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VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA R.Y.
on perustettu Viipurissa vuonna 1919, joten kulunut vuosi 1979 oli seuran toiminnassa
kuudeskymmenes.
Eräänä tärkeimpänä syynä seuran perustamiseen voidaan pitää suomalaisuuden tunkeutumista
1800-luvun loppupuolelta alkaen yhä enemmän ja näkyvämmin inhimillisen toiminnan kaikille
aloille maassamme ja niin myös elinkeinoelämän eri sektoreille.
Seuran kotikaupungissa, Viipurissa oli kaupan ja teollisuuden harjoittaminen ollut ennen
suomalaisten yrittäjien esiintuloa etusijassa ulkoa kaupunkiin muuttaneiden vieraskielisten,
saksalaisten, ruotsalaisten ja venäläisten liike- ja teollisuusmiesten käsissä. Viipurista oli myöskin
kehittynyt Karjalan kulttuuri- ja liike-elämän keskuspaikka sekä sen satamasta yksi maan
huomattavampia tuonti- ja vientikaupan keskuksia, mihin kaupungin maantieteellinen asemakin
maa- ja vesiyhteyksien pääte- sekä risteyspaikkana antoi kaikki edellytykset.
Näissä olosuhteissa oli luonnollista, että paikkakunnan suomenkielisissä liikemiehissä, jotka
vähitellen olivat päässeet mukaan ja vaikuttajiksi myös kaupungin kunnalliseen elämään, heräsi jo
varhain ajatus, että korkeampaakin kaupallista opetusta ja jatkokoulutusta olisi siihen halukkaille
saatava kotikaupungissakin. Kun myöskin oli tunnettua, että pääkaupungin ulkopuolella asuvien
intressit pyrkivat vallanpitäjiltä jäämään toisarvoiseen asemaan Helsinkiin verrattuna, katsoivat
Viipurin suomenkieliset liikemiehet, että oma-aloitteisuus on asioiden eteenpäin viemiseksi paras
tapa.
Nämä edellä esitetyt seikat olivat pohjana sille, että Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura r.y.
perustettiin, kuten edellä jo on sanottu vähän yli kuusikymmentä vuotta sitten. Seura merkittiin
yhdistysrekisteriin 30.04.1919.
Perustamistilaisuudessa vahvistettujen sääntöjen 1 pykälässä määriteltiin seuran tarkoitus
seuraavasti: “Seuran tarkoituksena on työskennellä suomen kielisen taloudellisen korkeakoulun
aikaansaamiseksi Viipuriin”. 10. pykälässä selvitetään asiaa lisäksi näin: “Sitten kun seuran varat
ovat karttuneet 10 miljoonaan markkaan ja seuralla on vuosittain korkotuottoina vähintäin 500.000
Suomen markkaa, ottaa seuran hoitokunta harkittavakseen, onko korkeakoulu perustettava”.
Seuran perustajina olivat Viipurissa toimivat huomattavimmat liikemiehet, nimenomaan
suomenkieliset liikkeen- sekä teollisuuden harjoittajat.
Alkutehtävänä oli luonnollisesti varojen kerääminen seuralle, jotta sen sääntöihin merkitty
tarkoitusperä voitaisiin toteuttaa. Ensimmäinen lahjoittaja oli jo kolmen päivän kuluttua
suomenmielisyydestään tunnettu kauppaneuvos F Sergejeff, joka luovutti seuralle 500.000 markkaa.
Esimerkkiä seurasivat muutkin kaupungin liike-elämän silmäntekevät, joista tässä mainittakoon
Juho Lallukka, Juho Linnamo ja A Konkonen sekä liikelaitoksista Savo-Karjalan-Osakepankki.
Tilinpätöksessä 31.12.1921 voitiin todeta seuran varojen karttuneen vähän yli miljoonan markan
määrän. Alkuinnostuksen jälkeen lahjoituksia seuralle kertyi hitaammin, mutta 31.12.1927 olivat
omat varat kuitenkin jo n. 2,5 miljoonaa markkaa.

Nyt ryhdyttiin kuitenkin maanlaajuisesti toimiin yliopiston perustamiseksi ja pantiin käyntiin koko
maan kattava rahankeräys ko. asian hyväksi. Tämä syrjäytti seuran keräyksen ja aiheutti
hiljaisuuden sen ajaman asian ympärillä. Vuonna 1928 sai seura kuitenkin huomattavan
lahjoituksen William Otsakorvelta määrältään 135.000 markkaa. Muita huomattavia lahjoittajia
tältä hiljaiselta ajalta olivat E V Sellgren, Artturi Helenius ja Vilho Karjalainen, mutta tällöin
oltiinkin jo pitkällä 1930-luvulla. Vuoden 1935 jälkeen yritettiin korkeakoulu-aatetta todenteolla
herättää jälleen henkiin ja suorittaa rahankeräystoimintaa voimaperäisesti, kun 30-luvun lamaaikakin oli maassamme väistynyt. Vuoden 1939 lopussa oli silloin laaditun taseen mukaan seuran
omaisuus kasvanut n. 4.600.000 markkaan.
30.11.1939 syttynyt sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä sekä 13.03.1940 solmittu rauha ja sen
seurauksena tapahtunut seuran kotikaupungin Viipurin menetys riisti täydellisesti perustan seuran
toiminnalta ja päämäärältä. Tätä seikkaa ei voinut muuttaa muuksi se ajanjakso, jolloin Viipuri
jatkosodan aikana oli jonkun aikaa jälleen seuran toimipaikkana, koska vuonna 1944 solmittu rauha
poisti Viipurin kaupungin uudelleen Suomen valtakuntaan kuuluvana osana.
Uudeksi kotipaikaksi seuralle tuli lakisääteisesti Helsinki, jossa toimintaa oli aluksi hyvinkin vaikea
saada käyntiin, koska seuran jäsenillä oli kyllin tekemistä omienkin asioittensa hoidossa käytyjen
sotien ja kärsimiensä menetysten johdosta. Tyydytyksellä kuitenkin oli todettava, että seuran
omaisuus, joka aluksi luultiin suureksi osaksi menetetyksi, osoittautui kuitenkin turvatuksi ja saatiin
seuran hallintaan sekä tuloa tuottamaan. Lisäksi viipurilaisen Savo-Karjalan-Osakepankin toimintaa
lopetettassa siirtyi seuralle ko. pankinhoitokunnalta lahjoituksena n. 2,5 miljoonaa markkaa.
31.12.1958 päivätyn taseen mukaan oli seuran omaisuus niinkin huomattava kuin 31.500.000
markkaa. Huomattakoon, että tähän asti on koko ajan puhuttu ns. vanhoista markoista.
Seuran jälelle jääneiden jäsenten ja heidän valitsemansa hallituksen keskuudessa oli pitkään ja
ankarasti mietitty seuralle muuttuneissa olosuhteissa sen toiminnan tarkoitusta ja päämäärää.
Ehdotuksia oli monia sekä seuran omalta taholta että sen ulkopuolelta. Yksimieliseksi päätökseksi
kuitenkin tuli, että jäljelle jäänyt Karjala täytyy olla seuran toiminnan kohde. Vuonna 1961
muutettiin sääntöjen 1. pykälän sisältö seuraavaksi: “Seuran tarkoituksena on työskennellä
suomenkielisen taloudellisen korkeakoulun aikaansaamiseksi johonkin kaupunkiin Itä-Suomessa
sekä ennen korkeakoulun perustamista myöntää opintoapurahoja karjalaisperäisille
liiketaloudellisen alan opiskelijoille”. Tässä yhteydessä muutettiin myöskin sääntöjen aikaisemmin
mainitun 10. pykälän määräyksiä vastaamaan paremmin nykyisiä raha-arvoja.
Kun laki Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun perustamisesta Lappeenrantaan vuonna 1962
annettiin ja sanotun korkeakoulun opetusohjelmaan sisällytettiin myöskin kaupallisten insinöörien
koulutus sekä muutenkin siellä annettavaa taloudellista koulutusta ja vieraitten kielten opetusta
laajennettiin, päätti korkeakouluseura hallituksensa ehdotuksesta yksimielisesti, että Lappeenrannan
Teknillinen Korkeakoulu on se oppilaitos, jota seura ryhtyy mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan.
Tämän mukaisesti onkin seura vuodesta 1967 lähtien tukenut korkeakoulua ja varsinkin siellä
annettua taloudellista opetusta ja tutkimusta tähän mennessä lähes 350.000 markalla. Tässä
yhteydessä voitaneen luvata, että seuran LTKK:lle antama rahallinen tuki taloudellisen opetuksen
hyväksi tulee jatkumaan.

Kun Karjalaisten Opiskelijain Avustusyhdistys r.y. toimintansa lopettaessaan lahjoitti seuralle
08.12.1978 mk 300.000,-, on näistä varoista muodostettu Viipurin Yhteiskoulun nimeä kantava
rahasto. Tämän rahaston tuotosta jaetaan vuosittain yhteensä 15.000 markkaa apurahoina ensi
sijaisesti karjalaista sukujuurta olevien LTKK: n opiskelevien opintojen tukemiseen. Ensimmäinen
näiden apurahojen jako suoritettiin “Skinnarilan 1 .1.. (Miten jatkuu?)

VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA R.Y
Seuran hallituksen jäsenet v. 1979:
Johtaja Tom Bröckl
Professori Martti Jaatinen
Professori Mika Kaskimies
Kihlakunnan tuomari Ukko Kivi-Koskinen
Ekonomi Kauko Kovasin
Ekonomi Matti Kunnaala
Kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi
Professori Martti Saario
Professori Niilo Teeri
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Hallituksen työvaliokunnan ovat muodostaneet:
Hallituksen puheenjohtaja Martti Saario, hallituksen varapuheenjohtaja Mika Kaskimies, Jarmo
Kölhi, Martti Jaatinen ja seuran varainhoitaja-sihteeri Kauko Kovasin.
Seuran oman pääoman kehitys vv. 1960 - 1979 (seuran omistamat arvopaperit ovat tilinpäätöksissä
arvostetut kunkin vuoden vahvistettuihin verotusarvoihin):

31.12.1960
31.12.1965
31.12.1970
31.12.1975
31.12.1979
31.12.1980
31.12.1981
31.12.1982

Perustajien nimikkorahastot
89.142,104.749,123.038,146.466,463.501,469.274,2.788.089
2.794.389

Muu oma pääoma
274.412,422.752,802.548,2.026.938,2.101.506,2.085.712,2.538.379,6.749.449

Yhteensä
363.554,527.501,925.586,2.173.404,2. 565.007,2.555.853,5.391.465,8.943.861,-

