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LAPPEENRANNAN KERHO OY:N KARIKATYYRIT 
VUOSILTA 1946-2015

Aivan kerhon toiminnan alkuvaiheissa vuonna 1946 teetettiin ensimmäiset karikatyyrit ker-
hon muutamista osakkaista. Tämän kunniaosoituksen kohteeksi pääsivät Willy Drews, Otto 
Hiltunen ja Jalmari Talste. Kaikki kolme olivat huomattavia lappeenrantalaisia, mutta varsi-
naiset valintaperusteet eivät ole tiedossa. Alkuperäinen idea karikatyyreistä lienee saatu Hel-
singin Suomalaiselta Klubilta, jossa perinteenä on ollut teettää karikatyyrit puheenjohtajista.
Lappeenrannan Kerholla ei rajoituttu pelkästään puheenjohtajiin. Ikuistetuiksi ovat vuosien 
kuluessa tulleet monet muutkin aktiivijäsenet. Kerholla saatujen ansioiden lisäksi on valinta-
tilanteessa otettu huomioon myös toiminta yhteiskunnassa ja ammatissa. Valinta tapahtuu 
hallituksen kokouksessa äänestämällä. Etukäteen sovittu määrä valitaan saatujen äänien 
perusteella kullakin kerralla, kun karikatyyrejä teetetään.
Ensimmäiset karikatyyrit teki taiteilija Soini Talaskivi. Hän jatkoi erittäin korkeatasoista työs-
kentelyään aina vuoteen 1966 saakka. Tämän jälkeen ovat karikatyyrejä tehneet Vorna No-
kelainen, Aimo Vuorinen, Pertti Pihlman, Pekka Vuori, Viktor Urajevski, Dimitrij Alekseejev.
Oheisena on lyhyt esittely karikatyyrin tekijöistä.

SOINI TALASKIVI    s. 1912 majuri evp
Talaskivi on työskennellyt Lappeenrannassa  Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin palve-
luksessa 30-luvulla. Oli vapaana taiteilijana vuosina 1945-49. Maalasi tauluja ja muotokuvia. 
Järjesti muutaman oman näyttelynkin. Toimi Chymoksen mainostehtävissä vuosina 1949-51. 
Talaskivi oli Lappeenrannan Kerhon jäsen 1945-53.

VORNA NOKELAINEN    s.1940
Syntynyt: 13.07.1940 Ruokolahti 
Taideopinnot: Lappeenrannan taidekoulu, Suomen Taideakatemian koulu 1962 
Näyttelyt kotimaassa 20, Espanjassa 3. 
yhteisnäyttelyt: Osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin. 
Teoksia julkisissa kokoelmissa: Sara Hilden Tampere

AIMO VUORINEN    s. 1922 taiteilija
Vuorinen tunnetaan monipuolisena lappeenrantalaisena taiteilijan. Näytelmiä, 
piirroksia, kirjoja ja lehtipakinoita runsain määrin. Toimi 1970- ja 80-luvulla
Chymoksen mainospäällikkönä

PERTTI PIHLMAN    s.1938 mainostoimiston johtaja
Harrastaa karikatyyrien tekemistä vapaa-aikanaan. Toiminut aiemmin 20 vuotta
Sanomalehti Karjalaisen mainospäällikkönä ja kuvitti lehteen sananparsia. Tehnyt kuvituksia 
kasku- ja 
oppikirjoihin.

PEKKA VUORI     s. 1935  on helsinkiläinen graafikko, kuvittaja ja lehtipiirtäjä. Vuori on opis-
kellut Taideteollisessa oppilaitoksessa vuosina 1953–1956. Vuori on kuvittanut useita lasten-
kirjoja ja hän on uudistanut suomalaista kirjankuvitusta monin tavoin. Lastenkirjojen lisäksi 
Vuori on muun muassa kuvittanut Helsingin Sanomien artikkeleja ja tehnyt Arto Paasilinnan 
teosten kansikuvia.
Vuori on myös maalannut Paasilinnan muotokuvan. Alkuperäinen öljyvärityö on Paasilinno-
jen olohuoneessa ja teoksen akvarelliversio WSOY:n naistenvessassa; kirjailijan pyynnöstä.
Pekka Vuori piirsi myös ensimmäisen suomalaisen Unicef-kortin.



Lappeenrannan Kerho 70-vuotta

Vuori työskenteli Uuden Suomen kuvittajana ja piirtäjänä 1950- ja 1960-luvulla, Suomen Ku-
valehdessä 1969–1974 sekä 1970-luvun lopulla ET-lehdessä

VIKTOR URAJEVSKI
Viipurilainen taiteilija, joka maalasi myös Erkki Sunin muotokuvan.

TOMMI VUORINEN

DMITRIJ ALEKSEEJEV
Pietarilainen taiteilija

Vuosina 1946-2015 on tehty yhteensä 252 karikatyyriä. Tämä kokoelma on paikkakunnalli-
sesti merkittävä kulttuurihistoriallinen  kuvasarja. Kesän 2015 aikana on kustakin  kuvatusta 
henkilöstä kerätty keskeiset henkilötiedot. Tähän kirjaan on painettu kaikki karikatyyrit värilli-
senä. Jokaisen kuvan vieressä on teksti, joka kertoo karikatyyrien kohteesta.
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HILTUNEN 
OTTO

s. 12.11.1879 
k. 11.02.1948
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Abramoffin rautakaupan myymälänhoitaja ja sittemmin samaisen 
rautakaupan omistaja. Kaupan nimi muuttui myöhemmin muotoon 
Lappeenrannan Rautakauppa Oy. Vaikutti 1920-Iuvulla Joensuus-
sa, jossa aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa, valtuustossa ja 
hallituksessa. Muutettuaan Lappeenrantaan 1927 jatkoi kunnallisvai-
kuttamista valtuustossa ja hallituksessa 1930- ja 40-Iuvulla. Innokas
suojeluskuntalainen, vanhemman herrasmiehen prototyyppi.
Harrasti urheiluammuntaa.

TALSTE 
JALMARI 

s. 04.02.1879 
k. 23.11.1951
pormestari

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1945.

Lappeenrannan pormestari 1930- ja 40-luvulla.
Oli mukana vuonna 1932 toimikunnassa, kun ensimmäiset
kaavailut Kerhon perustamisesta Lappeenrantaan olivat esillä. 
Tunnettiin silloin vielä nimellä Dahlström.
Syntynyt Ilomantsissa ja oli perimätietojen mukaan intomielinen 
Lappeenrannan puolestapuhuja, joka otti mielellään
vastaan konjakkitarjouksen.

MANNERHEIMO
JALO
 
s. 19.03.1888 
k. 13.07.1971
johtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945.

Wipurista Lappeenrantaan siirtynyt kravattitehtailija. Fir-
man mimi oli Karjalan Kravattitahdas Oy.
Vanhemman herrasmiehtn prototyyppi. Nautiskeli miel-
Iään Kerholla iltapalaa.

DREWS
WILLY

s. 22.03.1949
k. 29.03.1949
liikkeenjohtaja,
dekoratööri

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945
perustajajäsen.
Kerhon hallituk-
sessa 1945-49

Perusviipurilainen joka oli syntynyt Saksassa Friedrichshagenissa. 
Johti kangaskauppa Zweybergiä niin Viipurissa kuin Lappeenran-
nassa kauppamiehen ottein. 
Urheilumiehenä oli perustamassa Lappeenrannan Nyrkkeilijöiden 
seuraa. Toimi Kauppakamarissa ja yksityisyrittäjien luottamustehtä-
vissä. Harrasti myös postimerkkeilyä, kalastusta ja biljardia. Innokas 
väestönsuojelun puolestapuhuja.
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PELKONEN 
VAINÖ

s. 21 .05.1998 
k. 14.08.1986
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945
Kerhon hallituk-
sen pj. 1949 ja 
vpj. 1955-74 ia 
1976-80.
Kerhon hallituk-
sessa 1949-80.

Jaakkimassa syntynyt Pelkosien peruskivi, Kerhon tukijalka ja karja-
laisuuden personoima patriarkka. Sitkeämpää kerhoveljeä ei monta 
Iöydy. Yli 80-vuotiaana biljardia pelatessaan hän sai nuoremmat hä-
vinneet poistumaan keilapöydän äärestä. Han oli puutalorakennuk-
sen pioneeri jo 1920-Iuvulta. Firmat Karjalan Mesätuote ja Karjalan 
Puutuote työllistivät toimitusjohtajan ja monta muuta ihmistä.
Pohjana olivat opinnot Helsingin Kauppakorkeassa ja toiminta 
Kannaksen sahalaitoksissa. Viipurin aikojen historia on silloisen 
golf-klubin (Vipurin Golfin ) perustaminen.

TYNKKYNEN 
YHJÖ 

s. 21.01.1902 
k. 17.10.1968
ekonomi, toimi-
tusjohtaja.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Puutavarakauppias, jota kerholla kutsuttiin Kätkytsaaren isännäksi. 
Tynkkynen oli ostanut saaren ja oli hankinnasta kovin ylpeä. Saimaan 
Saha ja A. Kilkklsen puutavardiike olivat elämäntyön osasina. Egyptin 
parrulla oli kysyntää, ja Iiiketoimet sujuivat vauhdikkaasti. Pojista 
Kalle jatkoi myöhemmin isänsäjälkiä parrukauppiaana. Metsästys ja 
kalastus Iuontuivat hyvin jo ammattiin liittyenkin. Urheilun saralla toimi 
Lappeenrannan Luistinseurassa sekä oli nuomudessaan innokas 
jalkapalloilija ja voimistelija. Yrjö Tynkkysen erikoisuuksia oli sormilla 
puhumisen taiko ja oman vaimon tekemä kalakukko ulkomaanmat-
koilla.

HULTIN 
PEHR-ERIK
 
s.13.10.1918 
k. 01.06.1992
diplomiekonomi, 
ostopäällikkö

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1952.
Kerhontilin-
tarkastaja 1953-
64, taloudenhoi-
taja 1965-75.

Palveli taloustehtävissä Karjalan Metsätuotteella ja Partekilla. 
Vaikutti monella sektorilla Lappeenrannan kulttuuri-elämässä. 
Karjalan Laulu-Veikkojen puheenjohtaja, Tennis-seuran pemstajajä-
sen, Wipurin Golfin aktiivipelaaja, Kulttuurirahaston hoitokunnassa, 
Rotareissa, Lionsklubin perustajajäsen, Ekonomijärjestössä jne. 
Pitkäaikainen kerhoIainen, toimi kiinteästi Kerhon hallinnossa mm. 
taloudenhoitajana vuosina 1965-75 ia ravintolatoiminnassa. Kar-
jalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön edusmies Lappeenrannassa. 
Biljardissa Kerhon edustustasoa.

HYRYLÄ 
UUNO
 
s. 09.05.1894 
k. 08.04.1968
varatuomari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Kerhon perusjäsen.  -Pukkilan pohjaalaasia - . 
Toimi Lappeenrannan kaupunginvoutina 1930-, 40-, 50-ja 60-Iuvuil-
la. Harrastuksena puutarhanhoito ja kalastus. Pidetty seuramies ja 
innokas säästö-
pankkiaatteen kannattaja.
Toimi mm. Lappeenrannan Sääästöpankin hallituksen puheenjohta-
jana 1954-1967 Lappeenrannan Sotaorpojen ja Sotaleskien Säätiön 
perustaja -juristi.
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HÄKKINEN 
VÄINO 

S. 11 .08.1902 
k. 07.05.1969
rakennustarkas-
taja, rakennus-
mestari.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1946.

Kerhon alkutaipaleen aktiivijäsen, hyvä kaisapelaaja ja
mukava seuramies. Tommi ammatissaan kaupungin raken-
nustarkastajana.

KARTTUNEN 
PENTTI
 
s. 30.07.1894 
k. 06.01.1979
metsänhoitaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1946.
Kerhon hallituk-
sessa 1949-55.

Liperissä syntynyt Karttunen toimi Lappeenrannan Pikisaa ren 
sahan paikallisjohtajana 1940- ja 50-luvulla. Osallistui Kerhon 
hallintoon. Kultturelli seuramies ja Kerhon ystävä. Muutti vuonna 
1958 Helsinkiin.

KARVINEN 
ARTTURI 

S. 13.06.1894 
k. 14.03.1963
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Viipurista Lappeenrantaan siirtyneen urheiluliike Suke Oy :n joh-
taja. Nimi Suke periytynee Viipurin ajoilta, jolloin Artturi Karvinen 
toimi Suojeluskuntain Urheiluliikkeessä. Erittäin kova urheilumies, 
joka harrasti lukuisia lajeja, mm. ammunta, tennis ja yleisurheilu 
kuuluivat kuvioihin. Toimi myös harrastepuolella urheiluseuroissa ja 
muissakin yhteisöissä. ”Saanut Kauppakamarin kultaisen ansiomer-
kin. Kalastus ja kesämökkeilykin kiinnostivat. Kävi kerholla lähinnä 
sen läheisyyden vuoksi.

KIVINEN 
MAUNO 

s. 31.07.1888 
k. 21.02.1956 
ekonomi, 
pankinjohtaja 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1945. Kerhon 
hallituksen 
puheenjohtaja 
1954-55.

Pälkjärvellä syntynyt SYP:n Lappeenrannan konttorin pan kinjohtaja 
vuosina 1938-56. Vaikutti ennen Lappeenrantaan tuloaan Sortava-
lassa ja Viipurissa.
Osallistui politiikkaan 30-luvulla Sortavalassa sekä Lap-
peenrannassa vuosina 1945-51. Oli valtuustossa ja halli tuksessa.
Toimi Sotaorpojen ja Sotaleskien Säätiön hallituksessa ja isännöitsi-
jänä. Maanpuolustushenkinen mukava herrasmies. Harrasti pikaluis-
telua, kuorolaulua ja rotarytoimintaa.
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LARJOSALO 
KAARLO 

s. 10.03.1904
ratsumestari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1950.

Pöytyällä syntynyt perinnerakuuna hevosajoilta. Palvellut Hämeen 
Ratsurykmentissä ja Uudenmaan Rakuunaryk mentissä.
Tämän julkaisun kirjoitushetkellä Lappeenrannan Kerhon vanhin 
elossaoleva jäsen, 91-vuotias.
Luonteeltaan rauhallinen, tasapainoinen ihminen.
Harrasti nuorempana sotaväkeen liittyviä lajeja, ammuntaa ja 
ratsastusta.
Toiminut myös Lappeenrannan Väestösuojelulautakunnan puheen-
johtajana vuosina 1956-60.

LAURILA 
PAAVO-JAAK-
KO 

s. 02.12.1921  
k. 25.08.1983
diplomi-insinööri

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1951.

Toimi Lauritsalan kauppalan insinöörinä 1950-56. Muutti vuonna 
1956 Varkauteen ja sittemmin Ouluun. Kävi jonkin verran Kerholla.

LAUTAMATTI 
TAUNO 

s. 09.06.1912 k. 
23.08.1990
valokuvaaja, 
toimitusjohtaja.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1950.

Valkealassa syntynyt Lautamatti työskenteli 1950- ja 50- luvulla 
Lappeenrannassa valokuvaajana.
Omisti Kuvapaja Oy:n. Myytyään firman Jukka Laineelle, muutti 
Lahteen, jossa toimi matkailuyhdistyksen toiminnan  johtajana.
Erittäin hyvä biljardinpelaaja. Oli aikanaan Kerhon parhaita.

LIIRA 
LAURI

s. 04.05.1915
pormestari, 
varatuomari.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1946.
Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja 1964-75.
Kerhon hallituk-
sessa 1955-63.

Joutsenossa syntynyt varatuomari. Lappeenrannan pitkä aikainen 
pormestari vuosina 1949-78. Toiminut myös kau punginsihteerinä 
1945-46 ja oikeusneuvosmiehenä 1946-49 . Ollut valtuuston varapu-
heenjohtaja ja kaupunginhalli tuksen jäsen. Lappeenrannan Säästö-
pankin hallituksen puheenjohtaja vuosina 1966-80. Pisin kaari kertyy 
kuitenkin Lappeenrannan Sotaorpojen ja Sotaleskien Säätiön halli-
tuksen puheenjohtajuudesta. Pesti alkoi vuonna 1963 ja jatkuu yhä. 
Myös ulkoilu ja karjalainen kulttuuri ovat sydäntä lähellä.
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MALMI 
TUOMO 

s. 15.12.1906 
k. 27.04.1965
toiminnanjohtaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1948.
Kerhon hallituk-
sen sihteeri ja 
toiminnanjohta-
ja 1956-65

Tilimiehiä, toimi mm. Karjalan kulman isännöitsijänä ja Kerhon 
taloudenhoitajana vuosina 1956-65. Tasainen, vakaa luonne. Syn-
tynyt Virolahdella.

MANSNER 
TOIVO 

s. 12.11.1909 
k. 10.11.1986
kaupunkineu-
vos

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1950.

Helsingissä syntynyt Toivo Mansner aloitti kunnallismiehen uransa 
Tampereelta. Kansan Lehden toimitus oli ensimmäi nen työpaikka, 
ja siitä ura jatkui Lauritsalan kauppalan johdossa vuodesta 1947 al-
kaen. Siirtyminen Imatran kaup palan johtoon tapahtui 1955.
Sanallinen ja kirjallinen ilmaisutaito olivat Toivo Mansnerille helppoa. 
Hän on toiminut radioselostajana, kuuluttajana ja kirjoitta nut lukui-
sia historiikkeja. Luottamuspuolella on kruununa kansanedustajuus. 
Teatteri, lenkkeily ja biljardi kohensivat vapaa-ajan viettoa. Kävi Ker-
holla juttelemassa parin konjakin merkeissä.

PELKONEN 
ANTTI 

s. 14.01.1901  
k. 28.05.1986
metsänhoitaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1945.

Jaakkimassa syntynyt, luovutetun Karjalan alueella metsä-tehtävis-
sä toiminut metsänhoitaja. Työskenteli mm. Sorta valan Puutavara 
Oy:ssä, Läskelän sahalla ja Koivistolla. Osallistui jo Suomen 
vapaussotaan, lähettinä, adjudanttina ja va. komentajana. Seikkaili 
vielä jatkossa Aunuksen ja Karjalan retkillä 1920-luvun vaihteesa 
salanimellä Andrei Törhönen. Karjalan Metsätuote 1933-59 ja 
Itä-Suomen Paperipuuyhtymä 1965-71 olivat myös työpaikkoina. 
Met sänhoitajien yhdistyksen asiattulivat myös hoidetuiksi. Lap-
peenrannan Teatterikerhon perustajajäsen ja kunniapu heenjohtaja. 
Toimi Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksessa.

POLLARI 
OSMO 

s. 23.01.1917 
k. 06.12.1988
hammaslääkäri

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1951.
Kerhon hallituk-
sessa 1956-71.
Biljardisalin 
isäntä 1952-56, 
Kerhomestari 
1956-57.

Seinäjoella syntynyt, Lappeenrantaan 1950-luvun alussa muuttanut 
todellinen persoonallisuus. Asui ja harjoitti praktiikkaa samassa 
talossa jossa Kerho sijaitsee. Karskiluontoinen, mutta tavattoman 
seurallinen luonne. Hän oli ainoa kerholainen, joka piti omaa nimik-
ko-tuolia tietyn pöydän kulmassa.
Kuului Kerhon vakiokäyttäjiin kuin taulu seinällä. Oli erin omainen 
biljardinpelaaja, edustusjoukkueessa parinvuosi-kymmenen ajan 
1950- ja 60-luvulla. Armoitettu tarinan kertoja ja seurustelija.
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TAMMENOKSA  
JUKKA 

s. 24.08.1906 
k. 27.12.1980
kauppaneuvos

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945, 
perustajajäsen.
Kerhon hallituk-
sessa 1945-55.

Chymoksen omistajasukua, toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 1929-52.
Vaikutti voimakkaasti lappeenrantalaisessa talouselämäs sä ja Kerholla.
Jukka Tammenoksa toimi puheenjohtajana kokouksessa, jossa Lappeen-
rannan Kerho Oy perustettiin vuonna 1945. Syntynyt Ruokolahdella ja muutti 
vuonna 1955 Helsinkiin.

UIMONEN 
EINO 

s. 25.02.1886 
k. 18.07.1956
varatuomari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945.

Joensuussa syntynyt Uimonen aloitti virkatoiminnot Viipu rissa vuonna 
1909.
Siirtyi vuonna 1919 Lappeenrannan kaupunginviskaalin virkaan. 
Kymmenen vuoden kuluttua vuonna 1929 oli vuo rossa Lappeen 
kihlakunnan henkikirjoittajan virka. Oli myös jonkin aikaa vt-pormestarina 
Lappeenrannassa ja osallistui politiikkaan valtuustoedustajana 
1930-luvulla. Myhäilevä seuranpitäjä.

AHONEN 
JUKKA 

s. 28.08.1898 
k. 30.04.1981
telakkamestari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.
Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja 1956-63.
Kerhon hallituk-
sessa 1945-55.

Vapon Lauritsalan telakan mestari 1950-60-luvulla. Harras ti va-
paa-aikoinaan metsästystä.
Joviaali ja suosittu seuramies, joka nautti kerhoveljien luot tamusta 
puheenjohtajakaudellaan ja muulloinkin. Muutti eläkepäivien viet-
toon Lahden kaupunkiin.

HALME 
VÄINÖ 

s. 26.11.1895 
k. 19.01.1976 
vaatturimestari, 
johtaja.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen. 
Kerhon hallituk-
sessa 1945-49.

Kerhon alkuaikojen innokas osallistuja ja pelimies biljardis sa.
Vaatturimestarina tunnustettu taitaja. Liikeni aikaa myös lukemiseen 
ja omaan urheiluun sekä seuratoimintaan. Oli mm. Joutsenon 
Kullervon perustajajäsen.
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HAPPONEN 
MARTTI

 s. 17.06.1906 
k. 28.08.1983
luutnantti, 
konttoristi.

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1948.

Kerhon parhaita biljardipelaajia, musiikkimies ja korttiper-
soonallisuus.
Nuorempana erittäin hyvä pikajuoksija ja kolmiottelija. Oli 
Lappeenrannan Diabetes-yhdistyksen ensimmäinen pu heenjohtaja.
Seurallinen ja suosittu 
kerhoveli. Vaimonsa Margit 
Happonen, tunnettu pianisti.

JÄRVELÄINEN
MATTI 

s. 19.09.1915 
k. 
filosofian mais-
teri, sosiaali-
päällikkö. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1949.

Partekilla elämäntyönsä tehnyt, sivistynyt persoonallisuus.
Kuvataiteet, kirjallisuus ja kalastus muodostavat sympi-oosin, josta 
Matti Järveläinen on ammentanut herrasmie hen olemuksen.
Politiikka ja urheiluseuratyö on tuonut lisävaihtelua elä mään, jossa 
kumppanina on tunnettu lausuntataiteilija Martta Järveläinen.
Kerhoveljetkin ovat saaneet nauttia useasti Martan esityk sistä.
Jakanut osaamistaan myös opettajana LPR.n Työväen opistossa ja 
LPR:n Kauppaoppilaitoksessa.

LAPPALANEN 
VILJO

 s. 22.03.1909 
k. 08.06.1977
varatuomari

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1946.

Kymissä syntynyt.
Lappeenrannan raastuvanoikeusneuvosmies, urheilumies
ja intomielinen luonnon ystävä.
Hyvä seuranpitäjä. 

PITKÄNEN 
JANNE 

s. 13.05.1886 
k. 02.06.1976
talousneuvos, 
tehtailija.

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Maaningalla syntynyt ja nuoruudessaan Varkauden Kone pajalla 
työskennellyt konepajamies loi Lappeenrantaan yhdessä Toivo 
Lappalaisen kanssa teollisuuslaitoksen, joka oli merkittävä työllistäjä 
ja monien teknillisten tuotteiden valmistaja. Pallon lahden rannalla 
sijainnut Lappeenrannan Konepaja Oy rakensi 1930-, 40- ja 
50-luvulla mm. laivoja. Kerhon perustajajäsen, toimi myös muissa 
yhteisöissä, Pallon Pojissa, Kauppakamarissa, Saimaan Kävijöissä ja 
Suomi-Neuvostoliitto Seurassa. Keskuskauppakamari on myöntänyt 
hänelle 50-vuotisesta toiminnasta ansioristin. Tilaisuuden tullen lähti 
veneile mään ja kalalle.
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RAPELI 
TOIVO 

s. 18.06.1901 
k. 02.05.1983
kansakoulun-
opettaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1953.

Syntynyt Viipurissa. Valmistui kansakoulunopettajaksi Sortavalan 
opettajase minaarista ja tuli vuonna 1927 Taipalsaarelle Rehulan kan-
sakoulunopettajaksi. Harrasti urheiluammuntaa, niin kilpai lijana kuin 
järjestöissäkin. Oli Taipalsaaren Ampumaseuran perustajajäsen.
Suojeluskuntatyössä oli siihen aikaan moni mies mukana, niin Toivo 
Rapelikin. Kerholla Rapeli kävi tutkailemassa kaupungin kuulumisia, 
ja vanhemmat veljet kertovat hänen olleen kovaääninen, itsevarma 
keskustelija. Sotavuosien muistona olivat mm. Muolaan ja Kannaksen 
muistoristit. 

RÄMÖ 
VIKTOR 

s. 1.1.1879 
k. 29.9.1954

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1945, 
perustajajäsen.
Kerhon 
hallituksen 
puheenjohtaja 
1949-54.

Vikiksi kutsuttu Viktor Rämö syntyi Muolaan pitäjässä keski-Kannaksella. 
Kävi kauppakoulun ja sen pohjalta urkeni liikemiehen ura. Hän 
perusti ja johti useita yrityksiä. Kiven navan Saha, Maakuntain 
Margariini, Räisälän Liikenne, Savo-Karjalan Tukkuliike ja Kivennavan 
Telefooni liityvät liiketoimiin. Raivolan Kotelotehdas per. 1922 ja 
Viipurin Tukkuliike per. 1920 olivat suurimmat ja tärkeimmät yrityk-
set, joiden johdossa Viktor Rämö oli. Jatkoi sodan jälkeen yrittämistä 
Lappeenrannassa Raivolan Kotelotehtaan omis tajana. Teatterin ja 
musiikin ystävä, oli perustamassa Lap peenrannan Kerhoa. Vikistä tuli 
sitten muutaman vuoden kuluttua kerhon puheenjohtaja.

RÄTY 
HANNES
 
s. 11.06.1899 
k. 01.10.1966
ammattien-
tarkastaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1952.

Palveli Lappeenrannan työnvälitystoimiston johtajana ja 
ammattientarkastajana vuosina 1932-60. Hiljainen ja asiallinen 
toimenhaltija. Kohtuullinen kerhon käyttäjä.

SARAOJA 
VEIKKO 

s. 25.03.1911  
k. 22.09.1977
henkikirjoittaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1954.

Syntynyt Helsingissä. Lappeenrannan ympäristön maalaiskuntien 
henkikirjoittaja, joka liittyy Kerhon henkilöhistoriaan erikoisista 
käytöstavoistaan ja myös sattumista.
Sattuma oli se, että hänelle poltettiin kuoleman kynttilä etukäteen - 
epähuomiossa tietenkin. Antoi sittemmin määräyksen, että kun oikea 
poistumishetki tulee, niin muistomaljana on kerholaisten siemaistava 
lasillinen sorbusta, Saraojan mielijuomaa.
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SUNI 
VILJO 

s. 13.05.1911 
k. 27.10.1982 
toimitusjohtaja, 
tukkukauppias. 
Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen. 
Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja 1946-48. 
Kerhon hallituk-
sessa 1945 ja 
1949-74.

Savitaipaleella syntyneen Viljo Sunin nimiin merkittin vuonna 1945 
Lappeenrannan Kerho Oy:n osakekirja n:o 1. Ykkönen symbolisoi 
osaltaan hänen osuuttaan Kerhon perustamisessa. Puheenjohtajuus 
ja 30 vuotta hallituksessa lisäävät painoarvoa Viljo Sunin työhön 
Lappeenrannan Kerhon hyväksi. Suni-yhtiöiden toimitusjohtajana 
Ville, kuten kansalaiset häntä nimittivät, toimi vuosina 1937-76. 
Kaupunginvaltuustossa 1946-50 ja 1967-71, kaupungin hallituksessa 
1946-50 ja Tukon hallintoneuvostossa 1945-80. Kerhoveljet an/osti-
vat erityisesti Ville Sunin tarinatyyliä.

STÄHLBERG 
VILHO 

s. 01.08.1910 
k. 08.05.1968
vahtimestari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1953.

Sortavalassa syntynyt Viki oli eräs kaikkien aikojen parhaita biljardin 
taitajia. Kerhon edustusjoukkueen kärkihahmo 1950-ja 60-luvulla.
Kaitafilmauksen innokas harrastaja. Toimi vahtimestarina 
ravintoloissa ja myöhemmin Lauritsa lan koulukeskuksessa.

SÄFSTRÖM 
ERIC 

s. 01.02.1896 
k. 16.01.1984
everstiluutnantti

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1946.

Innokas biljardin pelaaja, jota kutsuttiin lempinimellä Sepe. 
Tunnettiin kerhopiireissä pihinä kaverina, vedon häviämi nen ja sen 
maksaminen merkitsi Sepelle maailmanloppua.

TIILI 
EELIS 

s. 15.03.1914 
k. 23.08.1987
ekonomi

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1946.

Hausjärvellä syntynyt Eelis Tiili työskenteli Lappeenrannas sa 
Kangaskauppa Zvveybergissä 1950- ja 60-luvulla. Lap peenrannan 
Kerhon toimintaan hän osallistui aikalaistensa tavoin innokkaasti. 
On muistettava, että ennen television tuloa ihmiset osallistuivat 
arkenakin yhteisiin rientoihin toi sella tapaa kuin nykyisin. Kaupallisen 
alan opettajanakin Tiili työskenteli ja oli pereh tynyt liike-elämän 
organisaatioasioihin. Suomen Latu, Ekonomi Liitto ja Suomi-Ame-
rikka-yhdistys kiinnostivat. Harrastepuolelta voidaan mainita retkeily, 
kalastus, kuoro laulu ja postimerkkeily.
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ARLO
LAURI

s. 28.06.1908 
k. 15.11.1989
päätoimittaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1977

Viipurista Lappeenrantaan siirtynyt lehtimies, jonka alkuperäinen 
sukunimi oli Blomberg. Toiminut hyvin moninaisesti lehtialalla: 
Suomen Tietotoimistossa, Haminan Lehdessä, Etelä-Suomessa, 
Savo-Karjalassa ja ennen kaikkea Sanomalehti Karjalan päätoimitta-
jana Lappeenrannassa. Kunnallispolitiikassa Arlo oli valtuustotasolla 
mukana Kotkassa. Karjalaisen perinteen vaaliminen oli itsestään 
selvä asia, kirjallisuus ja teatteri myös.
Lauri Arlon halusi Kerhossa lähinnä lepuutella hermojaan.

TURPEINEN 
PENTTI 

s. 15.10.1903 
k. 07.10.1975
everstiluut-
nantti

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1950.
Kerhon hal-
lituksessa 
1956-1967. 
Kerhomestari 
1957-67.

Syntynyt Karunan pitäjässä. Opiskeli nuoruudessaan Saksassa 
VVismarin Ingenieur Akatemiassa ja Friedrichafvenin Polytecniku-
missa. Suoritti kadettikoulun ja palveli mm. Karjalan Tykistöryk-ment-
ti 3:ssa. Puolustusvoimien jälkeen oli töissä Kaukas Oy:ssä.
Laulumiehiä, jonka haltuun uskottiin mm. Karjalan Laulu-Veikkojen 
puheenjohtajuus.
Kerhomestarina ollessaan opetti veljet minuuttiaikataulun noudatta-
jaksi, sotilas kun oli.

TURUNEN 
HUGO 

s. 28.09.1894 
k. 02.09.1984 
everstiluut-
nantti, 
toimitusjohtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945
Kerhon hallituk-
sessa 1947-58, 
Kerhomestari 
1946-55.

Hugo Turusen syntymäpaikka on Kerimäki. Hän kävi nuo ruudessaan 
kauppakoulun, mutta innostui sitten puolustus voimien toiminnasta ja 
etenkin jääkäriliike kiinnosti. Liittyi JP-27:n riveihin, mistä aukeni so-
tilasura. Sotien jälkeen hän siirtyi liikealalle ja oli lappeenrantalaisen 
Konttorimies Oy:n perustaja ja Sanomalehti-kirjapaino Etelä-Savon 
toimitus johtaja. Toimi myös Kaakkois-Suomen Kauppakamarin asia-
miehenä. Kerhon toimintaan Hugo Turunen on vaikuttanut erittäin 
paljon. Hänen hallitus- ja kerhomestarikaudeltaan ovat peräisin mo-
net perinnetapahtumat, kuten Tuomaan-päivät ja Pyöreätvuodet

VALJAKKA 
UNTO 

s. 07.06.1914 
k. 03.12.1974
verojohtaja, 
ekonomi.

Tullut Kerhon 
jäseneksi vuon-
na 1949.

Luonteeltaan temperamenttinen Lappeenrannan verojoh taja 1950-, 
60- ja 70-luvulla. Perimätietojen mukaan Valja kan suosio kerhoveljien 
keskuudessa asetettiin useammin kuin kerran vaakalaudalle.
Eihän kerho mikään ”valituslautakunta” ollut veroasioissa, mutta 
piisasihan ainakin keskustelunaiheita. Unto Valjakka oli mukana 
kaupunginhallituksessa 1960-luvun vaihteessa.
Toimi Suomen Ampujainliiton hallituksessa ja oli innokas reservi-
läistoiminnan osallistuja. Urheiluammunta oli paraa tilaji, josta kertyi 
kilpailumenestystä.
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HUPLI 
VÄINÖ 

s. 06.05.1929 
k. 08.11.1965
varatuomari

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1955.
Kerhon hallituk-
sessa 1959-65.

Toimi asianajotehtävissä Lappeenrannassa. Osallistui Kerhon 
toimintaan innokkaasti 1950-ja60-luvuil la mm. biljardimestarina ja 
kiinteistön isännöitsijänä. Pikku kiistat Kerhon henkilökunnan kanssa 
värittivät toimintaa. Karjalaisen kulttuurin intohimoinen vaalija. Erin-
omainen biljardin taitaja, varsinkin keilapelissä.

HILAMO 
REINO 

s. 16.08.1908
k. 
palopäällikkö

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1952.

Lappeenrannan Kaupungin pitkäaikainen palopäällikkö. Päällikkönä 
vuosina 1944-71.
Sammutusaatteen personoima, ryhdikäs kaupunkilainen, joka ennen 
Lappeenrantaan tuloaan palveli paloalalla Vii purissa ja Tampereella.
Oli perustamassa mm. Lappeenrannan Voimailijat ry:tä. Tykkäsi 
puutarhanhoidosta ja lukemisesta, lieneekö syntymäpitäjän Johan-
neksen peruja. Viettää eläkepäiviään Helsingissa.

KUNTOLA 
VEIKKO 

s. 19.02.1925 k. 
10.06.1973
kauppias

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1956.

Kivennavalla syntynyt elintarvikealan kauppias 1950- ja 60-luvulla 
Lappeenrannassa. Liikkeet sijaitsivat Kaukaalla ja Suonion kadulla. 
Toimi aktiivisesti alansa järjestötoiminnas sa mm. kauppiasyhdis-
tyksen puheenjohtajana. Uskonnoltaan ordotoksi, osallistui LPR:n 
Ordotoksisäätiön ja seurakunnan hallintoon.
Kerhon toiminnassa ehdoton ykkönen oli biljardi. Oli 1950-ja 60-lu-
vulla tulossarakkeen kärkinimiä ja kerhojoukkueen vakiojäsen Hulti-
nin, Happosen ja Viki Stählbergin kanssa.

MÄNTTÄRI 
VILHO 

s. 09.05.1913 
k. 08.05.1989
kauppaedustaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1951.

Pauligin pitkäaikainen kahviedustaja Lappeenrannassa. Taitava bil-
jardinpelaaja, seuramies muiden mukana. Syntynyt Kotkassa.
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NEVASMAA 
KURT 

s. 20.09.1902 
k. 13.12.1988
diplomi-insinööri

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1950.
Kerhon hallituk-
sessa 1956-67.

Repola-Viipuri Oy:n ( myöhemmin Rauma-Repola Oy )
Lappeenrannan sahan teknillinen johtaja 1940-, 50- ja 60-luvulla.
Oli sukunimeltään vuoteen 1953 Nyman.
Osallistui Kerhon hallintoon.
Muutoin hiljaisen oloinen herrasmies, joka käytti kerhoa
myös firman asioissa.
Repola on ollut takavuosina eräs Kerhon suurimmista firma
käyttäjistä.

PELKONEN 
HARRI 

s. 15.11.1926
k. 

 metsänhoitaja, 
maa ja metsät.
maist. 

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1951.

Väinö Pelkosen vanhin poika. Metsäalan ja teollisuuden 
asiantuntija. Opiskellut Helsingin yliopistossa, Oregonissa USA:ssa 
ja työskennellyt paljon ulkomaisissa projekteissa. Kotimaisista 
työpaikoista mainittakoon Karjalan Metsätuote Oy, Parikkala Oy, 
Karkun Saha Oy, Rabab Oy ja Jaakko Pöyry Consulting Oy.
Kerhoveljenä Harri Pelkonen on ollut innokas ja aikaansaa pa, 
varsinkin biljardiköö tottelee miehen peliajatusta. Edus-tuspelaaja 
lukuisissa kerho-otteluissa. Golfissa pysyy väy lällä ja tuntee Suomen 
historiankin. Asuu nykyisin Kauniaisissa. Syntynyt Viipurissa.

RÄMÖ 
MAUNO 

s. 08.08.1917 
k. 06.02.1981
toimitusjohtaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1948.
Kerhon 
hallituksessa 
1964-70, 
kerhomestari 
1969.

Muolaan pitäjässä syntynyt.
Raivolan Kotelotehtaan toimitusjohtaja Viktor Rämön jäi
keen.
Erinomainen biljardisti ja veljien hyväksymä seuramies.

SAINIO 
RAINER 

s. 01.10.1902 
k. 02.07.1964
rakennusmes-
tari, toimitus-
johtaja 

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen. 
Kerhon hallituk-
sessa 1945-55.

Nurmijärvellä syntynyt Rakennusliike R. Sainion toimitus johtaja.
Sodanjälkeisen Lappeenrannan rakennustoiminnan kärki nimiä.
Sainio oli innokas Veiterän kannattaja ja myös Kerho kuului hänen 
suosikkilistalleen.
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VOIPIO 
ILMO 

s. 13.02.1889 
k. 25.12.1968
agronomi

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Erittäin taiteellinen henkilö, joka opiskeli vuosisadan alussa
maanviljelystä ja musiikkia Helsingissä.Tunnettiin myös taitavana ku-
vataiteilijana, pitänyt omia näyttelyitä Lappeenrannassa ja Helsingis-
sä 1950- ja 60-luvulla. Muutti Taipalsaarelle vuonna 1930 ja harjoitti 
siellä taiteiden ohella puutarhanviljelystä.
Oli perustamassa Lappeenrannan Kaupunginorkesteria ja soitti siinä 
ykkösviulua. Harrasti teoreettista filosofiaa ja oli vapaa-ajattelijoiden
hallitusjäsen 1955-68.
Kuului kerhon aktiivijäseniin, biljardin harrastaja.

VÄÄNÄNEN 
SULO 

s. 07.04.1916 
k. 29.03.1976
toimitusjohtaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1951.

Syntynyt Puumalassa.
Keskikoulun ja kauppaopiston käytyään kiertyi vero- ja tilitöihin. 
Kauppiaanakin on toiminut. Tilitoimisto Väänänen tuli tutuksi varsin-
kin Lappeenranta laisille pienyrittäjille 1950- ja 60-luvulla. Veroasian-
tuntemusta oli kertynyt aiemmasta toiminnasta verovirkailijana.
Kauppiasyhdistyksen Tuki ja reserviläistoiminta olivat lähei siä koh-
teita luottamustoimissa. Tili- ja numeroasioista irtautui biljardin ja 
kalastuksen avulla.

AHONEN 
VILHO 

s. 20.06.1907 
k. 19.03.1987 
vakuutustar-
kastaja, yliluut-
nantti. 

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1956.

Sotilasuran jälken vakuutusalalla. Hyvä biljardin pelaaja, harrasti 
myös ammuntaa. Nuorempana hyvä hiihtäjä, mitaleita piiritasolta. 
Seurustelutaitoinen, pitkäaikainen Kerhon jäsen. Syntyisin Iisalmen 
poikia.

HURTTA 
VAINO 

s. 24.06.1902 
k. 26.05.1985
talousneuvos

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1952.

Sanomalehti Etelä-Saimaan hallituksen pitkäaikainen pu heenjohtaja 
ja huomattava osakkeenomistaja. Työskenteli kirjapainoalalla koko 
ikänsä. Ensin Haminassa sitten Suupohjan Sanomissa Kristiinan 
kaupungissa, Suo-jeluskuntalehti Työn Suunnassa Tampereella ja 
Käkisal men Kirjapainon johtajana.
Vaikuttava persoonallisuus, joka perusti Lappeenrantaan bridgeker-
hon. Veroasiantuntija lautakunnassa.
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KAIKKONEN 
TOIVO 

s. 02.09.1907 
k. 13.09.1985
parturi mestari

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1959.

Harjoitti parturin ammattia samassa talossa, jossa kerhokin
sijaitsee. Luonteeltaan hiljainen kerholainen.
Pelasi biljardia ja lanseerasi mainoksen: ”Kaikkosen kautta
Kerholle”, jota siihen aikaan pitikin noudattaa.
Tukka siisti ja puku päällä, muutoin ei ollut menemistä
vahtimestarin ohi.

KOKKOLA 
VEIKKO 

s. 03.08.1906 
k. 17.02.1990 
pankinjohtaja, 
merkonomi. 

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1951.  
Kerhon 
tilintarkastaja 
1952-71.

Antreassa syntynyt pankkimies.
Työskenteli Lappeenrannan Kansallis-Osake-Pankissa ja toimi 
laajasti tilintarkastajana, Kerhollakin parikymmentä vuotta.
Harrasti veneilyä ja kesämökillä puuhailua.

LAINE 
JUKKA 

s. 07.04.1928 
k. 19.04.1989
valokuvaaja, 
toimitusjohtaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1957.

Valokuvaamo Kuva-Pajan omistaja ja Kerhon hovikuvaaja. Piti 
kerhosta ja kerholaiset hänestä. Biljardikin luontui mukavasti muiden 
mukana.

MANNER- 
HEIMO 
MATTI 

s. 29.04.1918 
k. 
johtaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1955.

Jalo Mannerheimon poika, joka jatkoi kravatintekoperinnet-
tä Lappeenrannassa.
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PESU 
KALERVO 

s. 04.03.1926
k. 
johtaja, 
merkonomi

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1951.

Lappeenrannan ravintolayrittäjien Grand Old Man. Kulina risti, 
sienien kerääjä ja Paistinkääntäjien pääkokki. Hotelli Patria oli hänen 
elämäntyönsä, maineikas hotelli. Patriasta alkoi myös aikanaan 
Lappeenrannan Kerhon tai val. 19.2.1945 pidettiin sen suojissa 
perustava kokous, eikä se ollut ensimmäinen eikä viimeinen sen 
porukan kokoon tuminen.
Kalervo Pesun osallistumista muihin rientoihin rajoitti inten siivinen 
työtahti. Onkin ymmärrettävää, että metsä ja sen antimet antoivat 
edes jonkinlaista hengähdystaukoa vähäl le vapaa-ajalle. Syntynyt 
Kotkassa.

TAMMINEN 
REINO 

s. 29.10.1903 
k. 16.06.1975
johtaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1945, 
perustajajäsen.

Reino Tamminen oli syntynyt Urjalassa. Lappeenrantaan saavut-
tuaan työskenteli Pikisaaren sahal la Sahatöistä siirtyi sitten liikealalle 
ja toimi Lappeenrannan Taidekutomon toimitusjohtajana. Oli innokas 
Lappeenrannan Kerhon jäsen. Toimi monta monituista kertaa mm. 
varsinaisen yhtiökoko uksen puheenjohtajana ja oli kerhoveljenä 
innokas käyttäjä. Autoklubin toiminnassa alue- ja valtakunnan ta-
solla. Kokoomuksen puheenjohtajuus Lappeenrannassa ja Kar jalan 
piirissä aikanaan kuuluivat miehen meriitteihin. Tieten kin LPR:n 
Liikemiesyhdistys veti puoleensa ammatin vuok si.

TIMONEN 
VILJO 

s. 03.06.1928 
k. 23.04.1989
varatuomari, 
pankinjohtaja.

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1962.

Pohjoismaiden Yhdyspankin, ( myöhemmin SYP ) Lap peenrannan 
konttorin johtaja vuosina 1962-79. Syntynyt Kiteellä ja tuli Lapeen-
rantaan Imatralta. Lounasti ja pelaili hiukan biljardia Kerholla. 
Hiljainen herrasmies. Muutti 1980-luvulla Kouvolaan.

TÖRRÖNEN 
ERKKI 

s. 02.06.1908
k. 
liikkeenharjoit-
taja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1949.

Lappeenrantalainen hautausliikkeen johtaja, joka on synty nyt Ruo-
kolahdella. Toiminta työelämässä ja tässä tapauk sessa myös kuole-
massa tapahtui kymmenvuosien 1940-70 välillä.
Erkki Törrönen on ollut kerholla suosittu veli lukuisten tari-noidensa 
ja seurusteluhalukkuudensa ansiosta. 1980-lu-vullaTuomaanpäivien 
Väänäs-loitsu kuului Erkin esittämä nä vakio-ohjelmistoon.
Myyntimiehien yhdistystoiminta ja Lions- aate kuluivat ai koinaan har-
rastetoimintaan. Jalkapallo nuorempana urheilun ykkönen.
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AHJOPALO 
REINO 

s. 03.07.1910
k. 
arkkitehti

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1964.

Lappeenrannan kaupungin pitkäaikainen arkkitehti 1950-, 60- ja 
70-luvulla. Toiminut myös Tampereen kaupungin apulaisarkkitehtinä 
ja Kotkan kaupungin arkitehtinä ennen Lappeenrantaan 
siirtymistään.
Maistraatin asiantuntijatehtävissä Kotkassa ja Lappeen rannassa.
Rotary-klubin presidentti.
Vapauden risti 3:lla ja 4:lla palkittu innokas urheilumies mm. 
37-kertainen Suomen mestari ikämiestenniksessä. Pituus hypyssäkin 
ylittänyt 7 metriä (708).

HÄMÄLÄINEN 
VILJAM 

s. 10.07.1909 
k. 29.08.1976
kauppaedustaja

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1958.
Kerhomestari 
1970-71.

Viipurissa syntynyt kauppaedustaja, jonka myyntiartikkeli na olivat 
hedelmät ja juomat. Banaanit ja Coca Cola tekivät hyvin kauppansa. 
Cokiksen suhteen on jopa historiaa, sillä Hämäläinen edusti juomaa 
ensimmäisenä Lappeenrannassa. Osallistui kerhon toimintaan ja oli 
pari vuotta kerhomestarina.

LAPPALAINEN 
BERNHARD

s. 14.06.1918
k. 
teknikko

Kerhon 
jäseneksi 
vuonna 1945.

Lappeenrannan Konepajan omistajasukuun kuulunut ja firmassa 
työskennellyt konepajamies. Toiminut ilmavoimissa koelentäjänä ja 
oli jo 1930-luvulla innokas radioamatööri. Syntynyt Taipalsaarella. 
Mieliharrastuksia kalastus ja metsästys. Urheiluammunta on tuonut 
luottamustoimia mm. Etelä-Saimaan Ampujissa.
Palkittu Lapin Lennoston ristillä ja plaketilla. Viettää eläkepäiviään 
Standertskjöldin kadun varrella.

PAUKKONEN 
MARTTI 

s. 16.07.1924 
k. 14.09.1981
faktori

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1959.

Karjalan Kirjapainon johtaja 1960-luvulla Lappeenrannas sa. Työs-
kennellyt aiemmin Etelä-Savon ja Savo-Karjalan kirjapainoissa. 
Siihen aikaan näillä mailla jääpallo oli Veite rän ansiosta suosikkipeli, 
jäsen myötä Martti Paukkonen oli imussa mukana, katsojana ja 
hallinnossa. Olihan hän itse kin nuoruudessaan pelannut paljon. 
Lauluäänen lahja vei mukaan kuorotoimintaan koko mie-huusiäksi. 
Karjalan Laulu-Veikot, Jämsän Laulumiehet ja Jämsänkosken Laulu-
miehet olivat kuorot, joissa Martti Pauk konen lauloi.
Viimeinen työpaikka vuodesta 1971 alkaen oli Jämsän Lehti.
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PELKONEN 
KAI 

s. 16.04.1929

insinööri

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1951.

Pelkosen veljessarjan keskimmäinen. Veljensä Harrin ta voin toiminut 
ulkomailla, lähinnä kehitysaputehtävissä mm. Tansaniassa. Karjalan 
Metsätuote Oy, Mahogany Oy, Nis-kapietilä Oy ja Jaakko Pöyry Oy 
ovat olleet kotimaisia työnantajia. Lions-toiminta kerhon ohella, on 
kuulunut par haimpiin harrastuksiin.
Kai Pelkonen piti nuorempana miehenä suvun mainetta biljardissa 
ansiokkaasti esillä. Sijoittui sisäisissä sarjoissa ja seurakamppai-
luissa kärkitiloille. Metsänhoitoja rakennusten nikkarointi täyttävät 
eläkepäivi en vapaa-ajan.

PÖLLÄNEN 
KAARLO 

s. 04.04.1919 
k. 27.01.1969
insinööri

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1965.

Joroisissa syntynyt Pöllänen työskenteli 50- ja 60-luvulla Oy Kaukas 
Ab:n palveluksessa.
Vaimonsa Sohvi Korhonen-Pöllänen oli tunnettu konsertti pianisti.

SOVELIUS 
PEHR-ERIK 

s. 03.06.1914
k. 
everstiluutnantti 
evp.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1958.

Talvi- ja jatkosodan lentäjäsankareita. Syntynyt Oulussa. Työskenteli 
nuoruudessaan tukkisavotoilla Taivalkoskella. Päästyään asevel-
vollisena ilmavoimiin muuttui tilanne toi seksi. Lentämisestä ja soti-
misesta tuli ammatti. Vuonna 1945 oli uuden työn vuoro ja Sovelius 
päätyi Lepävirralie maanviljelijäksi. Muutti 1950-luvulla Taipalsaa relle 
Vehkasaloon - jossa toimi myös maanviljelijänä muu taman vuoden.
Vuonna 1957 Lappeen Auto tarjosi työpaikan toimitusjohta jana. 
Parin vuoden kuluttua oli vuorossa Lokomo Oy, jonka piiriedustajaksi 
Pehr-Erik Sovelius ryhtyi. Siirtyi Luumäelle eläkkeelle 1960-luvun 
lopulla.

VALKONEN 
ARVI 

s. 21.04.1906 
k. 14.06.1984
rovasti

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1965.

”Pappi ja paholainen samassa pöydässä”. Lausahdus liittyy Rovasti 
Valkoseen ja erääseen toiseen kerhoveljeen. Vas takkain asettelusta 
ja istuskelusta seurasi tietysti kova puhemylly, joka tiettävästi päättyi 
ratkaisemattomaan tasa peliin ja konjakkiin. Arvi Valkonen tunnettiin 
Lauritsalan Seurakunnan rovastina 1950- ja 60-luvulla. Hän oli myös 
erinomainen pianisti, joka nuoruudessaan piti useita kon sertteja. 
Lukuisat esiintymiset Kerhon tilaisuuksissa antoi vat niihin korkeakult-
tuurin tuntua. Biljardi ja shakki, herras-miestyylillä pelaten, antoivat 
oman leimansa Arvi Valkosen olemukseen, jota röyhyävä sikari 
täydensi. Syntynyt Viipurissa.
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VÄINÖNHEIMO 
VELI 

s. 16.11.1921  
k. 06.05.1986
insinööri

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1954.

Työskenteli Lappeenrannassa puhelinalueen päällikkönä
1950-, 60- ja 70-luvulla.
Kuului kerhoon Lappeenrannan Insinöörit ry:n käyttäjäjäsenenä.

YLIJOKI 
YRJÖ 

s. 18.06.1915
k.  
teollisuusneu-
vos, diplomi-in-
sinööri. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1955. 
Kerhon hallituk-
sessa 1962-75.

Palveli Chymoksen leivissä käyttöinsinöörinä ja isännöitsi jänä 
sekä teknillisenä johtajana vuosina 1945-59. Toimitus johtajana 
Ylijoki oli Chymoksella vuosina 1959-75. Vaikuttajayksilö monella 
tasolla. Talouselämässä, urheilutoiminnassa ja Kerholla. Idearikas 
keskustelija ja seuramies, sympaattinen joka ti lanteessa. 
Eläkepäivät ovat kuluneet jo vuosia Floridan ”siirtolaisena”.

MIETTINEN 
ILKKA

s. 23.03.1929
k. 
pankinjohtaja, 
lainopin.kand.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1959.
Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja 1976-78, 
1983,1985-86.
Hallituksen va-
rapuheenjohtaja 

1975. Kerhon hallituksessa 1968-75.
Pankinjohtaja, joka on palvellut neljää pankkileiriä. Ollut töissä 
Osuuspankissa, Helsingin Osake-Pankissa, Yhdys pankissa 
pääkonttorilla ja Säästöpankissa. Pisin ja komein saavutus on 
Lappeenrannan Säästöpankin toimitusjohtajuus vuosina 1963-89. 
Kerhon toiminnassa Sulkavalla syntynyt Miettinen on ollut vahvasti 
mukana 1970- ja 80-luvulla. Hallinnossa useita vuosia ja normaalina 
kerhoveljenä vaikka kuinka paljon. Harrastukset: golf ja musiikki.

RISSANEN 
KARE 

s. 23.05.1934
k. 
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1964.

 Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1975-. 
Kerhomestari 
1973-82.

Rissasten suku on lähtöisin Viipurista, jossa Karekin on syntynyt. 
Ruotsissa suoritetun ravintolakoulun jälkeen työ ura alkoi 
Sanomalehti Karjalan urheilutoimittajana vuonna 1955. Siirtyminen 
Postin leipiin tapahtui pari vuotta myö hemmin ja pesti päättyi 1978. 
Vuorossa oli grilli-yrittäjän taival isä Paavon jälkiä seuraten. Vapaa-
aika on uhrattu Kerholle, -10 vuotta kerhomestarina-, teatterille, 
bridgelle ja leijonille. Muistoksi on suotu kunniapuheenjohtajuus Te-
atterikerholta ja tukku huomionosoituksia muiltakin yhtei söiltä.
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AHJO 
AHTI 

s. 20.06.1915
k. 
vaatturi mestari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1952.

Vaatturiliikkeen omistaja 1950-60-70-luvuilla Lappeenran nassa. Her-
rasmies, jonka aurinkoinen hymy ja ystävällinen käytös ei ole jäänyt 
veljiltä ja - muiltakaan huomaamatta. Atin puhetaitokin on testattu 
mm. pyöreissävuosissa. Inno kas keilailun harrastaja. Muukin liikunta 
vireyttää mukavasti mieltä. Kerhotilaisuuksien kiintokävijä.
Toiminut Suomen Vaatturi liiton puheenjohtajana, Lpr:n Käsi-ja Pien-
teollisuusyhdistyksen hallituksessa ja urheiluseu roissa.
Shakki, bridge ja teatteriharrastus pitävät Atin ajanhermolla. Palkittu 
sotavammaismerkillä.

HASANEN 
VÄINÖ 

s. 02.10.1912 
k. 06.05.1994
kansakoulun-
opettaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1970.
Kerhomestari 
1972.

Viipurin Papulasta lähtenyt, kunnallispolitiikassa ansioitu nut kansa-
koulunopettaja.
Oli Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa Liberaalien edustajana 
1970-luvulla. Kaupungin hallituksen ja useiden lautakuntien jäsen.
Penkkiurheilija joka koki Veiterän ilot ja surut. Talvi-ja jatkosodassa 
kunnostautunut reservin majuri. Yleni joukkueenjohtajasta pataljoo-
nan komentajaksi.

HYRYLÄ 
RISTO 
s. 15.07.1935
k. 
kiinteistövälit-
täjä.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1968.
Kerhon hallituk-
sessa 1984-86.

Kiinteistökaupan ammattilainen. Säästöpankkien Kiinteis tövälityksen 
konttorinjohtaja 1970- ja 80-luvulla. Myöhem min oma yritys kiinteis-
töalalla.
Työskennellyt myös Lappeenrannan kaupungin sosiaali-sihtee-
ri-asiamiehenä 1960-luvulla. Kalastus, metsästys, bridge ja keilailu 
täyttänyt vapaa-ajan aukot.
Erittäin aktiivinen kerholainen, joka hallitsee biljardin, var sinkin 
keilapelin.

NYYSINEN 
ILKKA

s.  24.10.1934 
toimitusjohtaja, 
sähköteknikko. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1971. 
Kerhon hallituk-
sessa 1974-83.

Lappeenrantalainen sähköalan yrittäjä, oma liike Sähkö-Nyysinen 
Oy 1970-92. Kokemusta myös vieraan palveluk sessa, Kouvolan 
Sähkö ja Suomen Sähkötarvike olivat firmat.
Toiminut monissa järjestöissä, esim. Lappeenrannan Käsi-ja Piente-
ollisuusyhdistyksen puheenjohtajana 1978-82, Ker hon hallituksessa 
ja on Tennisveteraanien yhdistyksen pe rustajajäsen. Tennis on 
liikunnallisista harrastuksista ykkö nen. Menestystä on tullut SM-kil-
pailuissa veteraani-iällä. Korkeaa moraalia edustaa Ilkan ilmoitus 
harrastuksista: henkinen itsekasvatus.
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RYYNÄNEN 
VEIKKO 

s. 09.10.1919
k. 
talousneuvos, 
hallinto-opin 
kand.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1967.
Kerhon   halli-
tuksessa 1971-
79, tilintarkasta-
ja vuodesta
1985 -.

Lappeenrannan kaupunginkamreeri vuosina 1954-82. Syn tynyt Son-
kajärvellä, kouluttautui Helsingissä ja löysi virka paikan Iisalmesta 
vuonna 1947. Toimi siellä kamreerina ja taksoituslautakunnan sih-
teerinä vuoteen 1950. Suomen Kaupunkiliitto oli työpaikkana ennen 
Lappeenran nan virkaa. Viran kautta on ansioluettelossa hirmuinen 
määrä eri laitosten ja yhteisöjen nimiä, joissa Veikko Ryynä nen on 
ollut tilintarkastajana tai muutoin kansalaisten etuja vaalimassa. Lap-
peenrannan Kerhokin on yksi näistä.

HAANPÄÄ 
ARVO 

s. 12.09.1898 
k. 05.05.1980
ratsumestari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1960.

Jalasjärvellä syntynyt vanhan hyvän ajan rakuuna. Edusti Suomea 
Olympiakisoissa 1948 Lontoossa maasto esteratsastuksessa, - mut-
ta ratsasti harhaan ja jäi sijoittu matta. Suosittu kerhoveli ja kohtalai-
nen biljardisti.

KORHONEN 
MARTTI 

s. 21.02.1917 
k. 26.09.1982
metsäteknikko

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1971.

Syntynyt Liperissä.
Kutsuttiin metsä-Korhoseksi. Toinen Martti Korhonen oli
taas nimetty kättely-Korhoseksi. Ominaisuuksia jotka vain
kerhoveljet tuntevat.
Myhäilevä metsäteknikko harrasti metsästystä.

PURJOLA 
UUNO 

s. 09.02.1910 
k. 30.01.1979
ravintoloitsija

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1967.

Hiitolassa syntyneen Uuno Purjolan elämäntyön näkyvä saavutus 
oli Ravintola Kippari-Krouvin perustaminen Oksa senkadun varrelle 
Lappeenrantaan. Paikka oli ensimmäi nen pikkuravintola, jota Lap-
peenrannassa voisi luonnehtia pubiksi.
Vaimonsa Martan kanssa Uuno Purjola pääsi nopeasti asiakkaiden 
kanssa sinuksi ja porukkaa kävi. Kipparissa on ollut aikojen saatossa 
monia vakiokävijöitä, joiden myötä muodostui perinteisiä kantapöy-
tiä. Niissä sit ten ruodittiin maailman asiat juurta jaksain.
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MATTINEN 
ERKKI 

s. 02.12.1918
k. 
piirijohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1952.
Kerhon tilintar-
kastaja 1977-84.

Erkki Mattisen elämän sisältö on koostunut kolmesta osas ta. Työstä, 
jonka parissa hän oli Pohjolan kunnostautunut piirijohtaja Lappeen-
rannassa vuosina 1945-81. Vapaaehtoistoiminnasta, jossa päällim-
mäisenä on Lions-liikkeessä toimiminen, Erkin ura leijonana kattaa 
lähes kaiken mahdollisen.
Harrastuspuoli on kolmas. Kalaverkkojen paulaaminen, metsästys 
ja kalastus, siinä tärkeimmät. Eläkevuodet ovat tuoneet uusia tuulia, 
ja niinpä tavallinen turisti voi nykyisin talvella törmätä Mattisen Erkin 
myhäile vään hahmoon Espanjan Torremolinoksessa.

VANNE 
ERKKI 

s. 31.08.1907 
k. 24.11.1978
yliluutnantti.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1952.

Porissa syntynyt Vanne oli ratsuväen miehiä, joka käytti Kerhon 
jäsenenä Lappeenrannan Metsästäjien mandaat tia.

NISKANEN 
ILMARI
s. 03.01.1928
k. 
ekonomi, pan-
kinjohtaja. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1966. 
Kerhon ta-
loudenhoitaja 
1976-81.

Sortavalassa syntynyt, Lappeenrannan Säästöpankissa 25 vuotta 
(1965-90) leipätyötään tehnyt ekonomi. Ennen Lapeenrantaan 
tuloaan työskenteli Vaasassa Teräs Oy:ssa 1954-57, Valtionva-
rainministeriössä ja Verohallituk sessa 1957-61 ja Pohjoismaiden 
Yhdys-Pankissa 1961 -65. Ilmailun harrastaja, lentäjä.
Hoitanut ja hoitaa monia luottamustoimia, mm. LPR:n Sota orpojen 
ja Sotaleskien Säätiössä, sihteeri ja taloudenhoita ja. Ollut Kaak-
kois-Suomen Ekonomien pj. 1969-70. Palkittu Suomen Leijonan 
ritarimerkillä sekä Ilmavoimien ohjaaja-merkillä.

HELKIÖ 
PAULI 

s. 05.04.1916 
k. 07.09.1984
musiikin rehtori

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1965.

Turusta Lappeenrantaan siirtynyt musiikkipersoonallisuus. Yksinlau-
lun lehtori, joka piti kaikkiaan 12 omaa konserttia, ensimmäisen 1945 
Helsingissä. Oli perustamassa Lappeenrannan Musiikkiopistoa ja 
toimi sen rehtorina 13 vuotta.
Lappeenrannan Yksinlaulukilpailujen organisaattori neljäs ti, myös 
Lappeenrannan musiikkiluokat ovat lähtöisin Pauli Helkiön idea-
myllystä. Johti ja koulutti useimpia kuoroja maakunnassa. Karjalan 
Laulu-Veikkojen vahvistetun kvartetin suvereeni bossi taka vuosien 
Tuomaanpäivillä.
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NUORTIMO 
TEPPO 

s. 23.04.1917 
k. 15.05.1992
metsänhoitaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1972.

Suomussalmella syntynyt kala- ja erämies. Työskenteli metsäasian-
tuntijana Etelä-Karjalan piirimetsä lautakunnassa.
Keilapelissä kerhon edustusjoukkueessa. Tapaili silloin tällöin lau-
luakin.

PELKONEN 
MARTTI 

s. 24.03.1939
diplomi-insinööri

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1969. 
Kerhon vara-
puheenjohtaja 
1981. Kerhon 
hallituksessa 
1975-82.

Räisälässä syntynyt sahamies, joka työskenteli Rauma-Repolan 
Pikisaaren sahan paikallisjohtajana 1970-luvulla. Ei tiettävästi sukua 
muille Kerhon Pelkosille, mutta yhtä toimintatarmoinen osallistuja 
kuin hekin. Karjalaisen kulttuurin vaalija säätiön työssä. Muutti työn-
sä vuoksi 1982 Lahteen, jossa on edelleen Repolan miehiä.

SAMPPA 
MIKAEL 

s. 18.05.1921
k. 
johtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1964.
Kerhon hallituk-
sessa 1975-82.

Loistavan liikemiesuran luonut kiuastehtailija. Nuijamaalla syn-
tynyt. Isänsä sepänpajassa aloittanut pippurinen Mikko nousi 
MISA-kiukaineen johtavaksi kiuasvalmistajaksi Suo messa 1970- ja 
80-luvulla. Vauhtia ja oppia haki Helsingistä Kone Oy:ltä, kunnes 
ryhtyi tekemään Lappeenrannassa peltikattoja ja kiukaita. Mikon per-
soonaan kuuluu monta särmää. Loistava liikemiestaju, maahenkinen 
harrastaja, tiukka periaatteellisuus oikeassa olemisesta ja leppoisa 
seurustelija. Kerhoveljilläkin on kokemuksia Mikon anteliai suudesta: 
Tuomaanpäivän kiukaat ja hunajapaketit.

SUOMELA 
KALERVO 

s. 25.10.1914 
k. 27.05.1988
johtaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1960.

Oulujoelta on pitkä matka Lappeenrantaan, mutta tähän kaupunkin 
asettui aikoinaan Kalervo Suomela. Huonekalu ala oli tuttua jo lap-
suudesta, sillä isänsä Aleksi valmisti ja myi erilaisia kodin kalusteita. 
Huonekaluliike K. Suomela oli Kalervon elämäntyö, joka liikkeen 
nimenä on edelleen olemassa Lappeenrannassa. Kalervo Suomela 
oli nuoruu dessaan erinomainen urheilija, joka piiritasolla menestyi 
yleisurheilussa. Myöhemmällä iällä harrastus suuntautui keilailuun 
ja seuratyöhön. Lukuharrastuksessaan perehtyi historiaan, elämän-
kertoihin ja kertomakirjallisuuteen. Kerholaisena Kalervo Suomela oli 
kerhoiltojen vakiovieras.
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VAKKILA 
GUNNAR

s. 02.07.1916
k. 
liikennöitsijä

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1967.

Rekkaliikenteen uranuurtajia Lappeenrannassa. Kuljetus liike G. 
Vakkilan perustaja ja johtaja 1950-, 60-, 70- ja 80 luvulla. Harras-
tanut myös lentämistä. Kuuluisa seurustelutaidostaan: juttukaverin 
olkapää oli seu raavana aamuna hellä. Kerhotilaisuuksien innokas 
osallistuja.

VENTO 
SAKARI 

s. 16.07.1922
k. 

 ekonomi, 
talousjohtaja.

Kerhon jäse-
neksi 1955.
Kerhon tilin-
tarkastaja 
1966-84.

Sakari Vento on syntynyt Rautjärvellä. Ekonomin taitoja on tarvittu lii-
ke-elämässä ja eri yhteisöissä. Elämäntyö on suoritettu Chymoksen 
suojissa vuodesta 1954 alkaen konttori- ja taloustehtävissä.
Karjalaisen kulttuurin edistäminen on kuulunut aina Sakulle 
tärkeisiin asioihin. On ollut Ekonomiliiton hallituksessa 1963-65, 
Liikesivistys rahaston Etelä-Karjalan asiamies ja puheenjohtajana 
Lap peenrannan Lapsi ja Nuorisotoimintasäätiössä. Sakari Vennon 
käytöksestä huokuu rauhallisuus ja talousmiehen tark ka olemus.

DREWS 
OSWALD 

s. 04.10.1928
k.
johtaja

Kerhon jäsenek-
si 1960.
Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja 1980-82.
Kerhon hallituk-
sessa 1976-79.

Chymoksen toimitusjohtajana 1970-80-luvuilla. Innokas palloiluihmi-
nen, niin pelaajana kuin katsojanakin. Piiritason mestaruuksia jää-
pallossa ja tenniksessä, golfis sakin seuran (VG) mestaruus vuodelta 
1956. Vaikuttanut hallinnossa monella sektorilla, urheilussa, kaup-
pakamarissa ja kunnallispolitiikassa. Kerhon hallituksen johdossa 
ollessaan Ossa suoritti kult tuuriteon ostamalla Kerholle Unto Pusan 
maalauksen ”Symposion”. Kuntoilee tenniksen ja golfin parissa.

SALM ELA 
MATTI 

s. 16.12.1928
näyttelijä

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1968.

Salmissa syntyneen Matti Salmelan ensimmäinen kiinnitys am-
mattiin tuli Lappeenrannassa 1953. Matti on näytellyt sen jälkeen 
Varkaudessa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa ja uudelleen 
Lappeenrannassa 1961 -89. Kerhon piirissä Matti Salmela oli käy-
tetty kyky. Tuomaan-päivän Väänäs-loitsu ja Viljo Kojon Joulupossu 
muistunevat monen veljen mieliin. Oma lukunsa Matin kaveripiiristä 
on Kipparin kantapöytä, jossa ”johtokunta” kokoontui. Jäsenis töön 
kuuluivat Matin lisäksi mm. Laineen Jukka, Kaikkosen Topi, Pauk-
kosen Martti, Arlon Lassi, Tonderin Veikko, Hei nosen Urre ja tietysti 
Purjolan Uuno, Kipparin omistaja.
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SUMMANEN 
MIKKO 

s. 15.05.1940
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1972.
Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1977-.
Biljardimestari 
vuodesta 1975-.

Lappeenrannan Kerhon biljarditoiminnan sielu viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Biljardimestarina ja kei lapelaajana osal-
listunut kerho-otteluihin useammin kuin kukaan toinen kerholainen. 
Työpäivätkin kuluvat nykyisin biljardin merkeissä. Biljardi Lappee Oy 
on toiminut jo 6 vuotta. Aiemmin leipä löytyi metsästä, VaPo, Kaukas 
ja Tehdaspuu olivat firmat joissa Mikko työskenteli. Kuuluu nykyisin 
myös Suomen Biljardiliiton hallitukseen. Urheilutoi met nuorena 
keskittyivät pyöräilyyn. Kauppamiehen otteilla pärjäilee ringissä kuin 
ringissä.

WINNARI
 RAIMO 

s. 17.03.1935 
k. 06.08.1986
faktori

Kerhon jäsenek-
si vuonna
Kerhon hallituk-
sessa 1976-86.

Raimo Winnari oli särmikäs, mutta aikaansaava persoona. Työsken-
teli Karjalan ja Etelä-Karjalan Kirjapainossa fakto rina 1970- ja 80-lu-
vulla. Perusti oman liikkeen Joutsenoon 1985, nimellä Wisa-Paino.
Kerhon toimintaan hän osallistui innokkaasti niin hallituk sessa kuin 
eri toimikunnissakin. Oli esimerkiksi vuonna 1985 kerhon 40-vuotis-
juhlien organisoija ja historiikin koko aja. Vaikutti myös oman ammat-
tialansa järjestötoiminnassa aktiivisesti.
Raimo Winnarilla oli voimakas näkemyksensä asioista, joka taatusti 
synnytti mielipiteenvaihtoa kerhoveljien kans sa.

FORSSELL 
WILLY

s. 08.07.1912
k. 
diplomiekonomi

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945, 
perustajajäsen.
Kerhon hallituk-
sen puheenjohta-
ja 1945.
Kerhon hallituk-
sessa 1946.

Toimi 1940-luvulla Lappeenrannassa Kauppakamarin toi-
mitusjohtajana ja Chymoksella myyntitehtävissä. Oli Kerhon pe-
rustavan kokouksen sihteeri ja valittiin halli tuksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi vuonna 1945. Kokeili Lappeenrannassa pienen 
aikaa myös limonadin valmistusta.
Muutti 1950-luvun alkupuolella Myllykoskelle paperinval mistuksen 
pariin ja sieltä aikaa myöten syntymäkaupunkiinsa Helsinkiin, jossa 
viettää eläkepäiviään.

PELKONEN
 KLAUS

 s. 12.08.1940 
arkkitehti

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1979. Kerhon 
hallituksen 
varapuheenjoh-
taja 1982-83 ja 
vuodes ta 1987-. 
Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1980 -.

Pelkosen veljeksistä nuorin.
Toimii virassaan Lappeenrannan Rakennusvalvonnan pääl likkönä 
vuodesta 1979 alkaen. Edelliset työnantajat Arkki tehtitoimisto Olli 
Kivinen Niskapietilä Oy ja Kirkkonummen kunta.
Toimeliaisuutta riittää viranhoidon ja Kerhon varapuheen johtajuuden 
lisäksi lähialueyhteistyölle, kulttuuriasioille ja taiteelle. Rakennustar-
kastusyhdistys Ry:n puheenjohtaja.
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SALMI 
EERO

s. 03.11.1928 
varatuomari, 
lainopin kand. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1975. Kerhon 
hallituksen 
puheenjohtaja 
1984. Kerhon 
hallituksessa 
1980-83.

Toiminut ennen Lappeenrantaan tuloaan Sippolassa, Ha minassa, 
Kotkassa ja Kouvolassa. Nimismiehenä, voutina, viskaalina ja lää-
ninrevisorina.
Lappeenrannan Kaupunginvoudiksi Eero A. Salmi tuli vuon na 1973 
ja päätyi eläkkeelle samasta virasta 1992. Lap peenrannan Sääs-
töpankin hallituskin on tuttu. Liikkuminen ja urheilu ovat poikineet 
menestystä kilpa-areenoillakin. Hiihto, maastojuoksu ja suunnistus 
toivat jopa mestaruuksia oppikoulu- ja opiskeluaikoina.

SINERVO 
OLAVI 

s. 18.01.1912
k.  
kunnallisneu-
vos, yliraken-
nusmestari. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1954.

Olavi Sinervon syntymäkunta on Turku. Ensimmäiset työkohteet 
olivat Tie ja Vesirakennuspiirin alueella. Alvar Aallon piirtämän 
Paimion sairaalan rakentaminen ajoittui 1930-luvun alkuun. 
Rakennustoimisto Ahdin kautta työpaikaksi löytyi Paraisten Kalkin 
tehdas Lappeenrannassa. Sinervon tyyli on aina ollut vakuuttava ja 
jämäkkä. Puheen-pitoon ei tarvitse maanitella ja kansalaisvastuuta 
ei koskaan ole kaihtanut.
Kaupunginvaltusto oli aikanaan hänen komennossaan. Kansalaisten 
edusmiehenä 32 vuotta valtuustossa ja 25 vuotta hallituksessa. 
Kertojana ja juttukaverina Olli on parasta A-ryhmää.

SUNI 
ERKKI  

s. 12.12.1944
ekonomi

Kerhon hallituk-
sen puheenjoh-
taja vuodesta 
1987-.
Kerhon 
hallituksen va-
rapuheenjohtaja 
1985-86.
Kerhon hallituk-
sessa 1984-86.

Erkki Suni on Viljo Sunin vanhin poika. Molempia yhdistää 
Lappeenrannan Kerhon osalta hallituksen puheenjohtajan tehtävä. 
Suni-yhtiöt on luonnollisesti ollut Erkille hyvin tärkeä, mutta ei ainut, 
jota on palvellut. Vuosina 1976-83 kuuluivat palkanmaksajiin mm. 
Thomesto Oy, Lehikoinen Oy ja VVihuri Oy Aarnio. Suni Oy:n aika 
alkoi uudestaan 1983 ja sitten tuli kuvaan Lappeenrannan Rauta-
kauppa Oy 1986. Oli valtuustoedustajana 1988-92. Urheilumies, 
jolla on jääkiekossa Suomen Cup-mestaruus HJK:n riveissä 1977 ja 
vuosi SaiPan peräsimessä.

JORMAKKA 
VÄINÖ 

s. 18.02.1926
kauppaneuvos, 
agrologi.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1978.

Keskon paikallisjohtaja Lappeenrannassa 1970 - 80-luvulla. Sitä 
ennen palveluspaikkoina Kotka ja pääkonttori Hel singissä. Keskon 
miehiä koko miehuusikänsä ja luultavasti vieläkin.
Osallistuva, huumorin höystämä herrasmies, joka tuntee rotaryn, 
laulun ja kasvatuskuviot. Puheenjohtaja useissa järjestöissä, kuten 
sydänpiiri, maanpuolustuksentuki ja kaup pakamari. Erinomainen 
seuramies ja luonteva puhuja. Kerhotilaisuuksien osallistuja ja 
kinkkupuheen pitäjä Tuomaanpäivillä. Liikunta ja matkailu tuovat 
jatkuvasti uusia virikkeitä.
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KORHOLA 
AULIS

s. 16.10.1938
urakoitsija

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1978.
Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1980-.
Kerhomestari 
vuodesta 1983-.

Maanrakennusalan urakoitsija 1960-, 70-ja 80-luvulla Lappeenran-
nassa.
Nuorempana kohtalainen urheilija, keihästä 66 m ja lento pallossa 
mestaruussarjan pelaaja. Toiminut urheilun järjestötoimissa, maa-
otteluiden ja SM-kilpailujen kuuluttajana yleisurheilussa. SaiPan 
kotiottelui den kuuluttaja 1964-75.
Muita harrasteita: huuliharpun soitto, historia ja kaikenmaa ilman 
yleistieto. Kerhoympyröissä biljardin ja kerhomestari-toimen kautta.

KORHONEN 
OIVA

s. 30.12.1928
maalarimestari

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1976.

”Surut pois ja kukka rintaan”, on Oipin elämänohje. Kerhon parhaita 
biljardipelaajia - hallitsee niin kaisan kuin keilankin.
Toiminut nuorempana estraditaiteilijana, esiintyi 1940- ja 50-luvulla 
vaimonsa kanssa Suomessa ja Ruotsissa kiertu eilla silloisten kuu-
luisuuksien, kuten Olavi Virran ja Vili Vesterisen kanssa. Esittivät 
tasapaino- ja voimisteluohjel-mia.
Taiteellisuus pulpahtaa esille silloin, kun tarvitaan piristävä laulunpät-
kä kerhojen keskeisissä biljardikoitoksissa.

KOUVONEN
PERTTI

s. 26.02.1938
toimitusjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1977.
Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1986-.

Lauritsalan Sähkö Ky: n omistaja. Jatkaa suvun sähköperin-nettä 
liikkeellä, jonka isänsä Eino Kouvonen vuonna 1948 aloitti.
Oli siirtolaisena Kaliforniassa USA:ssa 1961-73, sielläkin sähköalan 
töissä asentajana ja etumiehenä. Peku harrastaa kaikenlaista keräi-
lyä, postimerkkejä, raho ja, vanhoja sähkölaitteita ym. Golf-kipinä on 
luultavasti perua Amerikan ajoilta kuten myös aito kurkkuenglanti. 
Kerhon aktiivisimpia käyttäjiä, joka pärjää myös biljardi-koitoksissa. 
Toiminut useita vuosia Sähköurakoitsijaliiton hallituksessa.

LIIRA 
VEIKKO

s.  24.03.1948
toimitusjohtaja, 
ravintoloitsija.

Tullut Kerhon jä-
seneksi vuonna 
1977.

Ravintolayrittäjä, pitopalvelua ym. Veikko Liira liittyy Kerhon men-
neisyyteen vuosina 1977-80, jolloin kaksikko Paajanen-Liira isännöi 
Kerhon ravintolatoi mintaa.
Purjehdus on toinen alue, jossa Veikko on kunnostautunut. Atlantin 
ylityksiä on kertynyt jo pari, ja uusia matkoja on suunnitteilla.
Paistinkääntäjien veljeskunta on tullut tutuksi jo ammatin puolesta. 
Pormestari Lauri Liira on Veikon isä.
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LUUKKA 
ARVI

s. 31.08.1926
opetusneuvos, 
fk.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1971.

Mikkelissä syntynyt Lauritsalan Yhteiskoulun ja Lauritsalan Lukion 
pitkäaikainen rehtori. Lappeenrannan Kesäyliopis ton sieluja Itä-Suo-
men Yliopistoseuran toiminnanjohtaja 18 vuotta 1956-94.
Suomen kielen maisteri joka saa sanat elämään. Kerhonkin piirissä 
on Arvi Luukan taitoja tarvittu, ainakin Tuomaanpäi-villä. Vaikuttanut 
myös politiikan puolella. Kaupunginval tuustossa 1969-72. Nuorem-
pana sähäkkä pikajuoksija, sit temmin bridge, rotary ja uinti ovat 
vapaa-ajan suola. On kunniajäsen Äidinkielenopettajien Liitossa ja 
Itä-Suomen Yliopistoseurassa. Saanut Etelä-Karjalan maakunnalli-
sen kulttuuripalkinnon vuonna 1993.

NOKELAINEN 
AIMO 

s. 04.09.1943
kirvesmies

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1977.

Synnynnäinen palloilulahjakkuus. Parhaimmat savutukset biljardissa. 
Hallinnut Kerhon Kaisa- ja Keilasarjoja 1980-luvulla.
Voittaa parhaimpana päivänä ukon kuin ukon, mutta -
paineenkesto suurkisoissa ei ole vielä pitänyt.
Työskennellyt rakennusfirmoissa ja pistäytyi kotvan aikaa
Norjassakin porauslautan kimpussa.
Golf-kentälläkin Ami on häärinyt, syntynyt Puumalassa.

PAAJANEN
REIJO 

s. 12.06.1950
toimitusjohtaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1977.
Kerhon hallituk-
sessa vuodesta 
1987 alkaen.

Lappeenrantalaisen ravintolatoiminnan ja matkailun uuras taja. 
Lappeenrannan ura alkoi 1970-luvun alkupuolia Ra vintola Patriasta, 
hovimestarina.
Kerhoravintolan ja Lehmuksen aika oli 1977-84. Ravintola Kasinon 
pito alkoi 1980-luvun alussa. Laivamatkailua har joittaa Karelia Line-
sin ja Matka-Lappeen kautta. Harrastepuolella SaiPan puheenjohta-
jana ja Jääkiekkolii ton hallituksessa jäsenenä.
Mikkelissä syntynyt Paajanen on perehtynyt golfiin, biljar diin ja ra-
viurheiluun. Valtuustoura on hyvällä alulla.

PELLIKKA 
TIMO

s. 07.10.1952
pankinjohtaja, 
merkonomi.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1981.
Kerhon ta-
loudenhoitaja 
vuodesta 1982-.

Hattulassa syntynyt merkonomi, joka on koko miehuusikän-sä 
työskennellyt Lappeenrannan Säästöpankissa. Pankin nimi on 
matkan varrella vaihtunut Etelä-Karjalan Säästö pankiksi, mutta 
pankinjohtajaa tarvitaan silti. Lauritsalan konttori on nykyään Timon 
komennossa. Kerhon hallitus on saanut onnekkaasti varainhoitajan, 
joka on pitänyt tilit ojennuksessa jo kohta 15 vuotta. Tennis ja golf 
pitävät istumatyöläisen kropan kunnossa ja veneellä prutkuttelu 
mielen leppoisana.
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RAATIKAINEN 
PENTTI 

s. 27.01.1932
piiriedustaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1974.

Pentti Raatikaisen sukujuuret juontavat Kuopion suunnalta. Toimi-
nut huoltoasemayrittäjänä Valtakadun Essolla Lap peenrannassa 
1971-76. Piiriedustajana Puts-Väck Oy:ssa kahteenkin otteeseen 
parinkymmenen vuoden ajan. Nuo ruudessaan oli pienen aikaa 
kansakoulunopettajana Muu-ramessaja Rautalammilla. Kerhoveljenä 
huomaavainen ja mukava seurustelukumppani. Biljardin pelaajana 
oiva tak tikko ja tarkka pussittaja. Kuului 1970- ja 80-luvulla Kerhon 
vakituisiin edustuspelaajiin. Urheilu muutoinkin on ollut luon taista. 
Hiihto, suunnistus, koripallo ja pesäpallo ovat tuo neet tukun mitaleita 
muistoksi. Bridgen pelaajanakin kun nostautunut.

TOIVANEN 
TIMO 

s. 29.10.1933
ylilääkäri, lää-
ketlis.

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1969.

Ylilääkäri Toivanen on syntynyt Nilsiässä. Lääkärin ura käynnistyi 
Simpeleeltä. Suurimman osan elämästään hän on kuitenkin työsken-
nellyt Lappeenrannassa. Kaupungin johtavana lääkärinä 1967-81 
ja sitten Lappeenrannan Kyl pylaitoksen ylilääkärinä vuodesta 1981 
alkaen. Timppa, kuten ystävät ja kylänmiehet tohtoria kutsuvat, on 
eräs lappeenrantalaisia persoonallisuuksia. Todisteena on luistava 
keskustelutaito ja lukuisat, hauskat julkiset puheet niin Lappeenran-
nan Kerholla kuin muissakin tilaisuuksissa.
Primitiivipuolta edustaa varsin harvinainen harrastetehtävä. Toivanen 
on -hirvikoiraylituomari-.

EKHOLM 
JUHANI 

s. 24.06.1931
paikallisjohtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1968.

Elämäntyö liittyy Lappeenranta-Lauritsalan Panimoon ja Karjala-olu-
eeseen. Isä Rafaelin perinnön jatkaja, paikallis johtajana 1970- ja 
80-luvulla.
Kilpauimari, nuorten ja ikämiesten sarjoissa Suomen mes taruuksia. 
Harrastaa golfia ja maanpuolustustyötä. Toimi aktiivisesti Urheilutalo- 
ja Uimahallisäätiössä hallin saamiseksi Lappeenrantaan.
Omistaa mm. Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkin ja Suomen 
Uimaliiton kultaisen plaketin.

HYTÖNEN 
OLAVI 

s. 24.09.1937
metsäteknikko

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1980.

Taipalsaaren metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja 1970-ja 
80-luvulla.
Innokas kerhotilaisuuksien kävijä ja kantaaottava keskuste lija. Vai-
kuttanut myös Taipalsaaren kunnalliselämässä.



KARIKATYYRIT VUOSILTA 1946-2015

KELO 
AHTI 
s. 21.06.1927
kauppatieteiden 
kandidaatti, materi-
aalijohtaja.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1959.

Kylmäkoskella syntynyt Kelo toimi Chymoksen ja Orion-yhtymän pal-
veluksessa 1960-, 70- ja 80-luvulla Genealogiaa harrastava, aurin-
koakin tarkempi talousmies. Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys 
ja Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys ovat saaneet osakseen Ahti 
Kelon asi antuntemusta.
Palkittu mm. sotilaspoikaristillä.
Kerhotilaisuuksien innokas osallistuja, keskusteli ja ja kysy myksien 
esittäjä.

KOTILAINEN 
TAUNO 

s. 09.01.1907
k.
johtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1956.

Herrasmiehen perikuva, jonka kauppiasuraan liittyvät mm. seuraavat 
liikkeet: Kesko Oy, Putkola Oy, Valinte Oy, Oy Sofia Svveyberg Ab ja 
Suni Oy. Perusti 1950-luvulla Laurit salan Kangas Oy:n (nyk. Lauriina 
Oy ), jonka toimintaa jatkaa poika Ilkka. Myös Lainapeite liittyy Tauno 
Kotilaisen ja Lauritsalan Kangas Oy:n historiaan. Harrasteista mielui-
simpia ovat olleet kuorolaulu, tennis, filatelia ja golf.
Viipurissa syntynyt Tauno Kotilainen on Viipurin Golfin kun-
niapuheenjohtaja. Sota-aikojen toimista on vitriinissä useita ansio-
merkkejä, mm. Päämajan ansiomitali.

KUJANSIVU 
MARKKU 

s. 07.12.1944
piiripäällikkö

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1983.
Kerhon hallituksessa 
1987-91.

Lappeenrannan Alkon ja Etelä-Karjalan viinakauppojen pii rijohtaja 
1980-luvulla, sittemmin samalla alalla Kuopiossa vuodesta 1992.
Tampereella syntynyt lupsakanpuoleinen, mutta jämäkkä kerhoveli, 
joka innovoi kerhotoimikunnan puheenjohtajana 1980-luvun lopulla 
monenlaista tarjontaa kerhon ohjelmis toon.
Mökki ja rotarytoiminta antavat viihdykettä vapaa-ajan mui hin jak-
soihin.

LATTU 
PEKKA 

s. 12.10.1947
insinööri

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1982.
Kerhon hallituk-
sessa 1985-93.

Rautjärvellä syntynyt Pekka Lattu toimii Pohjola-yhtiöiden piirijohta-
jana Etelä-Karjalassa, aloitti 1980. Palveli aiemmin 10 vuotta eristea-
lalla Styrox Oy:ssa 1970-80. Lappeenrantaan siirryttyään hoidellut 
vakuutustoimia kiitettävällä tarmokkuudella.
Kertoo mielellään mukaviatarinoita, harrastaa rotarytoimin taa, va-
paamuurareita ja hyötyliikuntaa.
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NIIRANEN 
PAULI 

s. 05.07.1938
liikkeenharjoittaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1977.

Peltiseppäalan yrittäjä toisessa polvessa. Isä Aarnen työn jatkaja.
Saxsofonia Pate ei ole vielä omassa pajassa sorvannut, muuta pel-
tiin liittyvää kylläkin. Jazz ja big-band vievät mies tä kuin Janatuista 
areenalta toiselle. Peltiurakoiden lomas sa ja soitoilta ehtiessään 
muistuvat mieleen kala-ja metsäs-tysapajat.
Järjestötkin ovat miehen keksineet . Kulttuurilautakunta, Jazz-liiton 
hallitus, Rakuunakiilan hallitus ja Ratsuväen Perinnesoittokunta ovat 
työsarkaa hallinnon alalta. Monipuolisuuskuva täydentyy, kun tiede-
tään,että kokoel miin kuuluu kymmeniä hanureita ja karvanaileja.

PALMROTH
 REINO W 

s. 02.04.1906 
k. 02.05.1992
kamarineuvos

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1946.

Koko Suomen tuntema Reino Hirviseppä eli Palle ajautui jatkosodan 
jälkimainingeissa Lappeenrantaan ja Chymok selle. Siitä alkoi myös 
ainutkertainen jakso Lappeenrannan Ker hon historiassa.
Hän toimi Kasinolla huvimestarina, masinoi ja kirjoitti kesä teatterille 
ohjelmistoa. Teki kerhoveljistä kronikoita, johti skruu vi porukkaa, 
valmensi pesäpalloilijoita ja hoiti leipätyö nään Chymoksen sosiaa-
lipuolta.
Sotilasarvoltaan Reino W. Palmroth oli majuri ja toimi sotien aikana 
päämajan propagandaosastolla erityistehtävissä. Syntynyt Ruove-
dellä.

PYYKÖNEN 
JUHO 

s. 28.07.1930
lehtilukusalinhoitaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1976.

Juho Pyykösen työuran alkujakso sujui vaihtelevissa mer keissä. On 
työskennellyt Sainion Puunjalostuksessa, Kau kas Oy:ssä, Osuusliik-
keessä, Saimaan Autossa ja Tanholan Puuseppäliikkeessä. Maakun-
takirjaston lukusali oli kui tenkin se työpaikka - jossa kaupunkilaiset 
Juhon 1980-luvulla tunnistivat.
Hänellä on kaksi harrastusta ylitse muiden, postimerkit ja esperanto. 
Kolmannen sijan nappaakin sitten Lappeenran nan Kerho. Juhon 
spesiaaliala Kerhossa on toimia yhtiöko kouksen sihteerinä.
Pyykönen on toiminut Lappeenrannan Postimerkkikerhon hallinnos-
sa kaikkiaan 18 vuoden ajan.

PÖNTINEN 
VILLE 

s. 14.12.1917
k. 
johtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1978.

Pöntisen Puuseppäliikkeen perustaja, jonka synnyinjuuret ovat 
Suomenniemen pitäjässä. Pienikokoisena Ville on ollut aina vikkelä 
liikeissään, niin liikehommissa kuin urheilussakin. Pöytätennis ja 
jalkapallo olivat nuorempana mieluisia lajeja. Mikäli mies joskus 
mur jottaa, niin ei ainakaan koskaan muiden nähden. Hymy ja hy-
väntuulisuus ovat silmiinpistäviä ominaisuuksia. Kätevä käsistään, 
ja nikkaroinnin tuloksena kerhohuoneis toakin koristaa muistolaatta, 
jonka hän teki Kerhon 40-vuotis lahjaksi.
Eläkevuosina on ollut aikaa rakkaille harrastuksille: huuli harpun soi-
tolle, mökkeilylle ja kalastukselle.
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RUUSKANEN 
RAIMO 

s. 20.09.1941
vuoromestari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1977.

Koulutukseltaan työteknikko, joka on työskennellyt Kaukas Oy:ssa 
koko miehuusikänsä. Ensin prosessipuolella ja sit ten vuoromesta-
rina.
Kerhon biljardiporukassa Raimo on ollut jo 15 vuotta kanta-jäsen.
Kerhojen välisiä kamppailuja on kertynyt kymmeniä ja voit-tosaldo 
on plus-merkkinen. Tunnusmerkkinä pelipöydällä on napakka lyönti 
ja ovela sivukierre. On innostanut myös jälkikasvunsa biljardin pariin. 
Vuorotyö tarjoaa vapaajaksoja, jolloin mieluusti suunnistaa Saimaal-
le kalaan ja metsälle. Syntynyt Kangaslammilla.

HÄMÄLÄINEN 
MARTTI 

s. 23.02.1934
johtaja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1979.

Vaatealan kauppiaana 1950-, 60- ja 70-luvulla. Jatkoi isä Iivarin 
kauppiasperinnettä.
Rämäkkä persoonallisuus ja todellinen kerhon ystävä.
Masan tuntevat kaikki ja Masa tuntee kaikki, seuramies johon Sata-
ma Sannikin liittyy.
Tuntee myös Floridan kuviot.

KAUKONEN 
OSMO 

s. 06.10.1916
k. 
konttorinjohtaja

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1957.

SOK:n palveluksessa elämäntyönsä tehnyt konttoripuolen asiantunti-
ja. Palvelupaikat Joensuussa ja Lappeenrannas sa.
Innokas kerholainen ja mukava seuramies. Nuorempana innokas 
pipan pelaaja. Matkailu lähellä sydäntä, toiminut Pohjois-Karjalan 
matkai lijayhdistyksessä. Kauppakamareiden hallituksessa, niin 
Joensuussa kuin Lappeenrannassakin. Ulkoiluja penkkiurheilu vie-
hättävät, kuten reserviläistoimin takin. Syntynyt Viipurissa.

KOLHONEN
 JOUKO 

s. 09.07.1947 
faktori, hermo-
ratahieroja. 

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1979 
Kerhon hallituk-
sessa 1987-94.

Mikkelissä syntynyt kirjapainomies, toiminut useissa fir moissa ja 
myös yrittäjänä. Lehtialakin tuli tutuksi 1980-luvun lopulla ja 1990-lu-
vun alussa. Veneilyn harrastaja ja järjestötoiminnan aktiivi meri/
järvipelastusyhdistyksessä.
Saa kitaran soimaan ja vieraat viihtymään. Suoritti ammatinvaihdok-
sen 1993 ja opiskelee yhä lisää hermojen ja ratojen salaisuuksia. 
Myös puutarhanhoito yrtteineen ja Lions-toiminta viehättä vät.
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OKKO 
KALEVI 

s. 15.07.1931
johtaja

Kerhon jäse-
neksi 1977.

Lemillä on syntynyt Kalevi Okko, joka kansakoulupohjalta muovasi 
melkoisen yrityksen Pesun kylään. Okko-yhtiöt muistetaan kuor-
ma-autojen lavoista ja hiiapeistaan. Pohja-harjoitteluna oli linja-auton 
kuljettaminen Toikkasen liiken teellä 10 vuoden ajan .
Osallistuva mies on toiminut Lions-järjestössä, kunnallispo litiikassa, 
ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja LPR:n Käsi ja Pienteolli-
suusyhdistyksessä. Kyläpäällikkyyskin kuuluu meriitteihin. Eläkkeellä 
olo antaa nyt mahdollisuudet myös mielipuuhille: mökkeilylle, matkai-
lulle ja kalastukselle.

PITKÄNEN 
INTO 

s. 25.04.1912 
k. 24.11.1991
talousneuvos, 
insinööri.

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1949.

Lappeenrannan Konepaja Oy oli hänen elämäntyönsä koh de.
Luonnollinen sikäli, että pajan perustan oli luonut isänsä Janne 
Pitkänen.
Into Pitkänen osallistui Kauppakamarin ja Rotary-klubin toimintaan. 
Oli kaupunginvaltuustossa 1950-luvulla. Toimi Merenkulkuhallituksen 
konetarkastajana, höyryko neet ja laivat olivat erityisen lähellä sydän-
tä. Sodat käyneenä osasi arvostaa reserviläistoimintaa, ja var sinkin 
”pilvenveikof oli mieluinen porukka. Kalastus ja uinti harrasteena 
kohensivat kuntoa.

STRENGELL 
MATTI 

s. 26.06.1920 
k.
opetusneuvos, 
diplomi-insinööri, 
rehtori. 

Kerhon jäsenek-
si vuonna 1974.

Teknillisessä Korkeakoulussa ja Helsingin Yliopistossa opis kellut 
Matti Strengell on syntyisin Lappeen pitäjästä. Toimi Lappeenrannan 
Lyseon rehtorina 1960-, 70- ja 80-luvulla. Matti on ollut monen toi-
men mies. Politiikka, urheilu, filatelia ym. ovat alueita, joihin miehen 
energisyyttä on tärvätty. Kaupunginvaltuustossa 10 vuotta, kaupun-
ginhallituksessa 3 vuotta, sekä lukuisia lautakuntia on listalla.
Uimahalli-Urheilutalo on esimerkki sitkeästä vaikuttamises ta, jossa 
Matti Strengell oli primus inter pares. Palkintojakin on kertynyt iso 
kasa. Suunnistus ja tarkkuus ajo ovat olleet menestyksen takana.

SUOJANEN 
ISMO 

s. 06.10.1932
liikkeenharjoit-
taja

Kerhon jäse-
neksi vuonna 
1980.

Monitoiminen kauppamies, myynyt puuta, kangasta, auto ja, kelloja, 
solmioita ym. Syntyisin turkulaisia, mutta on käytökseltään karja-
laisempi, kuin moni syntyperäinen kar jalainen onkaan. Vaihtoi Var-
sinais-Suomen maisemat jo 1950-luvulla karjalaisseutuun, ja siinä 
lienee myös selitys edellä mainitulle.
Liiketoimien myötä on kiertänyt vuosien saatossa Suomea ristiin 
rastiin ja tuntee varmasti paremmin kuin kukaan toinen kerholainen, 
miten muissa klubeissa huseerataan. Viihtyy kerholla muulloinkin, 
kuin kaupaneuvotteluissa. Kaup pakamari on arvostanut työuurastuk-
sen hopeisen ja prons sisen merkin arvoiseksi.
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HILTUNEN 
JUHA 

s. 31.10.1935
ekonomi

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1957.

Juha Hiltusen nimi liittyy olennaisesti Lappeenrannan Rau takaupan 
vaiheisiin. Vuodet 1963-85 kuluivat sen palveluk sessa aina toimitus-
johtajuutta myöten. Rautaoppiaoli haet tu sitä ennen myös Helsingis-
tä Rautakonttori Oy:stä vuosi na 1959-63.
Kunnallispolitiikassa aina valtuustoa myöten vaikuttanut ekonomi on 
osallistunut myös kaupallisen koulutuksen ke hittämiseen.
Reserviläistoiminnan aktiivi kävelee innokkaasti. Muita harrastuksia 
kielet, matkailu ja historia. Aktiivinen kerhotilaisuuksien osallistuja.

KOHO 
LAURI 

s. 23.03.1926
kenraaliluutnantti

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1987.

Lappeenrantaan 1980-luvulla muuttanut, loistavan sotilas uran tehnyt 
herrasmies. Osallistui jo nuorena poikana sota toimiin 1940-luvun 
vaihteessa. Palveli ja ansioitui YK:n puitteissa toimien kahden pää-
sihteerin (UThantin ja Wald-heimin ) sotilasneuvonantajana Suezilla, 
Kyproksella ja Kashmirissa. Toimessa olikin silloin suomalainen 
voima kaksikko Ensio Siilasvuo ja Lauri Koho. Vapaussoturien Huol-
tosäätiö, Suomi-Amerikka-yhdistys ja Suomen Sota veteraaniliitto 
ovat edelleenkin alueita joihin riittää aikaa ja aktiivisuutta.
Kerhotilaisuuksien innokas osallistuja ja käytetty voima puhujana 
Kerholla ja muuallakin. Syntynyt Kurkijoella.

MIETTINEN 
OLAVI 

s. 26.06.1929
toimitusjohtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1965.

Olavi Miettinen ilmoittaa harrasteekseen matkailun! Mikä on ollut 
ammatti? Matkailu. Siinä perusteet joilla Olli Mietti nen voidaan 
hyvällä syyllä nimittää Lappeenrannan Mr Matkailuksi. Saimaan 
Matkailijayhdistys, Lappeenrannan Matkatoimistoja Matka-Miettinen, 
Saimaatours Ky ovat ne liikkeet, joista tuhannet ihmiset ovat loma-
matkansa aloitta neet. Yrittäjyys on palkittu mm. Yrittäjien kultaisella 
ansio mitalilla.
Mirri ja tip.top-asu ovat tavaramerkki jonka kaupunkilaiset ovat 
tottuneet Olliin yhdistämään. Siihen kun lisätään vielä kunniamerkki 
Maaselän Risti, niin komeammaksi ei mies tule.

NÄRHINSALO 
TIMO 

s. 02.07.1944
teatterinjohtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1987.
Kerhon hallituksessa 
vuodesta 1992-.

Syntynyt Rautalammin pitäjässä. Suomen Teatterikoulun kautta 
näyttelijäksi ja teatterinoh-jaajaksi kouluttautunut, lausuntaa harras-
tava taiteilija. Näyt-telijäpestit olivat Helsingin Kaupunginteatterissa 
ja Kotkas sa.
Työskennellyt teatterinjohtajana Rovaniemellä ja Lappeen rannassa. 
TV ja filmikin ovat tuttuja areenoita. Toiminut alansa ammattijärjes-
töissä ja kulttuurihallinnossa läänin ja valtakunnan tasolla. Veneily ja 
luonnon tutkiskelu mieluisaa harrastelua.
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OHELA 
KALERVO 

s. 10.01.1922
professori, 
lääkt.lis.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1964.

Lappeenrantalaisten hyvin tuntema kunnallishahmo, jonka johdolla 
kaupunginvaltuusto teki päätöksiä vuosina 1977-84 ja 1986. Kau-
pungin valtuutettuna 1961-88. Aikuisikään mahtuu monenlaista vai-
kuttamista ja toimintaa niin sairaala - kuin kulttuuririntamalla.
Työskennellyt ennen Keskussairaalan ja Armilan aikaa, Helsingin 
Yliopiston Oikeustieteen laitoksella ja HYKSin sisätautiklinikalla.
Mieskuorolaulu, rotary-toiminta ja historiallinen kirjallisuus
kuuluvat sivistyneen miehen harrasteisiin.
Kerhoiltojen osallistuja ja puheenpitäjä.

PESU 
JUKKA 

s. 17.07.1951
ekonomi, toimitus-
johtaja.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1978.

Lappeenrannan yrittäjäpalkinnon vuonna 1982 saanut Ho telli Patrian 
johtaja vuoteen 1993. Jukka Pesun ravintoloitsijan ura on myös osa 
Lappeenran nan Kerhon historiaa, sillä vuosina 1985-90 hän isännöi 
Karjalan Kulmassa, Kerhon yhteydessä toiminutta Aitio paikka-
nimistä ravintolaa. Uuden Patria-hotellin valmistut tua Pesu myi 
Aitiopaikan ravintolatoiminnan Pekka Heikki selle.
Toimii nykyisin Etelä-Karjalan Kauppakamarin toimitusjoh tajana. 
Harrastaa matkailua, golfia ja laskettelua.

SALONEN 
OLAVI 

s. 01.06.1939
vahtimestari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1978.

Lappeenrantalaisten vahtimestareiden ryhdikäs edustaja, jonka 
kaupunkilaiset ovat oppineet tuntemaan Kippari Krou vin ja Kasinon 
ovilta. Ollin palvelu-ura alkoi postista. Siirtyi sitten ovelle. Keilailu 
on miehen leipälaji urheilurintamalla. Kerholaisena Olli Salonen on 
mukava veikko. Biljardipiireissä on jo vuosien ajan ollut lentävälause 
”Salo sen partti”, joka tarkoittaa pallojen pussitusta alta minuutin. To-
siaika liikkuu kuitenkin toisissa lukemissa, tunnin kahta puolen.
Edellä mainittu kuvaa miehen huumoriluonnetta, peliviihtyvyyttä ja 
seurustelutaitoa.

KURONEN 
MATTI J 

s. 20.08.1940
rovasti

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1985.

Puhumalla ja sanomalla leipänsä ansainnut rovastiksi ylen nyt 
pastori. Tutustunut myös Konnunsuon kuvioihin, toimi 1960-luvulla 
vankilapastorina. Valtakunnan kuuluisuutta on kertynyt kirjoista ja 
tv-ohjelmista. Perheneuvottelukeskus on Matti Kurosen elämäntyön 
kes kipiste. Ehtymätön sanasuoni tuottaa jatkuvasti mielipiteitä ja 
ajatuksia paikallislehdille, Lappeenrannan Killalle ja Kir jailijayhdistys 
Paltalle. Polkupyöräily ja jazz-rumpujen hakkaaminen kuuluvat sivu-
persoonan puolelle. Kerholaisena silloin kun tarvitaan pu hetta ja 
puhujaa.
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KÖLHI 
JARMO 

s. 19.09.1929
kaupunkineuvos, 
varatuomari, kaup-
pat.toht. h.c.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1966.

Nuijamaalla syntynyt, Halikon ja Raahen kautta Lappeen rannan 
kaupunginjohtajaksi vuonna 1965 tullut kunnallis mies. Vaikuttanut 
Lappeenrannan kehittämiseen monella alueella mm. Lappeen-
rannan Teknillinen Korkeakoulu on pitkälti Jarmo Kolhin aktiivisen 
taustatyön tulosta. Karjalaisuuteen liittyvä työ ja harrastus pitää 
edelleen toi minnassa mukana. Karjalan Liiton hallintoneuvoston pu-
heenjohtajuus on takavuosien asioita, mutta Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiö on edelleen aktiiviareenana -ollut jo 30 vuotta.
Kuntoliikunta, pirteä perhe ja valoisa luonne pitävät miehen valp-
paana.

LENSU 
ISMO 

s. 07.02.1949
sotilasmestari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1980.

Lemiläinen perunaurakoitsija, joka ravitsee potuilla puolet maakun-
nasta ja osan Pietaria. Työskentelee myös armeijassa, kuljetusva-
rikolla.
Tarkkasilmäinen peli- ja urheilumies.
Menestystä biljardissa ja pistooliammunnassa. Lupsakka kerhoveli.

RIPATTI 
AULIS 

s. 13.06.1930 
koneteknikko, 
hallituksen puheen-
johtaja. 

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1971.

Aulis Ripatti ja Datsun, siinä yhdistelmä, jonka lappeenran talaiset ja 
imatralaiset tuntevat firmojen Auto-Urheilun ja Autotalo Ripatin myö-
tä. Pieksämäeltä Mikkelin Maanviljelysseuran konsulentiksi 1950-lu-
vulla pestautunut teknikko siirtyi muutaman vuoden jälkeen Imatralle 
maanrakennusurakoitsijaksi, mistä sitten 1962 alkoi autokauppiaan 
ura. Autoalan Työnantajaliiton ja Autoalan Keskusliiton hallitusjäse-
nyydet ovat tulleet vuosi en myötä tutuiksi. Toiminnan muistona on 
Autoalan Keskus liiton kultainen ansiomitali.
Suunnistus ja tarkkuusajot, laskettelu, golf ja Lions-järjestö, siinä 
alueet vapaa-ajan viettoon.

TOUKONEN 
PERTTI 

s. 15.05.1937
markkinointipäällikkö

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1973.

Aloitti myyntiuransa Karjakunta Oy:n palveluksessa 1954 ja tuo ura 
kesti kymmenen vuotta. Siirtyi sitten Suni Oy:n kautta myymään Kar-
jala-olutta vuonna 1965. Hartvvallin miehet ovat olleet aina suosittuja 
Kerhon piirissä. Tuomaanpäivän oluet kun ovat perinteellisesti tulleet 
Ainon kadun varrelta ja vieläpä ilmaiseksi. Toukonen on toiminut mm. 
Lauritsalan ja Lappeenrannan Nuoriso- ja Raittiuslautakunnissa. 
Urheiluseurojen järjestö toiminta on tuttua Uus-Lavolan Peli-Pojista 
sekä Lauritsa lan Visasta ja Kisasta. Lions-toiminnan aktiivi kuntoilee 
ja hoitaa puutarhaa.
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KÄKELÄ 
OIVA 

s. 07.06.1912
k.
dir.mus.toimitus-
johtaja.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1945.

Toimi aikoinaan Itä-Suomen Urheiluvälineitä Oy:n urheilu-liikkeenjoh-
tajana. Oiva Käkelän erikoisosaamista ovat maa liverkot.
Musiikki, laulu ja urheilu. Siinä yhdistelmä joka on täyttänyt Oiva 
Käkelän vapaa-ajan. Luottamustehtäviä on vuosien varrella ollut 
useita. Kaupun ginvaltuusto, Mieskuoroliittoja Etelä-Karjalan yhtyneet 
Mies kuorot, jonka puheenjohtajana 32 vuotta Lappeenrannassa on 
muutama kunniateekkari ja Oiva Kä kelä on yksi heistä.
Nauttii valtion taiteilijaeläkettä ja liikuskelee pirteästi Neula-sepänka-
dun liepeillä.

LÄHTEENARO 
SAKARI 

s. 11.03.1934
piirijohtaja, merko-
nomi.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1971.

Vakuutusosakeyhtiö Sammon piirijohtaja Lapeenrannasa 1970-, 
80- ja 90-luvulla.
Aiemmin yhtiön nimi oli Sampo-Tarmo ja sittemmin Sampo-yhtiöt.
Anjalassa syntynyt, ikinuorekas laskettelija. Toiminut ponnekkaasti 
urheiluseuroissa, mm. SaiPan pu heenjohtajana.
Osallistuu rotarytoimintaan ja on Nuorkauppakamarin se naattori n:o 
18942. Suomen Moottoriliitto ja Keskuskaup pakamari ovat palkin-
neet Sakun hopeisella ansiomerkillä. Kerhon ystävä ja kerhoiltojen 
osallistuja.

MIIKKULAINEN 
MATTI 

s. 09.07.1933 
kapellimestari, 
musiikkieverstiluut-
nantti. 

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1985.

Kurkijoen poikia, jonka elämänura liittyy sotilasmusiikkiin. Palvellut 
Vaasassa, Mikkelissä, Niinisalossa, Hämeenlin nassa ja Lappeen-
rannassa. Suorittanut Sibelius-Akatemiassa tutkinnon vuonna 1971. 
Siviilipuolen musiikkielämäänkin on ollut aikaa ja tarmoa, kuorojen ja 
orkestereiden johdossa monta kertaa. Musiikki vaatii tarkkuutta, niin 
myös urheiluammunta. Matilla on korillinen mitaleita siltäkin alueelta. 
Luottamustehtäviä vuosien saatossa mm. Musiikkiupsee-reiden pj, 
Ratsuväen Kiltasoittajien pj. ja Kankaanpään Ampujien pj. Palkittu 
maanpuolustus-ja sotilasansiomitalil la. Henkilökohtainen soitin 
klarinetti.

HANTTU
TIMO 

s. 13.02.1944
toimitusjohtaja

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1988.

Toimii nykyisin Etelä-Karjalan Säästöpankin toimitusjohtajana.
Säästöpankeissa työskentelyä mm. Ylä-Savossa ja Toijalassa.
Ollut myös Iitin kunnanvaltuuston jäsen. Aikaa ja asiantuntemusta on 
riitänyt myös SaiPan hallitukselle. Harrasteena ulkoilmalajit, hiihto, 
golf ja purjehdus.
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PETMAN 
AARO 

s. 01.09.1933
maanviljelijä

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1975.

Aaro Petman on kerhon karrikoitujen joukossa varsinainen harvinai-
suus. Ainut kuvattu, jonka ammatti on maanviljelijä. Aaro Petman on 
persoonallisuus, jonka seurassa jörömpi-kin viihtyy. Kovat kommentit 
urheilusta, politiikasta, sota hommista ym. virittävät seurakumppa-
nit oikeaan viree seen, Yhteisötoiminnan painopisteet ovat olleet 
asuinpai kan Karhusjärven kylän toimissa ja sitten kaupungissa. 
Säästöpankin hallitusjäsenyys on kestänyt jo vuodesta 1974 alkaen 
ja jatkuu yhä. Karhusjärven Erän sihteerinä Aaro on toiminut 25 vuot-
ta. SaiPan kotiotteluista Aaro ammentaa urheilunautintoa. Liikunta 
maatilatöiden kanssa pitää vartalon vetreänä.

SARHIMAA 
LAURI 

s. 09.05.1934
päätoimittaja, valtiot, 
maist.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1961.

Päätoimittajana sanomalehti Etelä-Saimaassa 32 vuotta 1960-92. 
Lauri Sarhimaan leivänhankinnan on taannut kaksi työpaikkaa, 
ensin sanomalehti Maakansan eduskun tatoimittajana 1954-60 ja 
sitten Etelä-Saimaa. Lehtityön mausteena on Laurilla ollut muutakin 
puuhaa. Keskustan lehtimiesten puheenjohtaja, Lappeenrannan 
Paa-sikiviseuran puheenjohtaja, Rotan/presidentti ja Juusto-seuran 
pj. Kotiseutututkimus on juuri nyt päällimmäisenä harrasteena.
Julkaistua kirjallista tuotantoa lehtiartikkeleiden lisäksi ovat mm. 
LPR:n Osuuspankin historia, Lappeenranta kautta aikojen, Ete-
lä-Saimaan tarina.

KOIVUPURO 
SEPPO 

s. 10.11.1931 
diplomi-insinoori, 
piiripäällikkö. 

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1990.

Saimaan Kanavan uusimman version päällikkö siitä saak ka, kun 
kanava vuonna 1968 avattiin nykymuodossaan liikenteelle.
Tehtävät laajentuneet myöhemmin koko Järvi-Suomen piiripäällik-
kyyteen.
Osallistunut myös Lappeenrannan kunnalliselämään tek nillisessä 
ja satamalautakunnassa. Kauppakamarin liikennevaliokunnassa 
jäsenenä ja Sai maan satamien neuvottelukunnassa jo virkansa 
puolesta puheenjohtajana. Harrastaa liikuntaa, rotarytoimintaa ja 
puutarhanhoitoa.

MIKKOLA 
PAULI 

s. 03.05.1946
insinööri

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1989.
Kerhon hallitukses-
sa vuodesta 1994-.

Kerhon nuorempaa hallituspolvea.
Kiertynyt Lappeenrantaan Luhta Oy:n, Finn-Flare Oy:n ja
Piiroinen Oy:n kautta.
Johtaa Pola Oy:n vaatetustehdasta Lappeenrannassa, aloitti
Polalla vuonna 1989.
Syntynyt Hämeenlinnassa.
Harrastaa veneilyä ja Lapin vaelluksia.
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PEKKARINEN 
ARTO 

s. 06.02.1941
rakennusmestari

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1977.

Rakennusmestari, jonka työsarka on ollut jotain muuta kuin raken-
tamista. Leipomo Opelan omistaja 1980-luvulla. Teatterikärpäsen 
purema on vaikuttanut suuresti harrastuk seen. Lappeenrannan 
teatterikerhon aktiivi. Suomen teat terikerhojen liiton hallituksen vara-
puheenjohtaja ja tietenkin innokas teatterissa kävijä.
Ruoanlaitto kuuluu kotitaiteeseen, josta hyötynevät vieraat kin.
Tutustuu nykyään pesäpallon sääntöihin Pesäysien seurapäällikkö-
nä. Syntymäkaupunki Helsinki.

PEKKONEN 
MIKKO 

s. s. 27.12.1923
kunnallisneuvos, 
toimitusjohtaja. 

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1985.

Lappeenrannan Kuormausmiesten perustaja ja toimitus johtaja 1955 
alkaen ja edelleenkin. Ennen kuormausmiehiä toimi kuorma-autoi-
lijana ja KTK:n johtajana. Kunnallisneu voksen arvo on toiminnasta 
Lappeenrannan kaupunginval tuustossa, jonka puheenjohtajana 
Pekkonen toimi vuosi-nai 973-76. Valtuutettuna hän oli liki 30 vuotta. 
Puhumalla ei Mikkoa pussiin pistetä, päin vastoin, omaan pussiin 
on kertynyt vuosien varrella sen verran, että hänen mielisanontansa 
”Olen köyhä Mikko” pitää arvioida uudelleen.
Toimii nykyisin varapuheenjohtajana Lappeenrannan Sota orpojen ja 
Sotaleskien Säätiön hallituksessa.

PIILI 
TAPIO 

s. 03.07.1949
hammaslääkäri, hll.

Kerhon jäseneksi 
vuonna 1977.

Musiikillisesti lahjakas ja toimelias osallistuja. Lappeenrannan Big 
Bändin kantavia voimia. Hoidellut soit tamisen ja sovittamisen ohella 
orkesterin raha-asioita vuo desta 1990 lähtien.
Piano on Tapion pääsoitin, ja monasti ovat kerhoveljetkin saaneet 
nauttia hänen tyylikkäistä esityksistään. Biljardikin luontuu hyvän 
sävelkorvan turvin. Leipätyö on hammaslääkärin ammatti Lappeen-
rannan Ham maslääkäriasemalla jo vuodesta 1976 alkaen, LPR:n 
Moot toriveneseuran varapuheenjohtaja 1980-luvulla. Liikuntapuolta 
edustaa tennis. Syntyisin imatralaisia.

SALLA 
PENTTI 

s. 20.11.1919 
k. 17.2.1996
diplomi-insinööri

Kerhon osakkaaksi 
1974.

Johti Lappeenrannan Teknista virastoa voimakkain ja
maaratietoisin ottein.
Kavi nuorena miehena sotaopissa Saksassa.
Sai useita kunniamerkkeja.
Harrasteena sukututkimus.
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VILHU 
OSSI 

s. 10.5.1948 Lemi
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1992.

Kerhon hallituksen 
monivuotinen jäsen.

Valmistui vuonna 1971 Teknillisestä oppilaitoksesta, jonka jälkeen 
yrittäjänä omassa yrityksessä, Terästorni Oy:ssä.
Harrastanut monipuolista urheilua läpi elämänsä: pituushyppy 670 
cm, vauhditon pituus 317 cm ja vauhditon korkeus 157 cm.
Hiihto ja mäkihyppy muita nuoruuden lajeja.
Osallistunut Kalevankierrokseen useita vuosia,
purjehdus kesälomilla.

KAARNA
PEKKA 

s. 23.11.1939 
k. 25.1.2007
muusikko

Kerhon osakkaaksi 
1987

Syntynyt Lapualla. Pekka on soittanut mm. Kauko Kivisen yhtyeessa 
ja Pertti Metsarinteen orkesterissa trumpettia, klarinettia, vibrafonia, 
pianoa jne.
Jazz ja eritoten swing-musiikki oli Pekan sydäntä lähellä.
Golf oli musiikin lisaksi Pekan mieliharrastus.

HOVI 
RISTO 

s. 17.5.1946 
k. 22.9.2005
varatuomari, oikeus-
tieteen lisensiaatti

Kerhon osakkaaksi 
1993.
Kerhon hallituksessa 
1995-2004.

Risto toimi pitkään Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjoh-
tajana. Hoiti asianajotoimistoa, kirjoitti väitöskirjan ”säätiöomaisuu-
desta disponointi sen suojaa silmälläpitäen”. Teki väitöskirjan
valmiiksi, mutta kuoli ennen väitöstilaisuutta.
Aktiivinen kerhoveli, usein nähty kerhon korttipöydässä, harrastuksia 
musiikki, kirjallisuus, historia, raviurheilu, matkailu, Venäjä.

KOSKIMIES 
PEKKA 

s. 4.5.1935 Tampere
aluejohtaja, markki-
nointipäällikkö

Kerhon osakkaaksi 
1982.

Pekan ensimmäinen työpaikka oli Valmetin lentokonetehtaalla. Sen 
jälkeen Asean nykyisen ABB:n palvelukseen Ruotsiin ja Lappeenrantaan 
vuonna 1978, jossa toimi ASEA/ABB:n aluejohtajana ja markkinointipääl-
likkönä.
Harrastuksia postimerkkeily, matkailu sekä rotary-, VM- että Latzarustoi-
minta
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OLSBOM 
VILHO 

s. 5.4.1930
rakennusneuvos, 
diplomi-insinoori

Kerhon osakkaaksi 
1982.

Ville toimi Lauritsalan kauppalan insinöörinä ja
Lappeenrannan kaupungin teknisenä apulaiskaupunginjohtajana.
Harrastaa matkailua ja laatii hienot matkakertomukset.
Korrekti herrasmies ja kuivan huumorin viljelijä.

TA

MÄKELÄ 
MARKUS 

s. 23.8.1943
toimitusjohtaja, 
LVI-teknikko

Kerhon osakkaaksi 
1987.

Saimaan Eristys Oyn perustaja.
Harrastaa mökkeilyä, veneilyä, kalastusta, hiihtoa ja järjestötoimin-
taa.

HOLMGREN 
ERIK

 s. 13.9.1918
ekonomi

Kerhon osakkaaksi 
1965.

Saimaan Huopatehdas Oyn johtaja ja omistaja.
Harrastaa kuorolaulua, autourheilua.
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PITKÄNEN 
KARI

s. 11.7.1943
insinööri, talous-
neuvos

Kerhon osakkaaksi 
1975.

Kari toimi Helkama Forsten toimitusjohtajana
Forssassa.
Kolmannen polven kerholainen, sekä isoisä Innosta että isä Jannes-
ta on karikatyyrit kerhon seinällä.
Viinitila Unkarissa on muodostunut Karin toiseksi kodiksi.
Harrastaa viininviljelyä, golfia, autourheilua.

KARINIEMI 
JORMA

 s. 26.6.1925 
Kouvola
diplomi-insinööri, 
sotilaspoika

Kerhon osakkaaksi 
1973.

Jorma teki pitkän päivätyön Oy Kaukas Ab:n vaneritehtaan johtaja-
na.
Harrastaa kalastusta, purjehdusta, laskettelua, tennistä, rotarytoi-
mintaa.

LATTU 
AARNO

 s. 16.4.1941
rakennusmestari

Kerhon osakkaaksi 
1990.

Mattila-Niemelä, Lohja Oy, Puolimatka olivat Aarnon työnantajina.
Perusti 1980-luvulla oman yrityksen AT-Rakennus Oy:n, jota hoiti 15 
vuotta.
Harrastaa hiihtoa, laskettelua, mökkeilyä, veneilyä, Lions-toimintaa

GUSTAFSSON 
TORSTEN 

s. 10.11.1913 
k. 9.6.2003
ekonomi

Kerhon osakkaaksi 
1957.

Totti oli koko työuransa Partekin palveluksessa vuodesta 1956 kont-
toripäällikkönä, jääden eläkkeelle 1978.
Harrasti urheilua, varsinkin tennistä ja muita palloilu-
lajeja sekä vauhdittomia hyppyjä.
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HAANPÄÄ 
MARTTI 

s. 20.2.1929 
k. 3.2.2004
haastemies

Kerhon osakkaaksi 
1981.

Harrastuksia kesämökkeily, penkkiurheilu ja matkailu.

SINKKO 
EINO 

s. 30.1.1924
hallituksen pu-
heenjohtaja, Sink-
ko-Yhtiöt

Kerhon osakkaaksi 
1975.

Perusti vuonna 1949 kuljetusliikkeen.
Harrastuksia kuorolaulu, luonto ja rotarytoiminta.

REINI 
PAULI 

s. 26.6.1933
isännöitsijä, malli-
puuseppä

Kerhon osakkaaksi 
1980.

Harrastaa matkailua, oopperaa, koripalloa, kerho-
tilaisuuksien vakiokävijä.

NIEMINEN 
YRJÖ 

s. 16.4.1916
diplomi-insinööri

Kerhon osakkaaksi 
1962.

Kunnostautui sodassa erinomaisesti.
Teki Lappeenrannan kaupungin kiinteistöpäällikkönä komean uran.
Harrastaa korttipeliä nimeltä canasta.
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TUUSVUORI 
MARTTI 

s. 5.7.1941 Ääne-
koski
everstiluutnantti

Kerhon osakkaaksi 
1990.

Martti toimi monenlaisissa YK-tehtävissä, komppanian-päällikkönä 
Siinailla, tarkkailijana Lähi-idässä, pataljoonankomentajana Libano-
nissa.
Harrastaa mökkeilyä, golfia, lions-toimintaa.

VARTIAINEN 
NUUTTI 

s. 30.3.1925
johtaja

Kerhon osakkaaksi 
1982.

Nuutti perusti Larox Oy:n 1977. Presidentin vientipalkinnon yhtiö sai 
1986, valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 1989.
Nuutti harrastaa metsästystä, kalastusta, kirjallisuutta.

KILJUNEN 
RISTO 

s. 1.6.1952
kauppaneuvos, pan-
kinjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1990.
Kerhon hallituksen 
puheenjohtaja 1999-
1007.

Risto syntyi Lemillä maatalonpojaksi. Valmistui varatuomariksi Hel-
singissä. Yli 20 vuotta pankinjohtajana Lappeenrannassa.
Harrastaa maakunnan asioita, kaupallisia opintoja, liikkumista, suun-
nistusta ja mökkitöitä.

LAPPALAINEN 
REIJO 

s. 19.9.1949 Ran-
tasalmi
lvi-insinööri

Kerhon osakkaaksi 
1990.
Useita vuosia kerhon 
hallituksen jäsen.

Reijo perusti 1984 Finreila Oy:n, työskentelee nykyisin maahantuon-
tiyhtiö Itula Oy:n palveluksessa.
”Koti Lappeenrannassa, työt maailmalla”
Vapaa-aikoina Reijo nikkaroi mökillä, hölkkää ja hiihtää Lapissa.
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ISO-SAVO 
ARVO 

s. 27.2.1919
johtaja

Kerhon osakkaaksi 
1984.

Perusti vuonna 1951 Lappeenrannan Lasi ja Peilihiomo Oy:n.
Harrastuksia työ, kalastus ja kesämökkeily.

PELTOMÄKI 
PENTTI

s.
kirjakauppias, ker-
homestari

Kerhon osakkaaksi 
1992.
Toiminut vuodesta 
1999 Lappeenran-
nan Kerhon kerho-
mestarina.

Harrastaa kirjoja, pelikortteja, raviurheilua, elokuvia, matkailua, 
sienestystä.

PULLINEN 
VILI 

s. 20.7.1907 
k. 17.4.1999
eläinlääkäri

Kerhon osakkaaksi 
1955.

Ylioppilas Viipurin Suomalaisesta lyseosta 1927.
Valmistui eläinlääkäriksi 1933 Hannoverissa.
Toiminut varuskunnan eläinlääkärinä Viipurissa,
kunnaneläinlääkärinä Säkkijärvellä ja Mäntyharjulla
sekä piirieläinlääkärinä Lappeenrannassa.
Harrastuksina museotilan hoito Lemillä ja matkailu.

HEISKAMO 
ALPO 
s. 30.7.1917 
k. 24.7.2002
teknikko

Kerhon osakkaaksi 
1954.

Autokorjaamo Heiskamo Oy:n omistaja.
Harrastuksiin kuului urheilu, matkailu.
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RUUSKANEN 
JYRKI 

s. 16.1.1970
paperiprosessin-
hoitaja

Kerhon osakkaak-
si 1990.

Jyrki on ollut töissä vuodesta 1988 Kaukaan paperitehtaalla.
Suomen parhaita kaisa-biljardin pelaajia, muita harrastuksia työ-
paikkajääkiekkoilu ja puulaakipalloilu, aktiivinen kerhotilaisuuksissa 
kävijä.

OLKKOLA 
JUHA 

s. 13.4.1959
ravintoloitsija

Kerhon osakkaaksi 
1991.

Ravintola Grammarin johtaja 1991-2004.
Juhan harrastuksia karaoke, Saipa 95-joukkueen-
johtaja, laskettelu, ruuanlaitto.

SOLEHMAINEN 
REINO 

s. 31.3.1949
toimitusjohtaja, res-
tonomi

Kerhon osakkaaksi 
1992.

Lappeenrantaan vuonna 1979.
Työskenteli Karelia Ravintolat Oyssä, Karelia Lines Oyssä ja Villi-
miehen Golf Oyssä.
Harrastaa liikuntaa, golfia ja pyöräilyä.

INKINEN 
JARMO 

s. 11.5.1948 Imatra
sotilasmestari

Kerhon osakkaaksi 
1984.

Jarmo palveli Karjalan Tykistörykmentissä.
Harrastaa metsästystä, kalastusta, erävaellusta,
biljardia.
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SARKOMAA 
PERTTI 

s.14.6.1941
professori

Kerhon osakkaaksi 
1992.

Energia- ja ympäristötekniikan osaston professori Lappeenrannassa, 
lukuisia tieteellisiä julkaisuja, reservin majuri.
Harrastuksia rotarytoiminta, rakentaminen, vapaamuurari.

ALANDER 
AHTO 

s.11.10.1952 
Lapua
sotilasmestari

Kerhon osak-
kaaksi 1985.

Ahto palveli Uudenmaan Rakuunapataljoonassa.
Helsingin Suomalaisen klubin biljardipäällikkö,
Biljardiliiton hallituksen puheenjohtaja.
Harrastuksia golf ja biljardi, vapaamuurari.

TA AHO 
TEEMU 

s. 22.2.1949
professori

Kerhon osak-
kaaksi 1998.

Perusti Teemuaho Oy:n 1983. Toimiala ohjelmistotuotanto, atk-lait-
teiden tukkumyynti. Tilitoimisto toimii 20 paikkakunnalla, työntekijöitä 
yli 200.
Harrastaa monipuolista liikuntaa.
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KOIVUNIEMI 
JYRKI 

s. 16.11.1938 
Viipuri
sähköinsinööri

Kerhon osakkaaksi 
1987.

Kesällä Jyrkin löytää varmimmin golf-radalta ja talvella jäältä – yllä-
tysyllätys – golf-maila kädessä.

RASTAS 
RAIMO 

s. 13.11.1939 
Viipuri
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1982.

El Faro Lines Oy:n risteilyalus Saimaalla.
Konttorikonemekaanikkona, ravintoloitsijana Imatralla ja Lappeen-
rannassa mm. Ravintola Majakka,
Harrastuksia lentäminen 35 vuotta, laitesukellus, golf ja kaukomat-
kailu, mökkeily, kalastus.

MULTANEN 
PEKKA 

s. 29.6. 1936
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1972.

Pekka syntyi Sortavalassa, muutti Lappeenrantaan 1967. Perusti 
vuonna 1974 oman yrityksen, Tili-ja Isännöitsijätoimisto Pekka Mul-
tanen & Knit, nykyisin Tilikarelia Oy.
Harrastaa monipuolista yhdistystoimintaa,
ruuanlaittoa, viinejä.

HUHTANEN 
PAULI 

s. 11.2.1939 
Vuoksenniska
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1998.

Ollut jäätelö-, olut- ja limunaatikauppiaana. Nykyään myy maansiir-
tokoneita.
Pauli harrastaa biljardia, valokuvausta, matkustamista, kerhoilua.



Lappeenrannan Kerho 70-vuotta

VUORINEN 
PAULI 

s. 25.5. 1923
arkkitehti

Kerhon osakkaak-
si 1959.

Lappeenrannan kaupungin toimistoarkkitehti 1959-1964.
Perusti 1964 arkkitehtitoimisto Pauli Vuorinen Ky:n.
Harrasti sotavuosina valokuvausta ja myöhemmin
kesähuvilan rakentamista ja ylläpitoa sekä tennistä.

GERDT 
TUOMAS 

s. 28.5.1922 
Heinävesi
konttoripäällikkö

Kerhon osakkaaksi 
2000.

Palveli Kaukas Oy:ssä.
Tuomas on Mannerheim-ristin ritari numero 95.
Hän toimi jatkosodan hyökkäysvaiheen alkaessa konekiväärijoukku-
een johtajan taistelulähettinä. Haavoittui luodista päähän 1.6. 1941.
Heinäkuussa 1942 käydyissä taisteluissa Tuomas toimi JR 7:n 12. 
komppanian päällikön lähettinä ja osallistui vastahyökkäykseen, otti 
5 vankia ja nouti haavoittuneen suojaan.

LINDBERG 
MATTI 

s. 7.3.1942
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1990.

Matti toimi Etelä-Karjalan Pesula Oy:n toimitusjohtajana.
Harrastaa golfia, eräretkeilyä, metsänhoitoa,
rotarytoimintaa.

KOPRA 
MATTI 

s. 24.2.1940 Keuruu
kenraaliluutnantti

Kerhon osakkaaksi 
1992.

Suomen olympia-attashea Moskovassa 1980,
Rakuunoiden komentaja 1980-1984.
Päällystöopiston johtaja 1985-1988.
Saipan puheenjohtaja 1982-1984.
Puolustusvoimien pääesikunnan päällikkö 1995-1999.
Harrastaa metsästystä, kalastusta, musiikkia.
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NISSILÄ 
JORMA 

s. 8.1.1954 Lap-
peenranta
varatuomari

Kerhon osakkaaksi 
1990.

Lakiasiantoimisto Lappeenrannassa, musiikin tuntiopettajana Lap-
peenrannan musiikkiopistolla, soittaa eri yhtyeissä kitaraa, bassoa 
ja pianoa.
Veneily kuuluu myös Jorman harrastuksiin.

PIETILÄ 
KALEVI 

s. 22.12.1946 Oulu
toimitusjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1998.

Kalevi omistaa Kalex-kuljetus Oy:n , Kuljetus Renki Oy;n ja lukemat-
toman määrän ravihevosia.
Harrastaa raveja, totoa, hevosia ja eurojalkapalloa.
Ahkerasti mukana Kerhon yhteisillä matkoilla.

MIETTINEN 
SEPPO 

s.12.11.1947 Lap-
peenranta

kaupunginjohtaja, 
varatuomari

Kerhon osakkaaksi 
1992.

Lukuisissa tehtävissä Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa 
vuodesta 1977.
Kaupunginjohtaja 10.12. 2004 alkaen.
Pikkunaskalista alkaen kuulunut pelottaviin Mattilan poikiin.
Harrastuksia erämaavaellus, murtomaahiihto, rullaluistelu ja Lappi.

PORALI 
PEKKA 

s. 9.6.1949 Lap-
pee
erikoishammastek-
nikko

Kerhon osakkaak-
si 1990.

Pekka perusti 1975 oman hammasteknillisen laboratorion, nykyään 
Lappeen Hammas Ky.
Yrittäjätimanttiristi 2005.
Lappeenrannan Kaupungin valtuusto.
Harrastuksia kaukalopallo, cross-country, matkailu, rotarytoiminta, 
rintamamiestalossa puuhastelu ja puutarhan hoito, aktiivi kerholai-
nen.
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MULTANEN 
TIMO 

s. 29.5.1957
pääjohtaja

Kerhon osakkaaksi 
1990.

REIM Groupin pääjohtaja, isännöitsijänä vuodesta 1978, suorittanut 
MBA-tutkinnon, Euroopan isännöintiliitto CEAB hallituksen jäsen.
Timon vapaa-ajan harrastuksia matkailu, kirjallisuus, viinit ja kuli-
narismi, siitä merkkinä Rotisseur-veljeskunnan jäsenyys, kerhon 
hallituksen varapuheen-
johtaja.

KOLARI 
PERTTI 

s. 25.11.1955 
Helsinki
filosofian tohtori

Kerhon osakkaaksi 
2001.

Lappeenrannan 
Kerhon hallitukses-
sa vuodesta 2007.

Yliopiston tukisäätiön toiminnanjohtaja ja tutkimuskoordinaattori.
Useita julkaisuja Etelä-Karjalan ja Viipurin paikallishistoriasta.
Harrastaa lions-toimintaa, kirjoittamista, kirjallisuutta, valokuvausta, 
kesämökkeilyä.

KOSKINEN 
JUKKA-PEKKA 

s. 1955
aluejohtaja, yo-mer-
konomi

Kerhon osakkaaksi 
2000.

Lappeenrannan 
Kerhon hallituksessa 
vuodesta 2007.

Työskennellyt vuodesta 1979 toimisto- ja tietotekniikan parissa. Toi-
mii nykyisin Datainfo Oy:n aluejohtajana Lappeenrannan yksikössä.
Harrastuksiin kuuluu erityisesti golf (tasoitus 8,9), matkailu, hiihto ja 
laskettelu.
Viipurin Golf ry:n puheenjohtaja.

SIPILÄINEN 
JUHANI 

s.7.12.1931 Terijoki
opetusneuvos

Kerhon osakkaaksi 
1982.

Kansanedustaja 1975-1979, kansakoulun opettaja, rehtori, Lappeen-
rannan Kaupungin valtuustossa ja hallituksessa.
Harrastaa yhteiskunnallisia asioita, tennistä, purjehdusta.
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SAARINEN 
SEPPO 

s.12.2.1941
diplomi-insinööri, 
opetusneuvos

Kerhon osakkaaksi 
1988.

Työura: teollisuuden asiantuntijatehtävissä 1966-1980, Lappeenran-
nan teknillisen oppilaitoksen lehtori ja rehtori, ammattikorkeakoulun 
rehtori,
Etelä-Karjalan ammattiopiston rehtori.
Harrastuksia: kuorolaulu, musiikki, radioamatööri, tietoverkot, mat-
kailu, rotarytoiminta.

LAAKSO 
ANSSI 

s. 7.3.1941 Kajaani
everstiluutnantti

Kerhon osakkaaksi 
2004.

Karjalan tykistörykmentti, toiminut Upseerikerhon
puheenjohtajana ja kerhomestarina.
Harrastaa ammuntaa, kuntourheilua, kitaran soittoa, retkeilyä, mök-
keilyä.

TA TA
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KAUPPI 
JUKKA 

s. 26.4.1948 Lap-
peenranta
sähköasentaja

Kerhon osak-
kaaksi 1989.

Kaakon Sähkö Oy:n omistaja.
”Mattilan poikia” henkeen ja vereen.
Jukka harrastaa keilailua, golfia, postimerkkeilyä, snookeria, matkai-
lua, aktiivinen kerholainen.

LEMPIÄINEN 
ARVO 

s. 10.12.1928
maanviljelijä

Kerhon osakkaaksi 
1981.

Sirkkelisaha työllisti Arvon maanviljelyksen ohella.
Harrastaa metsästystä, kalastusta, nuorempana kilpahiihtoa ja 
mäenlaskua.
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