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VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA r.y VUOSINA 1989 - 1994 

 

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura r.y:n perustivat 21.01.1919 Viipurin elinkeinoelämän 
tulevaisuudenuskoiset edustajat, joiden toimintaa elähdytti halu aikaansaada kaupunkiin 
suomenkielistä, korkeakoulutasoista kaupallista opetusta kehittämään entisestäänkin virkeää ja 
korkeatasoista elinkeinotoimintaa.  
 
Seuran syntyhistoriasta ja toiminnasta vuoteen 1989 saakka on laadittu seuraavat kertomukset:  
J. Kivi-Koskinen, Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura r.y. 1919-1959; Kauko Kovasin, 
seuran historiikki 1960-1979; ja.; U. Kivi-Koskinen, Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura 70 
vuotta 21.1.1989.  
 
Tämä kirjoitus perustuu siltä osin, kuin siinä käsitellään vuotta 1989 edellytänyttä aikaa, yllä 
lueteltuihin lähteisiin.  
 
Seuran alkuperäisten sääntöjen 1 §:n mukaan seuran tuli “työskennellä suomenkielisen 
Taloudellisen Korkeakoulun aikaansaamiseksi Viipurin kaupunkiin”. Sääntöjen 10 §:ssä määrättiin, 
että “sitten kun seuran varat ovat karttuneet 10 miljoonaan markkaan ja seuralla on korkovaroina 
vuosittain ainakin 500.000 Suomen markan tulot, ottaa hoitokunta harkittavakseen, onko 
Taloudellinen Korkeakoulu perustettava”.  
 
Vuosina 1939-1945 käytyjen raskaiden sotien jälkeen seuran jäsenistön keskuudessa vähin erin 
vahvistui käsitys, että seuran alkuperäinen tarkoitus ei yksityiskohdissaan ollut toteutettavissa. 
Niinpä 1950-luvun lopulla seuran sääntöjä muutettiin siten, että seuran toiminta tähtäsi itä-
suomalaisen korkeamman taloudellisen sivistyksen kohottamiseen.  
 
Seuran tarkoitusperät ja säännöt tulivat uudelleen harkittavaksi, kun Karjalan Yhteiskoulun ns. 
karjalaisvarat siirrettiin seuralle. Erinäisten vaiheiden jälkeen seuran säännöt saivat nykyisen 
muotonsa 17.3.1982 ja 23.6.1982 pidetyissä kokouksissa. Sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan 
“Seuran tarkoituksena on työskennellä suomenkielisen taloudellisen tutkimuksen, Lappeenrannassa 
tapahtuvan korkeakouluopetuksen sekä erityisesti karjalaisperinteisen liikesivistystyön 
edistämiseksi." 
 
Vuosina 1989-1994 seura on määrätietoisesti ja menestyksellä työskennellyt tarkoitusperiensä saa-  
vuttamiseksi ja erityisesti menestynyt Lappeenrannassa tapahtuvan korkeakouluopetuksen 
kehittämisessä.  
 
Lappeenrannassa tapahtuvan ekonomikoulutuksen valmistelu  

 
Seuran suurimmaksi saavutukseksi tämän kertomusjakson aikana ja aivan ilmeisesti seuran koko 
tähän astisena toiminta-aikana nousee ekonomikoulutuksen alkaminen Lappeenrannan Teknillisessä 
Korkeakoulussa (LTKK). Tämän tavoitteen saavuttamisessa seuran monien jäsenten on työ ollut 
ensiarvoisen tärkeää ja seuran taloudellinen tuki asialle ilmeisen ratkaisevaa. 
 
 
 



 

 

 
 
U. Kivi-Koskisen toimittamassa seuran historiikissä ekonomikoulutuksesta kerrotaan seuraavasti. 
“Seuran alkuperäisenä tavoitteena oli nimensä mukaisesti suhteellisen laaja-alaisen taloudellisen 
korkeakoulutasoisen opetuksen aikaansaaminen. 
 
Kun aikanaan puhuttiin kaupa1lisista insinööreistä tai tuotantotalouden insinööreistä, kiinnosti asia 
seuraa välittömästi. Erityisellä mielenkiinnolla seurattiin Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun 
pyrkimyksiä erityisen kaupallisen opetuksen eli varsinaisen ekonomikoulutuksen aikaansaamiseksi.  
Viitteitä tästä oli ollut havaittavissa jo vuodesta 1970 lähtien ja viimeksi toimintasuunnitelmassa 
vuosille1983-1986.  
 
Tämän asian edistämiseksi seura päätti vuosikokouksessaan 1988 antaa hallitukselle valtuudet 
tutkia kauppatieteellisen professuurin ja siihen liittyvän assistentuurin lahjoittamista korkeakoululle. 
Samassa kokouksessa kaupunginjohtaja Kölhi ilmoitti Lappeenrannan kaupungin valmiudesta 
lahjoittaa niin ikään yksi professuuri korkeakoululle. Myöhemmin kävi ilmi, että myös 
Lappeenrannan paikalliset liike- ja teollisuuspiirit olisivat niin ikään olleet valmiit vielä kolmannen 
professuurin aikaansaamiseen.”  
 
Edellä kerrottu hanke hautautui joksikin aikaan, mutta siihen palattiin vuonna 1989. Viimeksi 
mainitulta vuodelta olevasta seuran toimintakertomuksesta ilmenevät jo suhteellisen tarkat 
suunnitelmat ekonomikoulutuksesta. Suunnitelmissa oli LTKK:n käytössä olleiden rakennusten 
laajentaminen ns. IV-rakennusvaiheella. Lisärakennuksen, jonka hinnaksi arvioitiin 35-40 
miljoonaa markkaa, rahoittaisivat puoliksi seura ja Lappeenrannan kaupunki. Valtio lunastaisi 
myöhemmin rakennuksen itselleen. 
 
Niin ikään suunnitteilla oli 500.000,- markan lahjoittaminen kauppatieteellisen opetuksen 
käynnistämisen suunnittelukustannuksiin ja seuran varojen käyttäminen 2,7 miljoonana markan 
vuotuisin lahjoituksiin viiden vuoden ajan kauppatieteellisen opetuksen kulujen peittämiseen. 
 
Hanke sai seuran taholta virallisen siunauksen seuran vuosikokouksessa 29 päivänä maaliskuuta 
1990. Siellä seuran puheenjohtaja professori Mika Kaskimies esitteli LTKK:ssa laaditun 
suunnitelman ja arvion ekonomikoulutuksen kustannuksista. LTKK:n kustannusarvio päätyi koko 
viiden vuoden lahjoituskaudelta 15.832.900,-  markkaan. Opetusministeriö oli tutustunut kustan-
nusarvioon ja ministeriön tekemien lisäysten jälkeen kustannusarvio päätyi 18.000.000,- markkaan. 
 
Seuran kokouksessa käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kokous yksimielisesti valtuutti seuran 
hallituksen käyttämään seuran varoja kauppatieteellisen opetuksen aikaansaamiseksi LTKK:ssa 
yhteensä 13 miljoonaa markkaa. Kokoukselle oli kerrottu, että Lappeenrannan kaupunki oli valmis 
osallistumaan opetuskustannuksiin 5 miljoonalla markalla. 
 
Kokouksessa käsiteltiin myös seuran osallistumista LTKK:n IV rakennusvaiheen kustannuksiin. 
Seuran hallituksen jäsen, kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi esitteli tämän asian. Rakennuksen 
kustannusarvio oli 35 miljoonaan markkaa, minkä summan seura ja Lappeenrannan kaupunki 
maksaisivat puoliksi. Suunnitelman mukaan uusi talo viiden vuoden kuluttua sen valmistumisesta 
siirtyisi  valtion omistukseen, jolloin valtio maksaisi rakennuksen rahoittajille näiden käyttämän 
pääoman takaisin. Rakennuksen valmistumisen ja pääoman takaisinmaksun väliseltä ajalta 
rahoittajat saisivat pääomalleen korkoa, joka yhdellä prosenttiyksiköllä ylittää Suomen Pankin 
peruskoron. Vuosikokous hyväksyi myös tämän suunnitelman ja valtuutti hallituksen käyttämään 
seuran varoja sanottuun rakennushankkeeseen.  



 

 

 
 
Tämän jälkeen hankkeen yksityiskohtia käsiteltiin seuran hallituksen jokaisessa kokouksessa, 
kunnes hallituksen kokouksen pöytäkirjaan 29 tammikuuta 1991 saatettiin liittää kolme 
allekirjoitettua sopimusta. Ne olivat Suomen valtion  sekä toisaalta Lappeenrannan kaupungin ja 
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura r.y:n välinen sopimus LTKK:ssa käynnistettävän 
kauppatieteellisen koulutuksen aiheuttamista kustannuksista, kaupungin ja seuran keskeinen 
sopimus opetuskustannusten jakamisesta sekä Lappeenrannan Toimintakeskus Oy:n ja seuran 
välinen sopimus seuran antamasta lainasta LTKK:n IV rakennusvaiheen rakentamiseen.  
 
Varsinaisen pääsopimuksen valtion, kaupungin ja seuran välillä tehdyn sopimuksen, olivat 
allekirjoittaneet Suomen valtion puolesta opetusministeri Ole  Norrback  ja osastopäällikkö, 
ylijohtaja Markku Linna, Lappeenrannan kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi ja 
kaupungin lakimies Seppo Miettinen sekä seuran puolesta Puheenjohtaja Mika Kaskimies ja 
sihteeri-varainhoitaja Kauko Kovasin.  
 
Pitkävaikutteisten sopimusten lopulliset markkamäärät eivät olleet vielä tarkoin määrättävissä, 
mutta ne asettuivat selvästi seuran vuosikokouksen hyväksymiin puitteisiin eli opetuskulujen 
korvaamiseen käytettäisiin seuran varoja lahjoituksina noin 13 miljoonaa markkaa ja rakennusta 
lainoitettaisiin vajaalla 20 miljoonalla markalla.  
 
LTKK:ssa aloitettavan ekonomikoulutuksen taloudelliset puitteet oli luotu. 
 
Ekonomikoulutus alkaa 

 
Ekonomikoulutus käynnistyi LTKK:n tuotantotalouden osastolla syyslukukaudella 1991. Silloin 
otettiin teollisuusyritysten taloushallinnon ja kansainvälisen markkinoinnin suuntautumis- 
vaihtoehtoihin yhteensä 37 opiskelijaa. Syksyllä 1992 opiskelijamäärää lisattiin 66 opiskelijalla ja 
vuoden 1994 päättyessä opiskelijoita oli vähän alle 300.  
 
Suuntautumisvaihtoehtoihin lisätiin vuonna 1993 pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen. 
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto käynnistynee syksyllä 1995. 
 
Vuonna 1994 kauppatieteiden laitokselta valmistui ensimmäinen kauppatieteiden lisensiaatti. 
Ensimmäiset opintonsa Lappeenrannassa aloittaneet ekonomit valmistuvat keväällä 1995. 
  
Seuran ja Lappeenrannan kaupungin myöntämillä. lahjoitusvaroilla LTKK:hon on palkattu 
liiketaloustieteiden (laskentatoimi) professori Kari Neilimo, liiketaloustieteiden (pkt-yritysten 
johtaminen) professori Asko Miettinen, yritysjuridiikan professori Raimo Immonen ja 
liiketaloustieteiden (kansainvälinen markkinointi) v.t. professori Toivo Äijö, laskentatoimen lehtori 
Antero Tervonen, kaupallishallinnollisten tietojärjestelmien lehtori Lassi Tissari, laskentatoimen 
assistentti Timo Alho, kansainvälisen markkinoinnin assistentit Kirsimarja Blomqvist ja Anna 
Pyörälä, yritysjuridiikan assistentti Leena Pirhonen, osastosihteeri Minna Ranta ja opintosihteen Pia 
Heilmann. 
 
Seuran tavoitteena on ollut LTKK:ssa tapahtuvan ekonomikoulutuksen alkamisesta lähtien, että 
koulutusta varten LTKK:hon perustetaan kauppatieteiden osasto. Opetuksen vakiintumisen kannalta 
täta tavoiteta on pidetty ensisijaisen. tärkeänä. Korkeakoulun hallintoasetuksen muututtua siten, että 
korkeakoulu voi itse päättää osastojen perustamisesta, kauppatieteiden osasto perustettiin 1.1.1995 
alkaen. Uuden osaston johtajana toimii yritysjuridiikan professori Raimo Immonen.  



 

 

 
 
 

Viipuritalo  
 
Vuonna 1991 tehdyssä, seuran, Lappeenrannan kaupungin ja Suomen valtion välisessä 
sopimuksessa seura ja kaupunki sitoutuivat lainottamaan LTKK:n IV rakennusvaiheen 
uudisrakennuksen, joka myöhemmin on saanut nimen Viipuritalo.   
 
Uudisrakennuksen rakennuskustannuksiksi arvioitiin vuonna 1990 noin 35 miljoonaa markkaa. 
Seura ja Lappeenrannan kaupunki sitoutuivat lainottamaan hankkeen puoliksi kumpikin. Lisäksi 
seura lahjoitti 500.000,- markkaa talon suunnittelukustannuksiin ja myöhemmin vielä 150.000, 
markkaa hankkeen rakennusaikaisiin hallintokustannuksiin.  
 
Rakennushankkeen lainottaminen samanaikaisesti, kun seuran varoja huomattavassa määrin 
käytettiin ekonomikoulutuksen kustannusten peittämiseen näytti muodostavan erittäin suuren 
haasteen seuran taloudelle. Asiaan liittyi vielä laman alkamisen myötä tapahtunut osakkeiden 
pörssikurssien aleneminen. Seuran hallituksen kokouksessa 16.10.1990 todettiin olevan 
mahdollista, että seura joutuu ottamaan lainaa rakennushankkeen rahoittamista varten. Samanlainen 
merkintä on hallituksen kokouksesta 23.5.1992.  
 
Loppuvuodesta 1992 ja vuonna 1993 seuran talous vahvistui kuitenkin merkittävästi ja rakennus- 
hanke rakennuskustannusten huomattavasti alennuttua toteutettiin paljon alkuperäisiä arvioita 
halvemalla eikä seuran tarvinnut turvautua 1ainarahoitukseen. Edellä sanottujen lahjoitusten lisäksi 
seura loppujen lopuksi antoi lainaa rakennushankkeen toteuttamiseen 12,6 miljoonaa markkaa.  
 
Viipuritalo valmistui syksyllä l993 ja LTKK:n 25-vuotis juhlallisuuksien yhteydessä talo 
juhlallisesti vihittiin käyttöönsä ekonomikoulutuksen tyyssijaksi.  
 
Talouspainotteinen lukio  

 
Seuran ja Karjalan Yhteiskoulu Oy:n välisessä sopimuksessa seura sitoutui talouspainotteisen 
lukion kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Sopimuksen edellyttämään toimikuntaan ovat koko 
kertomuskauden ajan kuuluneet puheenjohtajana metsänhoitaja Heikki Olkinuora sekä jäseninä 
professori Leo Ahlstedt, myyntijohtaja Matti Kantola ja ekonomi Risto J. Holopainen. 
 
Talouslukiorahaston tilille on vuosittain hyvitetty korkona 279.769 markkaa ja tililtä on otettu 
talouspainotteiseen lukio-opetukseen myönnetyt avustukset. Vuoden 1988 päättyessä 
talouslukiorahaston tilillä oli varoja 1.462.383 markkaa. Vuoden 1994 päättyessä näitä varoja oli 
1.898.337,40 markkaa. Näin ollen talouslukiorahaston varoista jaettiin kertomuskauden aikana 
avustuksia yhteensä 1.242.659,60 markkaa.  
 
Suuri osa avustuksista on mennyt taloustieto-opetuksen kehittämiseen. Seuran antamalla tuella 
elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on valmistanut taloustieto-opetuksen tukipaketin, jonka 
avulla taloustiedon opetus tehostuu lukiossa merkittävästi. Niin ikään varoja on käytetty Töölön 
yhteiskoulun talouspainotteisen lukion toiminnan tukemiseen.  
 
Seura on ollut myös näkyvästi tukemassa lukiolaisille järjestettyä talousaiheista kirjoituskilpailua.  
 
 



 

 

 
Seuran myöntämät avustukset  
Seura on jakanut avustuksia vuosittain seuraavasti: (luvut markkoina)  
 
Vuosi Yleisistä 

varoista 
Viipurin yhteiskoulun 

rahastosta 
Talouslukion  

rahastosta 
Yhteensä 

1989 274.900,- 15.000,- 350.000,- 639.900,- 
1990 662.800,- 15.000,- 165.000,- 842.800,- 
1991 1.087.500,- 15.000,- 250.000,- 1.352.500,- 
1992 1.476.200,- 15.000,- 231.000,- 1.722.200,- 
1993 2.186.030,- 15.000,- 200.000,- 2.401.030,- 
1994 3.002.925,- 15.000,- 46.659,60 3.064.584,60 

 
Seuran talous 
 
Seuran rahastot, oman pääoman määrä ja taseen loppusumma ovat kehittyneet seuraavasti. 
Talouslukiorahaston kehityksestä on kerrottu kohdassa Talouspainotteinen opetus. (Luvut 
markkoina)  
Vuosi Määrätarkoituksiin 

sidotut rahastot 
Perustajien 

nimikkorahastot 
Muu 

oma pääoma 
1988 2.350.000,-   2.837.431,60  28.673.172,74 
1989 2.350.000,-   2.845.646,60  27.710.914,23 
1990 2.350.000,-   2.854.193,35  21.494.304.65 
1991 2.350.000,-   2.863.086,35  20.112.491,05 
1992 2.350.000,-   2.872.339,82  20.572.971,56 
1993 2.350.000,-   2.881.969,52  29.245.392,83 
1994 2.350.000,-   2.891.991,58  26.907.892,19 
 
Seuran taseen loppusumma on tarkastelujaksona kehittynyt seuraavasti:  
Vuosi Taseen loppusumma mk 
1988 35.325.191,34 
1989 34.305.347,83 
1990 28.859.788.25 
1991 26.958.448.98 
1992 27.625.427,29 
1993 36.146.007,35 
1994 35.608.436,36  
 
Vuoden 1994 lukuun on lisätty pörssissä noteerattujen arvopapereiden päivänarvon ja 
kirjanpitoarvon erona 1.557.697,94 markkaa. Vertailukelpoisuuden vuoksi tämä on ollut tarpeen, 
sillä ennen vuotta 1994 voimassa olleen kirjanpitokäytännön mukaan vastaava arvonkorotus tehtiin 
taseen mukaisiin omaisuusarvoihin.  
 
Taseen loppusumma oli siis vuoden 1994 päättyessä lähes saman suuruinen kuin 31.12.1988. Kun 
otetaan huomioon, että seura kuluneiden kuuden vuoden aikana jakanut avustuksina 10 miljoonaa 
markkaa, voidaan sanoa, että seuran talous on selvinnyt suhteellisen hyvin Suomea viime vuosina 
ankarasti koetelleesta lamasta ja siihen liittyneista omaisuusarvojen voimakkaista muutoksista. 
 



 

 

Vuosikokoukset 

 
Vuosikokoukset on pidetty Helsingissä Suomalaisella Klubilla vuotta 1994 lukuunottamatta, jolloin 
kokous pidettiin Lappeenrannassa LTKK:n 25-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. 
Vuosikokouksissa on pidetty jäljempänä mainitut esitelmät: 
 
1989 Laamanni  

Ukko Kivi-Koskinen 
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura 
70 vuotta 21.1.1989 

1990 Kauppatieteiden lisensiaatti 
Kalevi Kyläheiko 

Kauppatieteellisen opetuksen  
käynnistäminen LTKK:ssa 

1991 Professori Pertti J. Muukkonen Korkeakoulujen yhdistäminen 
1992 Professori Niilo Teeri Oikeustieteiden opetuksesta tekniikan ja 

kauppatieteiden opetukseen kytkettynä ja päinvastoin 
1993 Kauppatieteiden maisteri 

Ahti Hirvonen 
Ajankohtainen taloudellinen katsaus 

  
Vuonna 1994 varsinaisessa vuosikokouksessa ei pidetty esitelmää, mutta vuosikokousta edeltäneenä 
iltana LTKK:n seuran jäsenille ja heidän puolisoilleen tarjoamilla illallisilla seuran puheenjohtaja 
Ukko Kivi-Koskinen kertoi puheessaan seuran historiasta.  
 
Seuran jäsenet ja toimihenkilöt 

 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 1994 päätyessä 40.  
Luettelo seuran tuolloisista jäsenistä liittymisjärjestyksessä on liitteenä 1.  
 
Tarkasteluajanjaksona seuran jäsenistä ovat kuolleet vuonna 1990 filosofian tohtori Yrjö 
Järvenkylä, vuonna 1991 ekonomi Kauko Kovasin ja ekonomi Toivo Kilpiä, vuonna 1992 
kamarineuvos Jorma Savolainen ja pankinjohtaja Erik Witting sekä vuonna 1994 varatuomari Eino 
Österman, hovioikeuden neuvos Erkki Hämäläinen ja professori Otto I. Meurman.  
 
Vuoden 1988 päättyessä seuran hallituksen puheenjohtajana toimi professori Mika Kaskimies ja 
varapuheenjohtajana lakitieteen lisensiaatti Ukko Kivi-Koskinen. Hallituksen muut jäsenet olivat 
professori Martti Jaatinen, ekonomi Kauko Kovasin, ekonomi Matti Kunnaala, hallitusneuvos Lauri 
Kärävä, kaupunkineuvos Jarmo Kölhi, metsänhoitaja Heikki Olkinuora, varatuomari Risto 
Piepponen ja professori Niilo Teeri.  
 
Seuran sihteeri-varainhoitajana toimi kuolemaansa 15.8.1991 saakka vuodesta 1977 lähtien 
ekonomi Kauko Kovasin. Hänen jälkeensä hallitus nimitti 22.10.1991 sihteeri-varainhoitajaksi 
varatuomari Matti Uimosen. Vuoden 1992 vuosikokouksessa Uimonen valittiin myös hallituksen 
jäseneksi.  
 
Hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 1976 ja puheenjohtajan vuodesta 1984 toiminut 
professori Mika Kaskimies halusi vuoden 1994 vuosikokouksen jälkeen siirtyä hallituksen 
rivijäseneksi. Tällöin hallitus valitsi puheenjohtajasi lakitieteen lisensiaatti Ukko Kivi-Koskisen ja 
varapuheenjohtajaksi professori Martti Jaatisen. Muita muutoksia hallituksen kokoonpanossa ei ole 
kertomuskauden aikana tapahtunut.  
 
Espoossa 10 päivänä helmikuuta 1995 
Matti Uimonen  
Seuran sihteeri-varainhoitaja 



 

 

 
1 liite         
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura r.y  - Jäsenet liittymisjärjestyksessä. 
 
Arvo tai ammatti Nimi Liittynyt 
   
Lakit. lis. Ukko Kivi-Koskinen 25.4.1947 
Ekonomi Matti Kunnaala 15.3.1952 
Ekonomi K.J. Tuurna 2.2.1959 
Varatuomari Simo Kärävä 6.5.1960 
Toimitusjohtaja Arvo Siitonen 18.5.1960 
Maaherra Esko Peltonen 17.4.1961 
Valt. maisteri Martti Valla 5.4.1965 
Kaupunkineuvos Jarmo Kölhi 31.3.1966 
Varatuomari Timo Kivi-Koskinen 24.3.1969 
Professori Mika Kaskimies 24.3.1969 
Professori Martti Jaatinen 24.3.1969 
Fil. lis. Tom Bröckl 14.9.1970 
Ekonomi Risto J. Holopainen 24.3.1972 
Kaupunginjohtaja Leo Mether 31.12.1974 
Professori Niilo Teeri 25.3.1976 
Hallintojohtaja Arto Oikkonen 1.4.1976 
Vuorineuvos Veikko Vainio 29.10.1976 
Fil. maisteri Liisi Teivonen 17.10.1978 
Fil. maisteri Vappu Jakobsson 17.10.1978 
Fil. maisteri Marja Pekkanen 17.10.1978 
Talousopettaja Anni Kivi-Koskinen 17.10.1978 
Varatuomari Risto Piepponen 28.3.1980 
Professori Juhani Jaakkola 28.3.1980 
Hallitusneuvos Lauri Kärävä 24.3.1981 
Metsänhoitaja Heikki Olkinuora 1981 
Professori Leo Ahlstedt 1981 
Myyntijohtaja Matti Kantola 1981 
Professori Pertti J. Muukkonen 11.3.1985 
Varatuomari Matti Uimonen 14.3.1985 
Maaherra Matti Jaatinen 25.3.1985 
Kauppat. maisteri Ahti Hirvonen 26.3.1985 
Toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen 26.3.1985 
Paikallisjohtaja Timo J. Vainikka 3.7.1986 
Pääjohtaja Jaakko Vihmola 7.5.1987 
Oik. lis. Heikki Kilpiä 27.10.1988 
Ekonomi Sakari Vento 26.3.1990 
Varatuomari Raimo Tarma 31.10.1991 
Johtaja Jussi Olkinuora 13.2.1992 
Varatuomari Vesa Vainio 13.2.1992 
Professori Kari Neilimo 11.5. 1993 
 


