
VIIPURIN SUOMALAINEN KIRJALLISUUSSEURA RY

V Viipuri-tutkimuksen päivä

lauantai 6.9.2014 kello 10–15.30

Tieteiden talo (sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki).

”VIIPURIN VUODET 1914–1918:

maailmansota ja sisällissota – vallankumous ja vapaussota”

Ohjelma 

10.00 Avaus: VSKS:n esimies dos. Pentti Paavolainen 

puheenjohtajana tilaisuudessa toimii dos. Anu Koskivirta 

10.15 Prof. Markku Kuisma: Sotasuhdanteita, kriisejä ja keinottelijoita 

- suomalainen talouskehitys viipurilaisin maustein 1914-1918

11.00 Prof. Martti Turtola: Viipurin valkoisten rekrytoituminen

11.45 Dos. Marko Tikka: Viipurin työväki ja vallankumous 

12.30–13.00 kahvi- ja voileipätarjoilu 

13.00 Prof. Heikki Ylikangas: Viipurin asema sisällissodan strategioissa

13.45 Dos. Teemu Keskisarja: Huhtikuu 1918 Viipurissa

14.30 Loppupaneeli: ”toipuminen ja tapahtumien jäljet” 

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura on 1845 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena tänä päivä-
nä on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa 
ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia

Lisätietoja seurasta
www.facebook.com/ViipurinSuomalainenKirjallisuusseura
www.vsks.net
vsks.sihteeri@gmail.com

http://www.facebook.com/ViipurinSuomalainenKirjallisuusseura
http://www.vsks.net
mailto:vsks.sihteeri@gmail.com


Puhujat

Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma (FT) on 
kirjoittanut teoksissaan Sodasta syntynyt (WSOY 2010) ja Metsäteollisuuden maa (SHS 1993) 
Suomen taloudellisesta asemasta ensimmäisessä maailmansodassa. Kuisman esitelmän pääpaino 
on ulkomaankaupan vaikutuksissa maan taloudelliseen tilanteeseen kokonaisuutena: Viipurissa 
koko Suomea koskettavat kehityskulut ilmenivät erityisen korostuneina.

Maanpuolustus korkeakoulun emeritusprofessori Martti Turtola (VTT) on tutkinut muun muassa 
Kouvolan historia -hankkeessa sisällissodan dynamiikkaan Viipurin läänin länsiosassa. Turtola 
esitelmässä on esillä erityisesti valkoisten rekrytoitumisen vaiheet Viipurissa.

Tampereen yliopiston Suomen historian dosentti ja yliopistonlehtori (ma) Marko Tikka (FT) 
keskittyy esitelmässään Viipurin työväkeen. Hän on kirjoittanut Viipurin roolista suurlakossa 
1905 teoksessa Kun kansa leikki kuningasta – Suomen suuri lakko (SKS 2009). Viipuri on 
keskeisessä roolissa myös hänen teoksissaan Kenttäoikeudet – Välittömät rankaisutoimet Suomen 
sisällissodassa 1918 (SKS 2004) ja Terrorin aika – Suomen levottomat vuodet 1917–1921 (Ajatus 
2006), jotka valottavat sisällissotaa ja sen rankaisutoimia.

Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian emeritusprofessori ja Akatemian professori 
Heikki Ylikangas (FT) pohtii esitelmässään sodan strategisia päätöksiä erityisesti sitä, miksi Tampere 
vallattiin ennen Viipuria. Hän on kirjoittanut sisällissodasta teoksissaan Tie Tampereelle (WSOY 
1994) ja Rata rautuun (WSOY 2013).

Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Teemu Keskisarja (FT) on 
kirjoittanut sotaan osallistuneiden henkilökohtaisten kertomusten kautta tapahtumia ja 
ihmiskohtaloita avaavan teoksen Viipuri 1918 (Siltala 2013). Hän keskittyy esitelmässään sodan 
ratkaisuvaiheisiin huhtikuussa 1918, jonka loppupuolella myös sodan painopiste siirtyi Viipuriin. 


