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Vuonna 1965 julkaisi seuramme varaesimies, Tampereen yliopiston kirjallisuu-
den historian professori Kauko Kyyrö Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran 
120-vuotishistoriana 207-sivuisen teoksen "Tuulta ja tyyntä. Viipurin Suomalai-
nen Kirjallisuusseura 1845 - 1965" (Acta Universitatis Tamperensis ser. B vol. 
3). Seuraavasta ajanjaksosta 1965 - 1995 on tähän toimitteiden niteeseen kirjoit-
tanut suppean katsauksen Erkki Kuujo, joka on v:sta 1981 alkaen ollut seuran hal-
lituksen jäsen. Pääasiallisina lähteinä ovat olleet yhdistyksen vuosikertomukset ja 
hallituksen pöytäkirjat. 

Entisellä pohjalla 1965-1973 

Edellä oleva otsikko tarkoittaa sitä, että seura noina vuosina toimi parina edel-
lisenä vuosikymmenenä vakiintuneiden suuntaviivojen pohjalla. Sitävastoin joh-
dossa tapahtui useita henkilövaihdoksia. Traagillisin oli esimiehen Arvo Inkilän 
kuolema auto-onnettomuudes a Mannerheimintiellä 9.9.1965, kun hän oli paJaa-
mas a euran asioi a rahavarainboitaja J. Kivi-Ko kisen luota. Jälldmmäinen ai-
ra tui muutamakuukau i myöhemmin ja kuoli 17.1.1966. Vuoden 1966 alu a pi-
detyssä vuosikokoukse a valittiin uudeksi e imiebek i pitkäaikainen ihteeri (v:sta 
1949) maisteri Eino Parikka, jonka entistä tehtävää hoitamaan tuli opettaja Aili 
Jää keläinen (sihteerinä 1966-1975). Samassa vuo ikokouksessa valittiin uudek-
si rahavarainhoitajaksi talousneuvos Mikko Pulkkinen,joka hoiti tehtäväänsä kuo-
lemaansa 15.7.1974 asti. Kun maisteri Parikka muutti pois Helsingistä, tuli uu-
deksi esimieheksi varatuomari Ville Teivonen (vuodet 1972-1973). 

Näinä aikoina vuosikokoukseen saapui vain kymmenkunta jäsentä - esim. v. 
1969 vain kuusi, joista kaksi hallituksen ulkopuolelta. Tärkein tehtävä oli raha-
varainhoitaja Pulkkisella, joka käytti käteisvaroja osakkeiden ostoon. Inflaation 
edetessä jo varhemminkin hankittujen osakkeiden arvo nousi. Lisäksi seuralla oli 
pankkitalletuksia, obligaatioita, debentuureja ja myöntämistään lainoista korko-
tuloja. Näin seuran omaisuustase nousi v:n 1966 167 659 mk:sta v:n 1973 681 313 
mk:aan. Seura oli jo v. 1954 myöntänyt Lohjalle siirtyneelle Kanneljärven kan-
sanopistolle, jonka oppilaiden enemmistö oli vielä tuolloin Karjalan kannakselta, 
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rakennuslainan, johon v. 1966 liitettiin indeksiehto. Seuraavana vuonna opisto sai 
7 5-vuotisjuhlansakunniaksi anteeksi lainan sen vuotisen kuoletuksen ja koron, vuon-
na 1973 samanlaisen edun, kunnes v. 1975 jäljellä oleva velka annettiin anteeksi. 

Näinä vuosina seura jakoi apurahoja Lempi Jääskeläisen seuralle, Etelä-Karja-
lan nuorisoseurapiirille (mm. 'Karjalan Aamu" -lehden julkaisuun) ja Torkkelin 
killalle. 

Pöytäkirjoihin sihteeri on merkinnyt useita ehdotuksia - passiivimuodossa-yh-
distyksen varojen käytöstä ilman että olisi päätetty niiden toteutuksesta. Näin v:n 
1967 vuosikokouksessa ehdotettiin, että seura jakaisi jonkin summan stipendeinä 
esimerkiksi Adam Wilken sukulaisille tai sitten lainoiksi opiskelijoille, varsinkin 
viipurilaiseen osakuntaan kuuluville. - V:n 1969 vuosikokouksessa kouluneuvos 
Aarne Huuskonen esitti seuran yhdeksi tavoitteeksi viipurilaisten kirjailijoiden 
elämäkerraston, minkä ehdotuksen hän uusi v. 1971 - nyt hallituksen jäsenenä. -
V:n 1973 vuosikokouksessa ehdotettiin Wilken elämäkerran kirjoittamista, mutta 
pian todettiin, että tri Jouko Teperi oli kirjassaan Viipurin suomalaisuusliikkees-
tä käsitellyt laajasti Wilkeä. Samoin esitettiin, että seura ryhtyisi keräämään eri-
tyisesti viipurilaisia kaskuja. 

Näinä vuosina vahvistui jo aikaisemmin tehty päätös, että seuran varoista kuu-
luu Wilken testamenttirahastoon 78 % ja seuran omaan rahastoon 22 %. 

Erkki Hämäläisen ja Viljo Nissi-
län johdolla ryhdytään julkaise-
maan toimitteita -sarjaa 
1974-1983 

Vuoden 197 4 vuosikokouksessa 
valittiin esimieheksi uudelleenva-
linnasta kieltäytyneen varatuomari 
Teivosen tilalle hovioikeudenneu-
vos Erkki Hämäläinen. Heti keväällä 
ryhdyttiin selvittämään Wilken tes-
tamentin määräysten toteuttamista 
muuttuneissa olosuhteissa. Hämä-
läisen ja oikeusneuvos Uuno Halt-
tusen yhteistyön tuloksena valmis-
tuneen muistion perusteella ylimää-
räinen jäsenkokous 13.5.1974 tote-
si, että seura voi vapaasti käyttää 
Wilken rahaston varoja Wilken tes-
tamentin hengessä ja seuran omien 
sääntöjen mukaisesti karjalaisen 
kulttuurielämän edistämiseksi huo-
mioonottaen entisen Viipurin kau-
pungin lisäksi Etelä-Karjalan ja en-
tisen Kannaksen. 

Kirjallisuusseuranhallituksenko- Toimitteita-sarjan ideoija ja kuuden ensimmäisen 
kouksessa 27.3.1974 varaesimies osan toimittaja sekä usean laajan artikkelin kirjoit-
Nissilä totesi, että Karjalaisen kult- taja prof Viljo Nissilä 
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tuurin edistämissäätiö on pitänyt huolta kansatieteellisen muistitiedon keräämi-
sestä Pohjois-Karjalassa. Sen sijaan Kannas oli jäänyt aivan lapsipuolen asemaan. 
Nyt olisi Wilken rahaston turvin vielä viimeinen hetki kerätä aineistoa - mm. pai-
kannimistöä - Viipurin Karjalasta rajoina Virolahti, Luumäki ja Lappeenranta. 
Kokouksen sihteeri ei ole merkinnyt pöytäkirjaansa, miten hallitus suhtautui tä-
hän ehdotukseen, mutta joka tapauksessa toukokuun kokoukseen valmistui pitkän 
tähtäyksen varainkäyttösuunnitelma, jossa yhtenä kohtana oli "Viipurin vuosikir-
ja", joka käsittäisi edellämainitun alueen (Ruokolahdelle asti); 10 vuodeksi tar-
vittaisiin vuosittain 30 000 markkaa. 

Vuoden 1975 vuosikokousta edeltävään hallituksen kokoukseen oli vuosikirjan 
suunnittelutoimikunta saanut valmiiksi esityksensä: vuosikirjan tehtävä oli vaalia 
Viipurin vaiheisiin liittyviä muistoja. Levikki suunniteltiin ilmaisjakeluna yli-
opistoille, korkeakouluille, opistoille, kirjastoihin sekä viipurilaisille yhteisöille 
ja yksityisille, muille kaavailtiin myyntiä. Suunnitelma hyväksyttiin vuosiko-
kouksessa, jossa valittiin julkaisutoimikunta puheenjohtajanaan prof. Nissilä ja 
sihteerinä metsänhoitaja Erkki Rautvuori. 

Syksyllä 1975 lähetettiin kirjoituspyyntö useille tutkijoille, joille luvattiin sama 
palkkio kuin mitä paikallishistoriallinen yhdistys suositteli pitäjänhistorioille. Mää-
räaikaan 31.5.1976 mennessä saapui seuralle kolme kirjoitusta: Sven Hirnin Vii-
purin puistoja käsittelevä "Vihantaa Viipuria" (painettuna 35 s.), Viljo Nissilän 

JOO-vuotias prof Otto-!. Meurman, uuttera kirjoittaja Toimitteita-sarjaan. 
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' Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö" (130 s.) ja Otto-1. Meurmanin ' Viipu-
rin arkkitehdit ' . Sarjan nimeä oli vaikea keksiä l.'llDnes ille 15.9. 1976 hyväk-
syttiin 'Viipurin Suomalaisen Kirjalli uusseuran toimittei.ta . Kaksi ensinmainit-
tua artikkelia julkaistiin v. 1976 niteenä 1 ja Meurmanin teksti seuraavana vuon-
na niteenä 2. Ensimmäisen niteen alkusanoissa määriteltiin toimitteiden ala seu-
raavasti: "Toimitteisiin otetaan kirjoituksia kirjallisuuden, historian, henkilöhis-
torian, arkeologian, kansatieteen, kansanrunouden, nimistöntutkimuksen ym. aloil-
ta sekä karjalaisten seurojen ja yhdistysten historiikkeja ja toimintakertomuksia 
ja muita karjalaisia teemoja. Kun Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön toiminta, 
myös julkaisutoiminta on kohdistunut ja kohdisto.nee pääasia sa Pohjois-Karja-
laan ja luovutettuun Laatokan Karjalaan Viipurin Suomalainen Kirjalli uusseura 
päätti pyytää toimitteisiinsa kirjoituksia lähinnä Etelä-Karjalasta ekä luovute-
tuista Viipurin ja Käkisalmen Karjalasta (Karjalan kannakselta)." Painosmääräk-
si määriteltiin 1000 kpl. Vapaakappaleiden määrä py yi kohtuuden rajoissa, n. 25 
kappaletta. - Kolmas osa seurasi v. 1978· kuten lliteluettelosta ilmenee kirjoitta-
jia siinä oli toistakymmentä. Laajin oli Viljo Nissilän 80-sivuinen "Viipuri nimis-
tön valossa". 

Näistä kolmesta vain nide 2 (Meurmanin arkkitehti-julkaisu) osoittautui talou-
dellisesti kannattavaksi; siitä otettiinkin v. 1985 uusi painos. Painatuslaskujen (23 
531, 27 455 ja 32 352 mk) lisäksi oli maksettava kirjoituspalkkiot, mikä nosti kus-
tannuksia noin kolmanneksella. 

Lisäksi v:sta 1974 alkaen avustettiin Viipurin kaupungin historian kirjoittamis-
ta; tuo hanke oli Torkkelin säätiön vastuulla. Tässä tilanteessa seuran oli myytä-
vä osakkeitaan n. 40 000 markan edestä ja toimitteissa pidettiin vuosina 1979 ja 
1981 tauko. 

Prof. Nissilän johdolla ilmestyivät vuosina 1980, 1982 ja 1983 niteet 4-6 (vrt. 
liiteluetteloa). Niistä niteessä 4 oli usean lyhyen artikkelin lisäksi Helsingin yli-
opiston Suomen historian graduna valmistunut Leena Laineen "Wilken koulu Vii-
purissa" 90-sivuisena. Näin oli seuran 1800-luvun jälkipuoliskon tärkeä toimin-
tamuoto saanut tunnollisesti toteutetun esityksen. Myös Nissilä oli tuottelias: hän 
laati 60-sivuisen oppineen esityksen "Germaanisen nimiaineiston etymologista 
ryhmittelyä Suomen nimistössä". 

Toimitteiden niteen 5 pääosa muodostui kahdesta Nis ilän artikkelista "Viipu-
rin .kadunnimet ' (72 s.) ja "Viipurin kaakk:oislaitamilta' (92 s.). Kolmas laaja ar-
tikkeli oli Pekka Luoman gradu "Karjalan Kannaksen väesrönsiirrot ja evakuoinnit 
jatkosodan aikana 1941- 1944 ' (80 s.). Kun osien 4 ja 5 graduista ja pikkuartik-
keleista ei maksettu tek:ijäpalkki.oita, toimitteiden seuralle tuottama taloudellinen 
rasitus keveni; osassa 6 olleen Torkkelin killan historiikin takia kilta osti noin puo-
let painoksesta. Osan 6 muusta sisällyksestä on syytä mainita Otto-I. Meurmanin 
esitys "Viipurin kirkot" (137 s.) ja Viljo Nissilän "Kulttuurielämää sotavuosina 
1939-1944 Viipurissa". 

Edellä jo mrunittiin, että seura avusti Torkkelin säätiötä Viipurin kaupungin his-
toriahankkeessa - samat henkilöt olivat seuran ja säätiön h.i toriatoirnikunnan joh-
dossa. Vuodesta 1974 v:een 1984 eura avusti säätiötä kirjoituspalkkioin n. 100 
000 markalla, mutta kun seura loppuvuosina oli rabapuJa sa, e ai äätiöltä ko-
rotonta lainaa ja lopulta koko summan anteeksi, olihan kaupungin historiahanke 
v. 1982 saatu loppuuntoteutetuksi. 

Näinä vuosina seura joutui useasti vastaamaan avustuspyyntöihin kieltävästi. 
Myönteisesti suhtauduttiin mm. kaupunginjohtaja Arno Tuuman arkiston järjes-
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tämiseen, Kyösti Skytän näytelmään "Kilpamorsei eli kihut Vuokse varrel" ja Vii-
purin soitannollisen kerhon 50-vuotisjuhlaan. 

Viimeinen vuosikymmen 1984-1995 

Edellinen ajanjakso on tässä kat-
sauksessa lopetettu v:een 1983: silloin 
ilmestyi kuudes eli viimeinen prof. Nis-
silän toimittama nide. Kahdeksan vuo-
den aikana oli painettu 1332 sivua,jois-
ta n. 40 % Nissilän ja n. 25 % Meur-
manin käsialaa. Seuran hallinnossa ei 
pitkään tapahtunut muutoksia: hovioi-
keudenneuvos Hämäläinen jatkoi esi-
miehenä v:n 1994 vuosikokoukseen, 
jossa hänelle annettiin kunniaesimiehen 
asema. Vuonna 1976 sihteeriksi valittu 
Erkki Rautvuori valittiin tuolloin uu-
deksi esimieheksi; uudeksi sihteeriksi 
tuli fil.maisteri Ilkka Korhonen. Lii-
kennetarkastajaErkki Tarvonen hoiti ra-
havaroja 1978-1988, seuraajaksi valit-
tiin v:n 1989 vuosikokouksessa 
oik.tiet.kand. Paavo Hämäläinen. Prof. 
Otto-1. Meurman jatkoi uskollisesti kir-
joitteluaan toimitteisiin; hän luopui hal-
litukseSta 25-vuotisen jäsenyyden jäl- Hovioikeudenneuvos Erkki Hämäläinen, seu-
keen 103-vuotiaana kunniajäseneksi ramme esimies 1974-1994. 
valittuna v. 1994,jolloin seuraajaksi va-
littiin pankinjohtaja Kalevi Tilli. Ennen :n 1994 vuo ikokou a halliruk en jä-
senten ke lå-ikä oli 77 vuotta. Seuran taloudelli een a emaan vaikutti 1990-luvun 
alkupuolen suuri talouskriisi, se kun pienensi melkoisesti seuran osinkotuloja. On-
neksi seuralla on myös pitkäaikaisia pankkitalletuksia. 

Prof. Nissilän luovuttua toimitteidenjohdostajoutui seuraavien niteiden julkai-
su Erkki Kuujon vastuulle. Osat 7-10 ilmestyivät parin vuoden väliajoin 1985-1992. 
Näiden niteiden kirjoittajista oli ahkerin prof. Otto-1. Meurman, joka - kuten edel-
lä jo mainittiin - oli osien 1-6 tekstistä kirjoittanut neljänneksen; osien 7-10 Meur-
manin monipuolinen aihevalikoima näkyy tämän lårjoituksen liitteestä. 

Niteessä 7 silloinen dosentti Raimo Ranta julkaisi erittäin laajaan materiaaliin 
perustuvan, yli 80-sivuisen tutkimuksen "Kaakkois-Suomi kiistana rauhanneu-
votteluissa 1718-21 ja 1743"; siitä selviää, miten Uudenkaupungin ja Turun ra-
jalinjojen kulku muovautui ja miksi edellisessä rauhassa v. 1721 raja vedettiin Vii-
purin länsipuolitse. Niteessä 9 Ranta jatkoi näiden aikojen tarkastelua artikkelis-
saan "ltäsuomalaiset Pietaria rakentamassa v. 1703-1721". 

Karjalan historiaan liittyi kaksi yliopistollista gradutyötä. Prof. V. Erkamo jul-
kaisi niteessä 8 melkein 40 vuotta varhemmin valmistamansa laudatur-työn "Iso-
jen petoeläinten esiintymisestä Viipurin läänissä vuosina 1856-1937 etupäässä vi-
rallisen tapporahatilaston mukaan" ja FM Tapio Koskimies niteessä 9 graduly-
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hennelmän "Neuvostoliiton lentokoneiden aiheuttamista rajaselkkauksista Kan-
naksella vuosina 1937-1939". 

Uutena piirteenä osien 8 ja 10 kohdalla on todettava neljä neuvostoliittolaista 
artikkelia. Näistä ensimmäisessä pietarilainen arkeologi V.A. Tjulenev on täy-
dentänyt jo Viipurin kaupungin historian uuden painoksen I osassa esittämäänsä 
todistusta, että Viipurin linnan paikalla oli jo ennen Torkkeli Knuutinpojan pe-
rustamaa linnaa sijainnut karjalainen asutus puu varustusten ympäröimänä. -Osas-
sa 10 inkeriläinen A.I. Saksa (saman arkeologisen laitoksen tutkija kuten ed. main. 
V.A. Tjulenev) osoitti, että Käkisalmessa oli novgorodilaisten linnan paikalla var-
hempi karjalainen asutus. Samaan niteeseen kirjoitti Nyky-Viipurin kaupungin-
arkkitehti Viktor Dmitriew kaksi artikkelia, ensimmäisen Monrepoon puiston syn-
nystä ja sen varhaisemmista vaiheista, toisen siitä, miten vain harva viipurilainen 
viime vuosisadan vaihteessa rakennettu talo on säilyttänyt alkuperäisen asunsa. 

Omaa lajia on Jorma Väänäsen kirjoittama isänsä Kalle Väänäsen elämäkerta 
(osassa 7 n. 160 s.). Elämäkerran kohde toimi Viipurissa kauan luonnonhistorian 
lehtorina, joskin tuli tunnetuksi savolaisen murrehuumorin kirjoittajana ja esittä-
jänä (eli 1888-1960). 

Erään toisen viipurilaisen lehtorin A.K. Sumeliuksen seikkaperäiset päiväkirjat 
ovat olleet päämateriaalina nykyisen esimiehemme Erkki Rautvuoren kuvaukseen 
"Viipurilaislehtori Huvituksessa" (Huvitus oli Suomen ensimmäinen alkoholisti-
parantola) ja lisäaineistona artikkelissa "Viipurin Suomalainen Seura", jotka kum-
matkin ilmestyivät niteessä 8. 

Moni lyhyempi artikkeli on tässä historiikissä jätetty erikseen mainitsematta, 
koska toimitteiden niteiden 1-10 sisältö on luetteloitu liitteessä 2. 

Kymmenennen osan ilmestyttyä käytettiin v:n 1994 toimitteisiin varattu raha 
toisin: Seuramme jäsen prof. Jouko Teperi oli kirjoittanut "Karjalan liiton taiste-
luvuodet 1940-1960", mutta jota sen tilaaja ei voinut painattaa taloudellisten vai-
keuksiensa takia. Tällöin rakentui Karjalan liiton ja seuramme kesken yhteistyö, 
jonka perusteella seuramme painatti tämän 196-sivuisen teoksen myyntitulojen 
tullessa pääasiallisesti seurallemme. 

Seuramme vuosittainen avustus Lappeenrantaan sijoitetulle Viipurin pienois-
mallille alkoi v. 1984. Viime vuosien muista lahjoituksista mainittakoon avustuk-
set Viipurilaiselle osakunnalle mm. Kaukomieli XIV julkaisemiseksi ja Pro Ca-
relia -työryhmälle katsauksen kirjoittamiseksi Moskovan rauhoissa 1940 ja 1944 
Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden varhaisempiin vaiheisiin. Kun työryhmän 
valitsema kirjoittaja luopui tehtävästä, Erkki Kuujo laati esityksen "Jo Karjalan 
kunnailla lehtii puu" (79 s. Lappeenranta 1993). 

Viime vuosikymmeninä seuramme jäsenmäärä on pysytellyt neljänkymmenen 
tienoissa. Pienestäjäsenmäärästään huolimatta seuramme on tehnyt arvokasta työ-
tä karjalaisen kulttuurin hyväksi- suurelta osin vaatimattoman kirjanpitäjän Adam 
Wilken testamenttilahjoituksen turvin. Jatkukoon tämä työ menestyksellisesti seu-
raavinakin vuosina! 

LIITE I. ESIMIEHET JA MUUT HALLITUKSEN JÄSENET V:STA 1965 

ESIMIEHET 
FM Arvo Inkilä (1957-) 1965 (k. 9.9.1965) 
FM Eino Parikka 1966-1971 
VT Ville Teivonen 1972-1973 
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hovioik.n. Erkki Hämäläinen 1974-1993 
metsänh. Erkki Rautvuori 1994-

VARAESIMIEHET 
lehtori Toivo Valtavuo (1953-) 1965 
prof. Kauko Kyyrö 1966--1968 
prof. Otto-I. Meurman 1969-1971 
koulun. Aarne Huuskonen 1972-1980 (k. 25.12) 
prof. Viljo Nissilä 1981-1985 
prof. Erkki Kuujo 1986--1987 
prof. Jaakko Paavolainen 1988-

SIHTEERIT 
FM Eino Parikka (1949-)1956 
opettaja Aili Jääskeläinen 1966--1975 
metsänh. Erkki Rautvuori 1976--1993 
FM Ilkka Korhonen 1994-

RAHA VARAINHOITAJAT 
VT J. Kivi-Koskinen (1954-) 1965 (k. 17.1.1966) 
talousneuvos Mikko Pulkkinen 1966--1974 (k. 15.7.1974) 
VT Ville Teivonen 1975 (vt. jo syksystä 1974)-1977 (k. 13.7.1977) 
liikennetark. Erkki Tarvonen 1978 (vt. heinäk. 1977)-1988 
oik.t.kand. Paavo Hämäläinen 1989-1994 
yht.k.t.maist. Heikki Rautvuori 1995- (vt. jo ed. syksystä) 

HALLITUKSEN MUUT JÄSENET 
opettaja Aili Jääskeläinen 1965 
prof. Kauko Kyyrö 1965 
lehtori Toivo Valtavuo 1966--1970 
VT Vilho Teivonen 1966--1971 
prof. Otto-I. Meurman 1972-1994 
koulun. Aarne Huuskonen 1971 
prof. Viljo Nissilä 1970-1980 
prof. Erkki Kuujo 1981-1985, 1988-
prof. Jaakko Paavolainen 1987 
pankinj. Kalevi Tilli 1994-
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LIITE 2 

VIIPURIN SUOMALAISEN KIRJALLISUUSSEURAN 
TOIMITTEIDEN 1-10 SISÄLLYS 

1 (1976) 172 s. 
VIHANTAA VIIPURIA, Sven Hirn ................ .................... ............. ... .......... 5 
SUOMEN KARJALAN ORTODOKSINEN NIMISTÖ, Viljo Nissilä......... 43 

2 (1977) 194 s. ja kaksi liitekarttaa (uusi painos 1985) 
VIIPURIN ARKKITEHDIT, Otto-1. Meurman 

3 (1978) 227 s. 
9.-13. VUOSISADAN SLAAVILAIS-KARJALAISISTA 
KULTTUURISUHTEISTA, Aarni Erä-Esko. ........... ........... ................... .. ..... 5 
ERÄÄN INKERILÄISEN ALKEISKOULUN VAIHEITA, 
Sulo Haltsonen ..................................................................................... ......... 13 
ALEKSANTERI RAHKONEN, KARJALAINEN RUNOILIJA, 
Aarne Huuskonen .......................................................................................... 21 
VIIPURIN LINNOITUSTYÖT 1850-70-LUVULLA, D. Kaijanen ............ 30 
MUINAISMUISTOJEN VALVONTA VIIPURISSA, Otto-1. Meurman ..... 57 
SUNNUNTAIKOULUSTA AMMATTIKOULUIHIN, Viljo Nissilä .......... 64 
VIIPURI NIMISTÖN VALOSSA, Viljo Nissilä .......................................... 88 
ASUMALÄHIÖMME LOIKKANEN VIIPURISSA, Alpo Salmela ........... 169 
ITSENÄISYYDENAJAN KUNNALLISTEKNIIKKAA VIIPURISSA, 
Reino Vomanen ... .. .. .. .. .. . .. .. .. . . ..... .. ... . .. . .. . ... . . ... .. .. .. . . ... .. ... . . .. .. .. ..... .. . . .. . .. . . .. .. .. 177 
Katsauksia ja historiikkeja 
VILHO (VILLE) TEIVONEN, 1N MEMORIAM, Erkki Hämäläinen ........ 195 
AARNE HUUSKONEN 80-VUOTIAS, Erkki Tynkkynen ....... ..... .. ........... 197 
VILJO NISSILÄ 75-VUOTIAS, Aarne Huuskonen ........................... ......... 200 
ERKKI TARVONEN 70-VUOTIAS, Erkki Rautvuori ................................ 204 
VIIPURIN TAITEILIJASEURA V. 1930-1939 VIIPURISSA, 
Mauno Aalto . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. ..... .. ..... .... .. ... . .. . .. .. ... .. .. . . .. ... .. .. . . ... .. .. . . ... .. .. .. .... . .. .. 206 
ELFSTRÖMIN KELLOSEPPÄSUKU JA KELLOLIIKE V. 1771-1943 
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