valitun ohjelma- ja huvitojmikunnan küteitavasU tarmosta tai siitä, että jäsenillämme vanhoina
viipurilaisina on pallo'i'lu synnynnäisesti vererssään, niin joka tapauü<sessa
se voitaneen mrerkitä kerhotoiminnan ilahduttavaksi ilmiö,ksi. Votimme
odottaa vireältä ohjelma- ja huvitolirnikunnaltamnr,e yhä uwia virkistäviä alotteits."
Rahastonhoitaja sai vüme aikoina rnyöskin klubimestarin eli kerhoisännän
nimen, mikä seikka osaltaan o,soittaa, että järjerstettyyn kerhotoirnintaan ruvettün kiinnittämään yhä suurernpaa huorni,ota.
Kerhotoiminnan aattee,lJista puolta on edustanut seuran lukusali, johon
vuasien kuluessa on ruvettu tila,amaan yhä enemmän sekä kotimaisia
että ulkorlaisia a:ikakauslehtiä, kuva- ja pilatrehtiä ja myöskin jokapiüväisiä sanonaalehtiid. TäIlöin on kiinnit,etty huomiota varsinkin talouselämrää käsittävün julkaisuihin, vaikka ei kevyempää ajanvietettä tässäkään zuhteessa ole unohdettu.
Klubielälmän yhteydesr.sä on syntynyt suuri joukko kaskuja, jotka
vuo,sikausia kiertävät miehestä rni,eheen ja lärttyvät tavallis,esti seuran
huomatui,rnpien ja pidetyirnpien jäs,enten __ sellaisten kuten esim. Lallukan ja Isa,kssonin
nimeen. Nämä jutut kuitenkin aikojen kuluessa
- että
muuttuvat setrlaisitksi,
on vaikea tietää, mikä nüss,ä on totta, mi,kä
mielikuvituksen lisäämää kaunistusta ja parannusta. Tavailisesti ne ovat
laadultaan varsin viattomia, mutta sütä huolirnatta saattavat asianom'aiset, jos viölä ovat elossa, tai sitten heriidän su,kulaisensa niistä loukkaantua. Vaikka ne kerrottaisiinkin nirnettöminä, seuran jäsienet kyllä osaavat arvata, kenestä on kysymys. Ja kun lis,äksi tärnän kirjoittaja ei itse
sen tarkemrnin tunne Pamauksen klubielä,rnää, ,ei ole syytä näirhin kaskuihin erikoista huomiota kürrnittää. Mutta toiselta puolen on myönnettävä, että kysymyksessä oleva kevyenlaatuinen kuvailu on omiansa suuresti elävöittämään'"virallistakin" historiaa, jonka vuoks,i sitä ei saata
kokonaan syrjäyttää.
Senvu,oksi seuran johto,kunta vetosi jäsenün ja kehoitüir heitä lähettämään all,ekirjoittaneelle kerho,eläm,ää kuvaavia pikkujuttuja, kaskuja ja
pakinoita. Tätä kehoitusta ei kuit,enkaan yleensä noudatettu, jonkavuoksi tänaän kuvauksen laatija per'soonallisesti kääintyi sellaisten jäsenten puoleen, joilta voi odottaa apua tässä suhteessa. T\rlos oli tällä kertaa paremrpi ja olisi saalis ollut ehkä vieläkin runsaampi, joll,ei sota olisi
kämnittänyt ihmisten huo,m,iota tärkeämpiin asioihin. Ne kertornukset,
joita kaikesta huolimatta sain, olen käyttänyt joko eril,lisinä lätteinä tai
sitten rnuun tekstin yhteydessä.
Mitä erikoisesti kauppaneuvo,s Lallukkaan seuran sisdrisen elärnän
edustajana tulee, oJen sünä suhteessa voiinut käyttää hyväkseni maisteri
Erkki Kivijärven muistelmatsosta "Kaupp,aneuvos", jossa hän koskette75

lee myös Lallukan esiintymistä Pamaukses,sa. Lainaan Krvijärven kuvauksesta seuraavat kohdat: "Monet kerrat Lallukka istui s,aman liikkeenharjoittajain seuran "lupilla", jonka arvossap,idetty puhe,enjohtaja
hän oli, "pikkutunt.ejakin" myöhemmäIle uskottujen ystävien parissa,
eikä sillodrn pidetty lukua punasuisten Meukow-puolikkaiden lukum,ääpiti olla traadu-ltaan "Grande Champagne 1842", ja
rästä
- konjakin
vuos,iluku
antoi Juholle aihe'err huomautul<seen, että "airtre" oli siksi
hyvää, kun se oli häntäkin kymrnentä vuotta kypsempää
niinkuin ei
lennoksiiiitäkään, montako lasia -qäre,tti"in sirpaleiksi. Sillä kun oikein
ja
kaiksri innostuttiin.
se tapahtui hyvin u,sein tällaisiss,a istunnoissa, oli
Jrthon uskollisen seurakumppanin, Kannaksen rajaseudulla syntyneen
varatuornarin ja asianajajan tapana venäläisirttäin viskata tyhj,entämänsä
lasi "kapinetin" kaakeliuunia vastaan ja vaatia toisiakin joutuun maljaan osallistuneita tekemään samoin. Juho viihtyi hyvin tämän häntä
puoltatoiis,takymm,entä vuotta nuoremman varatuomarin seurassa, koska
tiesi hänetkin "omatekoiseksi" mieheksi, tuomarin isä oli ollut ajuri,
mutta sentään ymrnärtänyt panna poikansa oppikouluun, jonka tämä
sitten itseääin samalla e ättä'en oli käynyt ja vielä yli,opistoss,akirr leipätyötä terhden lukunsa suo,rittanut. Nyt hän oli hyvätuloinen mies ja sitä
paitsi varakkaissa nairnisissa ja hoiti Juhonkirn liikkeen lakiasioita. Oli
heillä yhd;rssiteenä vielä Uudenkirkon kansanopisto, jonka tukijoihin
tuomarikin rajaseudun poikana kuului. Myöskin innostus taiteeseen oli
yhteistä, sillä a,sianajaja nautti suuresti maalaustaiteesta, losta luuli ymmärtävänsä, ja teatterista, jota ymmärs,ikin. Mutta kun ruv,ettiin laulamaan, mikä tapahtui aina, kun tunnelma herkisty,i, niin sill,oin Juho,
joka tahtoi johtaa laulua
se oli muuten miltei poi,kkeuksetta sama
suomalainen kansanlaulu - seisoaltaan ja molemm:in käsin, kuten oli

- määräsi: "Nyt tuomari pitäköön suunsa
nähnyt Klemetinkin tekevän,
kifnni, sillä hän ei osaa laula,a!" Mutta autto,ko kielto, kun tuo,mari oh
yhtä täydellisesti tunneknan vallassa kuin tois,etkin. Harvoin hänen
yhtyrnistään ku,oroon, vaikka s,er kipeästi leikkasikin sopusointuisuutta,
sentään huomattiin, kun hän aina ovelasti säästi sen siksi kunnes huo,masi ensirrrnäisten kyynelkarpaloiden vi,erähtävän Juhon poskipäille.
Toinen kantavi,eras Juhon pöydässä tällaisi,ssa illanistujaisissa oii
"Iisakki", viipurilainen kirvesmiehen poika, joka käytyään neliluokkaisen
realikoulun oli aluksi ha::joitellut is,änsä ammattia, sitten suorittanut teol-'
lis.uuskouiun kurssin ja viirci,oin h,ankkinut itselleen var,allisuutta ja
yhteiskunnallis,en äs€rnän rakennusmestarura. Hän oli piirtänyt toista
sataa taloa Viipuriin ja nidd,en lisäksi vielä maatalojakir,. Rakennusmestari oli avosilmäinen mies, harras.ti teatteria, kun itsekin oli s,euranäyttämöillä aikoinaan esüntynyt, ja katselü asioita kotoista horisonttia
laajemmista näkökulm;ista, kun oli yrn,rnärtänyt laajalti maailmaa matkustaa. Suorasukaisena puheiltaan ja liikkuvaälyisenä käytännön mie76

henä hän oli saavuttanut Juhon luottamuksen sünä määrin, että kauppias naoni"ssa asioissa neuvotteli rakennusrnestarin kanssa
paitsi tietysti kaupallisissa, sillä "ne minä hoidan itse, äIäkä sinä yritäkään
niihin
puuttua, koska minä ne asiat tiedän paljon paremmin',.
Monesti oli "kapinetin" pyöreän sohvapöydän ritarien joukossa myöskin vilkas je eläväsilrnäinen lukkarikoulun ja moni,en kuorojen puna-

ja tuuheaviiksinen, taiteilijasolmioinen johtaja, jonka nirigikään
teatterin johtokunnan jäsenyys lütti tukkukauppiaan pöytään.
poskinen

Toisinaan nämä istunnot kävivät nirinkin perusteellisiksi, että kerhon
mvintoloitsija iähetti edeskäypänsä sakarin, joka oli seurueen erityisessä suosiossa hiljaisen ja häveliään olernuksens,a ansiosta, kautta rantain'ehdottetremaan vähän huomaarnattornampia otteirta. Sillä saattoihan
tapahtua sellaistakin, että herrat saivat päähänsä ruveta keilanryöntiin
käyttämäIlä sel<ä keiloina että palloina tyhj,entämiääin r,-ünipulloja, ja
sütähän syntyi sellainen j5rry, että se kuuluii pitkäIti Revonhännän rannalle. sakari ,ky1lä ti,esi, että jos sillä tuulella kerran oItün, nün ei siinä
hänen enempää kuin isäinnänkrään sana mitään auttanut, rnutta yrittrihäin
käskyläinen kuitenkin ovelta sen verran sievästi ja hymysuin virkahtaa,
että saattoi isännälleen vakuuttaa koettaneensa varaa öljyä aalloirtre,
mutta saaneensa seJlaisen vastauksen, e"btä "mitä sinä, pojka, tässä korrlentamaan yrität, kun miirrä puheenjohtajana hyvin tied,.än, miten asiat
talossa on hoidettava!"

se mitä edellä olem,rne sanoneet, rüttäköxin klubielämän kuvaukseksi,
sillä tuonnempana olevissa lütteissä tätä puolta asiasta käsitellään vielä.
Persoonalliset muistot ja mukana eletyt hetket ovatkin parernpia todistajia tällaisissa asioissa kuin "viralliset" kuvaukset.

S

eu,ran r auintoloitsijat.

Bergrothin talossa: rouva Minna Lindström.
suornen Pankin paikalla: ensin

rlbin

J. Kärkkäinen ja hänen jä,Ikeensä

Nüranen.

Salakkalahden kadulla: ensin Nürane,n, si,tten Aksel Sorsa
jäIkeensä Oskar Karhunen.

ja hänen

Fredrikin kadulla ja omassa talossa: Korhonen, Juho Sippo, S. porkka,
Anttl rarvainen ja hänen jälkeensä neiti Karhun,en sittemmin valtio.

neuvoksetar Molander.
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AISEN.4 rIEIS/NG/SSI.

Moskovan palrkorauha v. 1940 näytti kohdistaneen tuhoavan iskunsa
Pamaus-seuraankiin. Yhdessä kotikaupunkinsa ja koko Karjalan kanssa
se joutui jakamaan maanpako,Iaisuuden ja §irtolaisuuden raskaat vaiheet. Mutta ü<arjalainen joustavuus ja usko pa,rermpiin ailroihin e1,ähytti
ja piti pystyssä seuran jäseniä. Heti rauhan jäIkeen oJ.tiin karjalaisissa
püreissä selvillä siitä, ettei kirvestä saanut heittää kaivoon, vaan että
Pamaus yhdessä muiden itä-suomalaist,en seurojen, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa oli pidettävä ,elos,sa. Tätä päätöstä helpotti sekin, että seura
oli pelastranut rahavaransa, arkistonsa ja taulunsa, vaikka talo ja §ihen
kuuluva irtaimisto olikin mennyt.
Nünpä seur,a hetil rauhan tultua vuokrasi itselleen huoneen "Karjalan
ke.rhosta", rninkä nimrellisen klubin Helsingissä o,levat karjalaiset olivat
perustaneet. Huone kalustettiin ja vanürat, tutut muotokuvat ripustettün
seinille, niin että tuntuir siltä kuin palanen Viipuria olisi saatu pelastetuksi. Myöhernmin vuokrattiin huone ravintola Espiläistä, jonka viipurilainen ravur*toloitsija Toropainen oli viipurilaisten tyyssijaksi pe,rustanut.
Toimintaa jatkettiin näissä uus ssa oloissa aivan sam,aan tapa,an kuin
ennenkin. Kerho-iltojä pidettiin, joihin hankittiin esitelmiä nünkuin
,ennenkin. Jäsenten väLinen seurustelu oli vilkasta, sillä heidät lütti toi-

siinsa yhteinen onnettomuus ja yhteinen taistelu karjalai"sten oikeutettujen vaatirnusten puolesta, rnikä taistelu muun Suomen kylmäkiskoisuuden vuoksi sai usein va,rsin raskaan luont,een. Mutta täimä kaikki kuuluu
maamn'le yleiseen historiaan, nirin että tässä riittää viittaus sühen, miten
pam,aukselaiset ottivat voim:iensa rnukaan osaa sähen, toimintaan, joka
Moskovan rauhan jälkeen jännitti kaikkien karjalaisten vormia. KorvausJaki, p;füa-azutuslaki ja mahdollisuus päästä takaisin Viipurrin olivat jokahetkisiä puh,eenaiheita Parnauksenkin pürissä.

Mtilloin o1tän optimisteja, milloin pessimistejä. Odotettirin, että uusi
päivä voisi vj,elä kaiken muuttaa, tai epältiin, ,että vielä suurempia
onnettomuuksia oli tulossa. Optimistit olivat täIlä kertaa oikeassa. Tätä
kirjoitettaessa Pamaus valmistautuu sli:rtymään takaisin vanhaan rakkaaseen Vüpurün. Sitäkin odottaa siellä ankara jälleenrakennustyö,
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mutta varm,asti on se muun Karjalan mukana närnä vaikeudet voittava.
S,e on tekevä voitavansa, että uusi, entistä elinvoima:isempi Viipuri kohoaisi entisern rauni,oil]e.
S,euran tähänastinen Lristoria siis päättyy suuri,a tehtäviä ja suuria
lupauksia sjsältävään hetkeen. Tulevaisuus on m,eiltä kätketty ja ihrnisten kyky nähdä sitä peittävän verhon läpi on heikko, mutta sittenkin
uskallamm,e ol,Ia vakuutettuja siitä, että tämäkin seura kotikaupunkinsa
nousun rinnaila ja yhteydessrä kulkee kaunista tul,evaisuutta kohti.
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IVIUlSTELTVIIA.

Hajanaisia henkil.ö-

ja tapahtumukuula

Pamnus-seuran toimtiajalta

uu. 7904-30.
Näin vuosien takaa tapahtuvan, ,edes ]ähimainkaan täydellis,en ja yhtendisen kuvauksen laatiminen seur€ur. monisataisesta jäsenistöstä ja sen
edesotta,muksista seurarr e]ärnässä muodostuu pakostakin vajanaiseksi,
kun se on vielä muistin varasta tehtävä. siksi tyydytüiköönkin tässä
mainitsernaan ajnoastaan eniten rnieleen painuneitten ja seuran elämääin
eniten vaikuttaneitten henkilötten rnuistikuvat.
Ensimrnäisenä tulkoon mainituksi rakerurusm,estari, Atrekssnder Isaksson
sütäkin syystä, etträ altrekirjoittanutkin hänen kehodtuiksestaan seuraan
Iättyi. Hän toLimi niihin aikoih;in muistaakseni seuran rahastonhoitajana
ja kuuJui ainakin vuoteen 1918 asti yhtäjaksoisesti seuran johtokuntaan.
rIränen vilkas karjaJ,ainen luonteensa, ja sanavalmiutensa herättivät aina
hirpeyttä seurassa ja monet hänen rausumans,a san'asutkaukset ja kompasanat elivät vuosia hänen kuo,lemansa jälkeenkin seuran jäsentem huu-

Iilla. Hän kuului ]äheisesti La,Ilukan valittuun pürün ja leäin se sa,attoi
Lallukan seuralr huoneustolta kotijmkin, silloin kun hän vümeisen kerran
sieltä lähti. Iisakin
kuten häntä ytreisesti seuran pürissä nimitettün
kysy,essä ulko-ove]la,- selviytyykö hän sütä ylös, kun portaikko oli pirneä,
o,Ii Lallukka sanonut: "Ei m,eitä mörkö syö." Ne olivat vüm,ejset Irallu,kan lau"sumat sanat tälle monivuotiselle ystäviill,eem, jonka kanssa he
olivat yhdessä kamppailleet ei ainoastaarn seuran vaan myöskin monen
rnonirsa kunnallisissa ja rnuissa yleisissä asiois.sa ja harrastuksissa.
lisakki olikin yleensä hyvin pidetty seuran jäsenenä, mitä todistaa sekin,
että seuran jäsenet järjestivät hänen kururial<seen jutrlan hlinern toukokuussa v. 1917 täyttäessään 50 vuotta. Turmelma jul.lassa oli korkea,
jota erityisesti korosti maisteri Rob. A. Seppäsen tilaisuuteem, kirjoiirttama
kunniavieraalJe ornist'ettu juhtaruno. valitettavasti on tämä runo hävinnyt, mutta jos sellainen jollakin seuran jäsenellä löytyisi, olisi se ainakin
j äl j

errnettynä seuran aikakirj oihinr saatava.

Ennen kunnallisen vaalilain uudistusta, jolloin varakl<aampi ja enernmän veroja maksava kansa,Iainen saattoi kukkaronsa voimalla äänestää
24:kirn pieneläjää kumoon, siilloin tarvittün Pamauksenkin va,alipuuhissa
miehiä, jotka antoivat vaalitoiminnalle tuulta purjeisiin. Ensimmäisrenä
nütten jo'ukossa oli talonomistaja AJfned Nikurainen. Hän olii vanha seuran jäsen ja helposti innostuva mies, joka ei säästellyt vaivojaan, kun oli
vaalikoneisto saatava käyntün. Toirnien monet vuodet Kaupunkien Ylei80

sen Palovakuutusyhtiön arviomi,ehenä hän tunsi järjestään kaikki talonomistajat kaupungissa ja nautti heidäin luottamustaan. Siksi hän ottikin
ornalle ,o,salleen kaikki pientalojen omistajat ajamaua heidät vaaliin tai
keräämällä valtakirjat epävarmoilta. Myöskir venäläistenr talonomistajiren ja kauppiaitten kanssa hän oli hyvissä vätreissä kaiketi
täydellisen
venäjänki,e1en taitonsa vuoksi. Myöskin heiltä hän keräsi valtakirjat.
venäIäisissä kauppiaissa oli eräs, joka useasti antoi valtakirjansa p,amar.lkselle, mutta pysyäkseen ruotsalaistenkin ostajiensa suosiossa
antoi
heillekin. Nünpä sattuikin kerran, ,että kun Evert Korhcnen oli varustautunut ensimmäsenä jonoon vaalihuoneen ove]Ie ja süs
"rr"i--ai*rra
ää,nestääkseen tämän,epäJuotettavan valtrakirjalla, olikin
maisträatin
vahtim,estari Aberg, joka avasi vaalihu,oneen oven ja oli süs vaalihuonee-cs,a sisä]Iä ensimrnäisenä, siJIä jo äänestänyt. Tapauksesta
nousi kyllä
aika rähinä, muttra ,ei sen johdo,sta kumminkaar, ,yt aytty vaareja traittomiksi vaatimaan. Nikulainen oli muutenkin s,eurassa usein nähty nr,ies
ja kuuJui myöskin Lallukan rtiheisün ystävün. Myöskin seuran johtokunnassa hän muistaakseni joitakin vuosia o1i.

Krn niistä vainhem,man polven miehistä kerran nyt
ol,e unohdettava talonomistaja pe,kka Airaksistakaan.

on ollut puhe, ei
Hän oli alkujaan
ollut ammatiltaan suutari ja luultavasti hyväkin sel.lainen, koska oli
ky'ennyt hankkim,aan itselleen senverran varoja, että pääsi käsiksi kiin_
teimistökauppoihirn. NiilIä hän oli sitten kartuttanut onaaisuuttaan, että
oli jaksanut ostaa itselle'en kaupunkitalon, jonka tuottamilla vuokra_
tuloilla sitten mukavasti eleli. Kun hänestä siten oli tullut talonomistaja,
ei hän enää sietänyt koko suutari nimitystäkään, vaan lou,kkaantui syvästi, jos joku rohkeni häntä edes suutarimestariksikaa{n s€u1oa. Hän oli
ahkera seuran kokouksissa kävijä ja sangen innokas puh,eenvuoron käyttäjä' Teki my-'ftin usein ehdotuksia seuran henkisen elänaän vilkastuttamiseksi, vaikkei kaikkia hänen ehdotuksiaan aina otettu täysin vaka_
valta kannalta. Airaksinen oli yleensä hiljainen ja säännöJlinen elärnäntavoiltaan, mutta josk,us hänkin i,nnostui ja silloin häneltä meni parikin

vuorokautta riemuite,ssa hyviien toveri,en parissa. Eräs tämrnöinen hummaus teki ker:ran tyhjäksi hänen aikomansa ulko,maanmatkankin. Hänellä oli matkaansa varten ollut jo hankittu,na passit ja iaivaliput y.rn.
tarpeet, mutta kun hän syntisenä parin päivän klubilla oleskelun jäIkeen
saapui kotiin, otti hänen ,esivaltansa häneltä takavarikkoon sekä puvut
että jalkineet, pani Pekkansa sänkyyn ja sanoi, että tuommoirrerr'mi,es
vielä tästä ulkomaille, k-,r, omassa kaupungissakin eksyy, niin ettei
päiväkausiin kotiinsa löydä, ja siihen oli pekan alistuttava.
Samaan aikakauteen kuuluvat vielä hyvin ahkerasti sieurassa käirneet
m.m. prokuristi vilho Aalto, tukkukauppias Heikki riainen, tupakka_
tehtaanmestari vilho porkka, tukkukauppiaat Matti vilska ja Antti

t8r

Auvinen, tehtailija Aug. Saaristo, insinööri K. Suonivaara, kauppias
Matti Orava y.m.rn. Itre istuivat usein iltaansa klubilla pitäen mukavaa
tupakkaturinaa ja katseltren biljardipallojen pyörinää ja joskus itsekin
p,elün osaa ottaen. Sitten oli miehijä, joill,e taas neljä:r liuninkaan kirjat
olivat parhaimmat ajanvietevälineet. Innokkairnmat heistä olivat liikemiehet Eevert Korhonen ja Leonard Lov6n. He olivat sii,nä hornmassa
niin innokkaita, että saapuivat sangen usein klubille jo aikaisin aamupäivällä ja kun ei heill,ä ollut muita tovereita, sa:attoivat he tuntikausia
kahteen mi.eheen istua vihr,eäl pöydän äär,essä tutrkien kummalle ornnetar
olisi suosiollisempi. Kuuluihan saman alan harrastelijoihin tietysti joukko
muitakin seurarl jäseniä, nr.utta kuten sanottu, yllä mainitut olivat innokkaimmat. Seuran runoilija, jo ,edeIIä mainrittu maisteri Seppänen, olikin
erääseen seuran jäsenille järjestettyyn illanviettotilaisuuteen rümiteI1yt
henkilökuvauksia seuran keskei§mmistä tr,enkilöistä ja Lov6n'ista siinä
sanottiin:

"Loveeni se hauska poika
vanha veteraani.
Siihen poikaan 'eivät pysty
viina eikä traani.

Biljardit ja kortit

monet muutrkin sortit
selvät ovat hällä
päivällä ja yöllä."
Vahinko, että tärnäkin runotekele on hävinnyt, siIIä sünä oli sangen sattuvasti kuvattu monia seuran jäseni'ä.
Seuran klubielärnä oli vilkkaimmillaan Lallukarr puhe'enjohtajakautena
ja jatkui vielä joitakin vuosia sen jälkeenkin, mutta kr;n venäIänen sotaväki otti sotilasmajoitukseen seuran huone,uston Salakkalahdenkadulla ja
seura jo,utui §tten muutamia vuosia viettärnään pienissä epärnuikaviss,a
huoneustoissa lamautti se klubiel,ämää huomattavasti. Vasta sern jäIkeen, kun s,euran o,stama talo oli perinpohjlr korjattu ja sühen päästün
lopullisesti as,ettumaan, alkoi se uudelleen elpyä, mutta henki ei ollut
enää samaa. S,euran jäsenmäärä alkoi tosin sangen huomattavasti kasvaa,
mutta kvalitatiivisesti se [ruononi, sillä seura tarvitsi rahaa ja jäsemten
valinnassa ei oltu kovjn tarkkoja. Sotavuosina rikastuneet l,o.istehasta
elämää viettävät henkilöt alkoivat lyödä leimansa varsinkin ravintolaelämään yleens,ä ja nün Pamauksessakin. Lisäksi puuttui sellainen auktoriteetti johdosta, kuiin Lallukka oli ollut. Kaikki kunnia hänen jiilke,ensä
puheenjohtajina toimineille henkilöille, mutta ,he eivät ottaneet klubielämään osaa nün kokoavasti kuin häin. H,eidän o,sanottonsa supistui
miltei yksinomaan virallisten kokousten johtoon. Muulloin heitä sieltä
harvoin nähtün.
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K'un s,euran raha-asiat a,lkoivat parantua ja jäs,enten valinta,a taas tiukennettiin, alko,i henki parantua, eikä jäsenistön suhteen oilut juurir valittarflista, mutta' samalla laimeni taas klubielämäkin. Johtokunta koetti
kyllä saada sitä vilkasturnaan järjestämällä arvokkaita esitehnätilaisuuksia, klubi-iltoja y.m. ja saikin niihin tilaisuuksän jäseniä sangen lukuisasti mukaan, rnutta muulloin oli hyvin hiljasta. Liekö ajan henki ravintolatansseine,en ja keveämpine huvituksineen ollut sijhen vaikuttamass,a

vai mikä lie ollut.

Allekirjoittaneen jouduttua sitten muuttamaan paikkakunnalta eikä
vuosikausiin joutunut Viipurissa eikä niin ollen Pamaukserssakaan käymään, joten myöhempien ai,kojen kuvaus jääköön nuorempien tehtäväksi.
Ilahduttavaa oli kumminkirn to'deta, kun taas parina vuotena ennen sodan
alkamista matkoillan! Vi-ipuriss,a jouduin vanhas,sa Pamauksessakin käymään, että klubielämä taas,en näytti palautune,en vanhem,man ajan latusille.

Arui

MeLa.

Juho Lallukkq Pamo,us-seurarl jäsenenä.
Suomen tukkukaupan historiaa kirjoitettaes,s,a tul,ee Juho Lallukan nirni
varmäan mainittavaksi ensimmäisten joukoss,a sen työn ansiosta, minkä
hän yhdessä yhti,ökumppaniensa kanssa teki Vüpurin ja koko Karjalan
suurtukkukaupan luojana. Siksi orrkin tässä julkaisuss,a ilrp,eetonta siihen puoleen kajota, vaan rajoituttako,on tässä ainoastaan kuvailemaan
hänen työtääin seuran monivuotisena puh,eenjohtajana ja hänen henkilöllistä vaikutustaan seuran s,isäiseen elämään.

Inän oli kuulunut. srcur,Brl johtokuntaan jo aivan alkuajoista alkaen,
ollen jonkun vuoden s,euran sjrhteerinäkin, mutta puheenjohtajaksi hänet
valittiin vasta seuran marraskuun kokouksessa v. 1905. Sühenastisena
puheenjo,htajana seuran p,erustamisesta asti oli toi.minut kultaseppä W.
Porthan, mutta pieni joukko n.s. pääslkyspuolueeseen lukeutuvia jäseniä
oli päättänyt syöstä hänet puheenjohtajan tuolilta ja o)ivat sii,nä tarkoituksesqa kaikessa hiljaisuudessa,ennen sanottua kokousta värvänneet tilaisuut,een miehiä, jotka tulisivat heitä tässä vallankaappaui<s,essa avustamaan. Avustajat olivat yleensä kaikki m,iehiä, joita ei sttä ennan eikä
sen jälkeen seurassa nähty. He saivatkin pienen enemmistön ja uudeksi
puheenjohtajaksi tuli siten valituksi Lallukka, eikä tämä valinta suinkaan seuran toiminnalle vahingoksi o,Ilut.

Lallukka oli työn ja toimirnnan mies ja häneltä riitti aikaa liiketoimiensa ohella mitä moninaisimmille aloille. Hän harrasti kunnallispolitiikkaa kuuluen monet vuodet kaupunginvaltuustoon ja ollen viimei85
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sinä elinvuosinaan sen puheenjohtajaurakin, hfu oli jtisenenä erirlaisissa
valtion komiteoissa, valittän eduskuntaankin ja kuuJui ainakin Räisäiän
ja Kann'eljärven kansanopistojen kannatusyhdistysten johtokuntän, Maaseututeatterin ja Viipurin Musükin Ystävien johtokuntün ja ennen kaikkea Pamaus-seurerrr johtokuntaan, jonka puheenjohtajana hän ennätti
toiimia 8 vuotta eli vv. 1906-1913.

Lallukan puhee,njon-tajakautena otti Pamaus hyviur innokkaasti osaa
kurrnallisvaalitoimintaan- Kun puolueryhmät eivät päässeet yksimielisyyteen ehdokkaista, koetti Pamaus löytää sovittelutien, iaatimalla esim.
valtuuston jäsenten vaatreis.sa oman listansa, johon koetettün tasapuolisesti §joittaa henkilöitä, joüka o[vat kunnallis- ja talouselämään perehtyneitä, kats,omatta mihin puoluekarsinaan kukin kuului. Seurauksena
olikin, että Parnauksen }ista sai vaa"l,eissa usein sangen suuren kanaattajamäärifur, ja johtipa usein voittoon:kin. Vaalin tutroksia odo,tell,esr.sa oli mieliala seurassa usein hyvin jüirurittynyt, varsinkin jos a,avisteltün voiitom
m,ahdollisuutta, ja kun tiedot saapuivat, ja jos voitto oli saavutettu, nousi
riemu korkealle ja nün juhlittün usein myöhäjsille pikkutunneille asti.
oli seuran j'äsemet aina h5rvin lukuisasti koolla kohoten usein jopa 70 ä B0 henkeen. Johtokunta ja vaalitoimikunta olivat tietystir etukäteen h,ahmoitelleet listan, joka kokoukselle esitettün ja suurin osa ehdokkaista ilman muuta yksimiielisesti hyväksyttünkin, rnutta joukossa oli tietysti aina henkilöitä, jotka eivät
kaikhia seuran jäseni,ä syystä tai tojsesta miellyttäneet ja niitten karsimisesta sitten käytettän kovasti puh,eenvuo,roja. Lallukka puheenjohtajana istui pöyd,än äänessä rnerkiten puheenvuoron pyytäjien nimiä paperilIe ja nün alkoi sitten vilkas ja toisinaan kävaskin keskustelu ja mielipiteitten vaihto kunkin henkilön sopivaisuudesta tai sopimattomuud,es,ta
Pamauksen ehdokkaiksi. Lallukka kuunteli tarkkana aikansa puhetulvaa,
kunnes kopautti nuijallaan pöytään sanoeür: "Mi,e oon merkinnyt tänne
isselleinkin puheenvuororn", sanoi sitten omat ajatukserxa ja ehdottir,
ettei enempiä puheenvuo,roja enää myönnettäisi, mikä aina hyväksyttünkin. Kun sitten kaikki puhehaluisat o,Iivat saaneet sanansa sanotuksi
kohotti Lallukka äänensä ja. teki johtopäätelmäu:sä useimmiten seuraavasti: "Miust' tuntuu, että kokouksen enernrnistö on sitä ja sitä mi'eltä ja
että myö päätetää tää asja näin, mi'täh." Kopautti nuijansa pxiytä:in ja
sillä oli asia selvä. Ei sünä turhia äänestelty, ejkä serrtmoisiin seikJroihin
aikaa kulutettu. Tosinhan usgin kokouksen loputtua toisur ajattelevi,en
ryhmässä hiukan päätöksen johdosta kiukuteltün ja sanottün, että nyt
se ukJ<o, taas teki päätöksen omiur rnielensä rnukaan, mutta hänen arvovaltansa oli kumminkin siksi suuri, ettei mitään voimakkaampia mielenilmai§uja tehtyjen päätöksien johdosta julki tuotu.
Ehdoldkaitteur asettarnisihokouksissa
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Lallukan nauttima yleinen arvonanto, hänen kansanomainen aito karjal,ainen iuoo:nonlaatunsa ja hänen mitä erilaisimmat harrastuksensa vaii
kuttivat varmaan suuressa määrässä myöskin seunaelärnän vilkkauteen,
joka hänen puheenjohtajakautenaan o1i vilkkaimrnillaan. Hänen s'euraansa etsivät erur'en kaikkea hänen oman ikäkautensa miehet, mutta hän
viihtyi ja usein eh;ikin nuorempienkin seuraa. To,sin saattoi hän nuorempien seurarssa vähän usearnman lasin jälkeerr sanoa: "Al,kää työ aina
kotona sanoko olleenne miun seurassain. Siit se teijain ,eukkonne menee
me,ijän Marille ,sanomaa, ett' mie opeta teit juomaa, vaa 'enhän mie teit
opeta, ossaatteha työ itekkii, mitäh." Sen päiille otettiin lasi eikä siitä
sen enempää.
Tunnettuahan on, e,ttä hän oli suuri ta;iteen ystävä, sehän on iJmennyt
nän moninaisell,a tavalla, eikä tässä sütä puol,esta sen enempää. T\rlkoon
kumrnirrkin mainituksi, että hänen ehdotuksestaan rnyönnettiin Maajäsenille oikeus
seututea,tterin
miu teatterü, kuten h?in its,e sanoi
- liittyä seuran
käyttäiä seuran-klubihuoneustoa ja ravintolaa tarvits,ern,atta
jäsenitksi. Nämäthän osaltaan vilkastuttivat seuraelämää, siIIä senaikaiset suositut näyttelijät Paatero, Braxen, Tuulos, Osa y.m. olivat usein
seurassa nähtyjä vieraita. Innokas laulun ihailija hän oli myös ja nünä
johtajina ensin taiteilija Emirl Sivori
vuosina kun Pam,auksern, kvartetti
- Tilli toimi, saapui Lallulcka usein
ja hänen jätrkeensä kanttori Oskari
- rnielirlaulunsa oli "Voi diti
harjoitusiltoina kuuJemaan laulua. Hänen
parka ja raukka" ja sen hän halusi itse johtaa varsinkin silloin, kun hän
jo oli otta,nut jonkun "Meukowf'-tuutingin. Ymmärsi hän senkin, ettei
jaksa laulaa, ,ellei kasta kaulaa ja usein saapuikin laulajille zuuret röykkiöt pu,nssia sopivasti jäähdytettynä. Tosin l,ehtori Pekka Roiha, joka
oli kuoron barytonisolisti, joskus napisi, että tuo ukko juutas vaan itse
juo Meu,kowtia ja meille juottaa airro,astaan punssia, mutta ukko varm,aan
arveli, että punssi pitää kurkut }iukkaampana.
Hänen nauttimansa kurnnioitus ja arvonanto seuran jäsenten puolelta
olikin aivan sataprosenttisesti yksimi,elinen. En ainoankaan jäsenen kuulIut koskaan hänestä halventavaa sanaa sanovan ja kun seura 25111 1911
hänen muotokuvansa paljastamistirlaisuuden yhteyteen hänen kunniakseen järjesti juhlapä,ivälliset, oli seuran jäseniä osallistunut niihin niin
paljon kuin tilaa oli ja tunnelma tilaisuudessa oli miellyttävä, jota erityisesti korostivat, paitsi pidetyt puheet, maisterien Rob. A. Seppäsen ja
Erkki Kivijärven tilaisuuteen sepittämät Lallukkaan kohdistetut runot.

Kun hän sitten jo;uh.r,kuun alussa v. 1913 jätti tärnän maalLisen vaelluksensa oli kaipaus seurassakin suuri ja vilpitön.
Arui

Mela.
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Vaalihom,missu

Jo varhais,ella to,iminta-ajallaan Pamaus oli pyrkinyt

vaikuttarn-aan

kaupungin kunna,lliselärnään. Lähimpänä pyrki,rnyksenä oli kaupungin
suom,enkielisen azujaimiston vaikutuksen lisääminen kaupungirr hallinnossa. Suomalaiset olivat kuitenkin jakaantuneet eri harrastu,spüreihi4
eivätkä voineet sopia yhteisistä ehdokkaista. Näin saivat säännölIisesti
ruotsalaiset vaalivoiton. Tätä toivo;tonta vaalikahinaa jatkui aina 1900luvun,ensimmäisen vuosiikymmenern lopull,e. Silloin päätti Pam,aus-§eura
yrittää vaalitaistelua uudelta pohjalta. Oli koetettava saada aikaan suurry,rrnistys kaikkien rsuomenkielisten yhteisellä ehdokaslistalla. ruotsinmielisten ehdokkaita vastaan.
Pariks;i viikoksi ennen vaalipäivää järjestettiin Pamauksen huoneistoorn vakinaiLnen vaaliagitatiokanslia, joka o,li avoinna aainuvarhaisesta
iltamyöhään. Jouduin toirnirnaan tämän kanslian hoitajana ja siten
lähe]tä 'o'salli:stumaan suurryrmistykseen' I{'irje'5ferr vahtimestari J' suomalainen toimi kaiket päivät va.rkinaisena lähettj,nä, ja suuri joukko
ahkeria äänestäjäinhankkijoita käytti kaiken vapaa-aikansa vaaliagitatioon.

Järjeste,lmällisesti läpikäymäIlä kaupungin osoite- ja puhelinluettelot
koetettiin päästä suranaiseen ko,sketu,kseen jokaisen suornenrnieliseksi
tunnetun tai sellaiseksi otakzutun äänivaltaisren kansrsra. Jokaiselta koetettiin saada vafina lupaus vaalün saapumisesta. Siltä, joka ei voinut
varmasti lupautua tai jonka lupaukseen ei luultu voitavan varmasti luottaa, pyydettiin kajü<en varalta avoin valtakirja. Venä1äi§iltä ääni'oikeutetuilta pyydettiin valtakirjat ja useimmilta saatiinkin,, vaikka niiden arvo
olikin hyvin epävarma, koska kokemuksesta ti,edetti"irr, että vernäIäiset
usein ,saattoivat antaa valtakirjans,a kahdelle, lopa kolmellekin eri ehdokaslistan kannattajalle.

Vaalipäivärr aarnuna sürrettiin kanslia Seurahuoneelle mai,straatin
istuntohuoneen lähettyville. Hyvissä ajoin ennen vaalitoimituksen alkua
järjestettiin p,ortaisiirn ja käytäville oppaita ja epävirallisia järjestyksenvalvojia. Koetettiin pitää huolta sütä, että jokais,ella suomenrnielisellä
äänestäjällä oli mukanaan toisen äänio keutetun valtakirj'a. Agitatiokanslias,sa touhusi kyrnmenkunta henkilöä tulisella kiireellä täyttämässä
nimikirjoiituksella ja todistuksilla varustettuja valtakirjalornakkeitta paikalle tutrleiden äänestäjien nimün. Jo pitkän aikaa 'ennen vaalitoimituksen alkamista oli raati,truoneen sali t,äpötäynnä äänestäjiä. J:irjesty,smiehet olivat ,asettaneet istujmet sopiviin jonotusriveihin ja sei§oma'an
jääneet äänestäjät morleen kertaan kiemurtel,evaan jonoon, jo,nka häntä:
päähän kaikki uudet tulokkaat johdettiin. Aänestystä jatkui näin myöhäiseen iltaan asti.
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istuttiin iltaa ja jännättiin vaalin tulosta aina
pikkutunneille. Suornalaistem äänestäjiien lukumäärä oli kyIlä monin
verroin ruotsalaisia suurempi, mutta ruotsalaisilla o1i puolellaan usieimmat rroniäänis,et, kun sen sijaan suurin osa suonxalaisia sai ään'estää vain
parilla äänellä. Jännitys oli täten tietenkin erinomaisern korkealla, mutta
"herm,okulutus" tuli kuitenkin palkituksi, silIä myöhemmin julkaistu
äänestyks,en tu,Ios osoitti suornalaisten ehdokaslistan s,aaneen huomatta,gnsimrnäistä kertaa Viipurin kaupungin kunvan ääntenernernmistön
nalliisisrsa vaaleis,sa. Ja se oli Pamauksen ansiota.
Pamauksess,a pu,olest,a,an

Vuonna 1908 oti valittava uusi oikeu,spormestari. Pamaus-seura ho ti
taaskin suomalaisten yhteistä vaalipropagandaa. Aänestyksen päätyttyä
koko,onnuttiin suureila joukolla Pamaukseen od,ottamaan tietoa vaalin
tuloksesta, joka oli luvattu arntaa vielä s,arnana iltana. Tulos pysyi epävarmana aina puo,liyön s,eutuun saakka. vihdoinkin puoliyön jälk'een
s,aatiin kuulla loppututros: suomalaisten ehdokas Alopaeus o1i saanut
enemmistön. Alopaeus päätettiin heti kutsua Pam,auks,een voittoa juhlimaan. Yöpuulta herätettiin myös useita Pamauksen vanhempi,a rnerkkimiehiä j,a arnnettün h,eirIl,e tiedoksi ilos,anoma sekä pyydettiin heitä tule'
maan yhteiseen itronpitoon. Nünpä sitten Lallukka ja cräät rnuutkin
ikämiehet tulivat rnukaan. Kun kunniavier,as, vastavalittu pormestari
Alopaeus saapui, hänet istutettiin ilm,an muut,a päällysvaatteissaan
"kultatuo,liin" ja niin kanrneltiin häntä miesten olkapäillä ympäri isoa
salia. Onnit,telut, 'eläkööt ja jos jonkinlaiset ilonpurkaukset sekaantuivat
yhdeksi riemulliseksi kohinaksi. Kun sitten vihdoin mraltettiin istuutua
yht,eiseen pitkään pöytään, jonka päähän tietysti Alopaeus as'etettiin,
alkoi navakka i.stunto monine maljapuheineen ja eläköönhuutoine,en.
Sitä kesti valoisaan aarnuun.
Osktri, Eriksson.
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MUISTOJA JA KUVIA
JuhIakronikka
Pamaus.seuran 3O.r,uotisjuhtaan 5.

Kirioillonul

Eer

o

EeroI

Vieri suuren Suomen virret,
laulut laatu Iäikähteli,
helkkyi kannel kaunihisti
kautta sankkojen salojen,
kautta kaikkien kylien
Karjalassa, laulun maassa,
laajassa lajisuvussa
Vuoksen virran vieremillä,
Laatokankin lainehilla,
aina Nevan notkomaille,
Suomenlahden suistomaille.

Vieri virret, kansan virret,
kulki suomeksi tarinat,
jutut juoksi juurevaiset,
kalevaiset kajahtell
takkatulten loimutessa,
tasatukkain turistessa,

piipunpesäin päristessä,
myssypäiden myhäillessä,

polvenkorkuisten kisaten
yli laajan tuvan ldutsan,

pirtin poikki pinkoellen.
Sanat suomeksi sukesi,
suomeksi löi suonten syke,
sydänkielet kimmahtivat,
aatokset on ailahteli.
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o.

2. 1»1

Mut

ol'

muuan musta seikkä,

paikka kuiten kummallinen,
jota ukot useasti
aprikoivat ahkerasti:
Oli visu Viipurhnme,
pää- on kylä Karjalamm,e,
hiukan vento verellemme,
vieras virrentyöllehmekin,
tylkki suomelle selvälle,
kansan kielen kantamalle,
kansan mielen antamalle.

Oli saksa saapastellut,
tänne ammoin

oli ruotsi

jo

asunut,

ruotuksemme

saksan kanssa kaulatuksin.

peräpenkin jo perinyt,
arvolaudat astahtanut;

tuli kolmaski,

komensi,

I

ryssä ryntäs isännäksi

I

Suomen suurehen kylähän,
kaupan kyläön Karjalassa.
i

Oli sekotus kielten ja tarinain,

oli Mariain, Maria

Farinain,

monet saksaksi oli gesprochen viel,
kotipaikka oli muinen Hamburg, Kiel;
moni venskaksi viskas: "Hva sade Ni, hva?,,
. lie syntynyt Marianhaminassa,

taas toinen: "vot siull' pashaalustaa'
ihan Moskovan mallihin laahustaa,
ja prenikat maistuu, tsai pitj vaanl

la torku se kasvaa ja
ja se leiville lyö

kauppa se köy

- merkit jo näy,
vai etteikö suomeksi
eikö valkene yö,
eikö osta ja myö
myös Suomen mies,
uros Karjalan heil
ljät päivät meitä ei määrätä, ei,
miten mielivi muut,
tää meidän on Suomi
ja suomeksi täällä on laulava suut.
89

Näin talvessa tulmassa pamahti kerran
tuvassa mestari Räsäs-herran,
se aatoksen isä oli Porthani-Ville,
se vanhempi seppä,
kun nuoren soi vielä suontensa leppä.
Sai intoa tuosta

jo

Naukkarinenkin

Nykänen, Lindfors ja Veikkanenkin,
se nostdtti mieltä,
myös Ryndnin kirvoitti aate se kieltä.
Oli Brander ja Castren miehinä myötä,
teki Kurikan Mattikin tarmolia työtä,
monell' oli siinö miehellä lämmin kyly,

ja

mut se kestettihin, oli myötö myös Lyly

Näin juurtui se juuri,
sai kipunasta kohta jo "Pamaus" suuri --

sen nimen sille

on antanut tiemmäsen "Kumppani-Ville"
jonka

jo kera Häklikin

1),

höärös,

Lallukka suuntia selviä möäräs.

la Erkko se puhujaseuroja vaali,
joku laulajapoikia kokoon haali,
yks aikoi jo laittaa "yleisen saundn",
toi työväki myös siihen soppahan kaunan,
mut sentään se raukes se löylytys-juttu,
oli Lallukan luholl' oma saunansa tuttu.
Myös mainitsen vielö niilt' ajoilta miehen,
joka salaa vain eksähti kaapin tiehen;
kun tupa oli tyhjä ja ovi oli kiini,
kas, silloin se siinä on myös Koikkeliini:
"Jos Alpiini sois tähän pienoisen tipan,
sais nousuhun taas tämän nokkansa nipan."
Mut sympaalit armeijan peri Koikkeliinin,
ja Valtio-vaari vei punssin ja viinin.
Luona Minnan ja Niirasen miel' ennen suli,
tääilä Karhusen Oskukin "pasteuroiduksi"
tuli,

ilon lisakki hoiteli ulosmenon taksaa:
"Alö ylpeile, ihminen, kYllä se Herra
sinuttakin jaksaa !"
1) Tar,l<oitta'a

toiminirnen H,äkIi, Lallukka

ja ltumpp. .kolm,atta
V. Fa,ischeffia.
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"ikurnpgrani"-osakasta

Ah, riemua vanhat muistot ne suovat,
mut muutakin ajat nuo mielehen tuovat:
Oli "Pamaus" kunnallisneuvos myös kerran,
vei valtuuston pöytihin monenkin herran

ja suomalais-vaarin,
ei sveekusten mielehen ollut se maarin.
Sen Nikulainen, Leino ja lisakki tietää,
miten agitatsioonia hoidella
Pamaus toimi ja kukoisti,
uus aika jo tuloaan Viipuriin
ja Juhkumi juhki ja Meukovi

la

sietää.

voitti,
soitti,
sakoi,

kun Pamaus aikansa Sampoa takoi.

On perintöä hyvin myös vaalittu jälleen,
monet ajat Otsakorpi ohjissa tälleen
hoitanut on juttua tavalla tuolla,
enää että ei asuta suolla

ja kuhkita

nurkissa missä

ja milloin,

vaan talossa omössa päivin ja illoin
asutahan tapaan vissihin, vormaan,
oman orren onnen jo tunnemme armaan.
On ohjannut tähän myös Sellgren ja Heikki,

ja Lindgren, jonka soi naurussa leikki,
ja Lindberg ja tuo hyvöntuulinen Lov6n,
jonka tie joskus vie pelihuoneen oveen.

Kun perämies on vankka ja voideltu kela,
hätäkös o,n laskea, kun kestää myös Mela.
Monta muuta vielä vois mainita seikkaa,
montakin esitellä miestä ja veikkaa.
Turha toki ylen paljon kieltä lie piestä,

rgnon tappi kiinni, pois laulun

jo

tiestä!

Tuon toki sanasen sanon,
sanon suulla suuremmalla,
urahutan ukon suulla,
Juman suulla jumahutan:

Onni aina eellehenkin
"Pamauksen" penkin päähön,

hyvä lykky lykkimähän,
sovun henki soittamahon

alle kaunihin katoksen,
jotta aina joutessamme
niinkuin miehet, niinkuin veljet,
saman maammon mairehuiset,
saman taattosen tekemät,
yhen Suomen synnyttämätl

f
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Näinpä

jo sanahan

tähän

panen pienen "pamauksen",
katsonut kun lienee SiPPo,
ett' on täynnä kaljakiPPo.
Eläköhön, eläköhön!

Suureks"'Pamaus" paisukohon

e
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Sewan nykyinen'tyyssija, PYP:n vanha toimitalo, jonka kolmannessa ia neliännessä keuok.
sessa seuran vuokrahuoneistot sijaitsevat. - Alakuvassa näkymä juhlakerroksesta.

SEUR AN

PALUU KOTIKAUPUNKIIN

Kun Pamaus-tSaurän jäseniä, erittiünkin lükeväkeä, alkoi siirtyä Viipurün heti kotikaupurngin vapauturnisen jä,lkeen jo syyspuolella vuotta
1941 ja varsinkin seuraravan vuoden alusta alkaen, her,äsi heidän piirissälin piankin aja,tus Pamauksen.toiminnan henkün herättärnisestä täällä.
Raunioituneessa kaupungissa näytti huo,neiston hankkiminen aluksi hyvin
hämär:äItä, silIä seuran oma talohan oli paianut maan tasall,e. Vihollinen
oli sen lähtiessään sytyttänyt, nün e.ttä ensi,rnmäiset kaupuntrrün tui,leet
näkivät vielä sen tuhkan savuavar-r tuhon tuoreutta. Mutta olipa pamauksella kuitenkin onni m,atkassaan uuden tyyssiijan s,aamis,essa. pohjoismaiden Yhdyspankin vanha toimitalo Pyöreän Tornin r,akana oli pystyssä, va-ikkakin sisuspuoleltaan talvisoda,n pommitusten vaurioittamana.
Tä,hän arwokkaaseen taloon küntyivät nyt pamauks,elaisten toiveet, ja
kun Kansallis,Osake-Pankiri Vüliurin-konttori sürtyi kaupunkän, tarttui
sen joa-taja, Pamaus-nseuran rno,nivuotinen toimihenki-lö, p,ankirrjohtaja
Eino Hevonpää asiaan, ja pian syntyikin sopimus talon kahden kerroksen
(IiI:n ja IV:n) Iuovutta.misesta seuxan käyttöön asanmukarsesti kunnostettuina.
Toisern"a pulmana oli näin vuokratun hu,oneiston laajojen huonetii.ojen
sisustaminen, seurarr irtairnisto kun oli palanut om,an talon seinien
mukana. Tässäkin onnistuttijn odotettua helpommin. pamaus-seuran
toirnihenkilö, johtaja I-ias§e I(onttinen oli saanut siirron toirnistoupseeriksi vüpurin sotilashallintopiirin huoltotoimistoon, jonka pääIlikkönä
taas oli seurarr jäsen, kaupunginkamreerii rlmif Koponen. Heidän tarmokkaam, toirnintansa an$osta s,aatiin piankin s,euran käyttöön alkutarvetta tyydyttävä huo,nel<alusto sotasaalisvaraston kokoelmista. NäiIlä
huoneJ<aluilla, jotka määräaikana sitten lunastettiin.seuran omaisuudeksi.
saatiin koko kerhohuoneisto sisustetuksi, Myöhemmin täydennettün
huonekalustoa niillä huomattavan runsailla lahjavaroilla, joi,ta Viipuriin
sürtyneet seuran lükemiesjäsenet ja liikkeet aulüsti luovuttivat alkuvaikeuksien voittamiseksi. Hel,sinkiin jääneet jäsenet puolestaan avustivat viipuriJaisia uuden kodin perustajia hankkimalla tänne t<at<si Uitjaarrripöytää. Seuran arvokkaita tau,luja, jo,tka oli pelastettu talvisodan
evakuoinnin yhteydessä, ei sensfjaan vielä siirr,etty uuteen huoneistoon,
vaan'- on pidetty asianmukaisena s,äilyttää niitä ,edell,eenkin Helsingin
I
kerhöhuoneitien kaunistuksena.
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Lahjoittajat, jcidem lahjavarojen turvin uusi koti saati:n asuttavaan
kuntoorn, olivat: Savo-Karja,Ian Tukkuliike Oy., Itä-Suomen Tukkukauppa

Oy., Leipomotuote Oy., Pukukeskus Oy., Feodor ja Jussi Vasiljeff, konsuli Sylvester Mankki, TYni John Nurminen Oy. ja Vakuutusosakeyhtiö
Karjala.
Hu,oneisto saatiin kunnostetuksi ja sisustetuksi niin ripeästi, että jo
toukokuus,sa 1942 päästiin viranomaisten luvin muuttamaarr sisään ja
toiminta Vi-ipuriss,a järjestämään. Virallisesti seura viel,ä toimi pääkaupunki kotipai,kkanaan, mutta a§allis,esti alkoi seuran to,irninnan painopiste vähitellen näin kalli,stua Vüpuriin. Tää11ä hoitelivat seuran asioita
alkuhankaluuksien träpi onnellisesti pankinjohtaja Eino Hevonpää, tukkukauppias Vilho Karjala,inen ja johtaja Lasse Konttinen, jotka muodostivat n.s. Viipurin-jaoston.

virallisesti seuran toiminta päätettün sürtää viipuriin johtokunnan
Iokakuun 4. päivänä 1942 tekemäIlä päätöksellä. Tämä merkitsi sitä, että
jo seuraava s,ääntörnääräinern syyskokous seuran vuosipäivänä naamaskuun 30. samaa. vuotta saatiin pitää uudes*sa Vüpurin kodissa. Tässä
kokouksessa valittün johtokuntaan w. 1942-43 seuraavat: kauppaneuvos
Mikko Wilska (puheenjohtaja), kauppaneuvos Arttu,ri Helenirus (varapuheenjohtaja), pankinjohtaja Ein,o Hevonpää, pankinjohta;a Amto Fuustinen, tukkukauppias Viiho Karjalainen, tuJkkukauppias Antti Pekko,nen,
johtaja Matti Tarkiainen ja johtaja Antero Simola. Kun molern,rnat
puheenjo,htaja;t vielä asuivat ulkopuol,ella Viripurin, asetettün Vüpurün
asioita hoitamaan työvaliokunta, johon kuuluivat H,evonpää puheenjohtajana sekä Simotra tatroud,emhoitajana ja Tarkiainen, Karjalainen, pekkonen ja Puustine,n; s,euran sihte,erinä ja kerhon isäntänä Konttinen.
vuotta myöhemrnin val,ittu jo,htokunta, joka tätä kirjoiteftaessa edelleen
hoita,a asi,oita, on .kokoonpanoltaan samra muuten, paitsi että Hevonpää
on johtokunnasta eroa pyytänee,n Hetreniurks,en tilalla varapuheenjohtajana ja johtaja Lauri ltradksi uutena jäsenenä (sarnalia myös kerhon isäntänä). Sihteeriksi on tänä vuonna otettu toimittaja Jori llanko.
H,elsingirssä asuvat seuran jäsenet pitävät ed,elleenkin y1lä seuran toimintaa
pääkaupungiss,a varsinais,en puheenjohtajan Wil,skan johdolla, kokoontu..
mispaikkana Espi"läin kerhohuoneisto.
S,euran toiminnan aloittaminen Vüpurissa osottautui jo heti alusta
pitäen tarpeen vaatjrna:ks,i. Eivät va,in seuran entis,et omat jäsenet kaivanneet keskinäjstä yhteydenpitoa Pamauks,en rnerkeissä, vaan kun Vüpurissa ei yleensäkään ollut aluksi vi,elä edellytyksiä viipurilaisten
verissä olevaan seuratoimintaan, olii tällaisen sekä yl,eisiä että paikkakunnallisia asioita harrastavan ja hoitelevan seuran tarve normaalia
yieisempi. Tästä myös johtui, että seuran jäsenmäärä kasvoi kuukausi
kuukaudelta niin nopeasti, että se tätä kirjoitetta,essa on jo ylirttänyt
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puotrentuharulen. Myöskin kunno,llisen, suljetun ruokailupaikan tarve,
joka näissä oloissa on huomioonotettava tekijä, on lisännyt seuran saavuttarnaa suosiota, puhumattakaan sütä veljellisen vüpurilaisen kerhoseurustelun tarpeesta,, jonka korkeatuokkai§ena vain Pam'auksen tapainen püri voi perinteetrtisesti tyydyttää. Nünpä kaikkinensa Pamau,ksesta
on erittyisesti näirssä poikkeuksellisissa otrosuhteissa rnuodostunut, voipa
sanoa, koko uuden Vripurin taloudellisen ja henkiserr uranuurtaii§ton
yhdyselin, jonka naerkitys tänä ajankohtana kohoas tavallistakin arvokkaammaksi. Sütä on selvänä.osoituksena myös se poikkeuksellisen vilkas
mielenkäurto, jota selrf,irr järje,stämät useat ajankohtaiset esitelmätilaisuudet ja rattoisat toveri-illat ovat herättäneet.
S,euran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleinä

kansalaisina ovat seuraavat henkilöt kutsutut §euran kunrxiäjä,s,eniksi
tänä "uutena Viiipurin-kautena": sanornalehti K'arjalan päätoimittaja'
filosofiantohtori O. J. Brummer syysJ<okouksessa 1942 sekä kauppaneuvokset M. A. Wilska ja Artturi lleleqius syyskokourl§essa 1943.
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SEURAN JÄSEN/STö 31. 12. 1943

Kunniajäsenet:

Brummer, O. J., päätoimittaja, fil.tohtori.

Helenius,

Artturi,

kauppaneuvos.
Linnamo, Juho, kauppanuevos.

Paloheimo, K. A., vuorineuvos, fil.tohtori.
Tanninep, Eemil, kauppaneuvos.

Wilska, M. A., kauppaneuvos.

Jäsenet:

Aalto, Arvo Osü<ar, arkkit,ehti, Viipuri
Aalto, Onni, prokuristi, Itreisinki
Aarne, Eino Leo, kauppat.kand., Helsinki
,{arnimetsä, Onni, j,ohtaja, Viipuri

.{arti, Paavq johtaja,

Viipur,i

Aho, Assari, varatuomari, Viip;uri
Ahonen, David Edvard, johtaja, Viipuri
Aho,nen, Uuno, metsänhoitaja, Viipuri
Airio, V., johtaja, Viipuri
Alfthan, Ferd., fil.maist,eri, Ile,lsinki
Alfthan, T., pr.okuristi, Viipuri
Alki,o, Sant.eri, toimitussiJrteeri, Vaasa
Anger,ma, Armas, V.R:n puutavarakirjan-

pitäjä, Kaipi,ainen

Appelqvist, Rurik, johtaja, Itrelsinki
Appelqvist, William J,, teht,aan edustaja,
L€hti

Appelqvist, W., fil.maisteri, Itrelsinki
Artema, Ein.o, insinööri, Viipuri
Arvola, F,eino Johannes, j,o[rtaja, Tampere
Auer, Al.eks, johtaja, Helsinki
Aur,arno, H., insinööri, Viipuri
.Autio, Aapo, johtaja, Itrelsinki
Bister, Väinö, johtaj,a, Viipuri
Bj,örktröf, Aksel, merikapteeni, Makstahti
Björ,ninen, Onrxi E., varatuomari, Helsinki
7

Björkst6n, Erik, insinööri, Viipuri
Boedeker, Herbert, pankinpr,okuristi, Hel-

sinki

Brunou, B,ertil, kunnallispormestäri, HeIsinki

Buttenhoff, Gunnar, johtaJa, Itrelsinki
Buttenhoff, Ilarry, agronoomi, Viipuri
Car1ss6n,

Fr. A., johtaja,

Kolkontaipale

pys.

Chat,el6n, H,enry, tilan,omistaja, Jääski
Clernent, Ifenrik, johtaja, H,elsinki

Danielson, J., pankinjohtaja, Viipuri
Drockila, Peter Magnus, johtaja, Helsinki
Eer,ola, Eino Oskari, rakennusmestari, Vii-

puri

Eevonen, E., kauppaedustaja, Viipuri
Ekman, Erik, j.ohtaj,a, Itrelsinki

Ekström, Gunnar E., j,ohtaja, Helsinki
Ertman, Nic, teht.,edustaja, Viip,uri
Elminen, J. K., hammasteknikko, Kotka
Eskelinen, Juho, rakennusrnestari,, Viipuri
Esselström, Hugo Reinhold, kapteeni, Viipuri
Grönlund, K., varakon.suli, Viipuri
Grön oos, Uuno W., jorhtaja, Lahti
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Gust,afson,

KarI, insinööri, Viipuri

Gyld6n, Gunnar, johtaja, S,ortavala
Itraaksi, Lauri, toim.-johtaja, Viipuri
Hagman, Henry, konsuli, Viipuri
Ilall,akorpi, E. G., tääninsihteeri, Viipuri
Halme, Vilho Einar, ekonoomi, Viipuri
Halminen, Eero, lääket. ja kirurg. tohtori,
Helsinki
.Ilalonen, Ahti, johtaja, Viipuri
Itramunen, Toivo, tolm.jorht,aja, Helsinki
Harmainen, Urho, kauppias, Uuras
Ha.rvela, Eino W., tilanomlstaja, Terva-

j,oki VI.
Ilarvo, A., johtaja, Savonlinna
Havukainen, Uurlo Vi,lhelrn, johtaja, Viipuri
Heilimo, Eino Verner, kihlak.tuomari,
Iisalmi
Itrei,nonen, S. V., ekonoorni, Viipuri

Heiskanen, Yrjö, tohtori, Viipuri
Heitto, Juho, t,oim.joht.aja, Viipuri

Ilrnari, dipl.insinööri, Helsinki
Helrne, Väinö, varatuo,mari, Viipuri
Itrenttonen, Antti, varatuomari, LappeenI{e1ant,o,

ranta

Henttu, Edvard, kauppaneuvos,, Viipuri
H'evonp,ää, Ein,o, pankinjoht,aja, Viipuri
Hieta,nen, A. J., toim.jo,htaja, Viip,uri
Hilke, Niilo, johtaj.a, Viipuri
Hilska, Uuno, kauppamatkustaja, Viipuri

Himanen, Antti, tehtailija, Uusikaup,unki
Ho1lo, Armas Johannes, insinööri, Vüpuri
H'olopainen, Eino, konsuli, Kotka
Holopainen, Y., johtaja, Kuopio
Itronkanen, August, kirjanpainaja, Helsinki
H'onkanen, Wirlliam, talouspääliikkö, Vii-

puri

Ilonkava,ara, Eetu, varatuomari, Helsinki
Htrht,ala, Veli, insinö,öri, Viipuri

Huovilainen, Toivo, konttoripäällikkö, Vii-

puri

Hurrne, Arvi, toimi,stonhoitaja, Viipuri

Ilurme, K.alle, tohtori, Lahti
Husu, Nestor, johtaja, Vilajoki
Huuhtanen, W., m,etsänhoitaja, Viipuri
Hynninen, Ma.rkus, jo,htaja, Helsinki
Hynninen, Reino, johtaja, Viipuri
Hyttinen, Antero Gr. A., apteekkari, Vii-

puri
Hyttinen, Erkki, kapteeni, Viipuri
Hyvärinen, Kalle, toim.johtaja, Viipuri
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Hyvä'in,en, O., johtaj,a, Helsinki
Hyvärinen, T:oivo, johtaj,a, Viipuri
Hyyrynen, Eino, rautatievirkamies, Viipuri

Hyytiäinen, Toivo, tukkuk.auppias, Pori
HämäIäinen, Erkki, varatuomari, K,uopio
Häm,äläinen, Juho, tukkukauppias, Heisinki
Hämäläinen,

K. Fr., sahanhoit,aja

Hämä'läinen, Tauno, joht,aja, Helsinki
Härkö,n:en, Paavo, johtaja, Viipuri
Häyhä, Tauno, j,ohtaja, Viip,uri
Häyrynen, Jussi, r.ak.mestari, Viipuri

Höij, Georg, isännöitsiiä, Lauritsala

Ilanko, Jori, päätoimittaja, Viipuri
Ilmasti, On"ni, toim.johtaja, Viipuri
Inkilä, Arv,o, fil.maisteri, Lappeenranta
Ivaska, J. F., joht,aja, Viipuri
Ivaska, U. E., toim.jo,htaja, Koivisto
Iversen, Jarl, kirjeenvaihtaja, Viipuri
Jakola, Valdem.ar, johtaj,a, Viipuri
Jan,honen, O., jorhtaja, Helsinki

Ilerman, toim.johtaja, Helsinki
Jansson, Ruben,, reht.ori, Kulosaari
Janrsson;

Jantunen, Arvo W., ostop,ääIli,kkö, Enso
Jantunen, Niilo, teht.edustaja, Helsinki

Jarkola, Einari, mets,änhoitaj,a, Viipuri
Jauho, Toivo, kauppias, Jouts,eno
Javanaine,n, A. H., asianajaja, Räisälä
Johansson, H., prokriristi, Helsinki
Jokilehto, Reino, johtaja, Itrelsinki

Juss'i1a, Eino A., rehtori, Vüpuri
Juutinen, Väinö, os,astonhoitaja, Viipuri
Jy'l,hä, Kaarle August, dipl.insinööri, Vii-

puIi

Jännes, Paavo, taiteilija, Hel,sinki

Jiärvilehto,
Viipuri

K. A.,

Järäskeläi,nen,

hovi,oikeudenneuvos,

Toivo S,ippo, pankinjohtaja,

Turku

Kahilus, Eero, Johtaja, Lahti

I{,aiho a, Kauko, m,etsänhoitaja, Mikkeli
Iiaj,ander, Veikko, jo,htaj,a, Kotka
Kaksonen, Eero, varatuomari, Viipuri

Iiallio, A. A.,

lä,äket.lisensiaatti, Savi-

taipale

Iiallio, Albert, merikapteeni, Lahti
I{anerma, Arvid Olav, ekonoomi, Tampere
Kareinen, Eino Johannes, johtaja, Pie[<sämäki
I(arikko, E., johtaja, Helsinki
Karjala-inen, Vilho, tukkukauppias, Viipuri

Karkiainen, Olavi, johtaja, Viipuri

Koskia, Jalrnari, hovioikeuden,neuvos,

Karttu,nen, Pentti, metsänhoitaja, Viipuri
Karttun'en, Toivo, insindxiri, Helsinki
Karvinen, Arttur, to,im.johtaja, Lapp,een-

Kuopio
Koskinen, P. I., luutnantti, Jii,nhiätä
I(osonen, 4., isännöitsijä, Viipuri

ranta

K.osone,n,

Yrjö, johtaja, Viipuri

Karvinen, Arvo, varatuomari, Viipuri
Kasanen, Alpo, johtaja, Viipuri
Kaskinen, J. A., kauppias, Viipuri
Kastikainen, P., johtaja, Outokumpu
Kauhanen, J. A., kauppaed,ustaja, Viipuri
I(auppinen, Vil1e, osast,onhoitaja, Viipuri
I(auranen, Olavi, puutavarakauppias, Viipuri

Kostamo, Eetu, kauppias, V,iin:uri
Ko,sunen, Ferd., toimistonhoitaja, Viipuri
Koulumies, R., lääk.Iis., Helsinki
Kousa, Aksel, edustaja, Viipuri
Kovasin, K. K., ekornoomi, Viipurj,

Kauranen, Vikt,o,r, toim.joht.aja, Tampere
Keckman, Erkki., Iiikemi6s, Viipuri
Keinänen, Väinö Ol,of, arkkitehti, Viipuri

Kuparinen, E., j,oht,aja, Viipuri
Kuukkanen, O,nni, metsänhoit,aj.a, Viipuri
Käketrä, Valt.o, toim.jon-taja, Viipuri
Kärkkäinen, Vill,e, dirpl.insinööri, Viipuri
Laaksonen, Anselm, johtaja, Itrelsinki

llekä1äinen, Väinö Lauri, dipl.i,nsinööri,
Viipuri
Kelo, Vieno, kauppaedustaja, Viipuri
Kerttuia, Erkki, johtaja, Viipuri
Ketonen, KaIIe, rakennusmestari, Viipuri
Kettunen, Viktor, teht.edustaja, Mikkeli
Kiikka, Antti, insinööri, Viipl.rri
Kiiskinen, Arvo, johtaja, Viipuri
Kilpiä, Evert, j,ohtaja, Helsinki
Kinnu,nen, Erkki J., insinööri, H,elsinki
Kinnunen, Jussi, io'htaja, Viipuri
Kirpilä, Vilho, lääket.lisensiaattri, Puolanka
Kivi-Iioskinen, Juho, varatiuomari, Viipuri
Kivinen, Mauno, p,ankinjohtaja, Lappeenranta
Kivini.emi, Artur, johtaja., Viripuri
Koh,i, Albert, toim.johtaja, H'elsirnki
K.ohonen, Aulis, var.atr.lom,ari, Hel§nki

Iiohonen, Yrjö Pett:er, kihlak.tuomari,
Kuopi,o

Iloistinen, VilIe, l,ehtori, Viipuri
I(oistinen, Väinö, varatuomari, Viipuri
Koivul,e,trt,o, Erkki, apteekkari, Vii.puri
Kojo, Vi,1jo, kirjail,ija, Helsinki
Kokko, Veikko I(alervo, toim.johtaja, Viipuri
K.otrehmainen, Eino, rakennusmestari, Viipuri
Koljonen, Heikki, kauppias, Helsinki
K,oljonen, Väinö, insinöxiri, Kouvola
Kolkka, Topias, laivuri, Imatra
K,onttinen, Jalmari, johtaja, Helsinki
I(onttinen, Lauri, j.ohtaja, Viipuri
K,orhoLnen, Onni, m.etsä,nhoitaja, Viipuri
Korpelainen, Matti, t'oim.johtaja, Viipuri

Kunnrarno, V., pankiLnprokur,isti, Viipuri

Kunttu, Aleks, joht.aja, Viipuri
Kunttu, Edvard, johtaja, Itrelsinki

Laap,as, Ville, tukkukauppias, Luumäki
Lagerströrn5 Allan W., prokuristi,, Helsinki

Lagerström, Verner, toim.johtaja, Helsinki
Lairdensuu, Ensi, k,apteeni, Räisälä
Lakkone,n, Jussi, toimistopäälIikkö, Vüpuri
Lamminsalo, Jussi, kauppiras, Vüpuri
Lamp6n, Kari, johtaja, Helsinki
Lamp,inen, A., dipl.insinäöri, Viipuri
Lankirnen, J,a1mari, arkkitehti, Viipuri
Laun,is, Eino Ilmari, Iääket.Iis., Koivisto

Launne, Yrjö E., piiri-insinööri, Viipuri

Vii-

Lavone,n, Aarne G., toimist,onho,itaja,

puri
Lehmusto, Juho Toivo, dipl.insinCxiri, Vii-

puri
Lehtinen, Väinö, joht,aja, Viipuri
Lehto, Eino, t,oim,johtaja, Helsinki
Lehtovirt'a, Eino, kontt,oripääIli[<kö, Vii-

puri
Leivo, Le'o, kauppaedustaja, Viipuri
Lempiäinen, F. Artturi, kapteen,i, Vüpuri
Irepistö, Alfred, tehtailij.a, Lahti
Leppärant,a, Lauri, kaup.johtaja,, Vilipuri

Leskinen, Jaakko, konsuli, Viipuri
Le,skinen,Kaarlo, johtaja, Viipuri
Leskinen, Martti, prokuristi, Viipuri

Liespuu, Otto, toim.johtaja, Viipuri
Lilius, Rolf, joht,aja, Itre1sinki
Lindberg, K. C., joht,aja, He,lsinki
Lindbl,om, Uno, toim.j,ohtaj,a, Helsinki

Lindroos, Erik, arkkitehti" Viipuri
Linjos, I{urt E., Iääket.lis., Viipuri
Linnamo, Yrjö, konsuli, Helsinki
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Lintulahti, Arvo A., panki,n.jo'hüaja, Viipuri
Lithell, T. E., konttoripäällikkö, Virip,uri
Liukko, Veikko, toim.johtaja, Viipuri
Liukko,nen,

Arvi A.,

tuld<umyyj,ä, Viipuri

Ljungberg, Allan, johtaja, Viipuri

I:oveson, Ernst Oskar, rnetsänhoitaja,
Larhti

Lund, Heikki, kauppias, Helsinki
Lyb,eck, Om"ni, johtaja, Itrelsinki
Lähim,aa, Heikki, pankinjohtaja, Helsinki
Läht,eenmäki, A. O., toim.iohtaja, Viipuri
Lähteenmäki, Valtter, t,oim.johtaja, Helsinki

I"önn, Oskari Juli,us,

eIäinträäk.ev.iuutn.,

Ha.mina

Mahkonen, Eero, liikkeenhoitaja, Viipuri
Mahkonen, Eino, teht.edustaja, Helsinki
Mahkonen, Ville, kauppaedustaja, Viipuri

Majava, Aatto', johtaja, J,outs€no

Ma,ksimenko, P,aul, konttoripääIlikkö, Vii-

puri

MaIi, Atle Menotti, lääket.lisensiraatti,
Viipuri

Nevalainen, Eino Reino, varatuornari,
Viipuri
Neval,ainen, Juho Fr., tehtailija, Viipuri
Nevalai,nen, Vilj,o, Iääninsihteeri, Viipuri
Ni,emeläinen, Ilmari, arkkiteftrti, Hel,sinki
Nieminen, H., toim.jo,n-taja, Viipuri
Nikinm,aa, S. H., metsänhoitaja,, Viipuri
Nikula, A., kamreeri, Kouvola
Nissinen, Matti, talonornistaja, Viipuri
Nisula, Jussi, johtaja, Heinjoki
Norre, Susa, insinööri, Viipur.i
Nortia, Erkki, johtaja, Viipuri
Nousiainen, Usko, johtaj,a, Viipuri
N,upp'onen, Toivo, j,o,trtaja, Itrelsinki
Nurmei'a, Antti, johtaj,a, Viip,uri
Nurmela, Ilmo Olavi, kaup,pat.kand. HeIsinki

Nygrön, Ilmari, kaupanhoitaja Viipuri
Närevu,ori, Toivo Fr., pno,kuristi, Viipuri
Oinonen, Aaro, johtaja, Helsinki
Ojanen, I(aarlo Arm,as, kamre,eri, Viipuri
Ol,kku, Reino, johtaj,a, Viipuri
O1soni, Edvard, insinööri, Viipuri

Malmstr,öm, Eugen, iohtaja, Viipuri
Mankki, Sylvester, ko,nsuli, Helsinki

Opas, Yrj,ö J,ohannes, evensti, Helsinki

Mankki, Thure, t.oim.johtaja, Viipuri
Mankki, Vilho, toim.joht,aj,a, Viipuri

Orava, Vei.kko Olavi, johtaj.a, Nurmi as.
Ormala, Rainer:, insinö,öri, Helsinki
Otava, Atrarik, johtaja, K,ausala
Paajanen, Tuo,mas, tukkukauppias, Viipuri
Paakki, Vilho, rak.mestari, Viipuri
Paasio, Veikko, j,ohtaja, Viipuri

Mannerheim,o, J,alo, johtaj.a, Viip,uri

Manninen, Aarne Julius, ekonoo,mi, Pa-

kila
Ma.nninen, trnto U1jas, m,aisteri, Pakila

Martikainen, Jalmari, johtaja, Viipuri
Matikainen, Onni, piirilääkäri, Lapp,eenrarnta

Matilainen, Yrjö, johtaja, Viipuri
Mattjla, Esko, kauppias, Viipuri
Mellais, Jussi, maa.larimestari, Viipuri
Merin'en, Erkki, toim,ittaja, Helsinil<i
Mero, Vilho, kauppaedustaja, Viipuri
Miettinen, Emil, joht,aja, Itrelsirnki
Mikkonen, Vilho Arvid, toim.joht,aj,a, Vii-

puri
Montin, Niil,o, kauppias, I-rahti
Monto,nen, Paavo O., johtaja, Viip,uri
Montonen, Viiho, johtaja, Viipuri
Murunen, AIex, tatronomist,aja, Viipuri

Ora, Terho, eläinlääkäri, Viipuri

Pa,avilainen,
väskylä

Heikki K., rak.mesüari, Jy-

Pajala, Onni, kaupp'aedustaj,a, Helsi,nki
Pajunen, Aarne, varatuomari, Helsinki
P.akkanen, Eino, metsänhoitaja, Viipuri

Palomäki,,AJarne, johtaja, Viipuri
Palovaara, Kustaa, rovasti, Heinjoki
Pat,ornäki, KaIIe, var,atuom,ari,, Vuol,en-

koski
Paukkon:en, August, tehtailija, I(urikka

Pau,ni, Einq, aluepäällikkö
Pekkonen, A., tukkukauppias, Viipuri

Pelkonen, darne, dosentti, Helsinki
Pel,konen, Antti, tehtailija, Viipuri
Pelkonen, Urho, insin,ö,öri, Viipuri

Must,onen, SuIo, pankinioht,aja, Aänislinna

Peikone,n, Väinö, johtaja, Viipuri

Muukkonen, A., tuomari, Viipuri
Mäkinen, I"auri, kansli,ap,ää,1likkö, Viipuri
Mänttäri, Evert, j,ohüaia, Viipuri

Felli, To'ivo EmiI, dipl.arkkitehti, Viipuri
Peltola, Eino, pankinjohtaja, I(otka
Pentikäinen, Yrjö, kaurppamatkustaja, Vii-

Naesman,
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A., isännöit.sijä, Kotka

puri

I

Fentikäinen, Vilho, varatuo'mari, Helsinki
Penttinen, Sakari, ekonoomi, Helsinki
Penttinen, Väinö, fil.rnaisteri, Viipuri
Perkki, Väinö, 1ääket.Ii,sens., Helsinki
Pesonen, KaIIe, joht,aja, Helsinki
Pietiläinen, Viljo, edustaja, Viipt-rri
Pihlajaniemi, K. J., johüaja, Helsinki
Piiroinen, Tauno Eva1d,, joht,aja, Helsinki
Pilvinen, I(auko Ilrnari, teht.,edustaja, Vii-

puri

Roiha, Johan, y1i,-insinööri, He,Isinki
Roiha, P. A., j,ohtaja, Helsinki
Rotos, A. M., ins,i,nö,öri, Helsinki
Ruohio, Yrjö, konttoristi, Viipuri
Ruponen, lWatti, j,ohtaja, Viipuni
Rärnö, V., t,ehtailija, Lappeenranta
Rät5 Jalmari, apteekkari, Ko;tka
Rüster,,

Pinornaa, Eero A., liikennetarkast,aja, Vii-

puri
Pirhonen, Toivo Einari, prokuristi, Vi.ipuri
Pirhonen, Toivo, varatuom,ari, Viipuri
Pullineq, Lauri,,,agronoomi, Viipuri
Puolakka, Oskari, j,oht,aja, Helsinki
Puputti, Simo; j,ohtaja, Lahdenpohja
Purho,nen, Kaarlo Edv., ioht,aja, Viipuri
Purrsiainen,

Alfr., iohtaja, Viipuri

Pus,a, Eino, kaupp,ias, Viipuri
Puustinen, Anton, parnkinjoht;aj,a, Vüpuri

Pyrhönen, Väinö Urho, konttoripäällikkö,
Muhos

Pyykkö, Vilho, j,ohtaja, Viipuri
Pyörre, F., kamreeri, Viipuri
Pänttönen, Juho, prokuristi, Viipuri
Färssinen, To,rn, p,ankinjothtaja, Oulu
Pääkkönen, Antti, johtaj,a, Helsinki
Pääkkönen, Väinö, rak.mestari, Viipuri
Pöyhönen, Väinö

Fr., metsänhoit,aja, Vii-

puri

Ikrl, johtaja,

Vidpuri

Salervo, A,arn,o, kansak.tarkast., Viipuri
Sallinen, Jussi, johtaja, Viipuri
S,almi, Aarre, fil.maisteri, Tampere

Stalmi,

Lauri Mikael, kamreeri, Helsinki

Salminen, PauI, var,atuornari, Helsinki
Sal,o, Arvo' Ee,rneli, rak.mestari, Viipuri
Salo, Ilmari, ekono,omi, Lahti
Saloma,a, Lennart, toim.johtaja, I(otka
S,araste, Erkki, varatuomali, Kuopio

Sario, Valde, ko,nsuli, Ilelsinki
Sarkko, Harald, lääkintäneuvos, Helsinki
Sarkko, Uuno5 insinöör,i, Viipuri
Sarpala, Jalmari Evert, kell,ose,ppä, Tampere

Saure, Heikki, eversti, Viipuri
Savol,ainen,

K. E., kauppanelwo,s,

SavoJ.,a,inen,

Väinö, i,ohtaja, Mr.lo aa

Vitipuri

Savonen, Väinö V., everstiluutnantti,

Vii-

puri
Seito1a, Y.rjö,,oikeusneuvosmies, Helsinki

Toivo, lääket. ja kirurg. to,hto,ri,
Viipuri
SeppäIä, A. J., ,Iääket.lis., Viipuri
Seppälä, Juhani, tal,o,udenih,oitaja, Turku
Sepp.änen, Unto, kirjailij,a, K,ouvo1a
S,erko, Pau1, dipl.insinööri" Viipuri
Sihvo, Albert, j,oht,aja, Ka,ukola
Sep'pä,,

Föyty, Kaarl,o, everstiluutnantti, Viipuri
Pöysä, Edvard, tu[<ku,myyjä,, Vüp,uri
Raas,ka,

Ristola, Viktor, johtaja, Viipuri
Ritvola, Yrjö A., vakuutustarkast., Viipuri

Viki, insinööri, Itre si,nki

Raevuori, Erkki, v.aratuomari, Viipuri
Rakkolainen, Uno, johtaja, Viipuri
Rantala, Matti, toim.johtaja, Parikkal,a
Rant,aluorto, Faavq, kauppias, Viipuri
Ratia, Vilho Juhana, iohtaja, Viipuri
Rrauramo, Mauno,, professori, Helsinki
R,autakorpi,

Ali, varatuomari, Viipuri

Sihvo, Matti, Verner, io,htaja, Kuolemajärvi
Sifrrvonen,

Urho Koitto, eversti, Härneen-

linna
Sitrander,, Haruy, johtaja, Viip,uri

Rautavaara, Harry, agronoomi, Enso
Rehell, H., kauppia,s,, Itrelsi,nki
Reirnakari, Ju,ho, johtaja, Va,Ikjärvi
Rekoia, Mauno Viljami, johtaja, Lahti

Silfver, Leo, t,oim.j,ohtaja, Viipuri
Silja'nder, Ilmari, joht,aja, Viipuri
Siltanen, Taavi, kaupunkin'euvos, Viipuri
Siltanen, Tau,nro, rak.insirlriöri, Vi.ipuri

Rekoia, To,ivo, iohtajd, Hovinmaa
Rekula, OIii, kauppias, Honka,niemi
Renko,nen, Itrary, lääket.lis., Viipuri
Riikonen, Yrjö, proviisori, Räisälä

Silveht,o'inen,

Rijkko,nen,

Vilho, johtaja6

Uur,as

Rissanen, Ol,avi, edustaja, Viipuri

Eino, Iääket.,lis.

I;appeen-

ranta
Sirne1i,us, Paavo,

rnajuri, Viipuri

Sim,elius, Rainer, metsänhoitaja, Viipuri
Simelius, Väinö, rak.mestari, Viipuri
Similä, Akseli, kauppias, Kouvola
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Simo" La,uri Salrari, osastontroitaja, Vüpuri

Simola, Anter,o S., tehtailija, Viipuri
Sipiläinen, Sakari, m,aanvilj., Terigoki
Sir6n, Edvard, joht.aja, Helsinki
Sir,o, Martti, tal,oudenhoitaja, Viipuri
Sistonen, Uu,no, va,ratuomari, Viipuri
Sjöblom, Kaj, tehtailija, Lappeenranta
S,nellman, Harry, m,etsänhoitiaj,a, Sortavala
Soininon, Er,lcki O,lavi, kamreeri, Viipuri
Soinirnen, Kusti, johtaja, Mikkeli
Srchkka, Arrnas, johtraja, I(o,tka

Sokka, Erkki, johtaja, Itutka
Somerkorpi, Sami, johtaja, Viipr.rrri
Sopa.,nen,

.EmiI Arvid,

metsänhoitaja,

KuoXrio

Sorj,oner4 Vilho, orsastonhoitaja, Viipuri

S,orvali, Aarne, proku,risti, Viipuri
Starckjo[mnn, Peter W., &onsuli, Viipuri
Stavenhagen, Yrjö, kauppaedustaja, Helsinki
Stenberg, Brr-lnq insinööri, Helsinki
Stählberg, Nestor, johtaja, Lahti
Stählfi,am,rnar, Lauri, insinööri, Vi,ipuri
Suhonen, Kaukq el<onoomi, Viipuri
Suom,ela, Väinö A., fil.m,aisteri, Viipurri
Stloni'o, Anter,o,, teatt,erinjohtaja, Viipuri
Srr.rurp,ää, Martti, insi,nööri, Viipuri

Suvanto, K., rak.mestari, Viipuri
SWelä, Veikko, palkkatarkkailija, Viipuri
Syvä'noro, Artturr, toim.johtaja, Viipuri
Sääksjä,rvi, J. Aug., sahanomist.aja, VaIkjärrvi

Taberman, Urho, johtaja, Helsiinki
Tarhvo'la, T.ahvo, maanvilj.,

Kirvu
Taipale, Lauri, rak.m,estari, Viipuri
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