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Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseuran 
150-vuotisjuhlan valmisteluja vietto 7.9.1995 

Vuoden 1995 vuosikokouksessa (17.5.1995) valittiin juhlatoimikunta. Siihen ni-
mettiin hallituksen jäsenten lisäksi kirjaili ja Aarni Krohn, sisustusarkkitehti Han-
nele Helkama-Rågård ja rehtori Aimo Purhonen. Juhlatoimikunta piti kaikkiaan 
kuusi kokousta: 14.3. ja 7.4. ravintola Holvarissa, 25.4. Valkoisessa Salissa, 17.5. 
ja 5.6. ravintola Servietissä sekä 6.9. jälleen Valkoisessa Salissa. 

Juhlapaikaksi suunniteltiin ensiksi Yliopiston pientä juhlasalia, mutta lopulta 
päädyttiin eräitten muittenkin vaihtoehtojen jälkeen Helsingin kaupungin Valkoi-
seen Saliin. Sen yhteyteen oli helppo järjestää kuohuviini- ja kahvitarjoilu sekä 
myös ohjelmaan tuleva teatteriesitys. 

Ohjelma oli saatu lopulta muotoonsa 17.5. kokoukseen mennessä. Eri ohjelma-
numeroiden esittäjien hankkiminen oli jaettu tehtäväksi toimikunnan jäsenille. Täl-
löin kävi ilmi, että juhlapuhujaksi sovittu henkilö oli ilmoittanut, ettei hän katso-
nut voivansa pitääkään ko. juhlapuhetta. Juhlaesitelmän pitäminen jäi näin ollen 
esimiehen tehtäväksi. 

Juhlaan päätettiin kutsua, paitsi kaikki Seuran jäsenet, sen kanssa yhteydessä ol-
leiden yhdistysten johtohenkilöt ja lisäksi harkinnan perusteella sellaisia yksi-
tyishenkilöitä, joiden toiminta tavalla tai toisella liittyi Seuran vaiheisiin. Kutsu 
lähetettiin mm. viipurilaissyntyiselle Tasavallan Presidentille ja Karjalasta kotoi-
sin olevalle Eduskunnan puhemiehelle, mutta kumpikaan ei voinut tilaisuuteen 
saapua. Kahdelle hengelle tarkoitettuja kutsuja lähetettiin yhteensä 96 kpl. Kut-
sujen painatus ja lähettäminen heinäkuun lopussa sekä muun rekvisiitan hankki-
minen oli sihteerin ja rahainvartijan huolena. Esimies järjesti juhlan videoinnin. 
Kahvitilaisuudenja kuohuviinitarjoilunjärjestämisestä tehtiin sopimus Scala Ca-
teringin kanssa samoin kuin vaatesäilytyksestä. 

Juhla pidettiin suunnitelman mukaisesti torstaina 7.9.95 alkaen klo 18.05. Ti-
laisuutta oli saapunut seuraamaan kaikkiaan lähes sata henkeä. Ennakkoilmoit-
tautuneita oli yhteensä 88. Seuran jäseniä ilmoittautuneista oli 24. Juhla voidaan 
katsoa onnistuneeksi vieraiden palautteista päätellen. 

Lehdistöä yritettiin kiinnostuttaa asiaan ottamalla yhteyttä Karjalaan, Helsingin 
Sanomiin, Etelä-Suomen Sanomiin sekä Hufvudstadsbladetiin. Myös radioon ja 

5 



Seuramme 150-vuotisjuhlaan osallistujia, vasemmalta fil.maisteri, rouva Raija Majamaa, Vii-
purilaisen osakunnan inspehtori prof Vesa Majamaa, seuramme esimies metsänhoitaja Erkki 
Rautvuori, Karjalan Liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen, rehtori Aimo Purhonen ja lau-
lajatar Ritva Auvinen. 

molempiin TV-yhtiöihin tiedotettiin asiasta. Tiedotusvälineitä varten laadittiin ly-
hyt selostus Seuran vaiheista. 

Lehdistön suhtautumisesta voidaan todeta seuraavaa: Karjala-lehti oli luonnol-
lisesti aktiivisin. Juhlaan saapunut toimittaja haastatteli esimiestä. Lehti julkaisi 
Seuran vaiheista kertovan artikkelin ennen juhlaa (31.8.95) ja selostuksen juhlan 
kulusta 14.9.95. Lisäksi jälkimmäisen numeron toinen pääkirjoitus käsitteli Seu-
ran toimintaa. 

Myös Etelä-Suomen Sanomat haastatteli esimiestä ja julkaisi kirjoituksen Seu-
ran juhlapäivänä 7.9.95. Helsingin Sanomat oli madaltanut kynnystäänjajulkai-
si 11.9.95 kirjoituksen Seuran toiminnasta ja erityisesti Adam Wilken testament-
tivaroin perustetun koulun ja sen opettajan J.H. Erkon vaiheista. Wiborgs Nyhe-
ter, jonka päätoimittaja osallistui juhlan viettoon, julkaisi numerossaan 7. tammi-
kuuta 1996 artikkelin Seuran historiasta ja toiminnasta. 

Kynnys radioon ja televisioon oli liian korkea. 
Juhlan kustannukset olivat 32.915 mk, mikä ylitti 3.000 markalla etukäteisar-

vion 30.000 mk. 
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Mieskuoro "Viipurin Lauluveikot" esiintyy. 

Juhlan ohjelma 

Alkusoitto 
Avaussanat 
Lausuntaa 

Sibelius-akatemian kvartetti 10 min 
Jaakko Paavolainen 5 min 
Ritva Ahonen 10 min 
- Eino Leino: Viipuri 
- Jaakko Juteini: Höyrylaiva Viipurissa 1839 
- Unto Kupiainen: Viipurin linnan lippu 
- P. Mustapää: Satakieli Momepoossa 
- Eeva-Liisa Manner: Muiston pysyvyys 

Mieskuoro laulua Viipurin Lauluveikot 15 min 
joht. Jarmo Lehto (40 laulajaa) 
solisti Esko Ruohonen 
- Terve Suomeni maa 
- Kaunehin maa 
-Laatokka 

Juhlaesitelmä Erkki Rautvuori 20 min 
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Kohtaus Aarni Krohnin näytelmästä "Ikuinen Viipuri". 

Yksinlaulua Ritva Auvinen 10 rnin 
- Kylänlahdella 
- Kullannuppu 
- Karjalan törmäsill' 
- Karjalan kunnailla 

Juhlat Viipurissa v. 1856 Karjalainen Näyttämö 15 min 
- osa Aarni Krohnin ohj. Paavo Liski 
näytelmäsarj asta 
Ikuinen Viipuri 

Tervehdykset Yhteisöt lOmin 
-SKS 
- Karjalan Liitto 
- Viipurilaisjärjestöt 
- Viipurilainen Osakunta 

Karjalaisten Laulu Yleisö 3 rnin 
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