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JOHDANTO

Vuonna 1990 tuli Helsingin Suomalaisen Lyseon entisten oppilaiden
klubi, ESLOK toimineeksi 70 vuotta. Sitä oli edeltänyt jo vuonna 1907
perustettu "Toveruuden Tuki" -niminen koulun entisten oppilaiden
yhdistys, jonka toiminta päättyi vuonna 1912 lähinnä siitä syystä,
ettei sanotunlaiselle yhdistystoiminnalle ollut sortovuosien aikana
toiminnallisia edellytyksiä. Maamme itsenäistyttyä herätettiin jälleen
henkiin ajatus vuonna 1912 keskeytyneen toiminnan aloittamisesta ja
vuonna 1920 perustettiin Helsingin Suomalaisen Lyseon entisten oppilaiden
klubi ESLOK. Lähtökohtana oli tällöinkin kuten 1900-luvun ensi kynmenellä
koulun entisten oppilaiden halu tavata vielä koulusta eroamisen jälkeenkin
entisiä luokka- ja koulutovereitaan sekä olla heihin yhteydessä ja
heidän tukenaan.
Kun tällainen lähinnä kouluaikoihin perustunut ja vuosikymmeniä kestänyt
yhteistoiminta koulun entisten oppilaiden kesken oli laadultaan poikkeuk
sellista, katsottiin klubin jäsenten keskuudessa aiheelliseksi laatia
kertomus klubin 70-vuotisesta toiminnasta. Käytyjen keskustelujen jälkeen
allekirjoittanut lupautui laatimaan sanotun kertomuksen. Ajatus koulu
aikaisten muistojen ja kokemusten vaalimisesta vielä miehuus- ja vanhuusiässäkin on osoitus voimakkaasta yhteenkuuluvaisuudesta ja yhteistyöhengestä. Laadittu ESLOK:in toimintaa koskeva kertomus pyrkii säilyttämään
tietoisuuden kaikesta tästä myös tuleville oman koulimme "Ressun" entisille
oppilaille.
Vuosien varrella oli ESLOK:in syntyä ja sen toimintaa koskevia muistioita,
erilaatuisten kokousten pöytäkirjoja sekä vuosikertomuksia kertynyt lähinnä
alkuvuosikymmeniltä klubin monivuotisen rahastonhoitajan ja klubimestarin
Antti Hiekkam iehen ja myöhemm i ltä vuosikymmeniltä klubin nykyisen puheen
johtajan Aake Merilän hoitoon ja hallintaan. He luovuttivat kertomusta
varten kaiken hallinnassaan olleen ESLOK:in toimintaa koskeneen aineiston.
Tähän aineistoon perustuu kertomus ESLOK:in toiminnasta. Sitä on pyritty
elävöittämään myös klubin toimintaa, sen johtohenkilöitä ja itse koulua
koskevilla valokuvilla. Kustannussyistä kuvamateriaali on kuitenkin
varsin rajoitettu. Kuvamateriaalia on saatu paitsi edellämainituilta
"perushenkilöiltä" myös muilta klubin jäseniltä. Julkaisuun otettujen
kuvien valintaan ovat allekirjoittaneen lisäksi osallistuneet ESLO K:in
monivuotiset jäsenet Erkki Salonen ja Yrjö Viitala. Viimeksi mainittu
on suorittanut käsikirjoituksen puhtaaksi kirjoittamisen ja huolehtinut
julkaisun painatuskuntoon saattamisesta ja painatuksesta. Julkaisun
kansikuvan on laatinut Martti Viitala. Esitän kaikille edellä mainituille
sekä muillekin klubin jäsenille, jotka ovat henkisesti tukeneet toimin
taani parhaat kiitokseni. Klubin taholta saatu rahallinen tuki on myös
kiitoksella mainittava.

P.O .Väisänen
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A. ESLOK-klubin perustamista edeltänyt aika vv. 1907-1912
1. Yhteistoiminnan hahmottuminen
Syyskuun 1.päivänä 1891 toimintansa aloittaneen Helsingin Suomalaisen
Realilyseon suojista oli 1900-luvun alkukymmeneen mennessä siirtynyt
jo useita vuosiluokkia koulun ulkopuolelle. Koulun eräänä keskeisenä
perustamisajatuksena oli ollut se, että opetus viidellä alimmalla
luokalla muodostaisi sopivalla tavalla päättyvän oppimäärän sellaisia
oppilaita varten, jotka tämän suoritettuaan haluavat antautua käytän
nöllisille elämänurille tai mennä ammattikouluihin. Vuosina 1896-1900
päästötodistuksen viidenneltä luokalta saaneista noin 40 % siirtyikin
käytännöllisille aloille: Vuosisadan alkuvuosina tällaisten siirty
neiden määrä nousi aina 50 %:iin. Nämä varsin nuorina elämän kovaan
kouluun joutuneet saattoivat tarvita alkuun päästäkseen läheisten,
koulussa samaan aikaan olleiden tukea. Tällaista tukitoimintaa arvel
tiin voitavan parhaiten edistää perustamalla aikaisemmin toimineen ja
jo hajonneen toveriseuran tilalle uusi Helsingin suomalaisen realilyseon
entisten oppilaiden yhdistys.
Noin parikymmentä Helsingin suomalaisen realilyseon entistä oppilasta
kokoontuikin lokakuun 29.päivänä 1907 keskustelemaan yhdistyksen perus
tamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää jäsentensä aineellisia
ja henkisiä harrastuksia. Yhdistyshankkeesta katsottiin myös aiheelli
seksi tiedottaa molemmissa pääkaupungin lehdissä, Helsingin Sanomissa
ja Uudessa Suomettaressa. Asian hoitaminen annettiin ylioppilas V.Ahosen
tehtäväksi. Samalla asetettiin sääntökomitea, jonka tuli saada sääntö
ehdotus valmiiksi perustavaan kokoukseen mennessä, joka päätettiin pitää
sunnuntaina 3.päivänä marraskuuta 1907. Sääntökomitean jäseninä olivat
maisteri R.V.Stigell, ylioppilaat K.Sylvander, K.A.E.Seger, pankinvirkamies V.Ahonen sekä Lauri Gustafsson.

2. Perustava kokous
Lokakuun 29.päivänä 1907 pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti pidettiin
Helsingin suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden yhdistyksen perus
tamiskokous Realilyseolla 3.päivänä marraskuuta 1907 kello 6 jälkeen puo
lenpäivän. Paikalla oli 114 koulun entistä oppilasta. Heidän ammatti
jakautumansa oli varsin monitahoinen: oli ylioppilaita, polyteknikoita,
pankin- ja rautateiden virkamiehiä, sähköttäjiä, harjoittelijoita,
insinöörejä, fil.maisteri, fil.kandidaatti, kartanonomistaja, postivirkai
lijoita, agronomi, rikoskomisario ja konttoristeja. Osoitetietojen perus
teella kokouksen osanottajat asuivat varsin eri puolilla Helsingin kau
punkia. Ulkokuntalaisia oli Järvenpäästä, Hikiältä, Korialta, Askolasta,
Alavudelta, Turengista, Tervakoskelta ja Oulusta.
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Kokouksen pöytäkirjan mukaan ylioppilas J.Saxelin (myöh. kirjailija Jalmari
Sauli) lausui toverihengen innoittamana lennokkain sanoin kokoukseen
saapuneet tervetulleiksi. Hän kuvasi puheessaan sitä avun tarvetta, jota
meidän aikanamme tuntee usea toveri, joka on joutunut kauas muista tove
reistaan, aavoilla ulapoilla usein suureen ristiaallokkoon. Toverien tuki
saattaisi olla silloin tarpeen.
Kun maisteri R.V.Stigell oli selostanut suunnitellun yhdistyksen tarkoi
tusta ja siitä laadittua alustavaa sääntöluonnosta, käytiin luonnoksesta
keskustelua kuin myös yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta. Tällöin
muun muassa todettiin, ettei toverihenki ole ollut paras mahdollinen niin
samanaikaisten kuin eri luokilla olevien välillä lähinnä koulun suuresta
oppilasmäärästä johtuen. Korostettiin, että toveruus on yhteenliittymisen
ensimmäinen edellytys ja viitattiin Realilyseossa jo toimivaan Katajaisten
urheiluseuraan, jossa toveruus oli keskeinen asia.
Keskustelujen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa ehdotettu yhdis
tys, johon jokainen Realilyseon opettaja ja entinen oppilas voi liittyä.
S a malla asetettiin uusi, viisimiehinen sääntökomitea, jonka tuli laatia
yhdistykselle säännöt. Nämä sääntöehdotukset tuli komitean lähettää niille
läsnäolleille, jotka olivat merkinneet yhtyvänsä yhdistykseen. Uuteen
sääntökomiteaan kuuluivat maisteri R.V.Stigell, agronomi J.O .Tyrske sekä
ylioppilaat Veikko Attila, Olli Snellman ja Kaarlo Sylvander. Komitea
sai tehtäväkseen harkita myös yhdistykselle nimeä.

3. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen ja niiden
lähettäminen senaatin vahvistettavaksi
Helmikuun 2.päivänä 1908 pidetyssä Helsingin suomalaisen realilyseon entis
ten oppilaiden kokouksessa käsiteltiin 3.päivänä marraskuuta 1907 asetetun
sääntökomitean ehdotusta yhdistyksen säännöiksi ja myös yhdistyksen nimiasiaa.
Nimiasiassä ei kuitenkaan päästy ratkaisuun, vaan päätettiin julistaa kil
pailu yhdistyksen nimien keksimiseksi. Kilpailusta tuli ilmoittaa miehestä
mieheen ja ilmoituskorteilla jäsenille. Yhdistyksen toimintaa koskeva sään
töjen pykälä aiheutti puolestaan mielipiteiden vaihtoa. Katsottiin, että
ehdotuksessa oli liian paljon painotettu taloudellista toimintaa ja että
yhdistyksen tehtävä toveruuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä entisten oppilai
de n kesken oli jätetty liian vähälle huomiolle. Realilyseon rehtori,
tohtori K.F.Kerppola ulkomaisiin kokemuksiin viitaten oli sitä mieltä, että
tällaisten yhdistysten ohjelman ja toiminnan tuli suuntautua etupäässä
taloudellisiin toimintoihin, jolloin yhdistys voisi toivoa avustusta yhteis
kunnan puolelta paljon runsaamm i n kuin tavallinen toveriyhdistys, vaikka
silläkin olisi huomattavia taloudellisia pyrkimyksiä.
Kokoukseen osallistuneiden vähälukuisuudesta johtuen päätös sääntöjen hyväk
symisestä siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka pidettiin 9.päivänä helmi
kuuta 1908. Tässä kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja ne jätet
tiin 24.päivänä huhtikuuta 1908 Keisarillisen Senaatin vahvistettaviksi.
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Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli herättää, ylläpitää ja
kehittää jäsenissään harrastusta taloudellisiin kysymyksiin sekä levittää
heidän keskuudessaan tietopuolisia ja käytännöllisiä tietoja. Uskonnollisia
ja valtiollisia kysymyksiä yhdistys pidättyi käsittelemästä. Yhdistyksen
tarkoituksena oli myös valvoa ja edistää jäsentensä, etenkin käytännölli
sellä alalla toimivien, yhteisiä etuja sekä kehittää toverillista mieltä
ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kuin myös tukea apua tarvitsevia jäseniä
neuvoilla, toiminnalla ja raha-avuilla.
Mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi tuli sääntöjen mukaan käyttää seuraavia keinoja: luentoja, esitelmiä, oppikursseja, keskusteluja ja kirjalli
sia julkaisuja käytännöllisen elämän eri aloilta sekä myöskin paikanvälitystä ja opintojen ohjausta jäsenille. Edelleen tulivat kysymykseen erilais
ten neuvojen, opastuksen ja avustusten antaminen, varojen hankkiminen apu
rahoihin, mieltäjalostavan ja huvittavan seurustelun toimeenpaneminen jäse
nille sekä tilaisuuden hankkiminen voimistelun, urheilun, musiikin ja laulun
harjoittamiseen. Yhdistyksen jäsenet jakaantuivat sääntöjen mukaan varsinai
siin jäseniin, kunniajäseniin ja kannattaviin jäseniin. Varsinaiseksi jäse
neksi pääsi sääntöjen mukaan jokainen Helsingin Suomalaisen Realilyseon
opettaja ja entinen oppilas, jonka yhdistys jäsenekseen hyväksyy.

4. Yhdistyksen puheenjohtajan ja johtokunnan vaalit
Helmikuun 9.päivänä 1908 pidetyssä kokouksessa valittiin yhdistyksen puheen
johtajaksi avoimella äänestyksellä yksimielisesti maisteri R.V.Stigell.
Johtokunnan vaali tapahtui lippuäänestyksellä ja siinä saivat rehtori
K.Kerppola ja maisteri E.Lamp é n kumpikin 19 ääntä, ylioppilas V.Attila,
agronomi J.Tyrske, rautatien virkamies O.G.Ilmonen, kirjakauppias V.Mäkelä,
ylioppilas Olli Snellman ja herra L.Gustafsson, kukin 18 ääntä, maisteri
E.Malmberg ja insinööri I.Mellin, kumpikin 16 ääntä, lääketieteen kandi
daatti Erkki Wahtera 15 ääntä, hovioikeuden auskultantti P.Haikala 14 ääntä,
ylioppilaat R.Sylvander ja J.Saxelin, kumpikin 12 ääntä sekä ylioppilas
E.I.Linna 11 ääntä. Nämä kaikki tulivat valituiksi. Johtokuntaan kuului
sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi 15 vuosikokouksessa valittua täysiikäistä, varsinaista jäsentä. Johtokuntaa tarkistettiin myöhemmin siten,
että ylioppilas V.Attilan ja ylioppilas J.Saxelinin tilalle johtokuntaan
valittiin liikemies I.V.Helle ja rautatievirkamies V.Linnakallio.
Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin kirjakauppias V.Mäkelä ja talouden
hoitajaksi agronomi J.Tyrske.
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5. Yhdistyksen nimikysymys
Yhdistyksen nimikysymys oli esillä 1.päivänä maaliskuuta 1908 pidetyssä
kokouksessa. Paikalla oli 31 yhdistyksen jäsentä. Johtokunnan taholta tuotiin
esille kaksi ehdotusta, nimet "Kolmio" ja "Monikulmio", joista ainoastaan
jälkimmäinen sai kannatusta. Kokouksen taholta esitettiin useita ehdotuksia
kuten "Toveriliitto”, "Taloudelliset toverit", "Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilasten liitto", "Toveruuden Tuki" ja "LL"(lyseolaisten
liitto). Lopullisessa äänestyksessä, jossa olivat vastakkain ehdotukset
"Toveruuden Tuki" ja "Taloudelliset Toverit", voitti 17 äänen enemnistöllä
ensiksi mainittu. Yhdistyksen täydellinen nimi tuli näin ollen kuulumaan
"Toveruuden Tuki" Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilasten
Liitto.

6. Yhdistyksen opastus- ja paikanvälitys- sekä muusta
toiminnasta v.1908
Yhdistyksen johtokunta oli kiertokirjeellä selostanut jäsenkunnalle sääntöjen
edellyttämää paikanvälitys- ja opastustoimintaa sekä sen tarkoitusta ja
toiminta-alaa. Pyrkimyksenä oli neuvoa niitä, jotka kääntyvät yhdistyksen
puoleen, opintojen järjestämisessä ammattikouluissa sekä muuallakin kuin myös
mikäli mahdollista avustaa paikkoja haettaessa ja antaa tietoja vaatimuksista
eri toiminta-aloilla. Toisaalta yhdistys oli valmis hankkimaan tarvittavaa
työvoimaa myös työnantajille, kun nämä kääntyvät yhdistyksen puoleen.
Toiminta vastannee nykyisten työvoimaviranomaisten harjoittamaa työnvälitys
toimintaa. Yhdistyksen edellämainitulle toiminnalle olivat luvanneet apuaan
useat sekä Suomessa että ulkomailla oleskelevat entiset realilyseolaiset.
Tämä olikin välttämätöntä toiminnan onnistumiselle. Rehtori K.Kerppolan
välityksellä yhdistys sai v.1908 viisisataa silloista markkaa Koulutoimen
Ylihallitukselta yhdistyksen harjoittamaa opetustoimintaa varten. Rahat
osoitettiin Realilyseon varoista.
Vuoden 1908 aikana yhdistys suunnitteli myös erityisen julkaisutoiminnan
aloittamista. Julkaisu olisi ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Tässä tarkoi
tuksessa yhdistyksen kokouksessa 3.päivänä toukokuuta, jolloin paikalla oli
50 yhdistyksen jäsentä, valittiin johtokuntaa avustamaan julkaisun toimitta
misessa taiteilija Heikki Tandefelt, kirjailija Joel Lehtonen ja kirjapainon
johtaja Lahja Rainio. Julkaisuun toivottiin saatavan kirjoituksia eri aloilla
toimivilta entisiltä realilyseolaisilta sekä Realilyseon opettajilta.
Lokakuun loppuun 1908 mennessä yhdistyksen jäseniksi oli liittynyt 104 entistä
realilyseolaista. Saman vuoden aikana oli esillä myös kysymys oppilasmatrikkelin toimittamisesta. Tällä erää päädyttiin kuitenkin vain niin kutsutun
korttijärjestelmän mukaiseen nimiluetteloon kaikista entisistä realilyseolaisista. Tavaksi tuli, että kokousten yhteydessä pidettiin aina ajankohtai
nen esitelmä.
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7. Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden
yhdistyksen toinen toimintavuosi v.1908-1909
Toinen toimintavuosi alkoi vuosikokouksella 11.päivänä lokakuuta 1908.
Siinä yhteydessä valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja uusi johto
kunta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jalo O .Tyrske sekä johto
kunnan jäseniksi Jalo Aaltonen, Väinö Ahonen, A.H.Havu, V.J.Heikkilä,
I.V.Helle, Paul Huuri, Kyösti Kaisla, K.Kerppola, Hugo Larsson, E.F.Linna,
Lahja Rainio, Reino Sylvander, Y.V.Vaulo ja Viktor Villstedt. Myöhemmin
valittiin paikkakunnalta poismuuton takia Reino Sylvanderin tilalle
J. Lindfors ja vapautusta pyytäneen Hugo Larssonin tilalle Urho Hakkarainen.
Johtokunnan varapuheenjohtajana toimi Lahja Rainio. Kokous valitsi myös
erityisen huvitoimikunnan pitämään huolta yleisten kokousten ohjelmista.
Sen puheenjohtajana oli Paul Huuri ja jäseninä Väinö Ahonen, I.V.Helle,
H.Larsson ja Viktor Villstedt.
Yhdistyksen toimintakertomuksessa vuosilta 1908-1909 todetaan varsin yksi
kantaan, ettei säännöille, jotka huhtikuussa 1908 jätettiin Senaatin vahvis
tettaviksi, ole lähimmässä tulevaisuudessa toivoa saada vahv istusta. Senaatti
nimittäin antoi vahvistuksensa tämäntapaisten yhdistysten säännöille vasta
sitten, kun lähemmät säännökset yhdistymisvapauden käyttämisestä oli annettu,
joten näitä säännöksiä saatettiin joutua odottamaan kukaties miten kauan
tahansa. Tämä oli toimintakertomuksen toteamus. Kaikesta huolimatta johto
kunta ryhtyi painattamaan yhdistyksen sääntöjä; niitä painettiin 2000 kpl
ja jaettiin haluaville.
Toimintavuoden kokouksissa oli esillä yhdistyksen yleisten kokousten elävöit
täminen siten, että jokaiseen kokoukseen hankittaisiin esitelmiä tahi selos
tuksia sekä mahdollisia keskustelukysymyksiä. Tähän toimintaan olivat perus
teet jo yhdistyksen säännöissäkin, joiden mukaan yhdistyksen tarkoituksena
on ylläpitää ja kehittää jäsenissään harrastusta taloudellisiin kysymyksiin.
Näiden asioiden esille ottaminen johtui siitä, että kiinnostus yhdistyksen
toimintaan oli selvästi taantunut ja kokousten osanottajamäärät olivat
jääneet niin pieniksi, että kokouksia oli jouduttu siirtämään, kun sään
töjen edellyttämää määrää jäseniä ei ollut saapunut kokouksiin. Syinä
tähän oli johtokunnan käsityksen mukaan alituinen valtiollinen kiihotus
ja kireät taloudelliset olot, jotka ovat laimentaneet kaikkien muidenkin
yhdistysten toimintaa.
Paikanvälitys- ja opastustoiminta ei myöskään saanut liiton jäsenten
taholta odotettua tukea ja toiminta oli tämän vuoksi vähäpätöistä. Osittain
tähän oli vaikuttanut vielä sekin, että paikanvälityksen ja opastuksen
tarpeessa olevien määrä oli ollut varsin pieni. Johtokunta katsoi kuitenkin,
että yhdistyksen toimintaa oli syytä edelleen jatkaa ja siinä toivossa
että elämä alkaisi vähitellen virkistyä. Tuleva toimintavuosi oli näyttävä,
miten tämä toivomus toteutuu; näin lausuttiin 14.11.1909 päivätyssä toimin
takertomuksessa.
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8. Yhdistyksen kokouksissa tapahtuneesta valistustoi
minnasta
Kuten edellisessa kohdassa jo mainittiin yhdistys toteutti tarkoitustaan
nm. luento- ja esitelmätilaisuuksia järjestämällä kokoustensa yhteydessä.
Tällaisina voidaan mainita maisteri Ernst Lampénin selostus koulukomitean
mietinnöstä ylioppilastutkinnon uudestaan järjestämisestä, insinööri Jalo
Aaltosen juhlaesitelmä selluloosan valmistamisesta ja esitelmä jalokivien
keinotekoisesta valmistamisesta sekä vakuutusvirkamies Kyösti Kaislan
esitelmä vakuutusaatteen kehityksestä. Urho Hakkarainen ja fil.maisteri
Emil Malmberg alustivat kysymyksen säästäväisyydestä. Urho Hakkarainen
käsitteli asiaa pääasiassa taloustieteen kannalta kun taas maisteri Malmberg
tarkasteli koulusäästökassoja. Merkittävä oli myös Emil Malmbergin esitelmä
siitä, minkä ikäisinä ja minkälaisilla alkutiedoilla Pohjois-Amerikan
Yhdysvaltojen nuorukaiset aloittavat elämänuransa. Samalla hän vertasi
Suomen oloja vastaaviin amerikkalaisiin. Kokouksissa pidetyt esitelmät
aiheuttivat usein vilkkaitakin keskusteluja.

9. Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden
"Toveruuden tuki"-yhdistyksen toiminnan loppum i nen
Vuosia 1909-1910 varten laaditun toimintasuunnitelman mukaan harrastus liiton
toimintaan oli realilyseon oppilaiden keskuudessa kuluneen toimintavuoden
aikana osoittautunut varsin vähäiseksi. Kun ajat muutenkaan eivät olleet
sopivia yhdistystoiminnalle, yhdistyksen johtokunta katsoi tarkoituksen
mukaiseksi supistaa yhdistyksen toimintaa sitä kuitenkaan kokonaan lakkaut
tamatta.
Toimintaa oli tarkoitus jatkaa vain kokousten muodossa ja lakkauttaa paikanvälitys- sekä opastustoiminta jo siitäkin syystä, että vain aniharva oli
turvautunut tähän apuun. Yhdistyksen varat eivät myöskään näyttäneet riit
tävän tästä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Yleisiä kokouksia oli
tarkoitus pitää kerran syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella.
Yhdistyksen toiminnan voidaan katsoa päättyneen vuoden 1909 lopulla.
Kokouksissa oli ollut vain 2-3 osanottajaa. Vuosina 1910-1911 yritettiin
yhdistystä saada jälleen toimintaan mutta tuloksetta. Sääntöjen vahvis
tamisen viipyminen osaltaan vaikutti yhdistyksen toiminnan lakkaamiseen.
Senaatti hyväksyi ja vahvisti säännöt vasta 15.pnä maaliskuuta 1912.
Jo sitä ennen kuitenkin samana vuonna oli yhdistyksen varat, 64 silloista
markkaa, luovutettu urheiluseura Katajaisille viimeisten kokouksissa
olleiden päätöksen mukaisesti.
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B. Helsingin Suomalaisen Lyseon (ent. Realilyseon) entisten
oppilaiden keskinäisen yhteistoiminnan uudelleen
aloittaminen

Kun lyseon entisten oppilaiden keskuudessa toiminut yhdistys "Toveruuden
Tuki" Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden Liitto,
jonka säännöt Keisarillinen Suomen Senaatti oli 6.päivänä maaliskuuta 1912
antamallaan päätöksellä vahvistanut, oli olosuhteiden pakosta lakannut
toimimasta, heräsi Suomen itsenäistymisen jälkeen yleisen tilanteen
vakiinnuttua ajatus pyrkiä aikaansaamaan entisten oppilaiden keskuudessa
jälleen yhteistoimintaa ja oma klubi. Asia oli ollut toimitusjohtaja
J.A.Etholénin laatiman muistion mukaan useasti esillä Brondinin kahvilaissa
talvella 1919-20 käydyissä entisten koululaisten välisissä keskusteluissa.
Ajatuksen isänä Etholén arveli olleen insinööri Aleksanteri Huurin.
Hänen mukaansa siitä olisi tullut poliittinen klubi, joka päivän kysymyk
sissä ja uusien poliittisten suunnitelmien ajamisessa olisi itselleen
määritellyt tarkoin harkitun kannan ja toimintaohjelman, jota ohjelmaa
klubin jäsenet olisivat seuranneet ja ajaneet omassa ympäristössään ja
vaikutuspiirissään. Tästä olisi ollut se etu, että kun politiikassa ihmiset
joutuvat usein kannattamaan henkilöitä, joita tuntevat vain kuulemalta,
ja siten tärkeisiin sekä vaikutusvaltaisiin valtiollisiin ja kunnallisiin
toimiin saatetaan asettaa suurisuisia onnenonkijoita, voisivat ahtaammassa
piirissä toinen toisensa tuntevat ehdottaa ja valituttaa oikeita miehiä
oikeille paikoille. Nämä kahvilakeskustelut eivät kuitenkaan johtaneet
käytännöllisiin toimenpiteisiin siitä johtuen, että kulloinkin paikalla
oli vain kaksi tai kolme entistä oppilasta.

1. Entisten Helsingin Suomalaisen Lyseon oppilaiden
Klubi r.y:n perustaminen
a. Valmistavat toimenpiteet
Vuonna 1900 ylioppilaaksi tulleet entiset realilyseon oppilaat päättivät
15.päivänä toukokuuta 1920 pitämässään luokkakokouksessa ravintola Gradinissa
asettaa työryhmän, jonka tuli valmistella ja kehittää ajatusta entisten
oppilaiden yhteisen klubin perustamiseksi. Asiaa ajamaan valittiin herrat
J.E.Etholén, A.Huuri ja A.Pakkala. Kokouksessa oli esillä myös kysymys
siitä, miten voitaisiin toimia siihen suuntaan, että Suomalaisen Lyseon
oppilaat voisivat useammin tavata toisiaan myös maaseudulla asuvat huomioon
ottaen. Tätä varten tulisi olla pääkaupungissa määrätty paikka, johon
määrättynä säännöllisesti toistuvana ajankohtana voitaisiin kokoontua.
Asiasta informoitiin myös koulun rehtoria K.Kerppolaa, joka suhtautui
hankkeeseen hyvin myönteisesti.
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Toukokuun 25.päivänä 1920 kokoontui Suomalaiselle Lyseolle yhdeksän miehen
ryhmä keskustelemaan toveriklubin muodostamisesta looshijärjestelmän perus
teella. Paikalla olivat herrat F.J.Lindström, Weilin, Helle, Paakkala,
Etholén, Huuri, V.Niiniluoto, Railio ja Ylänne. Klubin sopivana nimenä
pidettiin jo aikaisenmin käytettyä Toveruuden Tuki -nimeä, josta voitai
siin käyttää vain alkukirjaimia T.T. Esillä olivat myös nimet Toveriklubi
tai Toverikerho. Yksimielisiä sensijaan oltiin siitä, että seura olisi
perustettava ja että jakoperusteena olisivat viidennellä luokalla koossa
olleet ryhmät siten, että kustakin ryhmästä huolehtisi joku siihen kuulu
nut henkilö. Suuntaa antavana pidettiin sitä, että klubin jäseneksi ei
pääsisi ennen kuin luokkatoverit ovat päässeet kahdeksannelta luokalta.
Jäseneksi pyrkimisen tuli tapahtua kirjallisesti ja kukin hakemus tuli
erikseen hyväksyä. Klubiin kuuluminen oli kunnia-asia eikä siihen saanut
päästä kukaan, jonka esiintymistä vastaan oli toveruuden tai yleisen
kansalaiskunnon kannalta jotain muistuttamista.
Varsin pian, jo 1.kesäkuuta 1920 pidettiin Suomalaisella Lyseolla uusi
kokous Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden klubin perustamisasiässä. Paikalla olivat herrat K.Kerppola, F.J.Lindström, V.Niini
luoto, A.Huuri, A.V.Paakkala, J.Etholén, I.Helle, Brondin, I.Mellin ja
Yrjö Ylänne. Kokousta varten tohtori Lindström oli laatinut luonnoksen
kiertokirjeeksi, joka piti lähettää koulun entisille oppilaille. Rehtori
Kerppola epäili, olisiko klubi-nimitys onnistunut, yhdistävä ja tarkoi
tustaan vastaava. Muut läsnäolleet olivat kuitenkin sitä mieltä, että juuri
tämä nimitys takaisi parhaan menestyksen. Helle esitti, että looshit eli
ryhmät muodostettaisiin samalla ammattialalla toimivista henkilöistä, mistä
voisi olla etua ja hyötyä asianomaisille heidän jokapäiväisessä toiminnas
saan. Ehdotusta sekä vastustettiin että kannatettiin. Sitä ei kuitenkaan
pidetty suotavana sisällyttää lähetettäväksi tarkoitettuun kiertokirjee
seen, jota koskeva luonnos hyväksyttiin vähäisin muutoksin.
Kokouksessa asetettiin perustamisasiaa valmistelemaan, järjestämään sekä
sääntöehdotusta laatimaan toimikunta, johon valittiin herrat Huuri, Etholén,
Niiniluoto, Helle, Lindström ja Ylänne.
Edellä mainitun kaikille Helsingin Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen
Lyseon - entisille oppilaille tarkoitetun kiertokirjeen oli allekirjoit
tanut 17 koulun opettajaa ja entistä oppilasta. Allekirjoittajina olivat:
A.B.Brondin, J.A.Etholén, Väinö Heikkilä, Ilmari V.Helle, Aleksanteri Huuri,
Lauri Gustafsson, K.Kerppola, Ernst Lampén, Fredrik J.Lindström, Ilmari
Mellin, V.J.Niiniluoto, A.W.Paakkala, Eino Railio, Richard V.Stigell,
Kaarlo Sylvander, Väinö Tanner ja Yrjö Ylänne. Kiertokirjeessä mainittiin,
että Helsingin Suomalaisen Realilyseon (nyk. Suomalaisen Lyseon) entisten
oppilaiden keskuudessa oli herätetty kysymys toveriseuran eli toveriklubin
perustamisesta pääkaupunkiin. Tämän klubin tarkoituksena olisi kiertokir
jeen mukaan yhdistää mainitun koulun entisiä oppilaita keskinäisen seurus
telun kautta, ylläpitää hyvää toverihenkeä ja työskennellä eri ikäluokkien
keskinäiseksi tukemiseksi ja avustamiseksi niin henkisessä kuin aineellisessakin suhteessa. Tarkoituksen saavuttamiseksi kokoonnuttaisiin yhteisiin
illanviettoihin, kokouksiin ja juhlatilaisuuksiin, joissa entiset koulu
toverit saisivat tavata toisiaan, uudistaa yhteisiä muistoja ja neuvotella
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yhteisistä asioista. Edelleen klubin pohjaksi ajateltiin ns. looshijärjes
telmää siten, että saman vuoden viidesluokkalaiset kuin myös vastaavalla
luokalla aikaisemmin tai myöhemmin olleet muodostaisivat kukin oman erikois
ryhmänsä, joka tarpeensa ja halunsa mukaan pitäisi omia kokouksiaan, mutta
samalla liittyisi kiinteänä osana yhteiseen kokonaisuuteen. Klubin hallinto
hahmoiteltiin sellaiseksi, että ylin yhteisiä asioita hoitava hallintoelin
olisi 15-jäseninen, johon kukin vanhemmista V-luokkalaisryhmistä valitsisi
yhden jäsenen sekä nuorennat ryhmät tarpeellisen luvun varajäseniä.
Hallinto valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan sekä palkkiota nauttivan
sihteerin, rahastonhoitajan, klubimestarin ja muut tarpeelliset virkailijat.
Juoksevien asioiden hoitamista varten voisi olla pienempi toimitusjaosto.
Edelleen pidettiin tarpeellisena, että klubi ylläpitäisi tiedonantotoimistoa, josta halukkaat voisivat saada tietoja entisten tovereidensa osoit
teista, toimesta ja muustakin senkaltaisesta. Se voisi myöhemmin toimia
myös entisten oppilaiden hyväksi paikanvälitystoimistona. Samalla ilmoi
tettiin, että tarkoitus on pitää vuoden 1920 lokakuun 2.päivänä laajempi
kokous Suomalaisella Lyseolla, ja tätä varten pyydettiin jo elokuun loppuun
mennessä kannanottoja klubin tarpeellisuudesta ja kokouksiin osallistu
misesta.

b. Klubin perustaminen ja sen rekisteriin merkitseminen
Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisille oppilaille osoitetussa julki
lausumassa mainittuna ajankohtana, 2.päivänä lokakuuta 1920 kokoontui koulun
juhlasalissa 73 sen opettajaa ja entistä oppilasta päättämään "Entisten
Suomalaisen Lyseon oppilaiden Klubi" -nimisen yhdistyksen perustamisesta, .
jonka kotipaikka oli Helsingin kaupunki ja jonka tarkoituksena oli olla
Helsingin Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen Lyseon - opettajien ja
entisten oppilaiden yhdyssiteenä ja edistää heidän pyrinnöitään.
Klubin perustamista tarkoittava säännösluonnos käsiteltiin kokouksessa
pykälä pykälältä ja tuli eräin muutoksin hyväksytyksi klubin säännöiksi
samalla kun klubi päätettiin perustaa. Sen mukaisesti allekirjoittivat
mainitut 73 paikalla ollutta klubin perustamista koskevan asiakirjan.
Klubin ensimmäisen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat:
fil.tohtori, rehtori Kaarle Kerppola, Helsingistä, fil.tohtori Fredrik
J.Lindström, Helsingistä, ratsumestari, varatuomari Hjalmar Honkanen, Hel
singistä, liikemies Karl Gustav Lindberg, Viipurista, insinööri Aleksanteri
Lam pén, Tainionkoskelta, insinööri Aleksanteri Huuri, Helsingistä, insi
nööri Ilmari Mellin, Helsingistä, toimitusjohtaja Johan August Etholén,
Helsingistä, fil.maisteri Valfrid Adolf Paakkala, Helsingistä, fil.tohtori
Richard Stigell, Helsingistä, tehtailija Ilmari Helle, Helsingistä,
fil.maisteri Yrjö Ylänne, Helsingistä, rautatienvirkamies Eino Railio,
Helsingistä, toimitusjohtaja Eino Forsström, Porista, ja varatuomari Väinö
Johannes Niiniluoto, Helsingistä, sekä varajäseniksi fil.maisteri, lehtori
Väinö Heikkilä, Helsingistä, insinööri Jalo Sihtola, Tainionkoskelta,
pastori Kaarlo Sylvander, Helsingistä, arkkitehti Väinö Vähäkallio, Helsin
gistä, ja palomestari Lauri Gustafsson, Helsingistä.
Ilmoitus klubin merkitsemisestä yhdistysrekisteriin lähetettiin sosiaali
hallitukselle 29.päivänä marraskuuta 1921 ja sosiaalihallitus hyväksyi
klubin merkittäväksi yhdistysrekisteriin 11.päivänä maaliskuuta 1922.
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c. Klubin säännöistä
Entisten Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen Lyseon - oppilaiden klubin
vuonna 1921 painettujen sääntöjen 1 § :n mukaan klubin nimi oli "Entisten
Suomalaisen Lyseon oppilaiden Klubi" (ESLOK) ja sen kotipaikka Helsingin
kaupunki. Klubin tarkoituksena oli sääntöjen 2 $:n mukaan olla Helsingin
Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen Lyseon - opettajien ja entisten
oppilaiden yhdyssiteenä ja edistää heidän pyrinnöitään, järjestämällä jäse
nilleen tilaisuuden toistensa tapaamiseen, seurusteluun ja illanviettoihin
klubin huoneistossa, järjestämällä yhteisiä juhlia ja huvitilaisuuksia,
pitämällä luetteloa ja tiedonantokirjaa klubin jäsenistä ja, mikäli mahdol
lista, muistakin koulun entisistä oppilaista, jäsentensä kautta opastamalla
toisia jäseniä ynnä muitakin saman koulun entisiä oppilaita toimialan valin
nassa sekä mahdollisuuden mukaan avustamalla toimen saannissa ja apulaisten
hankkimisessa.
Klubin jäsenyydestä säännöt määräsivät, että klubin jäseneksi oli oikeutettu
pääsemään jokainen hyvämaineinen Helsingin Suomalaisen Realilyseon Suomalaisen Lyseon - nykyinen ja entinen opettaja ynnä 21 vuotta täyttänyt
entinen oppilas. Jäseneksi pyrkivän tuli jättää kirjallinen, hallitukselle
osoitettu ja hallituksen hyväksymän kaavan mukainen hakemus, jossa hän
sitoutui noudattamaan klubin sääntöjä. Hakemuksessa tuli olla klubin kahden
jäsenen suositus. Hallitus käsitteli sääntöjen mukaan hakemuksen ja puolsi
sitä kuultuaan ensin hakijaa suosittaneita ja muita jäseniä. Klubin hallitus
hyväksyi hakijan jäseneksi 9/10 äänten enemmistöllä. Jäsenen eroaminen
edellytti kirjallista ilmoitusta.
K u n klubi oli tarkoitettu lähinnä gentlemanneina käyttäytyville henkilöille,
on sääntöihin sisällytetty varsin yksityiskohtaiset määräykset jäsenen
erottamisesta klubista. Tavanomaisten sääntöjen noudattamatta jättämis
iä jäsenmaksun maksamisen laiminlyömissyiden lisäksi erottamissyinä olivat
käyttäytyminen klubissa tai klubin ulkopuolella sillä tavoin, että se
herättää julkista pahennusta taikka jos joku klubin jäsenistä katsoo asian
omaisen käytöksensä vuoksi arvottomaksi olemaan klubin jäsenenä. Erottamis
päätöksen teki klubin hallitus 3/4 äänten enemmistöllä ja oli se päätös
lopullinen. Erotettu jäsen voi kuitenkin vedota erottamispäätöksestä
kuukauden kuluessa siitä tiedon saatuaan kunniatuomioistuimeen, jonka
klubi asettaa jäsenen hakemuksesta. Erotettu oli oikeutettu valitsemaan
tuomioistuimeen klubin jäsenistä kaksi jäsentä sekä klubin hallitus puoles
taan jäsenten keskuudesta kolme jäsentä ja näistä yhden puheenjohtajaksi.
Hallituksen valitsemat jäsenet eivät saaneet kuulua klubin hallitukseen.
Äänestys kunniatuomioistuimessa tapahtui sillä tavoin kuin yleisessä laissa
on säädetty monijäsenisistä tuomioistuimista. Sääntöjen mukaan kunniatuomioistuin antoi myös lausuntoja klubin jäsenten mainetta ja kunniaa
koskevissa kysymyksissä.
Säännöt edellyttivät, että klubi voitiin jakaa kokouksen päätöksellä osas
toihin jäsenten iän, toiminta-alan, kouluvuosien samanaikaisuuden tai
muulla perusteella. Mikäli klubi päätetään lakkauttaa, niin sen omaisuus
tuli käyttää Helsingin Suomalaisen Lyseon entisten oppilaiden yhteistoi
mintaa ajavaan tarkoitukseen. Ellei tällaista tarkoitusta palvelevaa yhdis
tystä tai yhteisöä silloin ole, ovat varat talletettava johonkin pankki
laitokseen, josta ne ovat luovutettava tällä välin ehkä perustetulle yhdis
tykselle tai jos sellaista ei ole, on varat luovutettava Suomalaisen Lyseon
oppilaiden stipendirahastoon.
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Varsinaisten klubia koskevien sääntöjen lisäksi klubilla oli myös erityiset
klubikohtaiset järjestyssäännöt, jotka vahvistettiin lopullisesti klubin
kokouksessa 11.päivänä joulukuuta 1922. Järjestyssäännöt oli hyväksytty
noudatettaviksi jo 15.päivänä marraskuuta 1920 ja olivat ne astuneet heti
voimaan. Järjestyssääntöjen 1 § :n mukaan klubiseurustelun tarkoitus oli
kehittää klubin jäsenistä "gentlemanneja", minkä vuoksi jäsenten velvolli
suus ja kunnia-asia oli käyttäytyä klubihuoneustossa kuin myöskin sen
ulkopuolella gentlemannin tavoin silmälläpitäen alituisesti oman ja klubin
arvon ylläpitämistä. Sääntöjen 2 § :ssä on määräykset jäsenistä pidettä
västä matrikkelista, johon jäsen oli velvollinen ilmoittamaan ne tiedot
itsestään, joita klubin hallitus oli päättänyt tai vastedes päättää matrik
keliin merkittäväksi. Klubihuoneusto oli sääntöjen mukaan yksinomaan jäsen
ten käytettävissä. Poikkeustapauksissa jäsen oli kuitenkin oikeutettu tuo
maan klubihuoneustoon mukanaan korkeintaan kaksi miespuolista vierasta,
ellei silloin klubihuoneustossa läsnä olleilla muilla jäsenillä ole mitään
sitä vastaan. Jos vieras käyttäytyy sopimattomasti, voi klubin toimitusjaosto kieltää saman vuoden kuluessa tuomasta klubihuoneustoon vieraita.
Jäsenet vieraineen olivat velvolliset välttämään poliittisten ja uskonnol
listen riitakysymysten ottamista keskustelun aiheeksi.
Klubin hallinnosta vastaa klubin yleisten sääntöjen mukaan 15-jäseninen
hallitus ja siinä on viisi varajäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan kuitenkin siten, että vuosittain heistä kolmasosa on erovuo
rossa. Klubin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja
ja klubimestari muodostavat toimitusjaoston, joka on vastuussa klubin
juoksevien asioiden täsmällisestä hoitamisesta. Toimitusjaostolle on oma
ohjesääntönsä, joka määrittelee toimitusjaoston eri henkilöiden tehtävät.

d. Klubin kokoustilojen varaaminen
Kesäkuun alussa 1920 kaikille Helsingin Suomalaisen Realilyseon entisille
oppilaille osoittamassaan kirjeessä sen allekirjoittaneet 17 henkilöä
mm. lausuivat, että siksi kunnes klubi saisi oman huoneiston voitaisiin
kokous- ja seurustelupaikkana, jossa esimerkiksi maaseudulta pääkaupunkiin
saapuvat tapaisivat entisiä tovereitaan, käyttää jonkun yhdistyksen huoneustoa. Edellä mainittu klubin oman huoneiston hankinta-ajatus, joka on
mainittu myös sääntöjen 2 § :ssä, kiteytyi klubin perustamiskokouksen yhtey
dessä päätökseen perustaa "Osakeyhtiö Klubitalo" -niminen osakeyhtiö, jonka
kotipaikka olisi Helsingin kaupunki.
Mainitun osakeyhtiön tarkoitus oli ostaa Helsingin kaupungissa kaupunkitalon osakkeita tai kaupunkitalon vuokrattavaksi ensisijassa yhdistykselle
"Entisten Suomalaisen Lyseon oppilaiden Klubi” ja toisessa sijassa muillekin.
Tässä tarkoituksessa yhtiölle hyväksyttiin yhtiöjärjestys ja suoritettiin
osakkeiden merkintää. Kaikkiaan 36 klubin jäsentä merkitsi tässä yhtey
dessä 226 osaketta. Kun yhtiön osakepääoma oli hyväksytyn yhtiöjärjestyksen
mukaan satatuhatta (100 000) silloista markkaa jaettuna tuhanteen sadan (100)
silloisen markan suuruiseen nimetylle henkilölle asetettuun osakkeeseen,
jäivät loput osakkeista myöhemmin merkittäviksi. Osakeyhtiö Klubitalo -hanke
jäi kuitenkin toteuttamatta ja asia raukesi.
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2. Entisten Helsingin Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen
Lyseon - oppilaiden yhteenliittymisen henkisistä tausta
voimista

Suomalaisen Realilyseon - Suomalaisen Lyseon - entisten oppilaiden yhdistys
toiminnassa on sen alkuvuosista, 1907 lähtien ollut merkittävänä tukena
koulun opettajien osallistuminen kiinteästi tähän toimintaan. Johtaja J.A.
Etholén sanookin v.1920 laatimassaan muistiossa: "Tahtoisin tässä yhteydessä
mainita, että mielestäni klubin syntyminen on ensisijassa rehtori Kerppolan
ansio; muistelen, että takavuosina - vuosilukua en tarkalleen muista mutta luulen sen olleen vuosien 1902-1904 paikkeilla (oikea ajankohta oli
1907-1909) toimi ja kokoontui koululla seura nimeltään "Taloudelliset
Toverit", johon kuului koulun entisiä oppilaita ja jossa etupäässä keskus
teltiin taloudellisista kysymyksistä. Täytyy antaa rehtori Kerppolalle
mitä lämpimin tunnustus siitä ymnärtäväisestä suhtautumisesta ja filosofisesta
kärsivällisyydestä, jolla hän kuunteli ja silloin tällöin ohjasi oikealle
tolalle meidän nuorten keltanokkien ja eilispäivän koulupoikien rikkiviisaita suurten kysymysten ratkaisuja. Hän on aina ollut tämänkaltaisissa yri
tyksissä keskeisenä henkilönä ja jo yksin liittymiselläänkin osoittanut
välinpitämättömille, että asia on ollut kannatuksen arvoinen, sekä tuonut
mukanaan yritysten sisäiseen toimintaan maltillisen ja arvokkaan esiinty
misen."
Muista entisten oppilaiden yhteistoimintaan osallistuneista opettajista
voidaan mainita maisteri Väinö Heikkilä, maisteri Ernst Lamp én, fil.tohtori
Fredrik J.Lindström, fil.maisteri Ernst Malmberg ja V.J.Kataja.

3. ESLOK-klubin toiminnan ensimmäinen vuosikymmen 1920-1930
a. Klubin jäsenistö
Klubin jäsenmäärä oli vuoden 1921 lopussa 120. Tarkat henkilötiedot olivat
klubin matrikkelissa 90 jäsenestä. Vuoden 1922 lopussa olivat vastaavat
luvut 133 ja 108. Vuoden 1923 aikana jäsenmäärä ei juuri kasvanut, joten
tuon vuoden päättyessä jäseniä oli 136 ja tarkat henkilötiedot olivat 111
jäsenen osalta. Myöskään vuoden 1924 kuluessa ei jäsenmäärässä tapahtunut
merkittävää muutosta, kun vuoden päättyessä klubissa oli 142 jäsentä, joista
yksityiskohtaiset henkilötiedot 120 jäsenen osalta. Vuonna 1925 tapahtui
jäsenmäärässä tuntuva lisäys, kun tuon vuoden päättyessä klubissa oli jo
170 jäsentä; tarkat henkilötiedot olivat 150 jäsenestä.
Vuosina 1926-1929 klubin jäsenten määrä nousi jatkuvasti ja lähenteli jo
kahtasataa. Seuraavassa taulukossa luvut vuoden päättyessä:
1926
1927
1928
1929

178
178
194
198

jäsentä
jäsentä
jäsentä
jäsentä
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Vuonna 1930 jäsenmäärässä näkyy kuitenkin melkoinen vähentymä, kaikkiaan 26
henkilöä. Niinpä oli neljä edesmennyttä ja peräti 32 tullut erotetuksi.
Vuoden 1930 lopussa jäsenmäärä oli 172 henkilöä. Erottamiset johtuivat siitä,
että asianomaiset olivat jättäneet jäsenmaksunsa suorittamatta jo pitemmän
aikaa eivätkä muutenkaan olleet käyneet klubissa. Puolet näistä erotetuista
olivat perustajajäseniä.
Jäsenten ikäjakautumasta kertovat klubin vuosikertomukset, että vuonna 1921
vanhin jäsen oli 62-vuotias ja nuorin 22-vuotias. Jäsenistön keski-ikä
oli 34,08 vuotta ja useimmat jäsenistä olivat syntyneet vuosina 1879-1893.
Vuonna 1922 oli vanhin 63-vuotias ja nuorin 23-vuotias. Keski-ikä oli myös
jonkin verran noussut ollen nyt 35,27 vuotta. Syntymävuodet olivat 1879-93.
Vuonna 1923 jäsenistön keski-ikä oli alentunut 35,27 vuodesta 34,25 vuoteen.
Vanhin jäsen oli 64-vuotias ja nuorin 24-vuotias. Syntymävuodet olivat samat
kuin edellisenä vuonna, 1879-93. Nuoremmat jäsenet olivat selvästi vähem
mistönä. Vuonna 1924 oli jäsenistön keski-ikä jälleen noussut ja oli 37,28
vuotta. Vanhin jäsen oli 64- ja nuorin 24-vuotias. Vuosina 1880-1894 synty
neet muodostivat yli 3/4 osaa eli 78,34 % klubin jäsenistöstä. Nuoremmat
ikäluokat eivät olleet rohjenneet liittyä jäseniksi. Oliko tähän ollut syynä
heikentynyt toverihenki vaiko vanhempia ikäluokkia kohtaan tunnettu kunnioi
tus, on vaikeata arvioida. Vuonna 1925 tapahtunut jäsenmäärän kasvu toi
tullessaan myös jäsenkunnan nuorentumisen. Keski-ikä laskikin edellisen
vuoden 37,28 lukemasta 35,45 vuoden tasolle. Vanhin jäsen oli tällöin 65vuotias ja nuorin 22-vuotias. Koulun vanhinta, vuosina 1875-79 ja nuorinta,
1900-05 syntynyttä oppilaspolvea oli kumpaakin klubissa yhtä monta eli 8 hen
kilöä. Vuosina 1880-94 syntyneet muodostivat 73,23 % jäsenkunnasta. Vuosina
1885-89 syntyneitä oli jäsenistöstä lähes 30 %.
Jäsenkunnan ikäjakautumassa ei vuosina 1926-1930 tapahtunut sanottavia muutoksia.
Jäsenistön aumatillisesta jakautunasta vuosina 1921-1925 ja 1926-1930 ovat
käytettävissä seuraavat tiedot:
Ammatillinen jako

1921

1922

1923

1924

1925

Prosenttiosuudet jäsenistöstä
Liikkeiden johtajia
Rautatieläisiä
Opiskelijoita
Opettajia ja kasvattajia
Elinkeinon harjoittajia ja
itsenäisiä liikemiehiä
Liikeapulaisia
Hallinto- ja oikeudenhoitovirkailijoita
Sotalaitoksen alaisia
Teknillisiä johtajia
Anmatillisia työnjohtajia
Postivirkailijoita

* Mukana posti- ja tullilaitos
** Mukana kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitoksissa palvelevat
sekä itsenäiset liikemiehet

23,90
12,40
12,40
9,73

21,05
11,28
8,27
11,28

22,14
11,03
8,09
11,03

47,50**
12,50*
5,00
8,33

47,33**
11,33*
7,33
8,00

9,73
8,85

9,02
12,78

9,56
12,50

7,50

-

8,85
6,20
2,60

11,28
6,01
3,75

2,60
2,60

2,25
3,01

11,03
5,15
3,68 )
)
2,21 )
2,21

—

13,33
5,83

12,67
6,00

7,50

7,33

-
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Ammattijakautuma osoittaa selvästi, että koulun läpikäyneet muodostivat
oman ryhmänsä ja keskikoulusta työelämään siirtyneet oman ryhmänsä.
Vuosina 1926-1930 jäsenkunnan ammatillinen jakautuma, joka on laadittu jossain
määrin toisella tavalla, kuin aikaisempi, näyttää seuraavalta:
Ammatillinen jako

Hallinto- ja oikeuslaitos
Kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitos
Rautatie-, posti- ja
tullilaitos
Opettajat ja kasvattajat
Opiskelijat
Vapaan ammatin harjoittajat
Sotalaitos

1929

1930

12,36

12,02

9,20

45,91

48,87

48,90

49,69

10,69
8,18
8,18
7,55
6,29

10,11
9,55
2,25
9,55
7,30

10,44
9,34
2,20
9,34
7,69

9,82
11,04
6,75
7,98
6,75

1926

1927

1928

13,21

12,58

44,65
11,32
8,18
8,10
7,55
6,29

Edellä olevasta vuosia 1926-30 koskevasta taulukosta voidaan päätellä, että
koulu on antanut parhaiten eväitä liike-elämän palveluksessa oleville ja
että heidän suurempi kiinnostuksensa entistä koulua kohtaan on näin ollen
ymmärrettävissä.

b. Klubin toiminnasta
Klubin toimintaa ja sen vireyttä kuvaavat tiedot klubin kokouksista ja sen
järjestämistä erilaatuisista tilaisuuksista. Keskeisimmät näistä olivat
ns. klubi-illat. Niitä oli vuonna 1920 viisi eri tilaisuutta ja seuraavana
vuonna jo 43 kpl. Näistä oli varsinaisia klubi-iltoja 32, kesä-klubi-iltoja
kahdeksan, juhlia kaksi ja retkiä yksi. Juhlista oli tärkein klubin vuosi
juhla 21.5.1921 Alppila-ravintolassa. Juhla vietettiin lyseon 30-vuotisjuhlan
merkeissä ja osanottajia olikin alun toistasataa. Klubi-illoissa, kesäilloissa sekä juhlissa ja retkellä kävi kaikkiaan 1419 osanottajaa eli keski
määrin 33 henkilöä tilaisuutta kohden. Yleisenä tapana oli, että kokouksissa
pidettiin esitelmä tai jokin muu esitys. Vuonna 1921 oli tällaisia tilai
suuksia 19 ja vuonna 1922 kaikkiaan 15 kertaa. Esitelmien aiheina olivat
vuonna 1921 mm. bakteerien elämä ja kahvipannujen teko sekä lentokone- ja
mörssäritekniikka. Useita matkakuvauksia myös esitettiin. Ne koskivat matkoja
etelän merille, lännen aroille, Jäämeren rannoille, Lapin raukoille rajoille,
Puolaan, Espanjaan, Spalernajaan, Hyvän toivon niemelle ja Suursaareen.
Toukokuussa klubi teki retken Suomenlinnaan. Mukana oli 50 miestä ja 20 naista.
Oppaana oli taiteilija Tandefelt. Esitelmöitsijöinä ja kertojina olivat
tohtori Stigell, insinööri Huuri, tehtailija Helle, lehtori Lamp én, kontto
risti Ketonen, vahtimestari Rosenlöf, johtaja Jakobsson ja taiteilija Tande
felt.
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Vuonna 1922 oli yhteensä 49 klubi-iltaa. Näistä oli varsinaisia klubiiltoja 33, kesä-klubi-iltoja 12, juhlia kolme ja retkiä yksi. Vuosijuhla
pidettiin 20.5. Alppila-ravintolassa. Paikalla oli nyt kuitenkin vain 27
jäsentä. Klubitilaisuuksissa kävi vuonna 1922 yhteensä 1322 osanottajaa
eli keskimäärin 25 henkilöä tilaisuutta kohden. Esitelmöitsijöinä klubiilloissa olivat tohtori Lindström, insinööri Huuri, tohtori Stigell,
asianajaja Nektin, varatuomari Honkanen, tehtailija Helle, eversti
Aejmelaeus-Äimä, maisteri Ahonen, johtaja Pettersson ja insinööri Attila.
Esitysten aiheet olivat elämäkertoja, joukkosielupsykologiaa, vapaamuurariaatetta, alkoholilainsäädäntöä ja alkoholipitoisten aineiden valmistusta,
teollisuuden murrosaikaa, pankkidiskonteerausta, saksalaisten ylioppilaiden
elämää, Amerikan armeijan oloja ja turaanilaisia heimokansoja koskeneita.
Elokuussa tehtiin kalamatka "Kuivaan Hepoon". Ruumiillista kulttuuria myös
harjoitettiin voimisteluseura Katajaisten voimisteluilloissa. Kesällä
lyötiin palloa Kaisaniemessä.
Vuonna 1923 oli klubi-iltoja 34. Kesäisiä klubi-iltoja ei lainkaan pidetty.
Tahdottiin kokeilla sitä, olisiko innostus klubitilaisuuksiin syksyllä
suurempi, kun kesäriemut jätetään väliin. Huoneistokysymys asetti kuitenkin
omat rajansa. Klubin käytössä ollut huoneisto Virkamiesyhdistyksen talossa
ei vastannut jäsenistön tarpeita. Syksyllä 1923 onnistuttiin vuokraamaan
Suomen vapaamuurari järjestön Suomi Looshi No l:n klubihuoneisto ja marras
kuun 26.päivänä klubi voi muuttaa uuteen, Unioninkatu 13:ssa sijaitsevaan
huoneistoon. Klubin juhlista, joita vuonna 1923 järjestettiin kolme, on
syytä mainita Virkamiestalolla vietetty "Helmikuun juhla" ja toukokuun
26.päivänä Katajanokan Upseerikasinolla vietetty vuosijuhla sekä Käm p issä
syyskuun 3.päivänä klubin puheenjohtaja fil.tohtori F.J.Lindströmin heinä
kuun 28.päivänä olleen 50-vuotissyntymäpäivän johdosta vietetty juhlatilai
suus. Klubi-iltojen osallistujamäärä oli edellisiä vuosia pienempi, kun
kokonaismäärä oli 1012 henkilöä eli keskimäärin tilaisuutta kohti 27 hen
kilöä. Esitelmien ja muiden esitysten määrä oli myös merkittävästi vähen
tynyt, vain kuusi kappaletta. Esitysten pitäjinä olivat maisteri Yöntilä,
insinööri Huuri, tohtori Stigell, Aejmelaeus-Äimä ja maisteri Enroos.
Aiheina olivat kansainväliset konferenssit, merilinnoitukset ja rannikkopuolustus, Texasin rikkiteollisuus, Venäjän olot vuosien 1922-23 vaihteessa
sekä tähtitiede ja "Ursa"-seura.
Vuosi 1924 oli Eslok-klubille varsin raskas menetysten vuosi. Sanottuna
vuonna kuolivat kaksi klubin toimintaan ja jo sitä edeltäneeseen koulun
entisten oppilaiden yhdistyksen toimintaan monin tavoin ratkaisevasti
vaikuttaneet fil.tohtori Fredrik J.Lindström ja koulun rehtori K.F.Kerppola.
Edellinen kuoli elokuun 8.päivänä ja jälkimmäinen marraskuun 3.päivänä.
Klubin vuosikertomuksessa vuodelta 1924 todetaan rehtori Kerppolasta, että
tuskin missään koulussa on ollut rehtoria, jonka sydäntä lähellä siinä
määrässä ovat olleet koulun entiset oppilaat. Klubin hallituksessa olikin
ollut esillä kysymys rehtori Kerppolan kutsumisesta klubin ensimnäiseksi
kunniajäseneksi. Kuolema teki kuitenkin tyhjiksi nämä aikeet. Kerppolan
kuolema ei tullut kuitenkaan odottamatta. Tohtori Lindströmin poismeno
sensijaan katkaisi työteliään elämän. Hänessä klubi menetti ensimmäisen
ja taitavan puheenjohtajansa, jonka opastamana klubi oli lähtenyt taipa
leelleen. Rehtori Kerppola olikin klubin henkinen isä ja tohtori Lindström
hahmotteli sekä kiteytti klubin toimintamuodot.
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Klubin sisäinen elämä oli vuonna 1924 keskittynyt jokaviikkoisiin klubiiltoihin, joita kevätkaudella oli 19 ja syyskaudella 12. Vuoden tauon jälkeen
pidettiin myöskin kesäkokouksia Kaisaniemen ulkoravintolassa joka keski
viikkona klo 14. Tavanomainen "Helmikuun juhla" pidettiin Oopperakellarissa ja vuosijuhla Upseerikasinolla. Lisäksi oli mieliinpainuvat juhla
tilaisuudet syyskuun 8.päivänä tohtori Lindströmin ja marraskuun 17.päivänä
rehtori Kerppolan muistolle. K u mpaankin tilaisuuteen osallistui useita
opettajia ja runsaasti klubin jäseniä. Erilaatuisia tilaisuuksia oli kaikkiaan
49, joista varsinaisia klubi-iltoja 31, kesäklubi-iltoja 14 ja juhlatilai
suuksia neljä. Tohtori Lindströmin ja rehtori Kerppolan hautajaispäivinä
pidettiin muistoillalliset, edellinen "Luodolla" ja jälkimnäinen Cityravintolassa. Eri tilaisuuksissa oli osallistujia kaikkiaan 949, niistä
varsinaisissa klubi-illoissa 682, kesäklubi-illoissa 110 ja juhlatilai
suuksissa 157; keskimäärin siis 24 henkilöä tilaisuutta kohti.
Osallistujien lukumäärän väheneminen on selvästi todettavissa vuonna 1924.
Samoin esitelmien pitäminen klubi-illoissa väheni vain kolmeen. Esitelmien
pitäjinä olivat tohtori R.V.Stigell, insinööri Huuri ja johtaja G.E.Petters
son. Viimeksi mainittu täydensi esitelmäänsä Nelit-nimisen räjähdysaineen
käytöstä elävin kuvin. Stigell'in esitelmän aihe oli vesi ja aineiden vesipitoisuus. Huuri puolestaan kertoi myrkkykaasuista ja niiden käyttämisestä
suurvaltain sodassa. Komisario I.Katajavuori antoi eräässä klubi-illassa
sangen havainnollisen kuvauksen muutamista tyypillisistä rikollisista ja
heidän menettelytavoistaan.
Vuosi 1925 oli klubin toiminnassa voimakasta nousukautta, jolloin jäsenmäärä,
kuten aikaisemmin jo mainittiin, nousi lähes klubin alkuvuosien lukemiin.
Jäsenmerkki-asia saatiin myös päätökseen ja jäsenmerkkejä myytiin varsin
runsaasti. Parhaan todistuksen harrastuksestaan vanhaa kouluaan kohtaan
antoivat entiset oppilaat, lähinnä ESLOK-klubin jäsenet, lahjoittamalla
koululle "Entisten Oppilaiden Rahaston" nimellä 20.000 markan nimellisarvosta
valtion obligatioita. Rahaston koroista voidaan sitten kun rahasto on noussut
50.000 markkaan vuosittain jakaa puolet ja siitä kolmeneljäsosaa kehoituspalkintoina ja avustuksina erityisesti kunnostautuneille oppilaille. Tämä
summa saatiin klubin vuoden 1925 vuosikertomuksen mukaan kokoon hänmästyttävän lyhyessä ajassa. Maisteri W.Ahonen oli tarmokkaasti toiminut asian
hyväksi. Klubin ja koulun läheisestä vuorovaikutuksesta voidaan vielä mainita
koulun juhlasalin seinälle kiinnitetty vapaussodassa kaatuneiden entisten
oppilaiden marmorinen muistotaulu. Se oli koulun toverikunnan ja klubin
yhteistyötä. Muina vuoden 1925 tapahtumina on syytä mainita, että lehtori
Ernst Lampén valittiin klubin ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Tämä tapahtui
vuosijuhlassa toukokuun 9.päivänä. Samassa yhteydessä ojennettiin lehtori
Lampenille myös kultainen jäsenmerkki. Edelleen tilaisuudessa luovutettiin
rehtori Cannelin'ille "Entisten Oppilaiden Rahaston" lahjakirja. Unohtaa
ei sovi jo tavanomaiseksi tullutta "Helmikuun juhlaa", joka tosin pidettiin
nyt vasta maaliskuun 7.päivänä. Klubi-illat pidettiin vuonna 1925 joka
arkimaanantaina. Tällaisia tilaisuuksia oli kevätkaudella 20 ja syyskau
della 16. Kesäkokoukset pidettiin Korkeasaaren ravintolassa ja niitä järjes
tettiin kaikkiaan 11 kertaa. Klubin tilaisuuksissa osanottajien yhteismäärä
oli kaikkiaan 1023. Näistä oli varsinaisissa klubi-illoissa 859, kesäkauden
tapaamisissa 76 ja juhlatilaisuuksissa 88 henkilöä. Keskimääräinen kävijä
määrä tilaisuutta kohti oli 25 henkilöä, joten edellisen vuoden lama oli
näin ollen ohitettu. Esitelmien pitäminen kokouksissa jäi kuitenkin vain
kahteen. Fil.tohtori R.V.Stigell'in esitelmän aihe oli Viron palava kivi
ja herra T.J.Ketosen aiheena "Uuden Suomen" toimitalo, josta esitettiin
myös filmi.
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Klubin toiminnassa vuosina 1926-1930 oli keskeinen osa edelleen klubi-illoilla,
joita pidettiin totuttuun tapaan aina arkimaanantaisin. Näitä tilaisuuksia
oli vuonna 1926 kaikkiaan 37, vuonna 1927 myöskin 37, vuosina 1928 ja 1929
kumpanakin 36 sekä vuonna 1930 yhteensä 35 kertaa. Varsinaisten klubi-iltojen
lisäksi oli myös edelleen kesätapaamisia ja erilaatuisia juhlatilaisuuksia.
Kesäisiä klubi-iltoja oli vuonna 1926 kaikkiaan 11 kertaa ja seuraavina
vuosina 12-13 kertaa, vuonna 1930 jopa 15 kertaa. Varsinaisia klubi-iltoja
vuosina 1926-1930 oli kevätkausina 19-21 tilaisuutta ja syyskausina 16-17
kertaa. Juhlia pidettiin yleensä yksi tai kaksi kertaa vuosittain. Näin
ollen eri tilaisuuksia määrä tuona ajanjaksona 1926-1930 vuosittain oli
50 tai 51 tilaisuutta, siis varsin vakinainen määrä. Osallistujien määrät
vuosittain olivat
1926
1927
1928
1929
1930

955 henkilöä
1098
1102
1153
1091

joten tilaisuutta kohden osallistujia oli keskimäärin, hieman vaih
dellen,
22:sta 27:ään henkilöön näinä vuosina. Kesäiset klubi tilaisuudet pidettiin
keskiviikkoiltaisin Korkeasaaren ravintolassa.
Merkittävin tapahtuma klubin toiminnassa vuonna 1926 oli klubin jäsenen,
lehtori Walter Groundstroemin 60-vuotispäivät elokuun 29.päivänä. Hänelle
klubin jäsenet olivat ostaneet lahjaksi taiteilija Paatelan maalaaman
taulun. Syyskauden ensinmäinen kokous vietettiinkin lehtori Groundstroemin
juhlimisen merkeissä puhein, lauluin ja soitoin. Kun vuosi 1926 oli ollut
toiminnallisesti melko laimea, oli vuosi 1927 selvästi pirteämpi varsinkin
syyskaudella. Maanantaiset klubi-illat olivat muodostuneet monille jäsenille
suorastaan "jokapäiväisiksi". Klubin vuonna 1926 vaikeaksi muodostunut raha
tilanne, kun tilinpäätös osoitti 3.000 markan tappiota, saatiin korjatuksi
vuoden 1927 aikana erään pienen verotuksen ansiosta, joka alkuunpanijansa
mukaan sai nimen "Lex Ahonen". Sen nojalla jokaisen klubin tiloissa klo 12
jälkeen yöllä viipyneen tuli maksaa klubin kassaan 10 markkaa. Tällä tavoin
klubin rahatilanne pystyttiin pitämään vuonna 1928 tasapainossa eikä pääomasäästöihin ollut tarvetta kajota. Haikein mielin jouduttiin vuonna 1929
luopumaan klubin jokamaanantaisten kokoontumisten pitopaikasta Suomi-Looshin
viihtyisästä huoneistosta Unioninkatu 13:ssa. Siellä oli oltu kuin oman
katon alla vuodesta 1923 lähtien kotoisessa ympäristössä ja syrjässä kaikil
ta häiritsemisiltä. Klubin aikaisenmat kokouspaikat olivat olleet Hankkijan
talo Etu-Töölössä ja Virkamiestalo Pohjois-Makasiininkadun varrella.
Vuosi 1930 oli klubille merkkivuosi: se oli toiminut 10 vuotta. Yhdistyselämässä sitä saataneen pitää jonkinlaisena miehuusiän saavuttamisena.
Kun klubi syksyllä 1920 perustettiin, tuskin uskallettiin ajatella sen
voivan säilyä pystyssä näinkin monta vuotta. Jouduttaessa luopumaan SuomiLooshin kokoustiloista 1929 tilalle uudeksi klubihuoneistoksi saatiin
Laulu-Miesten kerhohuoneisto Pohjois-Esplanadinkatu 37:ssä. Sitä ei kuiten
kaan voitu mm. viihtyisyyden puolesta verrata aikaisempaan kokoushuoneistoon. Maanantaina lokakuun 6.päivänä 1930 oli tavallista juhlallisempi
klubi-ilta. Tällöin juhlittiin 70 vuotta täyttänyttä professori K.Cannelinia
ja 50 vuotta sivuuttaneita jäseniä S.Attilaa, K.Lindbergiä, R.V.Stigelliä,
J.A.Etholénia, L.Rainiota ja O.Malmia, jotka kaikki saivat muistoksi pienen,
klubin jäsenmerkillä varustetun pikarin. Fil.tohtori Stigell kutsuttiin
ansioistaan klubin ja koulun entisten oppilaiden vapaiden harrastusten
hyväksi klubin toiseksi kunniajäseneksi.
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Varsinaisissa klubi-illoissa pidettyjen esitelmien määrissä oli merkittäviä
vuosittaisia vaihteluja. Kun vuonna 192B ei pidetty yhtään esitelmää, niin
seuraavana vuonna niitä pidettiin seitsemän. Insinööri A.Huuri piti kaksi
esitelmää maailmansodasta, fil.tohtori R.V.Stigell samoin kaksi, joista
toinen käsitteli eräitä alkuaineita ja toinen hänen tekemäänsä matkaa Puolaan.
Rautatienvirkamies L.Airaksinen puolestaan kertoi kokemuksiaan Norjan mat
kalta. Konsuli K.G.Vähämäki esitti havaintojaan Kiinasta. Herra A.B.Brondinin
aiheena oli Raudun taistelu.
Vuonna 1928 pidettiin viisi esitelmää. Näistä pääkonsuli Rud.Rayn esitelmän
aiheena oli Suomen vaakuna, eversti Lennart Oeschin esitelmä käsitteli
Hallan Ukkoa ja hänen merkitystään Suomen vapaussodassa, herra Pertti Uotilan
puolestaan Egyptin kaivauksia, herra Lauri Hirmukallion esitys kosketteli
aihetta Australia ja sikäläiset suomalaiset sekä majuri Erkki Puomin esitys
Neuvosto-Venäjän hallintoa ja talousjärjestelmää.
Vuoden 1929 esitelmiä oli kaksi, molemmat matkakuvauksia, joista toinen
Brasiliasta ja Argentiinasta, toinen Pohjois-Afrikasta ja Saharasta.
Vuoden 1930 esitelmäsatoa oli varatuomari V.J.Niiniluodon esitelmä niistä
tuloksista, joihin on päästy kokeiltaessa sopivan musiikin säveltämistä
voimistelujuhlien esityksiä varten sekä rautatienvirkamies E.M.Elovaaran
esitelmä poikatyöstä suojeluskunnissa.
Kuolema korjasi satoaan vuoden aikana, kun huhtikuun 26.päivänä kuoli
keuhkotulehdukseen lehtori Albin Bergroth ja kesäkuussa pääkonsuli Rud.Ray
sekä tilanomistaja Paavo Juvankoski ja vielä joulukuun 19.päivänä sydänhalvaukseen klubin rahastonhoitaja, rautatienvirkamies L.Airisto.
Vielä on syytä mainita, että klubi sai vuonna 1929 kunniavelkansa täytetyksi
koskien vahtimestari A.Viljatien haudalle pystytettävää hautakiveä. Asia
oli ollut useampana vuonna puheenalaisena ja saatiin nyt päätökseen ja
hautakivi pystytetyksi.

c. Klubin hallinto
Klubin hallituksen toimintaa vuosina 1920-1925 kuvaavat parhaiten kokouskertojen lukumäärät ja niissä esillä olleet tärkeimmät asiat.

Hallituksen kokouksia
Toimitusjaoston kokouksia

1921

1922

1923

5
5

8
3

4
2

1924
8
2

Kokousten aiheina olivat yleensä klubin sisäiset asiat.
Klubin puheenjohtajana toimi vuodesta 1920 lähtien kuolemaansa v.1924 saakka
fil.tohtori Lindström ja varapuheenjohtajana insinööri A.Huuri 1920-25.
Vuonna 1925 puheenjohtajaksi tuli rehtori, fil.tohtori K.Cannelin. Muina
klubin virkailijoina voidaan mainita
1920-21:
klubimestarina
rahastonhoitajana
sihteerinä
toimitusjaoston
kanslistina

tehtailija I.Helle
maisteri A.V.Paakkala
maisteri Y.Ylänne
konttoristi T.J.Ketonen

1925
9
9

20

1922:
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari
klubitoimikunnan
lisäjäsen

konttoripäällikkö T.J.Ketonen
johtaja G.E.Pettersson
lakit.ylioppilas G.R.Nurminen
komisario I.Katajavuori

1923:
sihteeri ja
klubimestari
rahastonhoitaja
klubitoimikunnan,
lisäjäsen

lakit.ylioppilas G.R.Nurminen
johtaja G.E.Pettersson
fil.maisteri V.Ahonen

Vuonna 1924 varsinaisen sihteerin ylioppilas G.R.Nurmisen ollessa estyneenä
tointa hoiti ylioppilas W.I.Kataja. Rahastonhoitajan johtaja G.E.Petters
sonin muutettua pois paikkakunnalta tuli tehtävää hoitamaan oman toimensa
ohella klubimestari, etsiväkomisario I.Katajavuori.
1925:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari
k1ubitoimikunnan
lisäjäsen

fil.tohtori K.Cannelin
insinööri A.Huuri
fil.kand. W.I.Kataja
etsiväkomisario I.Katajavuori
rautatienvirkamies A.Saarnio
fil.maisteri V.Ahonen

Vuonna 1926 klubin hallituksen puheenjohtajana oli rehtori K.Cannelin,
varapuheenjohtajana insinööri A.Huuri, sihteerinä fil.kand. W.I.Kataja,
rahastonhoitajana etsiväkomisario I.Katajavuori ja klubimestarina tehtailija
I .V.Helle. Muut jäsenet olivat:
fil.maisteri
rautatienvirkamies
toimitusjohtaja
lehtori
majuri
reviisori
konttoripäällikkö
varatuomari
rautatienvirkamies
fil.tohtori

V.Ahonen (klubitoimikunnan lisäjäsen)
L.Airisto
J.A.Etholén
V.Heikkilä
Hj.Honkanen
Y.Kalpa
O.Malm
V.A.Neronen
E.Railio
R.V.Stigel1
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sekä varajäseninä:
toimitusjohtaja
fil.maisteri
notaari
varatuomari
rautatienvirkam ies

F.Ilander
P.Pohjanoksa
S.Puranen
Y.Rastas
A.Saarnio

Vuoden 1927 hallituksessa puheenjohtajaksi tuli insinööri A.Huuri rehtori
Cannelinin pyydettyä eroa puheenjohtajan tehtävistä. Hän siirtyi hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi. Fil.tohtori R.V.Stigell oli varapuheenjohtajana.
Muilta osin hallituksen varsinaiset ja varajäsenet olivat samat kuin vuonna
1926. Vuoden 1928 hallitus oli kokoonpanoltaan sama kuin vuonna 1927.
Vuoden 1929 hallituksessa ei tapahtunut muuta muutosta kuin, että lehtori
Väinö Heikkilän tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tuli lehtori
Walter Groundstroem.
Vuoden 1930 muutoksia olivat seuraavat: Klubin rahastonhoitajaksi tuli
rautatienvirkamies L.Airisto ja etsiväkomisario I.Katajavuori siirtyi halli
tuksen varsinaiseksi jäseneksi. Uusia varajäseniä olivat insinööri S.K.Lampén
ja S.Pirinen, joka samalla oli varaklubimestari.
Vuosina 1926 ja 1927 hallitus kokoontui kumpanakin vuonna seitsemän kertaa.
Vuonna 1928 oli kuusi kokousta ja vuosina 1929 ja 1930 viisi kokousta kumpanakin vuonna.

4. Erämiesten Looshi

Marraskuun 21.päivänä 1921 viisi klubin jäsentä lähetti klubin hallitukselle
kirjelmän, jossa he pyysivät saada klubin suostumuksen erityisen Erämiesten
Looshin perustamiselle klubin yhteyteen. Sen tarkoituksena oli hankkia met
sästysmaita ja kalavesiä vuokralle ja muutoinkin toimia samaan tapaan kuin
tavalliset metsästysyhdistykset, kuitenkin niissä rajoissa, jotka klubin
taholta, ohjeet ym. vahvistamalla looshille asetetaan. Asia oli useaan ottee
seen klubissa esillä. Looshille oli laadittukin omat erityiset sääntönsä,
joista tuomari Niiniluoto oli antanut klubin hallitukselle lausuntonsa.
Asia oli esillä klubin hallituksen kokouksessa 23.10.1922 ja siitä käytiin
pitkä keskustelu. Hakemus palautettiin kuitenkin takaisin Erämiehille, koska
hallitus ei voinut puoltaa Erämiesten sääntöehdotuksen hyväksymistä. Heimo
kansojen Looshin perustamisasia oli myös esillä samassa kokouksessa. Molem
mat asiat sittenmin raukesivat.
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5. Eräitä erimielisyyksiä

Klubin toiminnassa sen ensimmäisen vuosikymmenen aikana ilmeni eräitä erimie
lisyyden aiheita, jotka johtivat hallituksen taholta toimenpiteisiin.
Niinpä eräiden jäsenten katsottiin toimineen gentlemannikäsityksen vastai
sesti ja heidät jouduttiin sääntöjen 23 § :n nojalla erottamaan. Merkittävin
erimielisyystapaus oli, kun klubin jäsen, varikkopääl1ikkö J.S.Saloniemi
toimitti hallitukselle valituksen varapuheenjohtaja, insinööri Huurin
toimenpiteistä taiteilija Heikki Tandefeltin juopuneena esiintymistä koske
neessa asiassa. Asian selvittämiseksi asetettiin sääntöjen 23 $:ssä edelly
tetty kunniatuomioistuin. Tähän valittiin hallituksen puolesta tuomari
V.V.Virtanen, joka samalla määrättiin tuomioistuimen puheenjohtajaksi, sekä
jäseniksi herrat F.Ilander ja V.Kataja. Insinööri Huuri puolestaan ilmoitti
valinneensa jäseniksi varatuomarit Hj.Honkasen ja V.Niiniluodon. Kunniatuomioistuin käsitteli asian saatuaan siitä sekä Saloniemen että Huurin
lausunnot ja katsoi, ettei insinööri Huuri varapuheenjohtajan ominaisuudessa
yhtävähän kuin klubin jäsenenäkään ole esilläolevassa asiassa menetellyt
ESLOK-klubin yleisten eikä järjestyssääntöjen vastaisesti. Päätös annettiin
16.päivänä helmikuuta 1923 ja klubin hallitus palautti valituskirjelmän
Saloniemelle.

6. "Entisten oppilaiden rahasto”

Entisten oppilaiden rahastosta oli aikaisemmin jo maininta klubin toimintaa
koskevassa osassa. Sen perustamista varten oli ESLOK-klubin huoneistoon
Unioninkatu 13:ssa kutsuttu 6.4.1925 kokous, jonka tuli päättää Helsingin
Suomalaiseen Lyseoon perustettavasta stipendirahastosta. Rahastoa varten
oli merkitty huomattava summa sekä ESIXK-klubin jäsenten että muidenkin
koulun entisten oppilaiden keskuudessa. Kokouksessa oli rahaston perustajista
läsnä henkilökohtaisesti 12 ja valtakirjalla edustettuina samoin 12 henkilöä.
Rahaston varat oli siitä olevien sääntöjen mukaan sijoitettava vakavaraiseen
pankkilaitokseen tai Suomen valtion obligatioihin riippuen kulloinkin siitä,
miten sijoitettuina rahaston varoilla oli saatavissa korkein varma sijoituskorko. Apurahojen suuruuden määräisi Helsingin Suomalaisen Lyseon opettaja
kunta. Apurahojen saajista tuli pitää luetteloa Helsingin Suomalaisessa
Lyseossa. Säännöissä oli myös määräys siitä, miten tulee menetellä, jos
mainittu oppilaitos lakkautetaan. Apurahat oli tarkoitus jakaa koulun kevät
lukukauden päättäjäisissä. Rahaston varojen käytöstä oli säännöissä määräys,
että sen jälkeen kun rahaston pääoma on noussut 50.000 markkaan, sen koroista
voidaan vuosittain jakaa puolet ja toinen puoli siirretään pääomaan. Tämän
jälkeen voidaan jakaa kolmeneljäsosaa edellisenä vuonna kertyneistä ja
yksineljäsosa siirretään jatkuvasti pääomaan. Apurahaa voi saada samana
kevätlukukautena Suomalaisen Lyseon keskikoulukurssin päättänyt tai ylioppi
lastutkinnon suorittanut koulun oppilas, joka oli kouluaikana osoittanut
erikoista taipumusta tai harrastusta johonkin koulussa opetettavista aineista,
niihin luettuina piirustus, voimistelu ja musiikki. Rahaston varoja oli
tarkoitus jatkuvasti kartuttaa entisten oppilaiden lahjoituksilla kuin myös
muualta saaduin varoin.
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7. ESLOK-klubin toiminnan toinen vuosikymmen 1931-1940
a. Klubin jäsenistö
Klubin jäsenistössä ei vuoden 1931 aikana tapahtunut merkittävää muutosta.
Jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 176 eli neljä jäsentä enemm ä n kuin edelli
sessä vuodenvaihteessa. Vuoden 1932 päättyessä jäseniä oli 177, joista kolme
oli uusia; kaksi jäsentä oli kuollut. Vuonna 1933 liittyi vain yksi uusi
jäsen. Seuraavana vuonna - 1934 - liittyi kaikkiaan seitsemän uutta jäsentä
ja lukumäärä vuoden lopussa oli 184. Kun kuitenkin vuoden 1935 aikana kuoli
seitsemän jäsentä, oli jäsenmäärä tuon vuoden lopussa jälleen 177.
Rehtori Hannes Salovaaran poismeno oli koululle raskas menetys, sillä koulun
johtajana, opettajana ja ihmisenä hän oli vertaansa vailla. Ikänsä puolesta
vanhin klubin jäsen oli jo 75 vuotta täyttänyt professori Knut Cannelin,
kun taas kaksi nuorinta jäsentä olivat 27-vuotiaita.
Jäsenkunnan ikäjakautuma oli vuosina 1931-1935 seuraava:
1931

1932

1933

1934

1935

0,59
1,79

0,59
1,79

0,59
1,77

0,57
1,77

0,59
1,76

Syntymävuosi
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-08

-

5,98
13,77
29,34
20,96
8,98
12,58
5,98

-

5,95
14,29
29,17
20,53
8,93
13,10
5,95

-

5,90
14,20
29,58
20,71
8,87
13,02
5,90

-

5,14
13,71
28,57
20,00
9,14
14,85
6,85

-

4,71
13,53
28,82
19,91
10,00
14,12
7,06

Vuosina 1880-94 syntyneet muodostivat tuona 5-vuotiskautena selvän enemmis
tön jäsenkunnasta. Tähän ikäryhmään kuuluvia näkyy olleen vuosina 1931-35
jäsenkunnasta hieman vaihdellen 61,26 - 64,49 % osuus. Ikäryhmä 1885-89
muodosti sekin lähes 30 % jäsenistöstä ja ikäryhmä 1890-94 noin 20 % jäsen
määrästä. Lievää jäsenkunnan nuorentumista oli tosin havaittavissa. Jäsenis
tön keski-ikä oli noin 44,5 vuotta. Jäsenkunnan ammatillinen jakautum a
taas osoittaa seuraavaa:
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Ammattijakautuma

Hallinto- ja oikeuslaitos
Vapaan ammatin harjoittajat
Puolustuslaitos
Opiskelijat
Opettajat ja kasvattajat

1934

1935

49,70

50,85

51,18

10,06
8,87
8,28
6,51
5,90
11,24

9,71
9,14
8,00
6,28
5,71

10,00
8,82
8,24
5,88
5,88
10,00

1931

1932

1933

49,10

50,00

10,18
8,98
8,38
6,59
5,99
10,78

10,12
8,93
8,33
6,55
5,95
10,71

merkittävää muutosta.
Vuonna 1936 klubiin liittyi kaksi uutta jäsentä. Kun samana aikana oli kuollut
kaksi, pysyi jäsenistö muuttumattomana eli 177 henkilönä. Vanhin jäsen oli
nyt 76-vuotias professori Knut Cannelin ja nuorin 26-vuotias. Jäsenistön
keski-ikä oli tällöin 45 vuotta. Myös vuoden 1937 aikana liittyi kaksi uutta
jäsentä, joten kokonaismäärä sanotun vuoden lopussa oli 179 jäsentä. Tämä
jäsenten lukumäärä oli säilynyt muuttumattomana vielä vuoden 1938 loppuun
saakka. Tuona vuonna oli näet tullut uusia jäseniä neljä, mutta samana ajan
jaksona myöskin kuolema oli korjannut neljä ja näin selittyy jäsenmäärän
muuttumattomuus. Klubin vanhin jäsen todetaan tässä vaiheessa 72-vuotiaaksi
ja nuorin 28-vuotiaaksi. Keski-ikä oli nyt 45,1 vuotta. Talvisodan vaiheilla
vuosina 1939 ja 1940 klubiin liittyi kahdeksan uutta jäsentä, mutta kun
samoina aikoina oli kuollut viisi, todetaan vuoden 1940 lopussa jäsenmää
räksi 182 henkilöä. Tuolloin vanhin jäsen oli 74-vuotias ja nuorin 30-vuotias.
Keski-ikä oli noussut jo 47,9 vuoteen. Kuolleista kaksi oli sodan uhreja.
Everstiluutnantti Erkki Elias Puomi (ent. Bohm) kuoli 23.huhtikuuta 1939
ja jääkärieversti Väinö Fredrik Polttila 13.kesäkuuta 1940 Talvisodan
aikana Suoman taisteluissa saamiinsa haavoihin.
Klubin kannalta kenties merkittävin menetys oli nyt tarkasteltavana ajanjak
sona klubin hallituksen puheenjohtajana ja sitä edeltäneessä toimikunnassakin
mukana olleen insinöörieversti Aleksanteri Huurin poismeno 18.heinäkuuta 1937.
Hän oli lähtenyt virkavelvollisuutensa tuntien, vaikka tunsikin olevansa
väsynyt, johtamaan pelastustöitä Suomenlinnan vieressä olevalle Vallisaa
relle, jossa oli tapahtunut räjähdysonnettomuus. Hänen voimansa eivät kestä
neet tätä, vaan sydänkohtauksen saaneena hän myöhemmin kuoli Tilkan sotilas
sairaalassa. Eversti Huuri oli klubin innokkaimpia jäseniä sen toiminnan
ensimmäisellä vuosikynmenellä, ollen hallituksen jäsenenä ja puheenjohta
jana vuosina 1927-31.
Tuoni korjasi satoaan myös vuonna 1938. Aivan vuoden alussa 9.päivänä tammi
kuuta kuoli koulun entinen rehtori, professori Knut Cannelin 78-vuoden ikäi
senä. Hän oli ollut vv. 1924-27 klubin hallituksen puheenjohtaja ja myöhemmin
edelleen hallituksen jäsen. Toinen merkittävä menetys koettiin samana vuonna,
kun ESLQK-klubin ensimmäinen kunniajäsen, lehtori Ernst Lampén kuoli 73 vuoden
ikäisenä. Niin koululle kuin ESLCK-klubiliekin lehtori Lampénin panos oli
merkittävä. Hänellä oli tärkeä asema koulun entisten oppilaiden riennoissa.
Kolmas menetys oli toimitusjohtaja Johan August Etholénin kuolema 5.6.1938.
Hän oli kuollessaan 58 vuoden ikäinen. Klubi menetti hänessä erään uskollisinmista jäsenistään. Hän oli klubin syntysanojen lausuja ja sen hallituksen
jäsen perustamisesta alkaen.
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Klubin jäsenten ikätilasto vuosina 1936-1940 oli seuraava:

1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-

1936

1937

0,59
1,76

0,58
1,16
4,07
12,20
29,07
19,76
9,88
15,70
5,98
0,58

-

4,71
12,94
28,82
19,41
10,00
14,12
7,06
. 0,59

1938

_

0,58
-

3,49
12,20
29,07
19,17
9,88
17,44
6,98
0,58

1939-40

_
0,57
3,45
12,07
28,74
20,11
10,34
17,82
6,32
0,57

Ikätilasto osoittaa, että klubi oli vv.1936-40 keski-ikäisten ja sitä vanhem
pien henkilöiden seura ja myöskin, ettei mitään merkkejä jäsenkunnan nuorentumisesta ollut havaittavissa.
Jäsenkunnan ammati11inen jakautuma ei liioin osoita sanottavia muutoksia:
Ammattijakautuma

1936

1937

1938

1939-40

Prosenttiosuudet jäsenistöstä
Kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitoksissa palvelevat,
elinkeinon harjoittajat sekä
itsenäiset yrittäjät
Hallinto- ja oikeuslaitoksessa
palvelevat
Rautatie-, posti- ja
tullilaitoksessa palvelevat
Vapaan ammatin harjoittajat
Opetuslaitoksen alaiset
Puolustuslaitoksen alaiset
Opiskelijat

51,18

52,32

52,32

56,90

8,24

8,72

9,88

16,67

10,00
8,82
10,00
5,88
5,88

9,88
8,72
9,30
5,23
5,81

9,88
8,72
8,14
5,23
5,81

8,62
8,62
5,75
3,45
-

Ammattijakautuma osoittaa, että jäsenkunnasta pääosa saa toimeentulonsa
käytännöllisen elämän työsaroilla.
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b. Klubin toiminnasta
Klubi joutui toiminnassaan vuosina 1931-1935 kokemaan selvästi yleisen talou
dellisen laman vaikutukset. Jäsenmaksuja jäi runsaasti maksamatta ja klubin
tilaisuuksissa käynnit harvenivat. Tästä johtuen klubin talouskin oli vai
keuksissa. Toiminnassa oli kuitenkin myös myönteisiä piirteitä. Niinpä
klubin koululle lahjoittamat rehtori K.Kerppolan ja professori K.Cannelinin
muotokuvat, jotka taiteilija Antti Lindeblom oli maalannut, voitiin paljas
taa vuoden 1931 aikana. Professori Cannelinin muotokuva paljastettiin
klubin järjestämässä juhlatilaisuudessa koululla 19.päivänä huhtikuuta.
Rehtori Kerppolan muotokuvan paljastaminen oli yhtenä koulun 40-vuotisjuh
lien tapahtumista 5.päivänä syyskuuta. Tällöin paljastuspuheen piti klubin
varapuheenjohtaja fil.tohtori R.V.Stigell.
Vuosi 1932 oli klubin toiminnan lamakautta. Tosin klubin taloudellinen
tilanne oli edellisvuotta parempi, mutta vuonna 1933 jouduttiin taas totea
maan tilanteen heikentyminen. Tällöin kuitenkin jo katsottiin, että oltiin
ikäänkuin siirtymässä valoisampaa tulevaisuutta kohti ja että klubinkin
lama oli aiheutunut yleisistä taloudellisista vaikeuksista eikä suinkaan
mistään kyllästymisestä ESLOK'in toimintaan. Klubikäynnit olivat vielä
vuoden 1934 alkupuolella vähälukuisia, mutta syyskaudella oli jo havaitta
vissa käyntien vilkastumista. Klubin taloudellinen asema oli parantunut
rahastonhoitajan tarmokkaan toiminnan johdosta.
Vuosi 1935 oli klubin 15-vuotisjuhlavuosi. Kun klubi syksyllä 1920 perustet
tiin, lausuttiin useilta tahoilta epäilys, että sen toiminta tuskin muodos
tuu pitkäaikaiseksi, koska yhdistyksellä, jonka olemassaolo perustuu vain
yhteisen koulun ja sen herättämien muistojen vaalimisen pohjalle, ei voine
olla mahdollisuutta jatkuvasti elää ja vaikuttaa. ESLOK ei kuitenkaan
15-vuotistaipaleensa kuluessa osoittanut hajaantumisen merkkejä. Sen
n.s. vanha kaarti oli verrattomalla uskollisuudella pitänyt yllä klubin
toiminta-ajatusta. Vuoden 1935 aikana klubin talouskin saatiin kuntoon.
Jo 1920-luvun loppupuolella käyttöön otettua tapaa antaa tietyt täydet
vuosikymmenet täyttäneille jäsenille pikari jatkettiin vuosina 1931-1935.
Nämä pikarit jaettiin klubi-illoissa, joita kutsuttiin pikarijuhliksi.
Alin ikäraja, jonka perusteella pikari voitiin antaa, oli 50 vuotta.
Klubihuoneistona oli vanha tuttu Suomi-Looshi talossa Unioninkatu 13.
Aina arkimaanantaisin pidetyt klubi-illat olivat keskeisin osa klubin toi
mintaa vuosina 1931-1935. Näiden varsinaisten klubi-iltojen lisäksi jatket
tiin aikaisempien vuosien mukaisia kesäklubi-iltoja. Pari kertaa vuodessa
pidettiin myös juhlia, joista tärkein oli klubin vuosijuhla. Näissä juhlissa
jaettiin myös tavanomaisiksi tulleet pikarit kunakin vuonna tietyt kymmen
luvut täyttäneille klubin jäsenille. Varsinaisia klubi-iltoja oli vuon
na 1931 kaikkiaan 33, joista kevätkaudella 17 ja syyskaudella 14, kesäisiä
klubi-iltoja oli lisäksi 14 ja juhlatilaisuuksia kaksi. Vuonna 1932 olivat
vastaavat luvut 36, 20 ja 16. Kesän klubi-iltoja oli sanottuna vuonna 13 ja
juhlia yksi. Seuraavana vuonna 1933 oli klubi-iltojen ja kesäklubi-iltojen
sekä juhlien määrä jo tavanomaiseksi tulleet 35, 13 ja yksi. Nämä samat
luvut toistuvat tässä tilastossa myös vuosina 1934 ja 1935. Klubi-tilaisuuk
sien osanottajamäärissä oli 1931-35 selvästi havaittavissa merkittävääkin
supistumista. Niinpä vuonna 1931 oli kokonaismäärä 977 henkilöä, kun se
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vuonna 1930 oli ollut reilun sata henkilöä suurempi (1091). Keskimääräinen
osanottajaluku tilaisuutta kohti oli alentunut 24,7 henkilöön. Edelleen
vuonna 1932 oli tilaisuuksiin osaaottaneiden kokonaismäärä laskevasuuntainen, kun se oli 965 henkilöä. Seuraavana vuonna 1933 kokonaisosanottajamäärä aleni yhä melkoisesti, 828 henkilöön, mikä jo tarkoittikin sitä, että
eri tilaisuuksissa oli paikalla keskimäärin vain 20 henkilöä. Taloudellinen
lama oli ilmeisesti syynä tähän osanottajien katoon. Vuonna 1934 oli tilai
suuksissa mukana olleiden määrä jälleen edellistä vuotta selvästi pienensi,
kun se oli vain 760 henkilöä, vastaten keskimäärin enää 19 kävijää tilai
suutta kohden. Vuonna 1935 oli jo havaittavissa toiminnan elpymistä ja
osanottajien kokonaismäärä nousikin 880 henkilöön, mikä jälleen tilaisuutta
kohti keskimäärin edusti 21,5 henkilöä.
Klubitilaisuuksien kohokohtina olleita esitelmiä ei vuonna 1931 lainkaan
pidetty. Vuoden 1932 esitelmistä ei myöskään ole merkintöjä, joten niitä
ei liene tuona vuonnakaan ollut. Vuonna 1933 kokousesitelmät tulivat taas
ohjelmaan. Niinpä fil.tohtori R.V.Stigell piti esitelmän hollantilaisesta
luonnontutkijasta Antony van Leeuvenhook'ista ja insinööri F.K.Lampén
puolestaan Suomen rautateistä. Edelleen varatuomari V.J.Niiniluoto piti
esitelmän maanme myllyteollisuudesta ja tarkastaja O.L.Aro osuustoiminnal
lisesta valistustyöstä.
Vuonna 1933 aloitettua esitelmäinpitoa jatkettiin 1935. Fil.maisteri V.Ahonen
esitelmöi aiheesta "Miten pankkibilanssia on arvosteltava" ja fil.maisteri
Y.P.Pohjanoksa aiheesta "Valtion järjestämät varatyöt ja niissä maksettavat
palkkaukset". Tehtailija Ilm.V.Helle pakinoi kokemuksistaan autonajossa ja
insinööri A.B.Brondin kertoili huomioistaan kesällä 1934 toimitetusta rajan
käynnistä Suomen ja Venäjän välillä. Hän havainnollisti esitystään valokuvin.
Vuoden 1935 syyskaudella pidettiin kolme esitelmää. Kapteeni A.Timosen
esitelmän aihe oli "Käsiaseet ja ampumaurheilu", pääkonsuli P.Huurin ker
toessa Jugoslaviasta, jonne hän oli tehnyt useanman kuukauden kestäneen
matkan sekä liikemies E.Niskasen aiheena "Bensiinin käyttö moottoreissa".
Vuosi 1936 oli toiminnan kannalta hiljaisempi kuin mikään sitä aikaisem
mista 16 toimintavuodesta. Mitään sellaista ei sattunut, mikä olisi ollut
tavallisuudesta poikkeavaa, ellei oteta huomioon että varsin monet jäsenet
täyttävät pyöreitä vuosia ja ovat siten oikeutettuja saamaan pikarin.
Nämä pikarijuhlat, joissa pikarit luovutettiin, muodostivat toiminnan
kohokohdan. Tuona vuonna yksi pikarinsaajista oli 70-vuotias ja viisi
jäsentä oli 50-vuotispäiviään viettäneitä.
Vuosi 1937 ei liioin merkittävästi poikennut edellisestä vuodesta klubin
toiminnan kannalta. Marraskuussa 1937 pidetyssä klubin varsinaisessa kokouk
sessa sen hallitus valtuutettiin toimimaan koulun lähestyviä 50-vuotisjuh
lia ajatellen elimenä, joka kutsuu koolle koulun entisten oppilaiden kokouk
sen päättämään juhlan alustavista toimenpiteistä ja varsinkin oppilasmatrikkelin julkaisemisesta, joka - jos se painetaan - tulisi olemaan suurempi
kuin Normaalilyseon vastaava julkaisu. Tiedettiin hyvin, että tämä hanke
olisi aikaa ja varoja vaativa. Yleistä toiminnan laimeutta tuohon aikaan
osoittaa kylläkin se, ettei vuonna 1936 pidetty lainkaan esitelmiä ja
vuonna 1937 varsinainen vuosijuhlakin jäi järjestämättä. Vuosijuhla vain
korvattiin tavallisella, ehkä hiukan juhlallisemmalla arki-istunnolla.
Pikarijuhlan eli 50-vuottaan täyttäneiden juhlinta tapahtui kuitenkin jo
tavanomaiseksi käynein muodoin; pikarin saajia oli nyt kuusi jäsentä.
Pikarijuhlassa klubi sai myös 1.200 markan lahjoituksen rakennusrahaston
hyväksi ja tehtailija Ilmari Helteen aloitteesta suoritettu keräys tuotti
kaikkiaan 2.050 markkaa lahjoituksena koulun 50-vuotisjuhlarahaston kartut
tamiseksi.
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Vuoden 1938 toiminta sujui samantapaisen hiljaisuuden merkeissä kuin sitä
edeltäneinä parina vuotena, vanhain "kaartin" pysyessä kuitenkin verratto
malla sitkeydellä klubin toiminnassa.
Syksyllä 1935 koulun Toverikunta lähetti kirjelmän klubille. Siinä Toverikunta pyysi klubin myötävaikutusta lipun hankkimiseksi. Klubi suhtautui
asiaan myönteisesti asettaen kolmimiehisen toimikunnan viemään hanketta
eteenpäin. Samalla myönnettiin tarkoitusta varten rahasumma. Toverikunnan
tekemän luonnoksen pohjalta arkkitehti Toivo Paatela laati ehdotuksen
lipun muodosta. Ehdotus hyväksyttiin ja 1ippuvaatteen valmistus annettiin
tekstiilitaiteilijatar Elsa Kallion tehtäväksi. Lipun naulaus suoritettiin
pienessä juhlatilaisuudessa klubin kokoushuoneistossa 9.päivänä touko
kuuta 1938 ja klubin puheenjohtaja luovutti lipun Toverikunnalle sen kokouk
sessa 20.päivänä toukokuuta 1938. Lippu oli ensimmäisen kerran käytössä
toukokuun 31.päivänä 1938, kun koulun uudet ylioppilaat in corpore kävivät
kunniakäynnillä Vanhan kirkon puistossa olevalla Vapaussodan sankarihau
dalla.
Koulun 50-vuotisjuhlan valmisteluja varten klubin hallitus asetti 14.päivänä
maaliskuuta 1938 pienen toimikunnan. Siihen valittiin klubin puolesta teh
tailija Ilmari V.Helle, varatuomari Hj.Honkanen ja fil.maisteri Y.Ylänne
25-vuotiskertomuksen laatijana. Koulu puolestaan valitsi toimikuntaan
rehtori Eino Cederbergin ja fil.kandidaatti W.I.Katajan; rehtori Ceder
berg nimettiin kokoonkutsujaksi. Klubi valitsi puolestaan varajäseniksi
toimikuntaan fil.maisteri W.Ahosen ja tarkastaja O .L.Aron.
Vuoden 1938 pikari juhlassa sai kolme klubin jäsentä pikarin.
Sodan takia oli klubin toiminta keskeytyneenä joulukuusta 1939 aina touko
kuuhun 1940 saakka. Tämän vuoksi syksyllä 1940 päätettiin, että vuoden 1939
toimintakertomus esitetään vuoden 1940 toimintakertomuksen yhteydessä.
Koulun syksyllä 1941 tapahtuvaksi suunnitellun 50-vuotisjuhlan johdosta
koulun rehtori oli kutsunut 20.päivänä toukokuuta 1939 pidettävän yleisen
kokouksen koululle. Siellä päätettiin yksimielisesti, että juhla järjes
tetään ja sen toimeenpanoa varten valittiin juhlatoimikunta. Sen puheen
johtajaksi lupautui pääjohtaja Väinö Vähäkallio. Juhlatoimikuntaan kuului
15 jäsentä, joista useat olivat ESLO K-klubin jäseniä. Sittemmin syksyllä
1939 alkanut suurvaltain sota, joka laajeni toiseksi maailmansodaksi, antoi
aiheen olettaa, että olosuhteet juhlan järjestämiseksi saattavat vaikeutua.
Hyvässä muistissa oli vielä koulun 25-vuotisjuhlien aikaan vuonna 1916
käynnissä ollut ensimmäinen maailmansota.
Klubi oli vuoden 1923 lopusta lukien joka vuosi, lukuunottamatta 1930-1931,
pitänyt kokouksiaan Suomi-Looshin huoneistossa Unioninkatu 13:ssa. Tästä
oli ollut selvää hyötyä, kun on jatkuvasti tavattu vuodesta toiseen aina
samana viikonpäivänä kotoiseksi käyneessä huoneistossa.
Varsinaisia klubi-iltoja vuonna 1936 oli yhteensä 35, kuten myös vuonna 1937;
vuonna 1938 niitä oli 37, vuonna 1939 enää 32 ja vuonna 1940 olosuhteiden
vuoksi vain 17 klubi-iltaa. Kevätkokouksia noina vuosina oli 12 tai 13.
Juhlia oli vuosittain yksi ainoa. Klubin tilaisuuksiin osallistuneita oli
vuonna 1936 kaikkiaan 810, mikä keskimäärin tilaisuutta kohti osoittaa
19,4 osanottajaa. Vastaavat luvut vuonna 1937 olivat 845 ja 21,8; vuonna 1938
vielä 847 ja 21,3 sekä vuonna 1939 osallistujamäärä 683 ja vuonna 1940 vain
515 henkilöä.
Jäsenkunnan ikäännyttyä olivat 50-vuotispäivänsä ohittaneet käyneet yhä
yleisemmiksi. Pikarinsaajia oli klubin pikarijuhlassa vuonna 1936 kaikkiaan
kuusi henkilöä. Näistä lehtori Walter Groundstroem sai 70-vuotispikarin.
Vuonna 1937 pikarinsaajia oli samoin kuusi ja vuonna 1938 kolme. Vuosina
1939 ja 1940 oli pikarinsaajina yhteensä 15 jäsentä, joista viisi sai jo
pikarinsa 60-vuotispäivän johdosta. Vuonna 1940 pidettiin klubissa yksi
esitelmä, kun prokuristi Väinö Salosen aiheena oli "Petsamon nykyiset
liikenneolot".
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c.

Klubin hallinto

Klubin hallituksen kokoonpano on vv.1931-40 vaihdellut seuraavasti:
vuonna 1931:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari

insinöörieversti A.Huuri
fil.tohtori R.V.Stigell
fil.kand. W.I.Kataja
tarkastaja O.L.Aro
tehtailija Ilmari V.Helle

muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
lehtori W .Groundstroem
varatuomari Hj.Honkanen
reviisori Y.Kalpa
komisario I.Katajavuori
insinööri F.K.Lam pén
konttoripäällikkö O.Malm
varatuomari V.A.Neronen
insinööri S.Pirinen
rautatienvirkamies E.Railio

varajäsenet:

tarkastaja O O
.L.Aro (samalla rahastonhoitaja)
kamreeri Y.A.Koponen
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
kamreeri S.Puranen
rautatienvirkamies A.Saarnio

vuonna 1932:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari
muut varsinaiset jäsenet:

fil.tohtori R.V.Stigell
varatuomari V.A.Neronen
fil.kand. W.I.Kataja
tarkastaja O.L.Aro
reviisori Y.Kalpa
fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
lehtori W.Groundstroem
tehtailija Ilmari V.Helle
varatuomari Hj.Honkanen
insinöörieversti A.Huuri
komisario I.Katajavuori
insinööri F.K.Lampén
konttoripäällikkö O.Malm
insinööri S.Pirinen
kamreeri S.Puranen
rautatienvirkamies E.Railio
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varajäsenet:

vuonna 1933:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari

kirjanpitäjä K.T.Björkman
kamreeri Y.A.Koponen
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
rautatienvirkamies A.Saarnio
toimiupseeri Y.Åberg

fil.tohtori R.V.Stigell
varatuomari V.A.Neronen
fil.kand. W.I.Kataja
tarkastaja O.L.Aro
reviisori Y.Kalpa

muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
lehtori W .Groundstroem
tehtailija Ilmari V.Helle
varatuomari Hj.Honkanen
insinöörieversti A.Huuri
komisario I.Katajavuori
insinööri F.K.Lampén
konttoripäällikkö O.Malm
insinööri S.Pirinen
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
kamreeri S.Puranen
rautatienvirkamies E.Railio

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
kamreeri Y.A.Koponen
rautatienvirkamies S.J.Laakso
kirjapainonjohtaja L.A.Rainio
rautatienvirkamies A.Saarnio
toimiupseeri Y.Åberg

vuonna 1934:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari
muut varsinaiset jäsenet:

fil.tohtori R.V.Stigell
varatuomari V.A.Neronen
fil.kand. W.I.Kataja
tarkastaja O.L.Aro
reviisori Y.Kalpa
fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
lehtori W.Groundstroem
tehtailija Ilmari V.Helle
varatuomari Hj.Honkanen
insinöörieversti A.Huuri
komisario I.Katajavuori
insinööri F.K.Lampén
konttoripäällikkö O.Malm
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
kamreeri S.Puranen
rautatienvirkamies E.Railio
toimiupseeri Y.Åberg
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varajäsenet:

vuonna 1935:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari

kirjanpitäjä K.T.Björkman
kamreeri Y.A.Koponen
rautatienvirkamies S.J.Laakso
insinööri S.Pirinen
kirjapainonjohtaja L.A.Rainio
rautatienvirkamies A.Saarnio

fil.tohtori R.V.Stigell
varatuomari V.A.Neronen
fil.kand. W.I.Kataja
tarkastaja O.L.Aro
isännöitsijä S.Puranen

muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
lehtori W.Groundstroem
tehtailija Ilmari V.Helle
varatuomari Hj.Honkanen
insinöörieversti A.Huuri
komisario I.Katajavuori
insinööri F.K.Lampén
konttoripäällikkö O.Malm
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
kamreeri S.Puranen
rautatienvirkamies E.Railio
toimiupseeri Y.Uronoja
toimiupseeri Y.Åberg

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
kamreeri Y.A.Koponen
rautatienvirkamies S.J.Laakso
insinööri S.Pirinen
kirjapainonjohtaja L.A.Rainio
rautatienvirkamies A.Saarnio
rehtori Hannes Salovaara (hänen kuolemansa
jälkeen lehtori V.J.Heikkilä)

Hallitus kokoontui vuonna 1931 seitsemän, vuosina 1932 ja 1933 viisi,
vuonna 1934 kuusi ja vuonna 1935 viisi kertaa. Vuonna 1935 siirtyi manan
majoille kaikkiaan kahdeksan klubin jäsentä.
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Vuonna 1936 olivat hallituksessa:
varatuomari V.A.Neronen
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varatuomari Hj.Honkanen
fil.kand. W .I.Kataja
sihteeri
tarkastaja O.L.Aro
rahastonhoitaja
voimistelunopettaja W.Eskola
klubimestari
isännöitsijä S.Puranen
klubitoimikunnan lisäjäsen
muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
toimitusjohtaja J.A.Etholén
tehtailija Ilmari V.Helle
insinöörieversti A.Huuri
reviisori Y.Kalpa
insinööri F.K.Lampén
liikemies O.Malma
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
fil.tohtori R.V.Stigell
toimiupseeri Y.Uronoja

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
lehtori V.J.Heikkilä
rautatienvirkamies S.J.Laakso
rautatienvirkamies A.Saarnio

Vuonna 1937 hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muita muutoksia kuin
yhden uuden varajäsenen valinta; hän oli kapteeni A.Timonen.
Vuonna 1938 olivat hallituksessa:
varatuomari Hj.Honkanen
puheenjohtaja
rautatienvirkamies S.J.Laakso
varapuheenjohtaja
fil.kand. W.I.Kataja
sihteeri
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
rahastonhoitaja
tehtailija Ilmari V.Helle
klubimestari
isännöitsijä S.Puranen
klubi toimikunnan lisäjäsen
muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
tarkastaja O.L.Aro
voimistelunopettaja W.Eskola
toimitusjohtaja J.A.Etholén
reviisori Y.Kalpa
liikemies O.Malma
päätoimittaja A.Nurmi
fil.tohtori R.V.Stigell
toimiupseeri Y.Uronoja

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
rehtori Eino Cederberg
rautatienvirkamies A.Saarnio
kapteeni A.Timonen
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Vuosien 1939-1940 hallituksen kokoonpano:
puheenjohtaja
varatuomari Hj.Honkanen
varapuheenjohtaja
liikemies O.Malma
fil.kand. W.I.Kataja
sihteeri
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
rahastonhoitaja
voimistelunopettaja W.Eskola
klubimestari
klubi toimikunnan lisäjäsen
isännöitsijä S.Puranen
muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
tarkastaja O.L.Aro
rehtori Eino Cederberg
toimitusjohtaja J.A.Etholén
reviisori Y.Kalpa
varatuomari V.A.Neronen
päätoimittaja A.Nurmi
fil.tohtori R.V.Stigell
toimiupseeri Y.Uronoja

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
rautatienvirkamies S.J.Laakso
rautatienvirkamies A.Saarnio
kapteeni A.Timonen
tuomari W.Wirtanen

Edesmenneen O.Malman tilalle varapuheenjohtajaksi jouduttiin kuitenkin
vuonna 1940 valitsemaan rautatienvirkamies S.J.Laakso.
Hallitus kokoontui vuonna 1936 kuusi, vuonna 1937 viisi, vuonna 1938 neljä,
vuonna 1939 samoin neljä ja vuonna 1940 poikkeuksellisten olojen takia
vain kaksi kertaa.
8. ESLOK-klubin toiminta sotavuosina 1941-1945
a. Klubin jäsenistö
Klubiin liittyi vuonna 1941 kaikkiaan 11 ja vuonna 1942 kaksi uutta jäsentä.
Kun toisaalta kuolemantapauksia oli yhdeksän, klubin jäsenmäärä vuoden 1942
lopussa oli 191 henkilöä. Tällöin vanhin jäsen oli lehtori Walter Groundstroem, kun hän oli 76-vuotias. Vuonna 1943 oli klubiin myös liittynyt 11
uutta jäsentä, nutta kun poisnukkuneita oli kolme, lisäys jäsenmäärässä
muodostui kahdeksaksi; jäsenten kokonaismäärä vuoden 1943 lopussa oli 199
henkilöä. Vuonna 1944 klubiin liittyi kuusi uutta jäsentä, mutta kun myös
edesmenneitä tuona vuonna oli sama määrä, jäsenistö pysyi edelleen lukumää
rältään 199 henkilönä. Vanhin jäsen, lehtori Groundstroem oli tällöin 78vuotias. Vuonna 1945 jäsenkunnassa oli voimakas lisäys, kun uusia liittyi
peräti 16, mutta toisaalta kuolemantapauksiakin oli kuusi, joten jäsenistön
lukumäärä nousi siten kymnenellä ollen vuoden lopussa 209 henkilöä.
Jäsenkunnan ikäjakautuma vuosina 1941-1945 oli seuraava:
1941-42
Syntymävuosi
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-

1943

1944

1945

prosentteja jäsenkunnasta
0,55
-

0,55
-

3,28
13,11
26,78
19,67
11,48
18,58
6,01
0,55

3,14
12,57
25,65
19,90
10,99
18,32
8,90
0,52

0,52
-

3,14
12,57
24,50
19,37
11,52
18,85
8,90
1,04

0,50
-

2,49
10,95
22,34
18,91
10,95
17,91
14,93
1,44
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Ikäjakautuma osoittaa, että klubi oli edelleen keski-ikäisten ja vanhempien
herrojen yhdistys. Ammattijakautuma puolestaan vahvistaa edelleen sitä
käsitystä, että koulu on tuottanut nimenomaan käytännöllisessä elämässä
toimivia henkilöitä.

Ammattijakautuma

1941-42

1943

1944

1945

Prosenttiosuudet jäsenistöstä
Kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitoksissa palvelevat
Elinkeinon harjoittajat ja
itsenäiset yrittäjät
Hallinto- ja oikeuslaitoksessa
palvelevat
Rautatie-, posti- ja
tullilaitoksessa palvelevat
Vapaan ammatin harjoittajat
Opetuslaitoksen alaiset
Puolustuslaitoksen alaiset
Opiskelijat

39,70

38,22

38,74

39,80

21,42

20,94

20,42

19,40

12,02

13,61

12,57

12,44

8,26
9,23
6,01
5,46
5,88

7,33
8,90
5,76
5,24
5,81

7,33
9,95
5,76
5,24
5,81

7,46
9,95
5,47
5,47
-

b. Klubin toiminnasta
Vuosina 1941 ja 1942 kävi klubin tilaisuuksissa runsaat 650 jäsentä kumpa
nakin vuonna (1941: 671 ja 1942: 665 kävijää). Erilaatuisia tilaisuuksia oli
vuonna 1941 kaikkiaan 43 ja vuonna 1942 jopa 46 kertaa. Näistä varsinaisia
kokouksia oli 30 ja 32. Kesäkokouksissa, joita oli 12-13, kävijöitä oli
yhteensä lähes 100 henkilöä. Vuonna 1943 oli klubitilaisuuksia kaikkiaan 50,
joista varsinaisia kokouksia 34 ja kesäkokouksia 14. Näissä vuoden 1943
tilaisuuksissa osallistujien kokonaisluku nousikin jo tuhannen kävijän
vaiheille. Myöskin 1944 klubitilaisuuksissa, joita oli kaikkiaan 50, kävi
jöiden määrä oli 959 henkilöä. Kesäkokoukset, joita oli 13, pidettiin näinä
vuosina kokoushuoneistossa. Kokouksissa kävijöiden määrä nousi vuonna 1945
jo sotaa edeltäneelle tasolle, kun tilaisuuksissa kävi kaikkiaan 1261 hen
kilöä. Varsinaisia kokouksia oli klubitilaisuuksista 34 niiden kokonais
määrän ollessa kaikkiaan 49. Kesäkokouksia, joita oli 13, pidettiin vaihtelun
vuoksi useassa eri paikassa varsinaisen kokoushuoneiston lisäksi; näitä
olivat nm. Klaus Kurki, Alppila ja Merenkävijät.
Klubi oli kokoontunut - kuten aikaisemmin on mainittukin - vuodesta 1923
lähtien Suomi-Looshin huoneistossa, Unioninkatu 13. Kun Suomi-Looshi lopetti
toimintansa toukokuun alussa 1941 klubin oli hankittava muualta kokoustila.
Syksyn 1941 ja kevään 1942 aikana kokouspaikkana oli Laulu-Miesten huoneisto,
joka siinä suhteessa oli tuttu jäsenistölle, että se oli ollut kokous
paikkana talvella 1930-31. Laulu-Miesten huoneistosta jouduttiin kuitenkin
nyt luopumaan syksyllä 1942 sen vaihdettua omistajaa. Niinpä syksystä 1942
alkaen kokouspaikaksi tuli Rakennusmestarien kokoushuoneisto Fredrikin
katu 51-53:ssa.
Vuoden 1943 aikana klubin toiminta jatkui entiseen tapaan. Kokoustilaa
em. Rakennusmestarien talossa ei pidetty erityisen viihtyisänä ja se oli
lisäksi turhan suurikin. Kesäkuukausien klubi-illat pidettiin näinä aikoi
na tosin samoissa tiloissa. Asiaan olivat myös vaikuttamassa silloin ruoka
pöytien antimet - poikkeuksellista aikaa kun elettiin.
Joulukuussa 1943 pidetyssä pikari juhlassa oli kuusi henkilöä pikarinsaajina.
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Näistä neljä oli 60-vuotta täyttäneitä. Hopeisia pikareita ei tietystikään
voitu lahjoittaa vaan tilalle annettiin prof. R.V.Stigellin hankkimat elohopeoidut lasipikarit, jotka olivat erehdyttävästi alkuperäisen näköisiä.
Vuorineuvos V.J.Niiniluoto valittiin hänen täyttäessään 60-vuotta suurten
ansioittensa johdosta klubin hallituksen entisenä monivuotisena jäsenenä
ja uskollisena tukijana klubin neljänneksi kunniajäseneksi. Klubin viiden
nen kunniajäsenyyden sai klubin monivuotinen sihteeri fil.kand. W.I.Kataja
täyttäessään 50-vuotta. Mainittakoon myös, että klubin vuosijuhla touko
kuussa 1943 jouduttiin keskeyttämään ilmahälytyksen vuoksi.
Vuonna 1943 oli ollut havaittavissa vilkastutusta kokouksien osanotossa ja
se oli näyttänyt jatkuvan vuoden 1944 alussakin. Helmikuun suuret pom m ituk
set aiheuttivat kuitenkin selvän supistumisen kävijämäärissä, mikä varmaan
osittain johtui jo siitäkin, että monen laitoksen toiminta tuolloin siir
rettiin Helsingistä maaseudulle ja siten usean jäsenen oli siirryttävä
toiselle paikkakunnalle. Syksyllä välirauhan solmimisen jälkeen klubin
jäsenistön osallistiminen sen toimintaan jälleen elpyi; kokouspaikkana oli
edelleen Rakennusmestarien talo. Koulun entisten oppilaiden nuorempien ikä
luokkien saamiseksi mukaan toimintaan heidän maksuvelvollisuuksiaan klubia
kohtaan pyrittiin lieventämään. Syksyllä 1944 pidetyssä pikarijuhlassa
oli vain 60-vuotiaita pikarinsaajia, kaikkiaan seitsemän henkilöä.
Tampereella ja sen lähiympäristössä asuneet entiset "ressut" olivat ottaneet
tavaksi kokoontua kahdesti vuodessa yhteisen juhlan viettoon. Nämä tilai
suudet oli pidetty hotelli Emmauksessa Tampereella. Kutsuvieraana siellä
26.5.1943 oli klubin sihteeri ja koulun saksankielen lehtori W.I.Kataja.
Tilaisuudessa oli kaksikymmentä osanottajaa.
Klubihuoneisto Rakennusmestarien talossa ei kuitenkaan pitkään miellyttänyt
klubilaisia ja alkusyksystä 1945 oltiinkin muutamia kertoja poissa sieltä.
Tällöin kokeiltiin HOK:n kerhohuoneiston - Mannerheimintien varrella soveltuvuutta klubin tarkoituksiin, mutta sekään ei tyydyttänyt useimpia
jäseniä. Vuosijuhla toukokuun 8.päivänä ja klubin 25-vuotisjuhlakin pidet
tiin kokoushuoneistossa. Paikalla oli jäseniä naisineen, kaikkiaan yli 120
henkilöä ja kaksi koulun vanhimpiin opettajiin kuuluvia, nimittäin lehtori
Walter Groundstroem ja kouluneuvos Solmu Nyström. Juhlassa esitettiin myös
toivomus, että palattaisiin alkuaikoina suosittuun tapaan järjestää vuosit
tain yksi sellainen tilaisuus, johon jäsenet voisivat saapua naisineen.

c. Klubin hallinto
Klubin hallituksen kokoonpano on vv.1941-45 vaihdellut seuraavasti:
vuonna 1941:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
klubimestari

varatuomari Hj.Honkanen
rautatienvirkamies S.J.Laakso
fil.kand. W.I.Kataja
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
voimistelunopettaja W.Eskola
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muut varsinaiset jäsenet:

fi1.maisteri V.Ahonen
tarkastaja O.L.Aro
rehtori Eino Cederberg
tehtailija Ilmari V.Helle
reviisori Y.Kalpa
varatuomari V.A.Neronen
päätoimittaja A.Nurmi
isännöitsijä S.Puranen
professori R.V.Stigell
toimiupseeri Y.Uronoja

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
insinööri A.V.Lahdelmisto
rautatienvirkamies A.Saarnio
majuri A.Timonen
tuomari W.Wirtanen

Vuoden 1942 hallituksessa ei edelliseen tapahtunut muita muutoksia kuin
klubimestarin tehtävässä: Alkupuolella sitä on hoitanut V.A.Neronen ja
vuoden jälkipuoliskolla A.Saarnio.
Vuoden 1943 hallituksen kokoonpanossa tapahtuneet muutokset olivat myös
vähäiset, kun W.I.Kataja oli sihteerin tehtävän ohella myös rahastonhoitaja,
ja varajäseneksi tuli - A.Saarnion siirryttyä klubimestariksi - hänen
tilalleen valittu rautatienvirkamies B.V.Salonius.
Vuoden 1944 hallitus oli kokoonpanoltaan muuttumattomana edellä mainittu.
Vuoden 1945 hallitus oli valittu seuraavassa kokoonpanossa:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri ja
rahastonhoitaja
klubimestari

varatuomari Hj.Honkanen
rautatienvirkamies S.J.Laakso

muut varsinaiset jäsenet:

fil.maisteri V.Ahonen
tarkastaja O.L.Aro
rehtori Eino Cederberg
everstiluutnantti O.Harlahti
tehtailija Ilmari V.Helle
reviisori Y.Kalpa
varatuomari V.A.Neronen
päätoimittaja A.Nurmi
isännöitsijä S.Puranen
professori R.V.Stigell
toimiupseeri Y.Uronoja

varajäsenet:

kirjanpitäjä K.T.Björkman
herra S.Häggblom
insinööri A.V.Lahdelmisto
rautatienvirkamies B.V.Salonius
majuri A.Timonen
tuomari W.Wirtanen

fil.kand. W.I.Kataja
rautatienvirkamies A.Saarnio
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Hallitus kokoontui vuonna 1941 seitsemän, vuosina 1942-44 neljä ja
vuonna 1945 viisi kertaa.

9. ESLOK-klubi 25-vuotias

Vuosi 1945 oli juhlavuosi ESLOK-klubin toiminnassa, kun klubi tuli loka
kuussa toimineeksi 25 vuotta. Klubin toiminnan perusperiaatteet olivat hahmoittuneet kuitenkin jo merkittävästi aikaisemmin. Voidaan näet hyvällä
syyllä sanoa, että ESLOK-klubin syntysanat lausuttiin jo vuonna 1907, kun
perustettiin Suomalaisen Realilyseon entisten oppilaiden toveriseura nimel
lä "Toveruuden Tuki". Tämä toveriseura ei kuitenkaan vaikeiden yhteiskun
nallisten olojen vuoksi silloin osoittautunut elinkelpoiseksi. Sen aatesisältö
jäi kuitenkin mieliin ja saattoi nousta uudelleen esiin, kun vuonna 1900
ylioppilaaksi tulleet Realilyseon entiset oppilaat kokoontuivat Helsingissä
vuonna 1920 muistelemaan ylioppilaaksi tuloaan ja nyt syntyi ESLOK-klubi.
Kuluneiden 25 vuoden aikana monet vuosiluokat ovat osallistuneet klubin
toimintaan. Merkillepantavaa on, että koulun rehtorit ovat olleet tiiviisti
mukana klubin toiminnassa eräänlaisina henkisinä tukijoina. Samaa voidaan
täydellä syyllä sanoa myös eräistä pitkään koulun opettajina toimineista
lehtoreista.
Klubin sääntöjen mukaan sen johtoportaaseen kuuluvat puheenjohtaja, vara
puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari. He ovat pystyneet
elävöittämään klubin toiminnan. Heidän panoksensa ilmenee seuraavista
yhteenvetotiedoista:
Puheenjohtajina
1920-24
1925-26
1927-31
1932-36
1936-37
1938-45

fil.tohtori Fredrik J.Lindström
rehtori Knut Cannelin
insinöörieversti Aleksanteri Huuri
professori R.V.Stigell
varatuomari V.A.Neronen
varatuomari Hj.Honkanen

Varapuheenjohtajina
1920-26
insinöörieversti Aleksanteri Huuri
professori R.V.Stigell
1927-31
varatuomari V.A.Neronen
1932-36
varatuomari Hj.Honkanen
1936-37
rautatienvirkamies S.J.Laakso
1938, 1940-45
kamreeri O .Malm a
1939
Sihteereinä
1920-21
1922
1923-24
1925-45

fil.maisteri Y.Ylänne
toimittaja T.J.Ketonen
vakuutusvirkailija G.R.Nurminen
fil.kand. W.I.Kataja
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Rahastonhoitajina
1920-21
1922-24
1925-29
1930
1931-37
1938-41
1942
1943-45

fil.maisteri A.W.Paakkala
toimitusjohtaja G.E.Petso (ent.Pettersson)
etsiväkomisario I.Katajavuori
rautatienvirkamies L.Airisto
tarkastaja O.L.Aro
fil.maisteri Y.P.Pohjanoksa
rautatienvirkamies A.Saarnio
fil.kand. W.I.Kataja

Klubimestarina
1920-22
1923
1924
1925
1926-31
1932-35
1936-41
1942
1942-45

tehtailija Ilmari V.Helle
vakuutusvirkailija G.R.Nurminen
etsiväkomisario I.Katajavuori
rautatienvirkamies A.Saarnio
tehtailija Ilmari V.Helle
reviisori Y.Kalpa
voimistelunopettaja W.Eskola
varatuomari V.A.Neronen
rautatienvirkamies A.Saarnio

C. Uusi 25-vuotiskausi alkaa

1. ESLOK-klubin toiminta vuosina 1946-1950
a. Klubin jäsenistö
Uusiksi jäseniksi klubiin hyväksyttiin vuonna 1946 kaikkiaan 13 koulun entistä
oppilasta. Kun jäsenkunnasta oli kuoleman kautta poistunut kahdeksan, oli
jäsenmäärä vuoden 1946 lopussa 217 henkilöä. Vuoden 1947 aikana hyväksyttiin
runsaasti uusia jäseniä - kaikkiaan 24 henkilöä - ja kun vain yksi jäsen
oli tuon vuoden aikana kuollut, olikin jäsenmäärä vuoden lopussa 240.
Myös vuosi 1948 oli jäsenkunnan voimakkaan kasvun kautta. Uusia jäseniä
otettiin kaikkiaan 24 ja kun kuoleman kautta tapahtuneet menetykset otetaan
huomioon oli jäsenkunnan kokonaismäärä tuon vuoden päättyessä 259 henkilöä.
Seuraavana vuonnakin merkittiin jäsenluetteloon 17 uutta jäsentä, mutta
kun peräti 71 jäsentä oli joko ilmoittanut eroavansa tai katsottu eronneeksi
jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi useamman vuoden ajalta, saatiin vuoden
1949 lopussa jäsenmääräksi 201 henkilöä. Vuoden 1950 lisäys jäsenkunnassa
oli 22 uutta jäsentä ja kuoleman kautta poistuneet huomioon ottaen oli
klubin jäsenten määrä tuon vuoden lopussa 219.
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Jäsenkunnan ikäjakautuma vuosina 1946-1950 oli seuraava:
1946

1948

1949

1950

prosentteja jäsenkunnasta

Syntymävuosi
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29

1947

0,48
-

1,91
10,48
21,43
17,62
10,48
17,15
16,67
3,33
• 0,48
-

0,43
1,72
9,49
19,31
15,43
9,87
20,60
18,03
4,39
0,86
-

0,39
-

1,19
8,69
17,00
14,27
9,09
19,74
19,38
4,73
2,76
2,76
-

-

0,99
8,46
15,93
13,44
7,47
20,39
16,91
6,96
4,97
4,47
-

-

0,91
7,31
14,16
12,79
8,68
20,09
16,89
7,76
6,39
4,57
0,46

Taulukko osoittaa vuoden 1947 osalta, että vuosina 1885-89 syntyneiden
tähänastinen enemmistö näiden viisivuotisryhmien keskuudessa oli päättynyt
ja että tämän vuosisadan ensimmäinen viisivuotisryhmä on noussut ensi tilalle.
Tämä viittasi siihen, että klubi hiljalleen oli nuortumassa. Vuoden 1948 koh
dalla ikäjakautuma taas osoittaa, että vuosina 1900-04 syntyneet olivat
tosin säilyttäneet saavuttamansa enemmistön näiden ikäryhmien kesken, mutta
seuraava ryhmä, 1905-09 syntyneet, ovat vain yhden jäsenen jäljessä. Uudet
ikäryhmät, 1920-24 ja 1925-29 syntyneet, olivat myös tulleet tämän taulukon
piiriin, joten klubin nuortuminen näkyy siinäkin.
Jäsenkunnan ammatillinen jakautuma vuosina 1946-50:
1946

1947

1948

1949

1950

Ammattialat
Prosenttiosuudet jäsenistöstä
Kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitoksissa palvelevat
Elinkeinon harjoittajat ja
itsenäiset yrittäjät
Hallinto- ja oikeuslaitoksessa
palvelevat
Vapaan ammatin harjoittajat
Rautatie- ja posti
laitoksessa palvelevat
Opetuslaitoksessa palvelevat
Puolustuslaitoksessa palvelevat

39,52

38,62

39,96

39,80

40,18

19,04

18,45

17,38

16,92

16,89

12,86
10,00

13,30
10,30

13,77
10,66

14,93
12,44

14,16
12,33

6,67
6,67
5,24

6,87
6,43
4,72

6,32
6,75
5,16

4,97
6,96
3,98

5,48
6,39
4,57
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b. Klubin toiminnasta
Vuonna 1946 pidettiin kaikkiaan 49 kokousta. Näistä oli varsinaisia kokouk
sia 35 ja kesäkokouksia 13. Eri tilaisuuksiin osallistui 1151 henkilöä.
Vuonna 1947 kokouksia oli 50, näistä varsinaisia kokouksia 36 ja kesäkokouk
sia 12. Osanottajia eri tilaisuuksissa oli yhteensä 1070 henkilöä. Vastaavat
luvut vuonna 1948 olivat 50, 36, 12 ja 983, joten osanotto oli laimeampaa
kuin edellisenä vuonna. Vuonna 1949 pidettiin kevätkaudella 21 kokousta,
kesällä 14 ja syksyllä 14 kokousta. Lisäksi oli neljä juhlatilaisuutta.
Osanottajien määrä oli tuona vuonna taas lisääntynyt 227 henkilöllä edel
liseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1950 eri tilaisuuksia oli kaikkiaan 50,
joista kevätkaudella 19, kesällä 14 ja syksyllä 14; lisäksi oli kolme juhla
tilaisuutta. Osanottajien määrä oli jälleen lisääntynyt: kaikkiaan 1333 hen
kilöä oli tuona vuonna klubin tilaisuuksissa läsnä.
Vuonna 1946 vuosijuhla jäi sattuneen sekaannuksen vuoksi pitämättä. Näin
ollen pikarijuhla vietettiin tavallista juhlallisempana Katajanokan kasi
nolla 28.päivänä marraskuuta. Juhlittavina olivat 80-vuotias Walter Groundstroem ja 60-vuotiaat Väinö Ahonen, Väinö Neronen ja Väinö Vähäkallio sekä
50-vuotiaat Jalo Lahdelmisto ja Viljo Neittamo. Monen vuoden jälkeen alkoi
taas esitelmien pitäminen. Klubin vieraana ollut hallitusneuvos K.Häkkänen
esitelmöi maaliskuussa Katajanokan kasinolla pidetyssä kokouksessa uudesta
liikennesäännöstä ja polttoainekysymyksestä. Toisen esitelmän piti dipl.ins.
Eino E.Heino aiheenaan Suomessa esiintyvät mineraalit sekä kivi- ja maalajit.
Vuonna 1947 vuosijuhla pidettiin toukokuussa ja pikarijuhla joulukuussa,
jolloin juhlittavina oli kuusi jäsentä 60 vuotta täyttäneinä ja neljä
50-vuotiasta, nimittäin O.L.Aro, U.Bygglin, H.A.Elfving, E.Jalovaara,
S.J.Laakso, T.A.Mäenpää, S.V.Heinonen, A.J.Roine, H.A.Salminen ja L.V.Viitaniemi. Kesäkuussa pidettiin klubi-ilta Keravalla. Sen järjesti Lauri Viita
nen; muuten kesäkokoukset pidettiin kuten edellisenä vuonnakin Katajanokan
kasinolla. Esitelmiä pidettiin kaikkiaan neljä. Rehtori Niilo Hentolan
esitelmän aihe oli "Mainonta liike-elämän palveluksessa", kauppat.kand. Unto
Eskolan puolestaan "Vähittäiskauppiaiden taloudellinen yhteistoiminta" ja
pankinjohtaja O.E.Pakkalan "Taloudellisia välttämättömyyksiä" sekä faktori
A.E.Aron "Kirjapainomenetelmät".
Tavanomaiset juhlat, vuosijuhla ja pikarijuhla pidettiin Katajanokan kasi
nolla. Pikarijuhlassa olivat juhlittavina 70 vuotta täyttänyt V.E.Grönroos,
60 vuotta täyttäneet I.Ilander, Y.Kalpa, A.Niiniluoto, L.Kanto, T.Sahala
ja V.Vuorenkoski sekä 50 vuotta täyttäneet H. van Assendelft, J.Malmivuo ja
G.Nurminen. Puheen vuosia täyttäneille piti tohtori Vilho Helanen. Kesällä
oli taas klubi-ilta Keravalla.
Suomalaisen Lyseon sankarivainajien muistotaulun paljastustilaisuudessa
16 päivänä toukokuuta 1948 oli useita klubin jäseniä kutsuttuina saapuvilla.
Tilaisuus oli juhlallisuudessaan harvinaisen vaikuttava. Koulun rehtori oli
13 päivänä marraskuuta kutsunut joukon klubin jäseniä koululle kahvitilai
suuteen, jossa oli läsnä myös suuri osa koulun opettajista. Vuoden 1948
toimintakaudella pidettiin kolme esitelmää, joista ensimmäisenä oli keväällä
tuomari Arvo Vikkulan, aiheenaan "Autovakuutus". Syksyllä rehtori Niilo
Hentola puhui "Myyntimiehen kouluttamisesta" ja toimitusjohtaja Vilho Väisä
nen teemanaan "Koulun 60-vuotisjuhlien valmistelujen nykyinen vaihe”.
Yhdistyksen 29.toimintavuosi osoitti toiminnan huomattavaa elpymistä ja
vilkkautta sekä taloudellisen aseman parantumista. Klubin kevätkokous ja
osa myöskin kesä- ja syyskokouksista pidettiin edelleen Katajanokan kasinon
"Karimo-salissa". Kokouspaikan syrjäiseksi koettu sijainti aiheutti monien
jäsenten keskuudessa tyytymättömyyttä ja niinpä kauan vireillä ollut toive
kokouspaikan saamisesta kaupungin keskustasta toteutui, kun klubi onnistui
saamaan 12.9.1949 lukien uudeksi kokoushuoneekseen Fraternitas-yhdistyksen
Ambassador-nimisen ravintolahuoneiston Pohjois-Esplanadinkatu 35:ssä.
Katajanokan kasinolla klubi ehti olla siten helmikuusta 1946 syyskuuhun 1949
eli runsaat kolme ja puoli vuotta.
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Vuoden 1949 aikana oli klubin taloudellinen tilanne merkittävästi parantunut,
klubin saatua myös monia lahjoituksia. Lahjoitusten kokonaismäärä oli tuolloin
90.000 markkaa. Lahjoituksista voidaan mainita T.Matikkalan 50.000 markan
lahjoitus sekä O.Antinmaan 10.000 markan ja O.Salovaaran 15.000 markan lahjoi
tukset. Klubin oma pääoma 31.12.1949 oli 115.508,90 markkaa.
Vuoden aikana pidettiin neljä juhlatilaisuutta: vuosijuhla, juhla W.I.Katajan
kunniaksi, koulun ensimmäisten oppilaiden luokkailta ja pikarijuhla.
Vuosijuhla pidettiin Katajanokan kasinolla huhtikuussa 1949. Kaikkiaan 60 jä
sentä naisineen oli mukana juhlassa. Tervehdyssanat esitti puheenjohtaja
Arvo Vikkula. Puheen naisille piti tohtori Vilho Helanen. Rehtori Eino
Cederberg puhui koulun entisille opettajille.
Lehtori W.I.Katajan kunniaksi pidetty juhla oli helmikuussa Hotelli Helsin
gissä. Läsnä oli tällöin 32 jäsentä. Juhla oli järjestetty sen vuoksi, että
lehtori Kataja oli tullut toimineeksi 25 vuotta yhtäjaksoisesti ja erittäin
ansiokkaasti klubin sihteerinä. Tilaisuudessa luovutettiin Wäinö Katajalle
jäsenten keskuudestaan keräämillä varoilla hankittu taiteilija Unto Kaipai
sen maalaama taulu.
Professori R.Stigellin tekemän aloitteen perusteella Eslok päätti pitää
ns. luokkailtoja niille oppilaille, jotka olivat tulleet kouluun tiettynä
vuonna. Ensimnäinen tällainen tilaisuus pidettiin koulunkäyntinsä vuosina
1891-1892 aloittaneille syyskuun 3.päivänä 1949. Läsnä oli 48 jäsentä.
Juhlijoille pidetyistä puheista voidaan mainita rehtori E.Cederbergin
syvämietteinen puhe koululle, tohtori V.Helasen voimakas isänmaallinen puhe
sekä prof. R.Stigellin ja varatueni. Hj.Honkasen puheet.
Kun sotien johdosta ei ollut aina mahdollisuuksia jakaa perinteisissä pikarijuhlissa pikareita, klubi päätti, että joulukuun 5.päivänä 1949 pidettävään
pikarijuhlaan kutsutaan kaikki ne jäsenet, jotka eivät olleet vielä saaneet
Eslok-pikaria, vaikka olisivat olleet siihen jo aikaisemmin oikeutettuja.
Tilaisuudessa oli tarkoitus luovuttaa nyt heille pikari. Tällaisia pikarinsaajia oli 12, jotka saivat 60-vuotispikarin ja 20, jotka saivat 50-vuotispikarin. Onnittelusähkeitä klubi lähetti vuoden 1949 aikana yhdelle 70-vuotispäivää viettävälle, kahdelle 60-vuotispäivää ja neljälle 50-vuotispäivää
viettävälle jäsenelle. Insinööri Attilan 70-vuotispäivien viettoon osallistui
neljä klubin jäsentä. Rehtori Cederbergin 60-vuotispäivän kunniaksi klubin
jäsenet järjestivät juhlan 23.8.1949 Merenkävijöissä.
Vuoden 1949 aikana metsänhoitaja T.J.Moilanen piti esitelmän aiheesta
"Ajankohtaista metsätaloudessa", ekonomi E.Karikko aiheesta "Silkkipainomenetelmä" ja kapteeni Olavi Lyytinen aiheesta "Atomipommi ja sen mahdolli
suudet” .
Klubin 30.toimintavuosi eli vuosi 1950 oli henkisessä mielessä rikkaampikin
kuin edellinen vuosi oli ollut. Syynä tähän olivat monet mielenkiintoiset
esitelmät. Klubin taloudellinen asema oli jatkuvasti parantunut ja rahastot
olivat edelleen karttuneet. Klubin uudet säännöt oli hyväksytty marraskuun
kokouksessa. Kokoushuoneistona oli Fraternitas-yhdistyksen ravintola
Ambassador. Kun sopivan kokoustilan käyttöön saannissa juuri aina maanantaisin
oli esiintynyt vaikeuksia, oli harkinnan kohteena, olisiko kokouspäivä talvi
kaudella aiheellista siirtää maanantaista joksikin muuksi viikonpäiväksi.
Keskiviikko oli ollut kesäisin kokouspäivänä.
Vuosi- ja pikarijuhlat pidettiin tavanomaisesti vuoden aikana. Vuosijuhlassa
Katajanokan kasinolla huhtikuun puolivälissä 1950 oli paikalla 43 jäsentä
naisineen. Ohjelma oli monipuolinen: puheenjohtaja Arvo Vikkulan tervehdyssanat, oopperalaulaja Erkki Eirton lauluesitykset, taiteilija Viljo Immosen
laulu- ja kitaraesitykset, ekonomi Risto Tauron näytteet hänen steppaustaidostaan sekä molempien viimeksi mainittujen yhteisesityksenä ilveily
"Isän nenäliina”.
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Pikarijuhla pidettiin marraskuun lopulla. Tällöin pikarinsaajina oli kaikki
aan 20 jäsentä. Näistä 70-vuotiaita oli kolme, 80-vuotiaita seitsemän ja
50-vuotiaita kymmenen. Tasavuosia täyttäneille oli klubin toimesta lähe
tetty onnitteluadressit. Monen näistä luona kävi merkkipäivänä myös klubin
lähetystö. Neljä klubin jäsenistä oli kuollut vuoden 1950 kuluessa.
Sanottuna vuonna pidettiin kaikkiaan kuusi esitelmää. Luutnantti E.Lamio
piti esitelmän aiheesta "Lentäjien psyko-fysiologinen tarkastus", järjestö
sihteeri Kullervo Heiskanen aiheesta "Tarkoituksenmukainen lomankäyttö ja
Lomaliitto", metsänhoitaja T.J.Moilanen aiheesta "Metsämiehen näkemys
Valloista", lähetystöneuvos Taavi Pohjanpalo aiheesta "Nykypäivien EteläAfrikkaa", fil.tohtori V.Hovi aiheesta "Matalimpien lämpötilojen maailma"
ja kauppat.tohtori Jorma Pohjanpalo aiheesta "Nykyinen kauppamerenkulkumme".

c. Klubin hallinto
Vuonna 1946 vaihtui klubin hallituksen puheenjohtaja, kun varatuomari
Hjalmar Honkanen luopui puheenjohtajan tehtävistä. Hän oli ollut klubin
puheenjohtajana vuosina 1938-45. Hänen tilalleen klubin puheenjohtajaksi
valittiin everstiluutn. Olavi Harlahti. Muita muutoksia ei johtoportaassa
tuolloin tapahtunut. Varapuheenjohtajana oli rautatienvirkamies S.J.Laakso,
sihteerinä ja rahastonhoitajana fil.kand. W.I.Kataja ja klubimestarina
rautatienvirkamies A.Saarnio. Muina varsinaisina jäseninä olivat tarkastaja
O .L.Aro, rehtori Eino Cederberg, dipl.insinööri Eino E.Heino, tehtailija
Ilmari V.Helle, varatuomari Hj.Honkanen, reviisori Y.Kalpa, varatuomari
V.A.Neronen, päätoimittaja A.A.Nurmi, prokuristi V.Salonen, professori
R.V.Stigell ja ent.toimiupseeri Y.Uronoja sekä varajäseninä kirjanpitäjä
K.T.Björkman, toimitusjohtaja S.Häggblom, insinööri A.V.Lahdelmisto,
toimitusjohtaja E.Virmaila ja tuomari W.Wirtanen. Vuoden 1947 hallituksessa
oli rahastonhoitajana tuomari W.Wirtanen, joka siten oli varajäsenen pai
kalta siirtynyt tähän toimeen. Klubimestarina oli nyt toimitusjohtaja
S. Häggblom, joka myöskin oli ollut edellisen hallituksen varajäsenenä.
Rautatienvirkamies A.Saarnio puolestaan oli siirtynyt klubimestarin tehtä
västä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseninä olivat kirjanpitäjä
K.T.Björkman, insinööri A.V.Lahdelmisto ja tuomari A.Vikkula.
Vuoden 1948 hallituksen johtoportaassa ei tapahtunut muita muutoksia kuin
että klubin sihteerin lehtori Katajan apulaisena oli majuri S.A.Timonen.
Puheenjohtajana oli siten edelleen everstiluutn. O .Harlahti ja varapuheenjoh
tajana rautatienvirkamies S.J.Laakso. Toimitusjohtaja S.Häggblomista tuli
hallituksen varajäsen.
Vuoden 1949 hallituksen puheenjohtajana oli hovioik.ausk. A.Vikkula (ero
vuorossa jäsenenä 1952), varapuheenjohtajana rautatienvirkamies S.J.Laakso
(erovuorossa 1952), sihteerinä majuri S.A.Timonen (erovuorossa 1951),
rahastonhoitajana hovioik.ausk. W.W.Wirtanen (erovuorossa 1950) ja klubimestarina toimitusjohtaja S.Häggblom (varajäsen). Muita hallituksen varsinai
sia jäseniä olivat everstiluutn. O.Harlahti, tehtailija Ilmari V.Helle,
päätoimittaja A.A.Nurmi, professori R.V.Stigell (kaikki erovuorossa 1950),
dipl.insinööri E.E.Heino, fil.kand. W.I.Kataja, varatuomari V.A.Neronen,
asiamies Y.Uronoja (kaikki erovuorossa 1951), rehtori Eino Cederberg,
fil.tohtori V.Helanen, prokuristi V.Salonen (kaikki erovuorossa 1952).
Varajäsenet olivat faktori V.Stenman, toimittaja H.Edelmann, johtaja T.Sahala,
ja insinööri A.V.Lahdelmisto. Vuoden 1950 hallitus oli kokoonpanoltaan
muutoin sama kuin vuoden 1949 hallitus, paitsi että T.Sahalan tilalla
varajäsenenä oli edustaja S.Häggblom.
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Hallitus kokoontui vuonna 1946 viisi kertaa, vuonna 1947 neljä kertaa,
vuonna 1948 viisi, vuonna 1949 kahdeksan ja vuonna 1950 viisi kertaa.
Kun klubin säännöt olivat osoittautuneet vanhentuneiksi, niin vuoden 1949
hallitus laati uudet säännöt. Ne hyväksyttiin klubin yleisissä kokouksissa,
jotka pidettiin 12. ja 19.päivinä joulukuuta 1949. Uusien sääntöjen mer
kitsemisen yhdistysrekisteriin arveltiin tapahtuvan seuraavana vuonna. Näin
ei kuitenkaan tapahtunut; oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto ei
ollut niitä merkinnyt yhdistysrekisteriin vuoden 1950 loppuun mennessä.

2. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1951-1955
a. Klubin jäsenistö
Vuonna 1951 hyväksyttiin klubiin 16 uutta jäsentä ja vanhoja jäseniä erosi
kymmenen, joten klubin jäsenmäärä oli vuoden lopussa 219 eli sama kuin edel
lisenä vuonna. Seuraavan a vuonna - 1952 - hyväksyttiin 24 uutta jäsentä,
joista kaksi oli entisiä, jäsenluettelosta aikaisemmin poistettuja. Vanhoja
jäseniä erosi viisi ja kaikkiaan kahdeksan jäsentä oli kuollut. Jäsenmäärä
oli vuoden lopussa 230. Vuonna 1953 hyväksyttiin kahdeksan uutta jäsentä.
Kun vanhoja jäseniä erosi tällöin 12 ja kolme jäsentä oli mennyt manalle,
klubin jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 223. Vuodet 1954 ja 1955 eivät
tuoneet mukanaan jäsenkunnan kasvua - päinvastoin oli todettavissa jäsen
määrän selvästi alenevan. Vaikka näet 1954 hyväksyttiinkin viisi uutta
jäsentä ja seuraavana vuonnakin neljä jäsentä, niin samanaikaisesti erosi
yksi jäsen ja kuoli peräti kahdeksan jäsentä vuonna 1954; vuoden 1955 aikana
poistum a oli 25 jäsentä, joista 21 oli vanhoja jäseniä, jotka oli jouduttu
poistamaan jäsenluettelosta kolmen viimeisen vuoden jäsenmaksujen laimin
lyönnin takia ja neljä jäsentä oli kuollut. Klubin jäsenmäärä oli näin
ollen vuoden 1954 lopussa 219 ja vuoden 1955 päättyessä 198.
Jäsenkunnan ikäjakautuma vuosina 1951-1955 oli seuraava:
1951
Syntymävuosi
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34

1952

1953

1954

1955

prosentteja jäsenkunnasta
0,91
7,30
14,12
12,77
8,67
20,10
16,89
7,79
6,39
4,58
0,46
-

0,87
7,35
11,30
10,80
7,00
20,00
19,10
9,21
7,40
6,10
0,87
-

0,90
5,80
11,20
11,20
7,20
19,40
18,00
9,80
8,10
6,60
1,35
0,45

0,90
5,00
10,00
11,40
7,30
19,20
18,30
10,00
9,20
6,40
1,30
0,50

1,00
5,00
11,60
12,00
7,10
19,40
18,30
8,30
8,60
6,70
1,50
0,50

Taulukosta voidaan nähdä, että runsas kolmannes jäsenistä oli syntynyt
vuosina 1900-09 eli olivat tuolloin 44-55 vuotiaita.
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Ammatillisesti jakautui jäsenkunta seuraavasti vuosina 1951-1955:
1951

1952

1953

1954

Ammattialat
Prosenttiosuudet jäsenistöstä
Kauppa-, teollisuus- ja
vakuutuslaitoksissa palvelevat
Elinkeinon harjoittajat ja
itsenäiset yrittäjät
Hallinto- ja oikeuslaitoksessa
palvelevat
Vapaan ammatin harjoittajat
Rautatie- ja posti
laitoksessa palvelevat
Opetuslaitoksessa palvelevat
Puolustuslaitoksessa palvelevat

40,16

40,00

39,50

39,80

16,90

18,30

18,40

18,20

14,20
12,30

15,10
12,30

5,50
7,05
3,05

5,00
7,30
2,30

16,91
12,34

13,75
12,20

5,48
6,41
4,55

5,70
7,00
3,05

Aumatti jakautuma osoittaa, että jäsenkunnasta valtaosa oli edelleen elin
keinoelämän tai vastaavan palveluksessa.

b. Klubin toiminnasta
Klubin toiminta 1951 tapahtui suurelta osin Helsingin Suomalaisen Lyseon
"Ressun" 60-vuotisjuhlien merkeissä. Juhlien valmisteluun osallistui run
saasti klubin jäseniä. Niinpä he olivat enemmistönä juhlatoimikunnassa ja
sen työvaliokunnassa. Koulun rehtorin Eino Cederbergin muotokuvan maalauttamiseen tarvittavien varojen keräykseen klubin jäsenet osallistuivat koulun
opettajien ja oppilaiden ohella. Muotokuvan toteuttaja oli taiteilija Ola
Forssell, joka oli myös entinen ressu. Muotokuva luovutettiin koululle sen
60-vuotisjuhlien yhteydessä. ESLOK-klubin aloitteesta Tasavallan Presidentti
myönsi rehtori Eino Cederbergille professorin nimen ja arvon. Koulun 60vuotisjuhlat onnistuivat hyvin ja klubi järjesti juhlallisuuksien päätteeksi
illallistanssiaiset Katajanokan kasinolla. Tilaisuudessa oli läsnä 290 juhla
pukuista ressua naisineen. Klubin oma sisäinen toiminta sujui entiseen rau
halliseen tapaan. Kokoushuoneen osalta oli kuitenkin jonkin verran vaikeuk
sia. Kevätkaudella toukokuun loppuun saakka käytettiin kokoushuoneena edel
leenkin Fraternitas-yhdistyksen ravintolaa. Tämä ei kuitenkaan voinut jär
jestää kiinteästi klubin tarpeisiin huoneistoa syksyisin maanantaisin ja
kesäaikaan keskiviikkoisin, joten kesäkokoukset jouduttiin pitämään 6.6. 22.8.1951 välisenä aikana hotelli Helsingissä. Täältäkään ei saatu kiinteää
varausta talvikaudeksi, joten 3.9.1951 klubin kokouspaikaksi tuli jälleen
Katajanokan kasino.
Vuosijuhla vietettiin huhtikuun lopulla 1951 Laulu-Miesten kerhohuoneistossa
ja pikarijuhla marraskuussa Katajanokan kasinolla. Tällöin pikarinsaajina
oli kaksi 70-vuotiasta, viisi 60-vuotiasta ja peräti yhdeksän 50-vuotiasta
jäsentä eli juhlittavia kaikkiaan 16 klubin jäsentä. Jo vakiintunutta tapaa
noudattaen lähetettiin näille tasavuosia täyttäneille onnitteluadressi tai
klubin lähetystö kävi sen viemässä asianomaiselle.
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Esitelmiä pidettiin tuona vuonna kaikkiaan kuudessa kokouksessa. Kommodori
A.Saukkosen esitelmän aiheena oli "Laivaston toiminta toisen maailmansodan
aikana”, pääkonsuli Armas Yöntilä pakinoi diplomaattikielestä, johtaja
E.A.Helmanin esitelmän aiheena oli "Keräily", jolloin hän käsitteli hyön
teisten, postimerkkien, almanakkojen, autograafien, Helsingin kaupungin
valokuvien ym. keräilyä. Majuri A.Maristo puolestaan esitti amerikkalaisia
kaitaelokuvia Tyynenmeren meritaisteluista toisen maailmansodan aikana.
Maisteri A.O.W interin esitelmän aihe oli "Hiukan puun sokeroimisesta" ja
osastopäällikkö Väinö Salosen esityksenä "Satamaolot Helsingissä". Klubin
kokouksia oli vuoden 1951 aikana kaikkiaan 48 ja niihin osallistui 1624 hen
kilöä.
Klubin 32.toimintavuosi - siis vuosi 1952 - kului hiljaiseen ja rauhalliseen
tapaan. Kesätoiminta oli kokonaan pysähdyksissä Helsingin olympialaisten
takia. Kokoushuoneena oli keväällä Katajanokan kasino ja syksyllä uudelleen
Hotelli Helsingin juhlakerros. Vuosijuhla pidettiin siten Katajanokalla
ja pikarijuhla Hotelli Helsingin juhlakerroksessa. Pikarinsaajia oli tällöin
17 jäsentä, joista kaksi 70-vuotiasta, seitsemän 60-vuotiasta ja kahdeksan
50-vuotiasta klubin jäsentä. Onnitteluadressien lähettäminen ja onnittelukäynnit tapahtuivat entiseen tapaan. Kokouksia oli kaikkiaan 45 ja niissä
osanottajia 994 henkilöä eli merkittävästi vähennän kuin edellisenä vuonna.
Kokouksien osanottajien keskimääräinen luku oli noin 22 henkilöä. Osanoton
vähenemisen syynä on nähtävä kesän 1952 olympialaiset ja toisaalta myös,
että vertailuvuoden - Ressun 60-vuotisjuhlien vuoksi - osanottajamäärä oli
poikkeuksellisen runsas.
Vuonna 1952 pidettiin kokouksissa viisi esitelmää. Niinpä dipl.insinööri
Eino E.Heino piti varjokuvin elävöitetyn esitelmän aiheesta "Uusin rakennus
aineenne", lainopin kand. Arvo Vikkula aiheenaan "Voimassaoleva autovastuulakimme nm. matkustajan näkökulmasta nähtynä", dipl.insinööri S.Suortti ja
valokuvausteknikko K.I.Kotkavuori yhdessä aiheesta "Suomen ilmakuvakartoitus"
sekä dosentti Väinö Hovi aiheenaan "Välähdyksiä USA:n korkeakouluista ja
tutkimuslaitoksista".
Vuoden 1952 toimintaan liittyi myös retkeilyjä. Insinööri Sulo Attila jär
jesti tutustumiskäynnin Nummenkylän puserrus- ja Järvenpään puserrus- ja
painesäiliöpuunkyllästämöihin. Paluumatkalla poikettiin asemapäällikkö
L.Viitasen vieraanvaraiseen kotiin ja pidettiin kerhoilta ravintola Seuran
kerhohuoneessa Keravalla. Tilaisuudessa piti I .Viitanen esitelmän Keravasta,
sen synnystä ja kehityksestä nykypäiviin asti.
Merkittävin tapaus klubin toiminnassa vuonna 1953 oli 2.helmikuuta pidetty
kokoustilaisuus, jossa Helsingin Suomalaisen Lyseon 60-vuotisjuhlatoimikunta
luovutti ESLOK:in haltuun 150.000 markkaa 60-vuotisjuhlien ylijäämävaroja
säilytettäväksi peruspääomana koulun seuraavia suurjuhlia järjestettäessä.
Juhlatoimikunnan toivomus oli, että klubi sijoittaisi varat siten, että
niiden käypä arvo aikain kuluessa säilyisi ainakin nykyisen suuruisena ja
että korot vuosittain liitettäisiin pääomaan. Klubi oli saanut myös jäse
neltään Gustaf Petsolta 20.000 markan suuruisen lahjoituksen.
Vuosijuhla vuonna 1953 pidettiin Hotelli Helsingin juhlahuoneistossa. Paikalla
oli 18 jäsentä. Marraskuun lopussa pidetyssä pikari juhlassa oli 19 pikarinsaajaa. Ensim m ä isen kerran luovutettiin nyt 75-vuotispikari. Kuusi jäsentä
sai 70-vuotispikarin, samoin kuusi jäsentä 60-vuotispikarin ja seitsemän
jäsentä 50-vuotispikarin. Onnitteluadressien lähettämiset ja kunniakäynnit
vuosipäiviä täyttäneiden luona noudattivat tavanomaista kaavaa. Onnitteluadressit olivat Sotainvalidien Veljesliiton adresseja.
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Vuoden 1953 aikana oli useita esitelmiä. Ylikirjaaja Aarne Tengén piti
esityksensä "Värikuultokuvista", kapteeni Olavi Lyytinen aiheesta "Liittou
tuneiden ja Neuvostoliiton väliset suhteet toisen maailmansodan aikana",
insinööri Ilmari Jonnan esitelmän aihe oli "Kartantekijöiden käsitys Suomen
vanhemmista ajoista nykyaikaan". Insinööri Sulo Attila puolestaan esitti
elokuvan puun lahotorjunnasta, johtaja K.O.Ifström esitelmöi "Tapaturman
torjunnasta maassanne" täydentäen esitystään elokuvalla. Vielä insinööri
Sulo Attila esitelmöi toistamiseen, nyt aiheenaan "Maansäteilystä eli
geopaattisista ärsykkeistä ja sen haitallisen vaikutuksen poistamisesta".
Vuonna 1953 kokouksia oli 52 ja niissä kävijöitä 973 henkilöä.
Vuonna 1954 oli klubin kokoushuoneena Hotelli Helsingin juhlahuoneisto.
Klubi oli huolissaan nuoremman polven heikosta kiinnostumisesta klubin toi
mintaan. Luonnollista tietä poistuvien määrä oli ollut suurempi kuin uusien
jäsenten liittyminen. Tämä nähtiin klubin toiminnan taantumisena.
Vuosijuhla ja pikarijuhla pidettiin vuonna 1954 tavanomaisiin aikoihin,
edellinen keväällä ja jälkimmäinen syksykaudella. Klubilla oli kaikkiaan
seitsemän elossaolevaa kunniajäsentä, nimittäin professori R.V.Stigell,
tehtaanjohtaja I.V.Helle, vuorineuvos V.J.Niiniluoto, lehtori W.I.Kataja,
varatuomari Hj.Honkanen ja professori Eino Cederberg.
Pikarijuhlassa oli 11 pikarinsaajaa, joista viisi oli 70-vuotiaita, kolme
60-vuotiaita ja samoin kolme 50-vuotiasta jäsentä. Näitä muistettiin myös
heidän merkkipäivinään onnitteluadressein ja kunniajäsenten osalta klubin
lähetystön käynneillä asianomaisen luona.
Klubin kokouksia oli vuonna 1954 kaikkiaan 51. Niistä kevätkaudella 20,
kesällä 13 ja syksyllä 16, joiden lisäksi siis kaksi pidettiin mainittujen
juhlien yhteydessä. Kokouksien osanottajien yhteislukumäärä oli tuona vuonna
951 henkilöä.
Vuoden 1954 aikana pidettiin seitsemän esitelmää. Vuorineuvos V.J.Niiniluoto
piti kaksi esitelmää aiheesta "Talouselämän organisatio", toimittaja Arvo
Ääri aiheenaan "Lehdistön uutishankinta", lainopin kand. Arvo Vikkula aihee
naan "Kansainvälinen autovakuutus", tiedostussihteeri Urho Ranta teemanaan
"VR:n uusin matkustajaliikenteen kalusto", liikennetarkastaja Onni Ääri
aiheesta "Nykyajan liikemiehen yhteysvälineet telex ja kuvalennätin”.
Lisäksi prokuristi V.Salonen piti jatkoesitelmän aikaisemmin käsittelemästään aiheesta "Helsingin satama".
Klubin kokoushuoneena oli vuonna 1955 edelleen Hotelli Helsingin juhlakerros. Nuoremman polven osallistuminen klubi-iltoihin oli vähäistä. Esitel
mien pitäjiksi oli kuitenkin saatu nuorempaakin väkeä.
Klubi koki vuoden 1955 aikana raskaan menetyksen, kun sen kunniajäsen tehtai
lija Ilmari V.Helle kuoli 22.toukokuuta 1955. Ilmari Helle oli keskeinen
henkilö koulun entisten oppilaiden riennoissa. Hän oli mukana jo 1908-12
toimineen ESLOK-klubia edeltäneen koulun entisten oppilaiden yhdistyksen
"Toveruuden Tuki" työssä. Hän oli myös ESLOK-klubin perustajajäsen toimien
vuosikausia klubin hallituksen jäsenenä ja klubimestarinakin 10 vuoden ajan.
Ilmari Helle oli ollut Ressun 25-vuotisjuhlatoimikunnan rahastonhoitaja ja
kuulunut vielä 60-vuotisjuhlatoimikuntaankin jäsenenä.
Klubin toimintaan keskeisinä kuuluneet vuosijuhla ja pikarijuhla vietettiin
vuonna 1955 entiseen tapaan, vuosijuhla keväällä ja pikarijuhla vuoden
lopulla. Pikarijuhlassa oli juhlittavia 10 jäsentä. Näistä yksi sai 75-vuotispikarin, kolme 70-vuotispikarin ja kuusi jäsentä 50-vuotispikarin.
Onnitteluadressit ja henkilökohtaiset onnittelukäynnit merkkipäivinä hoi
dettiin entiseen tapaan.
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Kokouksia pidettiin tuona vuonna kaikkiaan 48; näistä kevätkaudella 15,
kesällä 14 ja syyskaudella 17 sekä kaksi juhlien yhteydessä. Tilaisuuksien
osanottajamäärä oli varsin alhainen, kun se jäi 687 henkilöön. Osanottajien
keskimääräinen luku kokousta kohti oli näinollen vain 14,3 henkilöä.
Hallituksen toimesta hankittiin klubin jäsenyyden ulkonaiseksi tunnukseksi
pienoisjäsenmerkki. Hallitus oli myös yhteydessä Ressun teinikuntaan ja
tilasi 5 kpl teinikunnan toimittamaa julkaisua "Pärskeitä" klubin jäse
nille jaettaviksi. Hallitus hankki ja luovutti teinikunnalle marraskuun
kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti 10.000 markan arvoisen arkisto- ja
toimistokaapin.
Vuonna 1955 pidettiin kokouksissa kuusi esitelmää. Näistä johtaja Antti
Hiekkamiehen aiheena oli "Näkökohtia värien käytöstä u lko- ja sisämaalauksissa", ylikirjaaja Aarne Tengénin teemana "Värikuultokuvista", fil.tohtori
Eijo Vesasen esitelmä "Maanjäristyksistä", valt.maist. S.E.Sjögrenin esi
tys "Yhdysvaltain ja Suomen välisistä kulttuurisuhteista", valtion metsästyksenvalvojan Tauno Mäen aiheena "Ammunnan maailmanmestaruuskilpailuista
Venezuelassa 1954" sekä toimittaja H.Edelmannin "Pientä pakinaa Suomen
rautatiemerkeistä".

c. Klubin hallinto
Vuonna 1951 oli hallituksen puheenjohtajana lakitieteen kandidaatti Arvo
Vikkula, varapuheenjohtajana rautatienvirkamies S.J.Laakso, sihteerinä ja
klubimestarina majuri S.A.Timonen, rahastonhoitajana hovioik.ausk. W.W.Wirtanen, klubimestarin apulaisena varatuomari G.Linkomo sekä jäseninä profes
sori Eino Cederberg, toimittaja Herbert Edelmann, everstiluutn. Olavi Harlahti, dipl.insinööri Eino E.Heino, edustaja S.Häggblom, lehtori W.I.Kataja,
insinööri A.V.Lahdelmisto, metsänhoitaja T.J.Moilanen, kirjapainon johtaja
T.A.Sahala, professori R.V.Stigell ja kamreeri T.K.Suvisaari. Hallituksen
monivuotinen jäsen lehtori Walter Groundstroem kuoli vuonna 1951.
Vuoden 1952 hallituksen kokoonpano säilyi samana kuin se oli ollut 1951.
Vuoden 1953 hallituksessa tapahtui vain sikäli muutos, että professori
Väinö T.Hovi valittiin hallituksen jäseneksi samalla kun aikaisemmat jäsenet
valittiin jatkamaan tehtävässään.
Vuonna 1954 hallituksessa tapahtui muutoksia, kun puheenjohtajaksi tuli
varatuomari Gunnar Linkomo ja varapuheenjohtajaksi metsänhoitaja T.J.Moilanen.
Myös rahastonhoitaja vaihtui, kun tehtävään valittiin kamreeri T.K.Suvisaari.
Hallituksen jäseninä olivat muutoin samat henkilöt kuin vuonna 1953.
Vuonna 1955 klubin puheenjohtajan paikalla tapahtui jälleen muutos, kun
metsänhoitaja T.J.Moilanen valittiin puheenjohtajaksi; varapuheenjohtajaksi
palasi aikaisenmin tätä tehtävää hoitanut rautatienvirkamies S.J.Laakso.
Muina hallituksen jäseninä olivat samat henkilöt kuin aikaisemmin.
Hallitus kokoontui vuonna 1951 kuusi kertaa, vuonna 1952 neljä kertaa,
ja 1953-55 kunakin vuonna kolme kertaa.
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3. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1956-1960
a. Klubin jäsenistö
Vuonna 1956 hyväksyttiin klubiin kuusi uutta jäsentä. Kun yksi jäsen ilmoitti
eroavansa ja vuoden mittaan viisi jäsentä oli kuollut, oli klubin jäsen
määrä vuoden lopussa sama kuin edellisenä vuonna eli 198 jäsentä.
Jäsenkunnan ikäjakautumasta voidaan esittää seuraava taulukko:
1956
Syntymävuosi
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
1920-24
1925-29
1930-34

1957

1958

1959

1960

prosentteja jäsenkunnasta
1,00
3,60
11,60
12,80
7,10
19,20
18,30
8,50
8,60
7,30
1,50
0,50

1,00
4,60
11,70
13,20
6,10
17,70
21,80
11,70
5,10
4,60
2,00
0,50

1,01
4,40
11,30
12,90
5,90
17,70
20,10
11,30
4,90
4,40
3,80
2,20

-

-

-

Vuosien 1959 ja 1960 ikäluokkajakautumat eivät ole tiedossa. Ilmeisesti
niitä ei ole laadittukaan. Jäsenkunnan ammatillista jakautumaa ei ole vuo
silta 1956-60 käytettävissä; sen laadinta näyttää lopetetun vuonna 1956.
Vuonna 1957 klubiin hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Kaksi jäsentä kuoli
samana vuonna. Kun yksi klubin aikaisempi jäsen oli tullut lisätyksi jäsen
luetteloon jälleen aktiivisena jäsenenä, oli klubin jäsenmäärä vuoden 1957
lopussa kaikkiaan 197 henkilöä. Vastaava luku oli vuoden 1958 lopussa 187.
Uusia jäseniä oli 15 ja kuusi jäsentä oli poistunut kuoleman kautta.
Vuoden 1959 aikana jäsenmäärä nousi yhdellä, kun uusia jäseniä hyväksyt
tiin kahdeksan ja toisaalta seitsemän jäsentä oli tuona vuonna kuollut.
Kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.1959 näin ollen 188 jäsentä.
Klubiin hyväksyttiin vuonna 1960 viisi uutta jäsentä. Kun samana vuonna
neljä jäsentä oli mennyt manalle ja kun eräät jäsenmaksunsa suorittamatta
jättäneet katsottiin eronneiksi, oli klubin jäsenmäärä vuoden päättyessä
182 jäsentä.
Erittäin raskaina menetyksinä klubin toiminnalle koettiin monen klubijäsenen
poismeno vuosina 1956-60. Vuoden 1956 aikana kuoli nm. kolme klubin perus
tajajäsenistä, nimittäin vuorineuvos V.J.Niiniluoto, professori R.V.Stigell
ja yhteiskoulun rehtori Väinö Heikkilä. Vuonna 1957 kuoli perustajajäsen
ja monivuotinen hallituksen jäsen hovioik.ausk. Wäinö W.Wirtanen. Vuosi 1959
tuotti myös mukanaan menetyksiä. Tällöin poistuivat keskuudestamme nm.
ansioituneet klubin jäsenet johtaja K.O.Ifström, pääjohtaja Väinö Vähäkallio
ja johtaja Eino A.Aro. Vuosi 1960 toi tullessaan niinikään surusanoman:
Klubin perustajajäsen, hallituksen monivuotinen toimihenkilö, lehtori
W.I.Kataja poistui 25.marraskuuta 1960. Hän oli yksi uskollisimmista jäse
nistä, joka vuodesta toiseen oli läsnä klubi-illoissa. Hänen pyrkimyksensä
seurata entisten oppilaittensa ja muidenkin ressujen elämän kulkua tekivät
hänestä keskeisen henkilön, joka tiesi kertoa itse kullekin entisten luokka
toverien vaiheista.
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b. Klubin toiminnasta
Klubin kokouksia pidettiin vuonna 1956 kaikkiaan 51. Niissä oli yhteensä
osanottajina 695 henkilöä eli keskimäärin kokousta kohden 13,6 henkilöä.
Kevätkaudella oli 20 kokousta, kesällä 13 ja syyskaudella 16 sekä juhlia
kaksi. Vastaavat luvut vuonna 1957 olivat 42 kokousta ja niissä 594 osan
ottajaa, kokousten ollessa keväällä 18, kesällä 7 ja syksyllä 16 sekä yksi
juhlatilaisuus. Tuona vuonna keskimäärin tilaisuuksissa oli 14,1 henkilöä.
Vuonna 1958 ei pidetty lainkaan kesäkokouksia ja kokousten lukumäärä jäi
siten 35 kokoukseen koko vuotena. Kokouksissa oli yhteensä osanottajia 596
henkilöä eli tilaisuutta kohden 17 henkilöä keskimäärin.
Myöskään vuonna 1959 ei pidetty kesäkokouksia ja kokousten määrä oli silloin
kin 35 sekä osanottajamäärä yhteensä 590, vastaten 16,9 henkilöä tilaisuutta
kohden. Vastaavat luvut vuonna 1960 olivat 37 kokousta, osanottajia 581 ja
keskimäärin 15,7 henkilöä tilaisuutta kohden.
Klubin kokouspaikkana vuosina 1956-60 oli enimmäkseen Hotelli Helsingin
juhlakerros, paitsi vuonna 1957 ja vuoden 1958 alusta helmikuulle saakka
kokoonnuttiin ravintola Ambassador’issa Pohj.Esplanadinkatu 35:ssä.
Vuosi- ja pikarijuhlat kuuluivat edelleen keskeisinä osina klubin toimintaan.
Vuoden 1956 pikari juhlassa luovutettiin kaikkiaan 18 pikaria. Näistä yksi
oli 75-vuotispikari, kolme 70-vuotispikaria, yksi 60-vuotispikari ja peräti
kaksitoista 50-vuotispikaria. Merkkipäivän viettäneitä muistettiin onnitteluadressein ja osaksi myös henkilökohtaisin käynnein. Näin meneteltiin myös
vuosina 1957-60. Vuoden 1957 pikarijuhlassa oli pikarinsaajina 23 jäsentä.
Niistä yksi oli 75-vuotias, viisi 70-vuotiasta, neljä 60-vuotiasta ja kolme
toista 50-vuotiasta. Vuonna 1958 oli samoin 23 pikarinsaajaa, joiden ikäjakautuma oli: yksi 80-vuotias, kolme 75-vuotiasta, seitsemän 70-vuotiasta,
kolme 60-vuotiasta ja yhdeksän 50-vuotiasta. Vuonna 1959 oli pikarinsaajina
13 jäsentä, joista yksi 80-vuotias, neljä 75-vuotiasta, neljä 70-vuotiasta,
kolme 60-vuotiasta ja yksi 50-vuotias. Vuonna 1960 jaettiin myös 13 pikaria,
joista yksi 75-vuotis-, kolme 70-vuotis-, seitsemän 60-vuotis- ja kaksi
50-vuotispikaria.
Klubin kunniajäsenistä olivat vuoden 1960 lopussa elossa vain professori
Eino Cederberg ja varatuomari Hj.Honkanen.
Klubi lähetti 26.10.1957 onnittelusähkeen Vanhat Norssit r.y:lle Helsingin
Normaalilyseon 70-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Klubi pyrki vuonna 1960
aikaansaamaan uudelleen yhteyden Tampereen ressuihin vuosia kestäneen tauon
jälkeen. Klubin edustaja oli läsnä Tampereen ressujen syyskokouksessa 11.10.
ja tilaisuudessa toivottiin yhteistoiminnalle jatkuvuutta. Klubin hallitus
oli pyrkinyt myös luomaan kiinteämm ä n yhteyden Ressuun, kun tähän liitty
vissä kysymyksissä oltiin yhteydessä koulun rehtoriin ja teinikunnan edus
tajiin. Klubi hankki koulun urheilujoukkueelle uudet edustuspaidat. Joulu
kuussa 1960 luovutettiin klubin lahjana koululle viulu orkesterin toiminnan
tukemiseksi. Klubin edustajat osallistuivat koulun rehtorin kutsusta teinikunnan puurojuhlaan 16.12.1960. Ressun syksyllä 1961 vietettävien 70-vuotisjuhlien valmisteluun klubi osallistui niiden jäsenten välityksellä, jotka
olivat kuuluneet vanhaan 60-vuotisjuhlatoimikuntaan tai olivat tulleet
valituiksi ns. suureen juhlatoimikuntaan.
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Vuosina 1956-60 noudatettiin vanhaa tapaa kokouksien yhteydessä pidettävien
esitelmien suhteen. Vuonna 195G professori Juhani Paatela piti esitelmän
aiheenaan "Värielokuvaus harrastuksena", dipl.insinööri K.Leinonen "USA:n
liikennekysymyksistä", toimittaja Arvo Ääri kertoi "Mitä Suomesta tiedetään
ulkomailla", toimittaja Herbert Edelmann puolestaan "Säätilojen tulkitse
misesta", metsänhoitaja Kalevi Raitasuo aiheenaan "Keskusmetsäseura Tapion
metsänparannustoiminta" ja johtaja Ape Janhunen kertoili "Yhtä ja toista
melonnasta".
Vuoden 1957 esitelmien aiheet olivat: everstiluutn. O.Larkas "Melbournen
olympialaiset", kauppat.tohtori J.Pohjanpalo "USA:ta ristiin ja rastiin",
tied.sihteeri K.Heiskanen "Sydäntautikysymys" ja tied.sihteeri U.Ranta
"Rautateiden nykynäkymät". Vuoden 1958 aikana piti kansanedustaja Olavi
Lindblom esitelmän aiheesta "Hajoaako SAK", varatuomari Erkki Hara kertoi
"Muistikuvia USA:n matkalta", pankinjohtaja V.V.Puustinen aiheenaan "Säästäjä
ja valtio". Maisteri M.Janhusen johdolla tutustuttiin Postipankkiin, mm. sen
ensimmäiseen tietokoneeseen, jolle oli annettu nimi "Ensi".
Vuoden 1959 aikana oli esitelmä- ja retkeilytoiminta seuraavanlainen:
kommodori A.Saukkonen "Muistikuvia USA:sta", tutustuminen Sinebrychoffin
panimoon Hietalahdessa, kiertokäynti Suomenlinnan museoalueella ja sen
ohella kerhoilta Suomenlinnan upseerikerholla, tutustuminen Sotamuseoon,
tutustuminen SKK:n kirjapainoon, kauppat.tohtori J.Pohjanpalon esitelmä
aiheesta "Muovi, uusi raaka-aine" ja toistamiseen tutustuminen Sinebrychoffin
panimoon.
Vuonna 1960 retkeiltiin ja pidettiin myös esitelmiä. Niinpä tied.sihteeri
Urho Rannan opastuksella tutustuttiin Rautatiemuseoon ja vuokraveturi (Nohab)
kysymykseen. Johtaja P.Hanskin johdolla tutustuttiin O y Mainos TV Reklam Ab:n
studioon Pasilassa, legendaarisen Pekka Tiilikaisen johdolla Yleisradion
toimitaloon Kasarmintorin varrella, minkä jälkeen kuultiin Pekan pakina
vielä klubi-illassa. Taiteilija Oke Tuurin ja maisteri Ritva Heikkilän
opastuksella tutustuttiin Kansallisteatteriin "kulissien takana" ja eversti
O.R.Bäckmanin johdolla Mannerheim-museoon sekä kapteeni Viljo Aallon joh
dolla jäänsärkijä Murtajaan. Edelleen oli tutustumiskäynti dipl.insinööri
Seppo Heiniön johdolla Helsingin kaupungin Pitkäkosken vedenpuhdistamoon,
varatuomari O.O.Salon pakina "Suomen uintiurheilusta" ja tekn.1isensiaatti
B.Lehmuston esitelmä "Lähi-idän oloista".

c. Klubin hallinto
Vuonna 1956 kuului klubin hallitukseen puheenjohtajana metsänhoitaja T.J.
Moilanen, varapuheenjohtajana lehtori W.I.Kataja, sihteerinä ja klubimesta
rina majuri S.A.Timonen, rahastonhoitajana faktori V.J.Stenman sekä jäseninä
professori Eino Cederberg, everstiluutn. Olavi Harlahti, dipl.insinööri
Eino E.Heino, kirjapainon johtaja T.A.Sahala, rautatienvirkamies S.J.Laakso,
professori Väinö T.Hovi, isännöitsijä T.K.Suvisaari, toimittaja Herbert
Edelmann, edustaja S.Häggblom, varatuomari Gunnar Linkomo, lainopin kand.
Arvo Vikkula ja hovioik.ausk. W.W.Wirtanen.
Vuonna 1957 klubin puheenjohtajistossa tapahtui vaihdos: Puheenjohtajaksi
tuli lehtori W.I.Kataja ja varapuheenjohtajaksi rautatienvirkamies S.J.Laakso.
Uudeksi sihteeriksi tuli kapteeni Olavi Lyytinen. Muilta osin klubin halli
tus oli kokoonpanoltaan sama kuin vuonna 1956.
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Vuoden 1958 hallitus oli myös pääpiirteiltään sama kuin kahtena edellisenä
vuonna. Uusia hallituksen jäseniä olivat kuitenkin kauppat.maisteri Esko
Lappalainen, oikeusneuvos Yrjö Lehtonen, tiedotussihteeri Kullervo Heiskanen
ja varatuomari Onni O.Salo.
Vuonna 1959 toimi puheenjohtajana edelleen lehtori W.I.Kataja ja varapuheen
johtajaksi oli valittu kauppat.maisteri E.Lappalainen. Klubimestariksi tuli
johtaja Antti Hiekkamies. Hallituksesta pois jääneiden O.Harlahden, E.Heinon
ja T.Sahalan tilalle oli valittu johtaja M.E.Alpanen ja fil.maisteri M.Jan
hunen.
Hallituksen johtoportaassa ei vuonna 1960 tapahtunut muita muutoksia kuin
majuri S.A.Timosen siirtyminen uudelleen rahastonhoitajaksi. Hallituksesta
jäivät pois A.Vikkula ja M.Janhunen, jolloin uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin johtaja Veikko Somerkero.
Vuosina 1956-59 klubin hallitus kokoontui kunakin vuonna kolme kertaa;
vuonna 1960 hallituksen kokouksia oli viisi.

4. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1961-1965
a. Klubin jäsenistö
Klubiin hyväksyttiin vuonna 1961 kaksitoista uutta jäsentä. Kun kolme jäsentä
oli kuollut ja lisäksi eräät jäsenet jouduttiin poistamaan jäsenluettelosta
maksamatta jääneiden jäsenmaksujen vuoksi, oli klubin jäsenmäärä vuoden 1961
lopussa 183 jäsentä. Vuonna 1962 klubin jäseniksi hyväksyttiin viisi ja
kun vuoden aikana kolme oli kuollut ja myös muutamat jouduttiin katsomaan
eronneiksi jäsenmaksujen jäätyä suorittamatta, oli jäsenmäärä edellisestä
vuodesta supistunut yhdellä eli 182:ksi. Jäsenmääräksi vuonna 1963 on ilmoi
tettu 191, vaikka vain kaksi uutta jäsentä oli hyväksytty jäseneksi. Vuonna
1964 oli uusien jäsenten määrä yksitoista ja klubin jäsenmäärä vuoden lo
pussa oli 201. Seuraavan vuoden lopussa jäsenmääräksi on ilmoitettu 197.
Uusia jäseniä oli neljä. Vuoden 1963 aikana olivat kuoleman kautta poistu
neet professori Eino Cederberg ja dipl.insinööri Sulo Attila.

b. Klubin toiminnasta
Vuonna 1961 oli klubin kokouksia kaikkiaan 37. Näistä pidettiin kevätkaudel
la 19, kesällä kaksi ja syyskaudella 14 sekä tavanomaiset kaksi juhlatilai
suutta. Osanottajia tilaisuuksissa vuoden aikana oli noin 100 enenmän kuin
edellisenä vuonna, vastaten keskimäärin 18,1 henkilöä tilaisuutta kohden.
Vuonna 1962 oli eri tilaisuuksia 36 ja vain yksi kesällä. Osanottajia oli
vuoden tilaisuuksissa yhteensä 514, vastaten keskimäärin 14,3 henkilöä
tilaisuutta kohti. Harrastus näkyi vähentyneen edellisvuodesta. Vuoden 1963
kaikkiaan 37 kokouksessa oli yhteensä 460 osanottajaa, mikä tilaisuutta
kohden laskettuna merkitsi vain 12,4 henkilöä. Vuoden 1964 aikana järjestet
tyjen 38 kokouksen osanottajien yhteisluku oli 473 henkilöä; vuodelta 1965
on tiedot vain erilaisten tilaisuuksien määrästä, jolloin klubi-iltoja
oli 34 kertaa.
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Vuonna 1961, joka oli klubin 41.toimintavuosi, kokoontumispaikkana oli edel
leen Hotelli Helsingin juhlakerros. Toiminnan vilkastuttamiseksi klubi pyrki
lisäämään esitelmiä nimenomaan kevätkaudella. Vuoden tapahtumiin antoi oman
leimansa Ressun 70-vuotisjuhlallisuudet 29.9.-1.10.1961. Juhlien järjeste
lystä vastasi kokonaisuudessaan ns. suuri juhlatoimikunta, jonka työvalio
kunta hoiti käytännössä asiat. Suuren juhlatoimikunnan puheenjohtajana oli
Erkki Hara ja varapuheenjohtajana Ville Väisänen, joka oli myös klubin
puheenjohtajan tehtävänsä ohella valittu mainitun juhlatoimikunnan työ
valiokunnan puheenjohtajaksi. Tämän työvaliokunnan kaikki jäsenet (Yrjö
Viitala, sihteeri, Erkki Hara, Kullervo Heiskanen, Antti Hiekkamies, Olavi
Lyytinen, Väinö Stenman, Vilho Suomi, Osmo Taka ja rehtori Lauri Nukari)
olivat ESLOK-klubin jäseniä. Klubin panos juhlien järjestelyssä ja toteut
tamisessa oli näin ollen huomattava. Kitkaton yhteistyö Ressun rehtorin
Lauri Nukarin kanssa edesauttoi merkittävässä määrin juhlien onnistumista.
Klubi maalautti ESLOK :in kunnioitetun puheenjohtajan, edesmenneen lehtori
W.I.Katajan muotokuvan, joka paljastettiin koulun juhlasalissa 30.9.1961
arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Muotokuvan oli maalannut
taiteilija Unto Kaipainen, hänkin entinen Ressun oppilas.
Koulun 70-vuotisjuhlien yhteydessä klubi järjesti entisille ressuille illal—
1istanssiaiset Katajanokan kasinolla 30.9., jolloin tilaisuudessa oli läsnä
noin 160 henkilöä. Klubin vuosijuhlaan 17.4. Hotelli Helsingin juhlahuo
neistossa osallistui kaikkiaan 16 Ressun opettajaa rehtori Nukarin johdolla.
Vakiintuneen tavan mukaan klubi luovutti koulun kevätjuhlassa 25.000 markan
stipendin opettajakollegion valitsemalle oppilaalle.
Vuonna 1962 oli klubin kokoontumispaikkana edelleen Hotelli Helsingin juh
lakerros. Merkittävin tapahtuma klubin toiminnassa tuona vuonna oli sen
sääntöjen uusiminen. Sääntötoimikunnan ehdotusten pohjalta laadittujen
sääntöjen tultua hyväksytyiksi klubin kokouksissa Oikeusministeriö vahvisti
uudet säännöt 11.9.1962. Sääntötoimikunnan puheenjohtajana oli varatuomari
Onni O.Salo ja jäseninä oikeusneuvos Yrjö Lehtonen ja liikennetarkastaja
Onni Ääri.
Uutena toimintamuotona oli retki Tampereelle tapaamaan siellä paikallisia
ressuja ja tutustumaan heidän paikallistasolla tapahtuvaan ressulaistoimintaan. Jo vuosina 1960-61 oli ollut vastaavaa yhteistoimintaa, kun Tampereelta
poliisimestari L.Kotkavuori ja toimittaja V.Peltonen olivat olleet klubin
vieraina ja toisaalta Herbert Edelmann ja Onni Salo vierailleet Tampereella.
Klubin hallitus pyrki ylläpitämään tiivistä yhteyttä Ressuun. Niinpä klubin
edustajat osallistuivat joulun alla 1962 koulun teinikunnan järjestämään
puurojuhlaan. Samassa yhteydessä koulun orkesterille luovutettiin oikeus
neuvos Yrjö Lehtosen lahjoittama sello ja myöskin taiteilija Antti Favén'in
piirroskokoelma nahkakansissa. Syyslukukauden alussa luovutettiin kahdelle
koulussa lukujaan jatkavalle oppilaalle 15.000 ja 10.000 markan suuruiset
stipendit.
Vuonna 1963 oli klubin toiminta samoja muotoja noudattava kuin edellisinä
vuosinakin. Niinpä klubin hallitus oli pyrkinyt edelleen ylläpitämään tii
vistä yhteyttä entiseen kouluunsa nm. luovuttaen kahdelle oppilaalle stipen
din. Lukuvuoden päättäjäisissä ja teinikunnan puurojuhlassa olivat klubin
edustajina Ville Väisänen, Antti Hiekkamies ja Olavi Lyytinen. Koulun urhei
lujoukkueelle on myös lahjoitettu edustuspaidat. Vuonna 1964 tätä yhteyden
pitoa oli myös jatkettu nm. myöntäen jälleen kahdelle oppilaalle stipendit.
Lukuvuoden päättäjäisissä ja teinikunnan puuro juhlassa olivat klubin edus
tajina olleet Ville Väisänen, Veikko Somerkero, Bertel Salonius ja Martti
Alpanen. Tampereen ressujen syyskokouksessa olivat mukana klubin jäsenet
B.Salonius, H.Edelmann ja J.Nuortila. Klubin jäsenistä kuuluivat Helsingin
Lyseon vanhempainneuvostoon klubin puheenjohtaja Ville Väisänen ja klubin
jäsen Erkki Hara.
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Vuosi 1965 merkitsi kokousten järjestelyssä uudenlaisen vaiheen alkua, kun
joka kuukauden ensimmäisenä tai toisena maanantaina oli ohjelmallinen klubiilta. Muina maanantai-ilto ina kokoonnuttiin entiseen tapaan seurustelun ja
aterioinnin merkeissä. Entiseen kouluun Ressuun pidettiin yhteyttä ja
kahdelle lukujaan koulussa jatkavalle ressulle luovutettiin klubin stipendit
määrältään 150 ja 100 markkaa. Klubia edustivat lukuvuoden päättäjäisissä
Antti Hiekkamies, Olavi Lyytinen ja Antti Juutilainen. Klubin puheenjohtaja
Ville Väisänen sekä klubin jäsen Erkki Hara kuuluivat edelleen koulun vanhem
painneuvostoon. Kun Ressun 75-vuotisjuhlat olivat lähestymässä ja kun esiin
tyi tarvetta entistä tehokkaammin tukea ressujen taivallusta koulutiellä,
klubi lähetti 808:lle entiselle ressulle kirjeen, jossa se ilmoitti uuden
stipendirahaston perustamisesta ja kehoitti entisiä ressuja liittymään
klubin jäseneksi. Rahasto koostuisi tarkoitusta varten avatulle tilille
suunnatuista lahjoituksista.
Vuoden 1961 pikarijuhlassa luovutettiin 14 pikaria. Näistä yksi oli 80-vuotispikari, kaksi 75-vuotis-, samoin kaksi 70-vuotis-, viisi 60-vuotis- ja
neljä 50-vuotispikareita. Vuoden 1962 pikarijuhlassa oli saajia 12, joista
yksi 75-vuotias, viisi 70-vuotiasta, kaksi 60-vuotiasta ja neljä 50-vuotiasta.
Vuoden 1963 pikarinsaajia oli kaikkiaan 16, näistä kaksi 80-vuotiasta,
neljä 75-vuotiasta, kolme 70-vuotiasta, kolme 60-vuotiasta ja neljä 50vuotiasta. Vuoden 1964 vastaavat luvut olivat kolme 80 v., yksi 75 v.,
kaksi 60 v. ja neljä 50 v. Vuodelta 1965 ei näitä tietoja ole käytettä
vissä.
Taloudellisen tilanteen osalta oli todettavissa, ettei se vuosina 1961-65
ollut erityisen vankka. Klubin kirjanpidossa erittelemättömänä mukana ollut
150.000 markkaa, jonka Ressun 60-vuotisjuhlien juhlatoimikunta oli uskonut
klubin hoitoon, oli korkoineen 350.861 markan suuruisena vuonna 1961 luovu
tettu Ressun 70-vuotisjuhlatoimikunnalle eikä näin ollen enää sisältynyt
klubin kirjanpitoon.
Vuosina 1961-65 pidetyistä esitelmistä ja ratkeilyistä sekä tutustumiskäyn
neistä on mainittujen vuosien toimintakertomuksissa seuraavia tietoja.
Vuonna 1961 tutustuttiin Suomalaiseen Kirjakauppaan osastopäällikkö L.Noren
johdolla ja sen jälkeen fil.tohtori V.Suomi piti esitelmän "Seitsemästä
veljeksestä". Dipl.insinööri S.Attila esitelmöi aiheesta "Jokamiehen lahon
torjunta” . Helmikuun lopulla tutustuttiin rak.mestari H.Innamaan johdolla
pysyväiseen rakennusainenäyttelyyn Rakennusmestarien talossa. Maaliskuun
alussa tarkkaaja Urho Ranta piti esitelmän "Nykyhetken ja aikaisemnat rau
tatien rakennukset" ja toimitusjohtaja Pekka Kotkavuori aiheenaan "Filmimainonta". Saman kuukauden loppupuolella oli fil.maisteri M.Janhusen joh
dolla tutustuminen Postipankkiin ja klubin puheenjohtajan Ville Väisäsen
pitämä alustus "ESLOK'in toiminnasta ja sen kehittämisestä". Aiheesta käy
tiin keskustelua. Huhtikuussa tutustuttiin Rikosmuseoon asessori L.Hallasuon
johdolla. Kevätkauden lopussa monsignore K.A.Carling pakinoi "Ressun alku
vuosista".
Vuonna 1962 oli klubin ohjelmistossa edelleen esitelmiä ja tutustumisretkeilyjä. Tarkkaaja Urho Ranta kertoi "Rautatien 100-vuotistaipaleelta",
varatuomari Onni O.Salo puolestaan "Israelista". Maalis-huhtikuun vaihteessa
tehtiin vierailumatka Tampereelle ja tutustuttiin kaupungin nähtävyyksiin,
Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun ja Pyynikin Panimo Oy:öön. Etelä-Suomen
Osuusteurastamoon tutustuminen tapahtui apulaisjohtaja Sundmanin johdolla.
Insinööri Jalo Sihtola esitteli taidekokoelmiaan ja esitelmöi Antti Favénista
taulunäyttein. Lokakuun loppupuolella osastopäällikkö Väinö Stenman kertoi
"Helsingin kaupungin hankintatoiminnasta".
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Vuoden 1963 ohjelmaan kuului neljä esitelmää ja kaksi tutustumiskäyntiä.
Suurlähettiläs Armas Yöntilä kertoi "Diplomaattielämästä", ekonomi Olli
Larvala "Tavallisen turistin näkymistä Neuvostoliiton matkalta", lääket.toh
tori Pentti Siltanen esitelmöi aiheesta "Nykynäkymiä sydän- ja verisuoni
taudeista" ja yleissihteeri Kullervo Heiskanen aiheesta "Sydäntaudit yhteis
kunnallisena ongelmana". Tutustumiskäynneistä ensimmäinen suuntautui Helsin
gin laivastoasemalle Porkkalaan komentaja E.Siivosen johdolla. Toinen vie
railukohde oli Gustaf Pauligin kahvipaahtimo Katajanokalla.
Vuoden 1964 aikana pidetyistä esitelmistä voidaan mainita everstiluutn.
Paavo Linnolan esitelmä aiheesta "Sodankäynti elektroneilla", majuri Olavi
Lyytisen aiheesta "Tunnelmia Kyproksen Nicosiassa 9.8.1964" sekä rautatienvirkamies Urho Rannan aiheesta "Sortovuosien aikainen rautatieliikenne
maassanme". Tutustumiskäynti tehtiin Oy Hartwall Ab:n teollisuuslaitoksiin.
Vuoden 1965 aikana pidettyjä esitelmiä oli neljä. Näistä kaksi oli klubin
puheenjohtajan Ville Väisäsen pitämiä, aiheinaan "Koulun rakennusuudistussuunnitelmat" ja "Nykynäkymiä Tallinnasta". Bertel Salonius puolestaan
kertoi "Ressulaisten kokemuksia sortovuosilta" ja Onni O.Salo aiheesta
"Japanissa kesällä 1965".

c. Klubin hallinto
Klubin hallituksen puheenjohtajana oli vuonna 1961 toimitusjohtaja Ville
Väisänen, varapuheenjohtajana kauppat.maist. Esko Lappalainen, sihteerinä
majuri Olavi Lyytinen, rahastonhoitajana majuri S.A.Timonen ja klubimesta
rina johtaja Antti Hiekkamies. Hallituksen muut jäsenet olivat johtaja M.E.
Alpanen, professori Eino Cederberg, yleissihteeri Kullervo Heiskanen, fil.
maisteri Martti Janhunen, toimittaja Herbert Edelmann, oikeusneuvos Yrjö
Lehtonen, toimitusjohtaja Juhani Nuortila, varatuomari Onni O.Salo, johtaja
Veikko Somerkero, osastopäällikkö Väinö Stenman ja ekonomi Yrjö Viitala.
Vuoden 1962 hallituksen kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna.
Uusien sääntöjen estäessä aikaisemmasta poiketen erovuoroisten uudelleen
valitsemisen jätti vuonna 1962 toiminut hallitus kokonaisuudessaan paikkansa.
Kun uusien sääntöjen mukaan marraskuussa ei voitu pitää yleistä kokousta,
jossa olisi suoritettu toimihenkilöiden vaali, jatkui vuoden 1962 hallituk
sen toimikausi vuoden 1963 alkupuolelle klubin vuosikokoukseen saakka, joka
pidettiin huhtikuussa 1963. Tässä kokouksessa valittiin puheenjohtajan
lisäksi koko hallitus. Jäsenten kesken arvottiin välittömästi hallituksen
asettamisen jälkeen jäsenten toimikaudet. Näin vuoden 1963 hallitus muodos
tui seuraavaksi:
toimikausi
puheenjohtaja, johtaja Ville Väisänen
varapuheenjohtaja, johtaja Veikko Somerkero
1963-65
sihteeri, majuri Olavi Lyytinen
1963-64
varainhoitaja, osastopäällikkö Väinö Stenman
1963
klubimestari, johtaja Antti Hiekkamies
1963
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muut jäsenet:
fil.maisteri Martti Janhunen
toimittaja Eino Jääskivi
rehtori Lauri Nukari
toimittaja Herbet Edelmann
oikeusneuvos Yrjö Lehtonen
varatuomari Onni Salo
ekonomi Yrjö Viitala
majuri Albin Leppä
toimitusjohtaja Juhani Nuortila
lehtori Inmar Okkola
postivirkamies Olavi Rissanen

1963
1963
1963
1963-64
1963-64
1963-64
1963-64
1963-65
1963-65
1963-65
1963-65

Vuoden 1964 hallituksessa olivat luonnollisesti jäseninä ne, joiden toimi
kausi käsitti myös vuoden 1965. Sen lisäksi hallitukseen tulivat uusina jäse
ninä seuraavat:
toimitusjohtaja Martti Alpanen
yleissihteeri Kullervo Heiskanen
osastopäällikkö Lauri Nore
johtaja Gustaf Petso
rautatienvirkamies Urho Ranta

1964-65
1964-65
1964-65

1964-65
1964-65

Ilman toimikautta olivat vuoden 1964 hallituksessa mukana varainhoitaja,
osastopäällikkö Väinö Stenman ja klubimestari Antti Hiekkamies sekä klubin
puheenjohtaja, johtaja Ville Väisänen, joka oli myös vuonna 1965 klubin
puheenjohtajana.
Vuoden 1965 hallitukseen kuuluivat ne edellisen vuoden hallituksen jäsenet,
jotka eivät olleet erovuorossa. Kun vuonna 1964 sihteerinä ollut eversti
luutnantti Olavi Lyytinen oli erovuorossa, niin hänen tilalleen valittiin
yliluutnantti Antti Juutilainen, jonka toimikausi oli 1965-67. Varainhoitaja
osastopäällikkö Väinö Stenman ja klubimestarin apulainen toimittaja Herbert
Edelmann olivat hallituksessa ilman aikamandaattia. Klubimestari Antti Hiekkamiehen toimikaudeksi tuli 1965-67. Uusia jäseniä hallituksessa olivat toi
mitusjohtaja Olavi Aittola, toimitusjohtaja Matti Soininen ja fil.kand.
Veikko Tamminen, joiden kaikkien toimikausi oli 1965-67.
Elossa olevien klubin kunniajäsenten varatuomari Hj.Honkasen ja isännöitsijä
B.Saloniuksen lisäksi klubi kutsui 20.4.1964 yksimielisesti kunniajäsenekseen
dipl.insinööri Väinö Alfred Rinteen, joka oli klubin pitkäaikainen jäsen ja
oli tukenut klubia mm. lahjoituksin.
Klubin hallitus oli kokoontunut vuonna 1961 kynmenen kertaa, vuonna 1962
kuusi kertaa, vuonna 1963 viisi kertaa, vuonna 1964 viisi kertaa ja vuon
na 1965 kuusi kertaa.
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5. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1966-1970
a. Klubin jäsenistö
Vuosi 1966 oli ESLOK-klubin 46.toimintavuosi. Se oli samalla Ressun 75-vuotisjuhlavuosi. Tämä kulttuuritapahtuma väritti klubin toimintaa tuolloin monin
tavoin. Vuonna 1965 aloitettu uusien jäsenten hankinta saatiin vuoden 1966
aikana päätökseen. Uusia jäseniä tuli tässä yhteydessä kaikkiaan 28, joista
ainaisjäseniä 12 ja vuosi jäseniä 16. Kun klubiin varsinaisen jäsenhankinnan
jälkeen liittyi vielä kaksi uutta jäsentä, oli klubin kokonaisjäsenmäärä
vuoden 1966 lopussa 188 jäsentä. Jäsenmäärässä tapahtunut vähentymä jäsenhankinnasta huolimatta johtui ensisijansa jäsenluettelon saattamisessa todel
lisuutta vastaavaksi. Vuoden 1966 lopun jäsenmäärästä 188:sta oli kunnia
jäseniä kaksi, ainaisjäseniä 42 ja vuosijäseniä 144. Ns.vanhoja jäseniä oli
klubissa 1.9.1966 kunniajäseniä kaksi, ainaisjäseniä 31 ja vuosijäseniä 130.
Vuoden 1966 aikana poistui kuoleman kautta kuusi jäsentä. Jäsenkunnassa vuo
den aikana tapahtuneesta voimakkaasta muuttumisesta huolimatta ei klubiiltojen kävijämäärät kasvaneet vaan osoittivat jatkuvaa vähenemistä.
Vuosi 1967 muodostui klubin jäsenistöön nähden raskaiden menetysten vuodeksi.
Molemmat kunniajäsenet, everstiluutnantti, varatuomari Hjalmar Honkanen
ja isännöitsijä Bertel Salonius siirtyivät vuoden aikana manan majoille,
edellinen toukokuussa ja jälkimmäinen lokakuussa. Hjalmar Honkasessa toveri
piiri menetti ainutlaatuisen värikkään ja suoraselkäisen hahmon, joka väsy
mättömällä innollaan valoi ympärilleen tinkimätöntä ja rehtiä Ressun henkeä.
Bertel Salonius oli puolestaan altismielinen iki-ressu ja mm. Ressun marssin
säveltäjä. Muista poisnukkuneista yhdeksästä jäsenestä monet olivat olleet
klubin johtoportaassa ja hallituksen jäseninä vuosikausia.
Klubin jäsenmäärässä oli vuoden 1967 aikana todettavissa ilahduttavaa kas
vua jäsenistön kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 230, joista ainaisjäseniä 36 ja vuosijäseniä 194 henkilöä. Vuoden 1967 alkupuolella oli nimen
omaan jäsenhankinnan hoitajaksi kiinnitetty majuri Aulis Makkonen. Vuoden
1968 aikana kuoli kolme jäsentä ja klubin jäsenmäärä vuoden lopussa oli
238, joista ainaisjäseniä 35 ja vuosijäseniä 203. Vuoden 1969 lopussa oli
klubin jäsenmäärä 222 henkilöä, joista ainaisjäseniä 38 ja vuosijäseniä 184.
Kolme klubin jäsentä oli kuollut vuoden 1969 aikana. Vuonna 1970, joka oli
klubin 50.toimintavuosi, klubin jäsenmäärä koostui 44 ainaisjäsenestä ja
183 vuosi jäsenestä, siis yhteensä 227. Manan majoille siirtyneitä oli
tuona vuonna viisi jäsentä.

b. Klubin toiminnasta
Lukuisa joukko klubin jäseniä osallistui koulun 75-vuotisjuhlien järjeste
lyihin vuonna 1966. Niinpä työvaliokunnan jäsenistä kaikki olivat klubin
jäseniä; klubin puheenjohtaja toimi juhlatoimikunnan varapuheenjohtajana ja
työvaliokunnan puheenjohtajana, klubin varainhoitaja toimi juhlatoimikunnan
taloudenhoitajana, klubin jäsen ekonomi Y.Viitala toimi juhlatoimikunnan
sihteerinä, konttoripäällikkö A.Hiekkamies ja toimitusjohtaja J.Nuortila
juhlatoimikunnan tilintarkastajina ja juhlakanslian johtajana toimi posti
virkamies O.Rissanen apunaan insinööri A.Juvanoja.
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Koulun vanhempainneuvostoon kuuluivat klubin jäsen E.Hara puheenjohtajana
ja klubin puheenjohtaja sen jäsenenä. Klubi oli edelleen pyrkinyt pitämään
vuoden aikana yhteyttä nykypäivien ressulaisiin ja entiseen kouluun. Koulun
kevätlukukauden päättäjäisissä klubia edustivat klubin varapuheenjohtaja
ja sihteeri. Joulun alla pidetyssä teinikunnan puuro juhlassa oli klubin
edustajana fil.tohtori V.Tamminen. Kahdelle koulussa lukujaan jatkavalle
ressulle luovutettiin kevätlukukauden päättäjäisissä 28.5.1966 klubin
stipendit (150 mk ja 100 mk).
Vuonna 1966 pidettiin kaikkiaan 35 erilaatuista tilaisuutta. Niitä olivat
vuosikokous, kahdet juhlat, viisi esitelmätilaisuutta, yksi ohjelmallinen
kokous ja 26 tavallista klubi-iltaa. Vuosikokouksessa oli paikalla 20 jäsentä,
juhlien yhteydessä pidetyissä kokouksissa 30 jäsentä kokousta kohden ja
muissa tilaisuuksissa 22-24 osanottajaa. Tavallisissa klubi-illoissa oli
paikalla keskimäärin 5,4 jäsentä iltaa kohti. Ressun 75-vuotisjuhlien
yhteydessä 9.10.1966 Katajanokan kasinolla klubin järjestämässä iltajuhlassa
järjestelyvastuun kantoivat johtaja V.Somerkero, postivirkamies O.Rissanen
ja toimitusjohtaja J.Nuortila.
Vuonna 1967 klubi kokoontui kuten monena aikaisempanakin toimintavuonna
Hotelli Helsingin viihtyisissä suojissa. Samoin se oli edelleen yhteydessä
entiseen kouluunsa Ressuun, jossa mm. luovutettiin keväällä stipendit kah
delle koulun oppilaalle. Klubi-illoissa ja esitelmätilaisuuksissa oli osan
ottajia vaihtelevat määrät; vuosikokouksessa oli paikalla 19 jäsentä,
pikari juhlassa 30 jäsentä, esitelmätilaisuuksissa, joita oli kolme, oli
keskimäärin 20 jäsentä tilaisuutta kohti ja muissa klubi-illoissa, joita
oli neljä, osanottajamäärät vaihtelivat kahden ja 17:n välillä.
Klubin toiminta ei vuoden 1968 aikana poikennut aikaisempien vuosien käy
tännöstä. Kokouspaikkana oli edelleen Hotelli Helsinki ja mm. entisensuuruisten stipendien luovuttaminen kahdelle Ressun oppilaalle koulun kevät
juhlan yhteydessä tapahtui jo totuttuun tapaan. Vuosikokouksessa ja pikarijuhlassa oli kummassakin paikalla 19 jäsentä ja klubin viidessä esitelmä
tilaisuudessa oli samoin keskimäärin 19 jäsentä tilaisuutta kohti. Taval
listen klubi-iltojen osanottajamäärä vaihteli 10-20 henkilön välillä.
Klubin jäsenten sen toimintaa kohtaan osoittama aktiivisuus oli myös vuonna
1969 suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Niinpä vuosikokouksessa oli
tällöin paikalla 16 ja pikari juhlassa 22 jäsentä. Esitelmätilaisuuksien
osanottajamäärä oli 15 jäsentä kutakin tilaisuutta kohti. Klubi-illoissa
oli paikalla 7-9 jäsentä kerrallaan. Kuten aikaisemmin luovutettiin tuona
vuonnakin keväällä koulun päättäjäisissä entisen suuruiset stipendit kahdelle
Ressun oppilaalle.
Samanlaiset stipendit jaettiin myös vuonna 1970. Silloin vuosikokouksessa
ja pikari juhlassa oli kummassakin 16 osanottajaa ja esitelmätilaisuuksissa
keskimäärin 15 jäsentä kulloinkin. Vuosien varrella oli omaksuttu tapa, että
kerran kuussa pyrittäisiin järjestämään ohjelmallinen klubi-ilta.
Vuosina 1966-70 oli vuosikokousten ohella keskeisin tapailtuna syyskaudella
järjestetty pikarijuhla. Niissä jaettiin vuosittain pikareita seuraavasti:
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1966
85-vuotiaat
80-vuotiaat
75-vuotiaat
70-vuotiaat
60-vuotiaat
50-vuotiaat

1
2
6
1

Vuodet ja pikarien kpl-määrät
1967
1969
1968
-

2
6
3
15
2

1
3
2
2
6
2

1
1
7
2

1970
-

2
2
8
3
6

Klubitoiminnan kannalta olivat merkittäviä pidetyt esitelmät sekä eri lai
toksiin tapahtuneet tutustumiskäynnit ja muut retkeilyt. Vuonna 1966 pidet
tiin kaikkiaan kahdeksan esitelmää. Näistä varatuomari Martin Eklundin aihee
na oli "Venäjän vallankumousliike ja ressut", tekn.lisensiaatti Bertel Lehmuston aihe "Tämänpäivän Saudi-Arabia", varatuomari Onni Salon aihe "Matka
Kambodjaan, Thaimaahan ja Laosiin", everstiluutnantti Aake Merilän aihe
"Anmattikoulutus Neuvostoliitossa", professori Väinö Hovin aihe "Atomit
äärimmäisessä kylmyydessä", koulutuspäällikkö Toivo Helpin aihe "Turkin nyky
näkymiä", varatuomari Ilmari Rauhasen aihe "Vakuutusalan sosialisointipyrkimyksistä maassamme" ja majuri Paavo Heimon aihe "Taloudellinen maanpuolus
tus".
Vuoden 1967 aikana esitelmiä pidettiin neljä: Lääket.ja kirurgian tohtori
Jaakko Elo piti esitelmän aiheesta "Pariisilainen urologia", komnodori Aimo
Saukkonen aiheesta "Su rveyor-tekokuut", fil.tohtori Veikko Tamminen puoles
taan "Veren alkoholin tutkimuksesta" ja tekn.lisensiaatti Bertel Lehmusto
aiheesta "Arabian liittotasavalta ja Aden".
Vuoden 1968 esitelmien aiheina olivat: Merkonomi Urho Ranta "Rautatien nyky
näkymistä", metsänhoitaja T.J.Moilanen kertoi ja näytti kuvia Tanganjikasta,
komentajakapteeni Olavi Aittola puolestaan kertoi "Sukellusvenesodasta
Ahvenanmerellä 1942", everstiluutnantti Olavi Lyytinen "Toiminnastani sotilasasiamiehenä" ja everstiluutnantti Aake Merilä esitelmöi "Kuljetusteknii
kasta" .
Vuonna 1969 pidettiin kaikkiaan seitsemän esitelmää; näitä olivat luutnantti
Louhimiehen esitelmä "YK:n tarkkailijana Lähi-Idässä", kanslianeuvos Veikko
Somerkeron selonteko "Syksyn kirjauutuudet", pääjohtaja Helge Jääsalon esi
telmä "Talvimerenkulkumme vaikeudet", lehtori Inmar Okkolan esitys "Ihminen
kemiallisten aineiden vaikutuspiirissä", varatuomari Erkki Haran aiheena
"Mitä ajankohtaista stadissanne - keskustasuunnitelma - metro - talous?"
Fil.maisteri Veikko Räsänen piti esitelmän "Geofysiikasta geologin apuna"
ja eläinlääkintäeversti Matti Waris aiheenaan "Sotilashevosen kohtalo".
Kolme viimeksimainittua esitelmää pidettiin vasta vuoden 1970 puolella.
Vuoden 1970 muita esitelmiä olivat: Varatuomari Unto Rissasen esitelmä
"Akava työmarkkinaorganisäätiönä", ylilääkäri Olli Heinivaaran aiheena
"Ikääntyvän suomalaisen miehen terveyden vaarat", kirjastonhoitaja Tauno
Siimeksen esitelmä "Neuvostoliiton marsalkkojen II maailmansodan muistelmia"
ja dosentti Pentti Rokkasen aiheena "Töölön sairaalan tehohoito-osaston
työskentely".
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c. Klubin hallinto
Vuonna 1962 voimaan tulleiden sääntöjen mukaan klubin hallituksessa olevien
henkilöiden toiminta oli sidottu tiettyyn toimikauteen, joka sai yhtäjaksoi
sesti olla enintään kolmen vuoden pituinen. Tämän toimikausi jaottelun perus
teella klubin hallinnon kokoonpano muodostui vuosina 1966-70 seuraavaksi:
Toimikausi
1966
Puheenjohtaja
T.V.Väisänen
Varapuheenjohtaja
M.A.Eklund
Aake Merilä
Sihteeri
A.Juutilainen
Y.Viitala
Varainhoitaja
V.Stenman
A.Hiekkamies
Klubimestari
A.Hiekkamies
Jäsenet
M.Alpanen
K.Heiskanen
L.Nore
G.Petso
U.Ranta
M.Soininen
O.Aittola
V. Tamminen
J.Elo
E .Lauha
P.Heimo
A.Merilä
V.Somerkero
0.Rissanen
J.Nuortila
T.Kumpulainen
K.0.Saari
O.Paasalo
O.Lyytinen

1967

1968

X

X

X

X

X

X

X

X

1970

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

1969

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hallituksen kokoonpanossa tapahtuneita muutoksia vuosina 1966-70 osoittavasta
asetelmasta on nähtävissä, että johtoportaassa puheenjohtaja säilytti ase
mansa; varapuheenjohtaja sensijaan vaihtui 1969 ja sihteeri 1968. Hallituksen
jäsenistössä voidaan muuten todeta tapahtuneen vuosina 1966-70 moniakin
muutoksia.

GO

6. ESLOK-klubin uudet säännöt vuodelta 1962

Klubin vanhat säännöt, jotka olivat olleet voimassa vuodesta 1922 lähtien,
olivat monelta osin vanhentuneita eivätkä siten vastanneet ajan tarpeita.
Tämän vuoksi klubin hallitus asetti vuonna 1961 erityisen toimikunnan tar
kistamaan sekä klubin nimen että sen säännöt. Toimikunnan puheenjohtajana
oli varatuomari Onni O.Salo ja jäseninä oikeusneuvos Yrjö Lehtonen ja
liikennetarkastaja Onni Ääri. Toimikunta sai työnsä varsin nopeasti valmiiksi
vuonna 1961 ja teki ehdotuksensa klubin uudeksi nimeksi ja uusiksi säännöiksi.
Ne hyväksyttiin hallituksen esittämänä klubin marraskuussa 1961 pidetyssä
kokouksessa, mutta jäivät odottamaan klubin voimassa olleiden sääntöjen
mukaista toista käsittelyä, joka tapahtui vuonna 1962, jolloin säännöt
tulivat voimaan. Uusissa säännöissä klubin nimen osalta tuotiin selvästi
ilmi, että kysymyksessä oli nimenomaan klubi luontoinen yhdistys. Samoin
selvennettiin klubin toimintakenttää ja tarkoitusperiä. Edelleen poistet
tiin säännöistä kohta, jossa säädettiin kunniatuomioistuimen asettamisesta
jäsenyydestä erottamistapauksissa. Uudet säännöt olivat muutenkin selkeämmät sanamuodoltaan. Uutta hallituksen kokoonpanon osalta oli se, ettei
eroavaa jäsentä voida valita hallitukseen välittömästi seuraavaksi kolmi
vuotiskaudeksi. Edelleen säännöissä määrättiin, että vuosikokous, jossa
valitaan nm. klubin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien
tilalle, pidetään viimeistään huhtikuussa. Aikaisemm i n voimassa olleiden
sääntöjen mukaan nämä valinnat tapahtuivat vuosittain marraskuun kokouksessa.
Uudet säännöt edellyttivät vain yhden varsinaisen kokouksen pitämistä vuo
sittain.

D. ESLOK-klubi 50-vuotias

Vuosi 1970 oli ESLOK-klubin 50.toimintavuosi ja siis erityinen juhlavuosi.
Klubin 50-vuotisjuhlat pidettiin Katajanokan kasinolla illallistanssiaisineen.
Juhlaan osallistui 30 jäsentä naisineen. Tilaisuus oli erittäin onnistunut
ja mieleenpainuva. Siellä muisteltiin lämpimin sanoin mennyttä taivalta ja
sen vaiheissa mukana olleita ja joukosta jo kokonaan poistuneita. Samalla
luotiin katse toivorikkaasti tulevaisuuteen. Puheenvuoroissa ilmennyt opti
mismi oikeutti päättelemään, ettei klubin toiminnan välttämättä tarvitse
tulevina vuosikymmeninä tyystin lakata, kunhan vain sen jatkumisen edelly
tykset ja toimintamuodot onnistutaan määrittelemään.
Kun tarkastellaan klubin toimintaa vuosina 1946-1970, voidaan klubin hallintoportaasta todeta, että puheenjohtajana ovat toimineet varatuomari Hjalmar
Honkanen (1945). Hän luopui tästä tehtävästä 1946 oltuaan puheenjohtajana
vuosina 1938-45. Sitten olivat puheenjohtajina everstiluutnantti Olavi
Harlahti (1946-48), lakit.kand. Arvo Vikkula (1950-53), varatuomari Gunnar
Linkomo (1954), metsänhoitaja T.J.Moilanen (1955-56), lehtori W.I.Kataja
(1957-60), johtaja T.V.Väisänen (1961-74) ja everstiluutn. Aake Merilä
(1975-77).
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Varapuheenjohtajina ovat puolestaan olleet rautatienvirkamies S.J.Laakso
(1946-53 ja 1957-58), metsänhoitaja T.J.Moilanen (1954-55), lehtori W.I.
Kataja (1956), kauppat.maist. Esko Lappalainen (1959-62), johtaja V.Somerkero (1963-65), varatuomari M.A.Eklund (1966-67), everstiluutn. Aake Merilä
(1968-74) ja lääkintöneuvos Mikko Eirto (1975 alkaen).
Sihteerin tehtäviä ovat hoitaneet lehtori W.I.Kataja (1946-48), majuri S.A.
Timonen (1949-56), majuri (myöh. eversti) Olavi Lyytinen (1957-64), yli
luutnantti A.Juutilainen (1965-67) ja ekonomi Yrjö Viitala (1968-77).
Klubin rahavaroista ovat huolehtineet lehtori W.I.Kataja (1946), hovioik.
ausk. (myöh. varatuomari) W.W.Wirtanen (1947-53), kamreeri T.K.Suvisaari
(1954), osastopäällikkö Väinö Stenman (1955-59 ja 1963-67), majuri S.A.
Timonen (1960-62) ja osastopäällikkö Antti Hiekkamies (1968-77).
Klubimestarin monimuotoisia tehtäviä ovat hoitaneet rautatienvirkamies A.Saar
nio (1946), toimitusjohtaja S.Häggblom (1947-49), majuri S.A.Timonen (1950 ja
1956-58), osastopäällikkö Antti Hiekkamies (1959-77). Klubimestarin apulai
sina ovat olleet majuri S.A.Timonen (1951-52) ja toimittaja Herbert Edel
mann (1965).

1. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1971-1975
a. Klubin jäsenistö
Vuonna 1971 oli klubin jäsenten kokonaismäärä 204 henkilöä. Näistä oli vuosijäseniä 162 ja ainaisjäseniä 42 henkilöä. Kuoleman kautta poistui ainaisjäsenistä kaksi ja vuosi jäsenistä kolme. Vuonna 1972 oli jäsenmäärässä pieni
vähentymä sen ollessa vuoden päättyessä 199 henkilöä. Ainaisjäsenten määrä
oli sama kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1972 aikana kaikkiaan 14 klubin
jäsentä oli siirtynyt täältä ikuisuuteen. Jäsenmäärässä tapahtui vuoden 1973
aikana vähäinen nousu, kun se vuoden lopussa oli taas 205 henkilöä, joista
vuosijäseniä 164 ja ainais jäseniä 41. Kuoleman kautta menetettiin kaksi
jäsentä tuona vuonna. Vuosina 1974 ja 1975 jäsenmäärät olivat lähes samat
- ne olivat tuolloin 181 ja 182 henkilöä - joista vuosijäseniä 142 ja 144,
ja ainaisjäseniä vastavasti 39 ja 38. Kumpanakin viimemainittuna vuonna
poistui kuoleman kautta neljä jäsentä. Tarkastelukauden loppua kohden oli
todettavissa jäsenmäärässä selvää vähenemistä.

b. Klubin toiminnasta
Vuosi 1971 oli ESLOK-klubin 51.toimintavuosi. Sen tärkein klubia koskettava
tapahtuma oli Ressun 80-vuotisjuhla, jonka järjestelyissä klubin jäsenet
jälleen olivat monin tavoin mukana. Melko suurelta osin juuri tästä johtuen
klubin oma toiminta olikin rajoittunut vain välttämättömimpään. Vuonna 1972
pidettiin klubin toiminta yllä järjestämällä klubi-iltoja, joissa oli myös
esitelmiä. Klubin kokoontumispaik kana oli edellisten vuosien tapaan Hotelli
Helsingin viihtyisät suojat. Syyskaudella käytiin vierailulla Postipankissa.
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Vuosi 1973 ei juuri poikennut edellisestä vuodesta. Klubi-illat olivat tär
kein toimintamuoto. Vuoden aikana ei tapahtunut retkeilyjä. Vuonna 1974
jatkui toiminta myös entisin muodoin klubi-iltojen merkeissä. Kesäkuun
alussa suoritettiin retki Saab'in tehtaille Uuteenkaupunkiin, mikä matka
osallistujien mukaan olikin mitä antoisin. Yleisesti toivottiin tällaisen
toimintamuodon kehittämistä edelleen klubin piirissä. Vuonna 1975, joka oli
klubin 55.toimintavuosi, keskityttiin klubi-iltoihin ja niissä pidettyihin
esitelmiin toiminnassa. Syyskausilla kunakin vuonna järjestettiin edelleen
pikarijuhlat tiettyjä juhlavuosia täyttäneille klubin jäsenille, joille
näissä tilaisuuksissa jaettiin jo tutuksi tulleet vuosipikarit. Niinpä
vuonna 1971 jaettiin kaikkiaan 17 pikaria, joista yksi 80-vuotiaalle, yksi
75-vuotiaalle, neljä 70-vuotiaille, kahdeksan 60-vuotiaille ja kolme 50vuotiaille jäsenille. Vuonna 1972 vastaavat luvut olivat: kolme 80-vuotis-,
yksi 75-vuotis-, kaksi 70-vuotis-, kolme 60-vuotis- ja neljä 50-vuotispikaria eli kaikkiaan 13 pikaria. Vuonna 1973 oli pikarinsaajia varsin runsaas
ti, kaikkiaan 24 jäsentä, mikä selvästi osoitti klubin jäsenkunnan olevan
ikääntymässä. Näistä oli yksi 85-vuotias, yksi 80-vuotias, yksi 75-vuotias,
kaksi 70-vuotiasta, neljätoista 60-vuotiasta ja viisi 50-vuotiasta. Vuonna
1974 oli pikarinsaajia edellistä vähennän eli 12 jäsentä, mutta heidän
joukossaan oli yksi 90-vuotias, yksi 80-vuotias, kolme 70-vuotiasta, kuusi
60-vuotiasta ja yksi 50-vuotias. Vuonna 1975 olikin sitten pikarinsaajia
vain neljä jäsentä, joista yksi 75-vuotias, yksi 70-vuotias, yksi 60-vuotias
ja yksi 50-vuotias.
Klubin toimintaa vuosina 1970-75 koskevassa selostavassa osassa jo mainit
tiin, että klubi-iltojen tärkein anti useimmiten oli niissä pidetyt esitel
mät. Vuonna 1971 pidettiin vain kaksi esitelmää, jotka olivat toimittaja
Tauno Siimeksen aiheesta "Nü rnbergin sotariko llisoikeudenkäynti amerikka
laisen ja venäläisen näkemyksen mukaan" ja everstiluutn. Paavo Heimon aihees
ta "Ohjukset" pitämät esitykset. Vuoden 1972 aikana esitelmiä oli neljä,
kun pääjohtaja Ylermi Runko esitelmöi aiheenaan "Helsingin suunnittelu
ja sen ongelmat", lääket.tohtori Ensio Ikonen puolestaan esitti "Eräitä
ajatuksia ajankohtaisista käytännön kysymyksistä lääketieteen piirissä",
rehtori Antero Penttilän aiheena oli "Kouluneuvostovaaleista ja niiden
mukanaan tuomasta politisoitumisesta" ja toimittaja Tauno Siimes käsitteli
aihetta "G.A.J.Gadolinin varma usko Uuteen Eurooppaan".
Vuonna 1973 pidettyjä esitelmiä oli viisi. Everstiluutn. Olavi Lyytinen
kertoi Oy Scan-Auto Ab:n toiminnasta esittäen samalla aiheeseen liittyneen
filmin "Eniten merkitsee ihminen". Lääkintöneuvos Mikko Eirton esitelmän
aiheena oli "Vanhenevan miehen sairaudet"; metsänhoitaja T.J.Moilanen käsit
teli aihetta "Kehitysyhteistyö metsätaloudessa"; pormestari Leo Virkkunen
pohti esitelmässään aihetta "Yhteistyö pääkaupunkiseudulla - vai onko sel
laista?". Klubin puheenjohtaja Ville Väisänen esitti alustuksen keskusteluksi
ESLOK-klubin toimintamuodoista.
Vuonna 1974 pidettiin klubin tilaisuuksissa neljä esitelmää. Tällöin fil.
tohtori Veikko Tanninen esitelmöi aiheesta "Oikeuskemia", yli-insinööri
Pentti Erkola puhui "Vesihuollosta", taiteilija Asmo Alhon aiheena oli
"Helsingin historiaa katujen nimistössä" ja everstiluutn. Aake Merilä tarinoi
ja johdatti keskusteluun harrastuksista.
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Vuonna 1975 oli esitelmistä varsin runsas tarjonta, kun niitä pidettiin
peräti seitsemän. Niinpä poliisineuvos Armas Alhavan aiheena oli "Turvalli
suustoimenpiteistä valtiovierailujen aikana", hallitusneuvos Paavo Väisäsen
aiheena "Itämeren saastumisesta", fil.maisteri Leo A.Pesonen kertoi "Helsin
gin liitosalueiden nimistä" ja klubin puheenjohtaja Aake Merilä piti alus
tuksen keskustelua varten ESLOK-klubin toiminnasta. Professori Vilho Suomen
esitelmän aihe oli "Seitsemän veljeksen Tuomas Juhaninpoika Jukolasta".
Valt.maisteri Aake Pesosen aiheena oli "Helsingin kohtalonyöt helmikuussa
1944". Dipl.insinööri Kalervo Varsa käsitteli aihetta "Miksi maalata ja
miten?" Aihe koski omakotitalon ja veneen maalauskysymyksiä.
Klubin eri tilaisuuksiin osallistuneiden määrä vuosina 1971-75 oli vaih
dellut seuraavasti: vuosikokoukseen ja pikari juhlaan 1971 osallistui kum
paankin 22 jäsentä; klubi-illoissa ja esitelmätilaisuuksissa oli keski
määrin 16 osallistujaa/kerta. Vuonna 1972 vastaavat luvut olivat: vuosi
kokous 24 jäsentä,, pikarijuhla 33 jäsentä ja muut tilaisuudet 15 jäsentä
tilaisuutta kohden. Edelleen vuonna 1973 oli vuosikokouksessa osanottajia 32
ja pikari juhlassa 20 sekä muissa tilaisuuksissa 24 jäsentä/tilaisuus.
Vuosina 1974 ja 1975 olivat osanottajamäärät: vuosikokous 22 ja 18 jäsentä,
pikarijuhla 23 ja 15 jäsentä sekä muut tilaisuudet 18 ja 12 jäsentä tilai
suutta kohden. Näin oli todettavissa selvä osanottajien aktiviteetin vähe
neminen nimenomaan vuonna 1975.
Klubi piti vuosina 1971-75 entiseen tapaan yhteyttä vanhaan kouluunsa Ressuun
ja sen nykypäivän oppilaisiin. Tämän yhteydenpidon selvin ilmentymä oli
koulun oppilaille vuosittain myönnetyt stipendit, joita 1971-73 annettiin
kunakin vuonna kahdelle ja vuosina 1974-75 kolmelle oppilaalle. Stipendit
olivat 150 ja 100 markan määräisiä.

c. Klubin hallinto
Vuonna 1962 voimaan tulleiden ESLOK-klubin uusien sääntöjen mukaan puheen
johtaja tuli valita vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muiden jäsenten
toimikausi oli kolme vuotta siten, ettei eroavaa jäsentä voida valita hal
litukseen välittömästi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tästä johtuen hal
lituksen kokoonpanossa tapahtuikin vuoden 1962 jälkeen aikaisempaa useanmin
muutoksia ja hallituksessa kulloinkin istuvillakin jäsenillä oli eripitui
sia toimikausia. Hallitus voi uusien sääntöjen mukaan valita joko keskuu
destaan tai hallituksen ulkopuolelta klubin sihteerin, varainhoitajan ja
klubimestarin. Edelleen säännöissä oli määräys, että hallitus voi talous
arvion puitteissa ottaa klubille myös toiminnanjohtajan sekä muita johta
vaan asemaan tarkoitettuja toimihenkilöitä. Tätä sääntöjen 12 § :n 3.momen
tissa ollutta määräystä onkin klubin hallitus soveltanut käytäntöön vuo
sien 1971-75 toiminnassaan.
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Klubin hallituksen kokoonpano ja sen jäsenten toimikaudet olivat vuonna 1971
seuraavat:
johtaja T.V.Väisänen
puheenjohtaja
(1969-71)
varapuheenjohtaja everstiluutn. Aake Merilä
(1968-70, 1971)
ekonomi Yrjö Viitala
sihteeri
varainhoitaja ja
klubimestari
osastopääll. Antti Hiekkamies
sekä
(1969-71)
lääket.tohtori Jaakko Elo
muut jäsenet
everstiluutn. Paavo Heimo
(1969-71)
(1969-71)
toimitusjoht. Matti Soininen
metsänhoit. Orvo Luoto
(1969-71)
kanslianeuvos Veikko Somerkero (1970-72)
(1970-72)
rehtori Antero Penttilä
(1970-72)
merkonomi Juhani Nuortila
osastopääll. Toivo Kumpulainen (1970-72)
(1970-72)
varatuomari Kalle Saari
(1971-73)
merkonomi Urho Ranta
toimittaja Eino Jääskivi
(1971-73)
insinööri Aarre Juvanoja
(1971-73)
(1971-73)
johtaja Martti Alpanen
opiskelija Timo Erkola
(1971-73)
ja
Hallitukseen kuuluivat lisäjäseninä em. sääntöjen 12 $:n 3.momentin nojalla
vielä seuraavat:
everstiluutn. Olavi Lyytinen
fil.tohtori Veikko Tamminen
toimitusjoht. Olavi Aittola
ja
lehtori Inmar Okkola.
Vuoden 1972 hallituksen johtoporras oli sama kuin vuonna 1971. Erovuoroisten
neljän jäsenen tilalle valittiin
opiskelija Kimmo Fischer
everstiluutn. Paavo Heimo
metsänhoit. Orvo Luoto
lääket.tohtori Jaakko Elo

(1972-74)
(1972-74)
(1972-74)
(1972-74)

Johtavaan aseinaan tarkoitettuina toimihenkilöinä (sääntöjen 12 $ 3.moni.)
kuuluivat samaan tarkoitukseen jo 1971 nimettyjen lisäksi opiskelija Risto
Kilpi. Heidän tehtävänään oli erityisesti miettiä ESLOK-klubin toiminnan
elvyttämistä tarkoittavia toimenpiteitä, jotka oli tarkoitus ottaa mahdolli
suuksien mukaan huomioon klubin tulevan toiminnan järjestelyissä.
Vuoden 1973 hallituksen johtoportaassa ei myöskään tapahtunut muutoksia
vuoden 1971 hallituksen johtoportaan kokoonpanoon verrattuna. Uusina jäseninä
hallitukseen tulivat
everstiluutn. Olavi Lyytinen
(1973-75)
opiskelija Risto Kilpi
(1973-75)
fil.tohtori Veikko Tamminen
(1973-75)
opiskelija Peter Fagernäs
(1973-75)
ja
geologi Veikko Pääkkönen
(1973-75)
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Sääntöjen 12 § :n 3.momentin mukaisina johtavaan asemaan tarkoitettuina toimi
henkilöinä olivat vuoden 1973 hallituksessa

ja

rehtori Antero Penttilä
varatuomari Kalle Saari
lehtori Inmar Okkola.

Myöskin vuonna 1974 pysyi klubin johtoporras entisellään. Uusiksi hallituksen
jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin

ja

lääkintöneuvos Mikko Eirto
metsäneuvos Tuomo Moilanen
metsänhoitaja Aimo Rautela
konstaapeli Klaus Cederberg
opiskelija Pekka Löfgren

(1974-76)
(1974-76)
(1974-76)
(1974-76)
(1974-76)

Johtavaan asemaan tarkoitettuina toimihenkilöinä olivat hallituksessa edel
leen rehtori Penttilä, varatuomari Saari ja lehtori Okkola.
Vuoden 1975 hallituksen johtoportaassa tapahtui muutoksia. Tällöin klubin
puheenjohtajaksi valittiin var apuheenjohtajana vuosina 1968-74 toiminut
everstiluutnantti Aake Merilä ja varapuheenjohtajaksi lääkintöneuvos Mikko
Eirto. Sihteerinä jatkoi ekonomi Yrjö Viitala kuten myöskin varainhoitajana
ja klubimestarina osastopäällikkö Antti Hiekkamies. Erovuorossa olleiden
hallituksen jäsenten tilalle valittiin uusina jäseninä

ja

osastopäällikkö Uuno Mustonen
taiteilija Asmo Alho
toimittaja Tauno O .Siimes
klubin kunniajäsen,
johtaja Ville Väisänen
varatuomari K.O.Saari

(1975-77)
(1975-77)
(1975-77)
(1975-77)
(1975-77)

Klubi ja sen hallitus olivat jatkuvasti kokoontuneet Hotelli Helsingin
viihtyisissä suojissa. Hallitus kokoontui vuonna 1971 yhden kerran, vuonna
1972 kaksi kertaa, vuonna 1973 neljä kertaa, vuonna 1974 kaksi kertaa ja
vuonna 1975 yhden kerran. Hallituksen kokouksissa kuin myös klubi-illoissa
keskusteltiin klubin toiminnan yleisistä suuntaviivoista. Klubin vuosi
kokouksessa 21.4.1975 valittiin klubin kunniajäseneksi klubin pitkäaikainen
puheenjohtaja T.V.(Ville) Väisänen.
2. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1976-1980
a. Klubin jäsenistö
Vuoden 1976 päättyessä klubin jäsenmäärä oli kaikkiaan 176 jäsentä. Näistä
oli yksi kunniajäsen, 34 ainaisjäseniä ja 141 vuosi jäseniä. Kunniajäsen oli
klubin pitkäaikainen puheenjohtaja Ville Väisänen, joka oli valittu kunnia
jäseneksi klubin vuosikokouksessa 21.4.1975. Vuoden aikana oli siirtynyt
manan majoille neljä klubin jäsentä. Klubin jäsenmäärä oli vuoden 1977 aikana
supistunut peräti 28 jäsenellä. Näistä oli poisnukkuneita kaksi jäsentä ja
vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 148, joista yksi kunniajäsen, 36 ainaisjäsentä ja 111 vuosi jäsentä. Vuonna 1978 väheni klubin jäsenmäärä viidellä.
Näistä oli vuosi jäseniä neljä ja yksi ainaisjäsen. Jäsenten kokonaismäärä
oli näinollen vuoden 1978 lopussa 143. Vuonna 1979 jatkui jäsenmäärän supis
tuminen ja tuon vuoden päättyessä kokonaisjäsenmäärä oli 128 - vähennys
siis peräti 15 jäsentä. Näistä oli manalle menneitä viisi. Vuoden lopussa
oli jäsenistä vuosijäseniä 97 ja ainaisjäseniä 31.
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Vuoden 1979 aikana klubi koki suuren menetyksen kun tuli tieto, että klubin
kunniajäsen Ville Väisänen oli siirtynyt ajan rajan taakse. Poismenneen
toivomusta noudattaen klubi ei osallistunut hautaustilaisuuteen, mutta loka
kuussa hallituksen lähetystö kävi laskemassa kukkalaitteen hänen haudalleen.
Jäsenmäärän laskeva suunta näytti pysähtyneen vuoden 1980 aikana. Vuoden
päättyessä oli klubin jäsenmäärä hieman suurempi kuin edellisenä vuonna
eli 130 jäsentä, joista vuosijäseniä 98 ja ainaisjäseniä 32. Vuoden aikana
oli siirtynyt ajan rajan taakse viisi jäsentä.

b. Klubin toiminnasta
Vuosi 1976 oli klubin 56.toimintavuosi Sen aikana järjestettiin edelleen
klubi-iltoja esitelmineen ja tehtiin tutustumiskäyntejä mm. jäänmurtaja
Urholle Katajanokan laiturialueella ja Hartwallin tehtaalle sekä Helsingin
keskusvankilaan. Vierailukäynnit olivat olleet antoisia. Klubi kokoontui
entiseen tapaan Hotelli Helsingin viihtyisissä suojissa. Pikarijuhlassa
13.12.76 jaettiin tasavuosia täyttäneille perinteelliset pikarit. Helsingin
Lyseo täytti myös vuonna 1976 jo merkittävät 85 vuotta ja tämän johdosta
järjestettyihin tilaisuuksiin osallistuivat monet klubin jäsenet yhdessä
runsaslukuisen muun ressulaisjoukon kanssa. Kunniajäsen Ville Väisänen ja
klubin puheenjohtaja Aake Merilä edustivat klubia juhlien järjestelytoimi
kunnan asiantuntijajäseninä. Klubi piti myös jo tavanomaiseksi tullein muo
doin yhteyttä koulumme Helsingin Lyseoon ja sen nykypäivän oppilaisiin
jakaen keväällä 1976 stipendit - kaksi 100 mk:n ja yhden 150 mk:n - kolmelle
koulussa lukujaan jatkaneelle oppilaalle. Klubin eri tilaisuuksien kävijä
määrät tuona vuonna olivat seuraavat: vuosikokous 11 jäsentä, pikari juhla 21
jäsentä ja muut tilaisuudet noin 14 jäsentä per tilaisuus.
Vuonna 1977 klubin toiminta jatkui entiseen tapaan klubi-iltoineen ja tutustumiskäynteineen, joiden kohteena nyt olivat Sotamuseo ja Oikeuskemian lai
tos. Kokouspaikkana ja klubi-iltojen pitopaikkana oli edelleen Hotelli
Helsinki Kluuvikadulla. Pikarijuhlassa 12.12.77 jaettiin erittäin suuri
joukko pikareita tasavuosia täyttäneille, joita oli kaikkiaan 26. Tämä jos
mikään osoitti jäsenkunnan ikääntyneen.
Vuonna 1977 toteutettiin Helsingissä peruskouluun siirtyminen ja siinä yh
teydessä Helsingin Lyseo aikaisemmassa muodossaan siirtyi historiaan. Mai
neikkaan koulumme nimestä jäi kuitenkin jotakin jäljelle. Niinpä entisen
koulumme suojissa toimii nyt Ressun yläaste ja lukio -niminen oppilaitos.
Keväällä suoritettiin tänäkin vuonna kolmen stipendin (100, 100 ja 150 mk)
luovutus kolmelle koulun nykyoppilaalle. Klubin eri tilaisuuksien kävijä
määrät viimemainittuna vuonna olivat seuraavat: vuosikokous 22 jäsentä,
pikari juhla 21 jäsentä ja muut tilaisuudet noin 14 jäsentä kutakin eri
tilaisuutta kohden.
Toiminta vuonna 1978 tapahtui samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisempina
vuosina eli pitämällä klubi-iltoja ja suorittamalla tutustumiskäyntejä.
Kokouspaikkana olivat edelleen olleet Hotelli Helsingin viihtyisät suojat.
Joulukuussa järjestettiin pikarijuhla tasavuosia täyttäneille klubin jäse
nille. Tällöin pikarin saaneista kaksi oli 75-vuotiasta, kolme 70-vuotiasta,
kaksi 60-vuotiasta ja neljä 50-vuotiasta. Vuosikokouksessa oli läsnä 13 jäsen
tä ja pikari juhlassa 25 jäsentä. Muissa kokouksissa ja tutustumiskäynneillä
on ollut keskimäärin 20 jäsentä paikalla. Toimintavuoden aikana klubi pyrki
realisoimaan omistuksessaan olevat taideteokset, nimittäin Antti Favénin
piirroskokoelman ja Mauno Oittisen veistämän "Lampuksen pään" eli Ernst
Lampén'in muotokuvan, tarjoamalla niitä Helsingin kaupungille, mainittua
piirroskokoelmaa taidekauppa Pinx'in välityksellä ja Lampusta Kustannusosakeyhtiö Otavalle - ilman menestystä.
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Klubin kantajoukon toiminnat vuonna 1979 eivät näyttäneet kiinnostaneen
nuoria jäseniä. Heidän mukanaolonsa on kutistumistaan kutistunut, vaikka
klubi-iltoihin oli onnistuttu järjestämään esitelmä tai alustus monivivah
teisen elämän eri aloilta. Klubi-iltojen lisäksi järjestettiin kaksi tutustimiskäyntiä. Joulukuun perinteisessä pikarijuhlassa, johon oli erikseen
kutsuttu 14 tasavuosia täyttänyttä klubin jäsentä, pikarinsaajista kaksi
oli 75-vuotiasta, kahdeksan 70-vuotiasta, kaksi 60-vuotiasta ja kaksi 50vuotiasta. Klubin kokouspaikkana oli edelleen Hotelli Helsinki. Kutsut ko
kouksiin lähetettiin kirjeitse jäsenille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
kahdesti vuoden aikana eli elokuussa syyskautta varten ja joulukuussa kevät
kautta varten. Vuosikokouksessa oli läsnä 13 jäsentä ja pikari juhlassa 24
jäsentä. Klubi-iltoihin osallistui tilaisuutta kohden keskimäärin 20 jäsentä.
Vuosi 1980 oli ESLOK-klubin 60.toimintavuosi. Tämän merkkivuoden johdosta
klubi kokoontui 22.10.1980 viettämään yhteistä klubi-iltaa Katajanokan kasi
non Karimo-saliin. Muutoin klubin toiminta jatkui perinteiseen tapaan kokoon
nuttaessa kerran kuukaudessa klubi-iltaan. Tutustumiskäyntejä oli tuona
vuonna yksi ja se suuntautui 19.5. Hankoon, jossa tutustuttiin Printal Oy:n
tehtaaseen ja myöskin Liisa ja Tauno Kallion kotiin sekä Tauno Kallion taide
näyttelyyn. Tavanomainen pikari juhla-pikkujoulu pidettiin 15.12. Hotelli Hel
singin juhlahuoneistossa. Tällöin pikarinsaajista kaksi oli 80-vuotiasta,
kolme 75-vuotiasta, yksi 70-vuotias, viisi 60-vuotiasta ja kaksi 50-vuotiasta.
Kun 10.9.79 klubin jäseniä oli ollut tutustumassa Kaunialan sotavanmasairaa
laan, sen tiloihin, toimintaan ja toimintaedellytyksiin, niin saman vuoden
pikarijuhlassa 17.12.79 suoritettiin keräys Kaunialan hyväksi. Kertyneet
varat, 1650 markkaa, luovutettiin 2.2.80 lahjoituksena Kaunialan sotavamnasairaalalle.
Klubin toiminnassa vuosina 1976-80 oli tärkeä merkitys pidetyillä esitel
millä ja eri kohteisiin suunnatuilla tutustumiskäynneillä. Vuonna 1976 ja
vuoden 1977 alkukuukausina pidettiin viisi esitelmää ja tehtiin kolme käyntiä
kohteisiin, jotka jo edellä on mainittu (jäänsärkijä Urho, Oy Hartwall Ab ja
Helsingin keskusvankila). Esitelmiä pitivät: puheenjohtaja Aake Merilä
"Alustus keskusteluun aiheesta kuunteleminen", opetusneuvos Niilo Hentola
aiheesta "Koulutus ja yhteiskunta - probleemat nyt ja tulevaisuudessa",
everstiluutn. Paavo Heimo "Puolustusvoimien nykyisistä kehittämissuunnitel
mista", kommodori evp Aimo Saukkonen aiheenaan "Hiukan tietoliikennesatel
liiteista" ja lehtori Eero Kojonen "Amnatinvalinnan ohjauksen tavoitteet ja
mahdollisuudet". Syys-kevätkaudella 1977-78 pidettiin viisi esitelmää ja teh
tiin kaksi tutustumiskäyntiä (Sotamuseo ja Oikeuskemian laitos). Konstaapeli
Klaus Cederberg esitelmöi aiheesta "Radiopoliisin toiminta Helsingissä",
majuri evp Toivo Helpi aiheesta "Mitä on ergonomia", eversti evp Olavi Lyy
tinen aiheesta "Auto Suomessa tänään" ja dipl.ins. Risto Kilpi aiheesta
"Tietoliikenteen kehitysnäkymiä". Syys-kevätkaudella 1978-79 tehtiin kolme
tutustumiskäyntiä, jotka suuntautuivat Tikkurilan väritehtaalle, O y Airam Ab:n
Pursimiehenkadun tehtaalle ja Qy Alko Ab:n tuotenäyttelyyn. Esitelmiä oli
neljä; niissä puheenjohtaja Aake Merilä esitti ajatuksia henkisestä sodan
käynnistä, HKL:n teknisen osaston päällikkö dipl.ins. Helge Henriksson
esitelmöi "Liikennelaitoksen menneisyydestä, nykypäivästä ja tulevaisuuden
näkymistä", eversti, fil.maist. Tauno Kuosan aiheena oli "Ajankohtainen
tilanne Lähi-Idässä YK:n rauhanturvaajan näkökulmasta katsottuna" ja eversti
luutnantti Pentti Tykän aiheena "Suuren kohteen ilmatorjunta sekä ilmator
junnan kehitysnäkymät".
Syys-kevätkauden 1979-80 toimintaan sisältyi kaksi tutustumiskäyntiä, joista
toinen Oy Nokia Ab:n kaapelitehtaan Pikkalan tehtaalle Kirkkonummella ja
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toinen Kaunialan sotavammasairaalaan. Esitelmiä pidettiin viisi, joissa
Leo A.Pesonen kertoi Helsingin kaupungin vanhojen talojen nimistä, Kalevi
Vaara puolestaan kansainvälisestä retkeilymajatoiminnasta jakaen osanotta
jille informaatioaineistoa keinoista ja tavoista, millä halutessaan voi
matkustella lähinnä Euroopassa halvalla ja suhteellisen mukavasti; Olavi
Larkas kertoi havaintoesimerkein valaisten, miten yleisradion yhteyksiä ja
laitteita voidaan kansalle kohtalokkaina aikoina käyttää toimintojen ohjaa
miseen. Edelleen Paavo Väisänen kertoi niistä moninaisista kokouksista, neu
votteluista ja sopimuksista, joihin valtion on ryhdyttävä ja osallistuttava,
jotta se voi täyttää nykyajan asettamat vaatimukset naapurialueisiin rajoit
tuvien vesialueittensa suojelemiseksi; vielä Oiva Paasalo kertoi alumiinin
valmistuksesta, raaka-aineesta sekä metallisen alumiinin jatkojalostuksesta
ja jalosteiden käyttömahdollisuuksista havainnollistaen esitystä dia-sarjalla.
Vuosi 1980 ei muodostanut poikkeusta aikaisemmasta toiminnasta, vaikka
olikin klubin 60-vuotisjuhlavuosi. Ainoan tutustumiskäynnin (Printal'in
tehtaalle Hankoon) ohella klubi-iltojen esitelmätilaisuuksia oli kuusi.
Niissä Erkki Hara kertoi elävästi omakohtaisista kokemuksistaan Moskovan
olympiakisoista, Kalevi Vaara kertoi vast'ikään tekemästään matkasta Uuteen
Seelantiin ja havainnollisti esitystään monin kuvin; eläinlääkintötarkas
taja Eero Savonen - joka oli norssi - esitelmöi aiheesta "Makkara". Esitel
män perusteella voitiin todeta, että suomalainen makkara on hyvää ja täy
sin turvallista ja että sen valmistus tapahtuu hyvin tarkan valvonnan alai
sena. Fi1.1isensiaatti Pekka Sarvas kertoi Alattion (Altan) alueella löyde
tyistä kalliopiirroksista, joita siellä on hyvin runsaasti. Sarvas oli myös
norssi. Ekonomi Rauno Hyvärinen kertoi helmikuussa 1981 pidetyssä klubiillassa suomalaisen kartongin kohtaloista ja tulevaisuudennäkymistä kiris
tyvillä maailmanmarkkinoilla. Maaliskuussa 1981 Urho Ranta esitelmöi aihees
ta "Rautateiden alkuvaiheet ja J.W.Snellman". Vuoden 1980 toimintakertomus
on kuten aikaisempina vuosinakin ajoitettu vuosikokouksesta vuosikokoukseen.
Klubin tilikausi on kuitenkin kalenterivuotinen.

c. Klubin hallinto
Klubin hallituksen puheenjohtajana oli ev.luutn. evp Aake Merilä, vara
puheenjohtajana lääkintöneuvos Mikko Eirto sekä kutsuttuina toimihenkilöinä
varainhoitaja-klubimestari, os.päällikkö Antti Hiekkamies ja sihteeri,
ekonomi Yrjö Viitala.
Muut hallituksen jäsenet olivat:
metsäneuvos Tuomo Moilanen
metsänhoitaja Aimo Rautela
konstaapeli Klaus Cederberg
opiskelija Pekka Löfgren
osastopäällikkö Uuno Mustonen
toimittaja Tauno O.Siimes
johtaja Ville Väisänen
varatuomari K.O.Saari
ev.luutn. evp Olavi Lyytinen
fil.tohtori Veikko Tamminen
toim.joht. Martti Alpanen
geologi Veikko Pääkkönen
teekkari Risto Kilpi

(1974-76)
(1974-76)
(1974-76)
(1974-76)
(1975-77)
(1975-77)
(1975-77)
(1975-77)
(1976-78)
(1976-78)
(1976-78)
(1976-78)
(1976-78)
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Vuonna 1977 klubin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä edellä
mainitut ns. kutsutut toimihenkilöt olivat samat kuin edellisenä vuonna.
Moilasen, Rautelan, Cederbergin ja Löfgrenin toimikausi päättyi vuonna 1976.
Heidän tilalleen hallituksen uusina jäseninä tulivat insinööri Ilmari Kot
kavuori (toimikausi 1977), lakit.lis. Armas Nurmi (1977) sekä
fil.maisteri Väinö Rautapalo
johtaja Teppo Suvisaari
rehtori Antero Penttilä
johtaja Vilho Oksanen
dipl.insinööri Mies Ahonen

(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)

Lisäksi oli klubin sääntöjen 12 § 3.mom. mukaisesti asetettu johtavaan ase
maan tarkoitetuiksi toimihenkilöiksi toimintavuodeksi metsänhoit. Aimo Rautela, konstaapeli Klaus Cederberg ja merkonomi Pekka Löfgren.
Klubin johtoportaassa ei vuoden 1978 aikana tapahtunut muutoksia. Täten
Merilä jatkoi puheenjohtajana ja Eirto varapuheenjohtajana sekä varainhoi
taja-klubimestarina Hiekkamies. Sihteerin tehtävään oli valittu dipl.insi
nööri Kimm o Fischer. Hän oli kuitenkin estynyt hoitamasta tehtävää ulkomaanmatkojensa vuoksi. Hallituksen muina jäseninä olivat
eversti evp Olavi Lyytinen
fil.tohtori Veikko Tamminen
toim.joht. Martti Alpanen
geologi Veikko Pääkkönen
fil.maisteri Väinö Rautapalo
johtaja Teppo Suvisaari
rehtori Antero Penttilä
johtaja Vilho Oksanen
dipl.insinööri Mies Ahonen
osastopäällikkö Uuno Mustonen
johtaja Ville Väisänen
varatuomari K.O.Saari
lakit.lis. Armas Nurmi
ekonomi Yrjö Viitala

(1976-78)
(1976-78)
(1976-78)
(1976-78)
(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)
(1977-79)
(1978-80)
(1978-80)
(1978-80)
(1978-80)
(1978-80)

Klubin hallituksen puheenjohtajana jatkoi vuonna 1979 everstiluutn. Aake Merilä
ja varapuheenjohtajana lääkintöneuvos Mikko Eirto sekä kutsuttuna toimi
henkilönä varainhoitaja-klubimestari osastopäällikkö Antti Hiekkamies.
Edellisen vuoden hallituksen jäsenistä viiden jäsenen osalta toimikausi päät
tyi 1979. Niitä hallituksen jäseniä, joiden toimikausi jatkui vuoteen 1980,
olivat johtaja Ville Väisänen, osastopääll. Uuno Mustonen, varatuom. K.O.Saari,
lakit.lis. Armas Nurmi ja ekonomi Yrjö Viitala; vuoteen 1981 jatkavia olivat
eversti Olavi Lyytinen, fil.tohtori Veikko Tanninen, metsänhoit. Aimo Rautela
ja valt.maist. Aake Pesonen. Sääntöjen mukaisen hallituksen jäsenmäärän
ollessa 15, vuodeksi 1979-81 valittujen neljän jäsenen näennäisesti jättämän
vajauksen täytti klubin varapuheenjohtaja Mikko Eirto. Käytännöllisistä
syistä jouduttiin myös luopumaan klubin sääntöjen 12 § :n 2.kohdan mukaisen
eroavien jäsenten uudelleenvalintaa koskevan kiellon noudattamisesta.
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Vuonna 1980 klubin johtoporras oli myös sama kuin vuonna 1979. Näinollen
Aake Merilä jatkoi edelleen klubin puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi
klubin vuosikokouksessa 21.4.80 valittiin vuosiksi 1980-82 uudelleen erovuo
rossa olleet Mies Ahonen, Vilho Oksanen, Väinö Rautapalo ja Teppo Suvisaari
sekä uutena jäsenenä Pentti Airaksinen. Edesmenneen Ville Väisäsen tilalle
vuosiksi 1978-80 oli valittu Paavo Väisänen. Vuoden 1981 vuosikokouksessa,
joka pidettiin 13.4.81, valittiin hallituksen jäseniksi vuosiksi 1981-83
uudelleen erovuorossa silloin olleet klubin jäsenet Uuno Mustonen, Armas
Nurmi, Kaarlo Saari, Yrjö Viitala ja Paavo Väisänen.

3. Uusia ajatuksia ESLOK-klubin toiminnan tehostamisesta

Jo 60 vuotta täyttänyt ESLOK-klubi oli vuosien saatossa rajautunut omiin
uomiinsa. Tämän vuoksi oli klubin jäsenten keskuudessa tavan takaa kehitelty
ajatuksia toiminnan uudelleen muotouttamisesta. Tästä oli esimerkkinä seuraava, vuonna 1980 laadittu muistio.
"Eslokin toiminta on ollut vuosikausia, jopa vuosikymmeniä pääasiallisesti
tai miltei yksinomaan kokoontumista yhteisiin klubi-iltoihin. Kysymyksessä
on ollut osanottajien viihdyttäminen lähinnä seurustelemalla toistensa kanssa.
Suurempaa arvokkuutta klubi-illoille on annettu pitämällä niissä esitelmiä.
On myös järjestetty vierailukäyntejä erilaisiin laitoksiin. Kaikki on tapah
tunut vanhojen koulumuistojen merkeissä ja siten ressulaishenkeä vaalien.
Kontaktia vanhaan kouluun on myös ollut, mutta eipä juuri muuten kuin myön
tämällä vuosittain muutamia stipendejä koulunsa tai lukukautensa juuri päättäneille/päättäville Ressun oppilaille.
Tämä kaikki on tietenkin sellaisenaan hyvää, mutta ikäänkuin olosuhteiden
pakosta osanottajamäärä kuukausittaisiin klubi-iltoihin on jäänyt vähäiseksi,
pysähtyen yleensä vain pariinkymmeneen entiseen ressulaiseen. Sitäpaitsi
klubi-illoissa on käynyt vain ikääntyneitä entisiä ressuja niin, että viime
aikoina on paikalle tullut vain harva alle 60-vuotias.
Kun Eslokin toimintaan tällä tavoin on saatu mukaan vain murto-osa elossa
olevien entisten ressujen määrästä eikä nykyisillä toimintatavoilla näytä
olevan mahdollisuutta osanottajamäärän sanottavaankaan suurentamiseen, vaan
päinvastoin on tarjona vaara, että toiminta vähitellen tyrehtyy tyrehtymistään ja ehkä piankin sammuu kokonaan, on paikallaan tutkiskella, olisiko
Eslokin muutettava toimintatapansa ja tavoitteensa täysin ja millä tavalla.
Tätä asiaa pohdiskeltiin vuoden 1928 VIIIA ja VIIIB luokkien yhteisessä
52-vuotisluokkakokouksessa 20.5.1980. Keskustelussa esitettiin monia uudis
tamiseen tähtääviä ehdotuksia, joita nyt tässä esitetään edelleen siinä mie
lessä, että ne otetaan Eslokin kokouksissa, lähinnä klubi-illoissa, asian
mukaisesti käsiteltäviksi ja sitten ryhdytään toimenpiteisiin, jos katsotaan
aihetta olevan.
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1. Klubi-illat projektitilaisuuksiksi
Klubi-illat nykyisessä muodossaan on (ainakin toistaiseksi) muutettava seu
rustelutilaisuuksista projektitilaisuuksiksi eli pohdiskelu- ja suunnittelu
tilaisuuksiksi (siis aivotrustiksi). Tietenkin voi sanoa, että tällainen
tehtävä kuuluu klubin hallitukselle (johtokunnalle). Hallitus on kuitenkin
liian suppea ja turhan kankeakin elin tähän tehtävään. Klubi-ilta pohdiskeluelimenä on vapaampi ja sinne voidaan mukavammin kutsua mukaan henkilöitä,
jotka ovat avuksi nykytilanteeseen perehdyttäessä ja uusia tavoitteita ja
toimintoja etsittäessä. Tietenkin on paikallaan, että klubi-iltojen ohjel
massa pidetään edelleen tähänastisenlaiset esitelmät ja vierailukäynnit.
2. Toiminta-ajatus ja PTS
- - Parina viime vuosikymmenenä maassamme niin muotiin tulleet toiminta-ajatusten
ja pitkäntähtäyksen suunnitelmien luomiset olisi toteutettava myös Eslokissa.
Tätä varten olisi asettava toimikunnat jo heti alkuvaiheessa, jotta niiden
jäsenet voivat paneutua asioihin ja suunnitella niin toiminta-ajatus julistuk
sen kuin PTS:n sisältöä ja kirjallista asua (sanamuotoa) heti siitä lähtien,
kun projektipohdiskelu on alkanut. Näiden toimikuntien työ kestää siksi,
kunnes projektipohdiskelu on edennyt niin pitkälle, että uudet tavoitteet
ja toiminnot ovat selvenneet tai selvenemässä. Toimikuntien esitykset tule
vat sitten loppukäsittelyyn Eslokin eri elimissä. Ja uusi toiminta alkaa.
Mikään ei tietenkään estä, että jotkut toiminnot, jos aihetta on, aloitetaan
projektipohdiskelun muilta osin vielä jatkuessa.
-3. Toiminta-ajatus
Olisi asioiden edelle hyppäämistä, jos jo tässä muistiossa (vajavaisin tie
doin) yritettäisiin esittää uusi toiminta-ajatus sanamuodoltaan valmiiksi
laadittuna ehdotuksena. Toiminta-ajatuksen laatiminen on syväluotaustyötä,
mutta kun työ sitten kerran on valmis mustana valkoisella huoliteltuine sanamuotoineen, sitä voidaan käyttää varsinkin pr-toiminnassa monella tavalla
ja se on myös apuna, kun sitten aikanaan tehdään Eslok-klubin tai mieluumminkin Eslok-yhdistyksen sääntöjenmuutokset, varsinkin jos joudutaan muutta
maan yhdistyksen (klubin) tarkoitusta ja toiminnan laatua koskevaa pykälää
(pykäliä).
-4. PTS eli pitkäntähtäyksen suunnitelma
Se on yhdistyksen sisäinen toimintasuunnitelma/toimintaohje lähitavoitteineen ja kaukaistavoitteineen ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa sitten
muutellakin vaikkapa vuosittain sitä mukaa kuin toiminta kehittyy ja uutta
löytyy ja vanha havaitaan kelvottomaksi. Mitä kaikkea tällainen PTS voisi
nyt sisällänsä pitää, siitä seuraavassa joitakin ajatuksia.
-5. Toiminnanjohtaja
On hyvin epätodennäköistä, että sillä vapaaehtoisella työvoimalla, mitä
Eslok voi nykyisellään saada käyttöönsä, jaksettaisiin suorittaa sellaista
laajaa ja pitkäjännitteistä työtä, mihin tässä muistiossa tähdätään. Siksi
on projekti-suunnittelu perustettava siihen, että toimintaa hoitaa vakitui
sena tehtävänään palkattu henkilö, toiminnanjohtaja. Hänen työnsä ei aina
kaan alkuvaiheessa välttämättä tarvitse olla kokopäiväistä; voisi riittää
osapäiväinenkin. Miten toiminnanjohtajan (ja myöhemmässä vaiheessa myös
kanslistin) palkkaus rahoitetaan, on kysymys, johon vastaus saadaan projek
tia luotaessa.
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6. Nykytilanteen kartoittaminen
Liikkeelle lähdettäessä on arvioitava, mitä Eslok yleensä voisi tehdä ja
mitä sen pitäisi tehdä. Siksi on selvitettävä, mitä ressulaisuuden vaali
misesta nyt puuttuu, mitä kaivataan, mikä on tarpeellista, mikä suorastaan
välttämätöntä - jotta ressulaishenki toteutuisi sekä Ressua käyvien että
Ressua käyneitten keskuudessa. (Mitä ressulaishenki ja ressulaisuus on? ehkä joku pystyy sen määrittelemään.) Kartoittamisen on tapahduttava yhtei
sesti Ressun opettajakunnan (rehtori etupäässä) ja Ressun teinikunnan (pu
heenjohtaja ja vaikka koko hallitus mukana) kanssa. Jos tällä tavoin jo
itse koulusta käsin saadaan toivomuksia ja ehdotuksia, voidaan projekti
rakentaa vankalle pohjalle.
-7. Toimintojen valikoima
Tässä ollaan koko projektin sydämessä. Paitsi niitä toimintoja, joihin
saadaan vihje koulusta käsin, tulisi Eslokin pitää Ressua käyneistä luet
teloa, jotta määräajoin, esim. 10-vuosittain, voidaan julkaista Ressua
käyneistä matrikkeleita, samaan tapaan kuin on aikaisemmin tehtykin. Voisi
laatia kortiston siitä, miten ressulaiset ovat yhteiskunnassa pärjänneet.
Tällainen kortisto ei kilpailisi tavantakaa ilmestyvien juristi-, lääkäri-,
arkkitehti-, insinööri-, ekonomi- ym. matrikkelien kanssa, vaan auttaisi
niitä ja saisi niistä itselleenkin apua. Luettelo Ressun opettajista on
yhtä tärkeä kuin luettelo oppilaista. Eslok pitäisi huolen siitä, että
luokkakokoukset tulevat määräajoin pidetyiksi (nykyisellään niiden pitä
minen on tiettävästi paljolti sattumanvaraista, jopa on luokkia, jotka
eivät ole vuosikymmeniin kokoontuneet, jotkut eivät koskaan). Aika-ajoittaiset kokoontumiset suurissa puitteissa ja näiden suurten puitteiden järjes
tämiset (ajatellaanpa vain Ressun 100-vuotisjuhlaa sitten aikanaan).
Puhumattakaan lukemattomista pienistä käytännöllisistä tehtävistä, joita
Eslokin kanslialle varmasti aikaa myöten kertyisi, kunhan kanslian toiminta
ensin saadaan vauhtiin, tulisi sitten aikanaan näköpiiriin myös tanssiais
ten ja yhteisten uimaretkien järjestäminen, kunhan nykyiset alaluokkien
tytöt ennättävät siihen ikään, että ....
-8. Rahoitus
Tällaisen suurisuuntaisen projektin toteuttamisen ehdottomana edellytyksenä
on, että kanslian pitämiseen ja toimintojen pyörittämiseen saadaan riittä
västi varoja käyttöön. On siis luotava varojenhankintajärjestelmä. Millainen
se on oleva, se jää projektikeskustelussa pohdittavaksi.
-9. Eslok-säätiö
Eslok-yhdistyksen (nykyisen Eslok-klubin) rinnalle perustettaisiin Esloksäätiö, (Nimessä olkoon tuo k-kirjainkin näkyvissä, jos säännöissä sanotaan,
että säätiö on vanhan Eslok-klubin jäsenten perustama. Sama koskee Eslokyhdistyksen nimeä.) Säätiö olisi se varsinainen varojen kerääjä. Miten
peruspääoma hankittaisiin, jää erikseen pohdittavaksi. Samoin se, miten
säätiön varoja kartutettaisiin. Kysymykseen tulevat tietenkin monenlaiset
keräykset, arpajaiset, lahjoitukset, testamentit, plakettien ja reliefien
myynnit, julkaisutoiminta, monenlaiset palvelut (mitä lienevätkään, joissa
yhdistys antaisi jäseniään käyttöön), ja vaikka mitä muuta, mitä vain kek
sitään. Jos mennään liiketoimintalinjallekin, niin perustetaan sitä varten
yhtiö (säätiö kun ei itse voi harjoittaa liiketoimintaa). Tietenkin on
pidettävä huoli siitä, etteivät Eslok-säätiö ja Eslok-yhdistys varojen han
kinnassa kilpailisi keskenään toisiaan vahingoittaen. Säätiön varsinaisena
tarkoituksena olisi Eslok-yhdistyksen toiminnan tukeminen. Jotta säätiön
yleishyödyllinen luonne tulisi asianmukaisesti korostetuksi, olisi säätiön
säännöissä mainittava sen tarkoituksena olevan myös entisten ressulaisten
jatko-opintojen taloudellinen tukeminen (ja sanamuoto on tarkoituksenmukaista
laatia niin, että voidaan tukea muittenkin entisten ressulaisten opintoja
kuin vain ylioppilaiden).
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10. Laajapohjaisuus
Eslok-yhdistyksen jäseneksi pääsy (jäseneksi joutuminen) on tehtävä niin
yksinkertaiseksi kuin mahdollista, niin että Ressusta lähteneet vaikkapa
automaattisesti tulevat Eslokin jäseniksi. Voisipa vuosittain järjestää
erityisen jäseneksiottotilaisuuden kiintoisine ohjelmineen (ei mitään har
taustilaisuutta, vaan jotain osakuntien fuksien vastaanottotapaan, joskin
hienotunteisine kastetoimituksineen), kunhan vain sopiva ajankohta löydetään.
Ressun uudet opettajat lausuttaisiin aina erityisesti tervetulleiksi Eslokin
jäseniksi. (Toivottavasti kukaan ei kieltäydy.) Vuosijäsenmaksu olisi kaik
kien osalta niin pieni (esim. 10 mk), ettei kenellekään tuota vaikeuksia
sen suorittaminen. Varsinaista ainaisjäsenmaksua ei olisi, mutta kassavaro
jen pikaiseksi kartuttamiseksi voitaisiin sallia jäsenten maksaa etukäteen
kuinka monen vuoden jäsenmaksu tahansa (eikä lisää karhuttaisi, vaikka seuraavien vuosien jäsenmaksu olisi suurempi, mutta ei takaisinkaan maksettaisi,
jos jäsenmaksu myöhemmin alenee tai poistetaan). Kannattaville jäsenille
määrättäisiin vuosittain vain minimimaksu - maksimi jäisi kunkin omaan har
kintaan.
Säätiöhän ei ole mikään yhteisö (sehän on omaisuuskompleksi), mutta kiinnos
tus säätiötä kohtaan voitaisiin luoda laajapohjaiseksi sillä, että sen
peruselimeksi luotaisiin edustajisto, johon kuuluisi vaikka 100 varsinaista
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varamiestä, kylläkin vain yksi kul
lekin varsinaiselle jäsenelle. Kaikki kutsuttaisiin kokoukseen ja kaikilla
olisi oikeus osallistua keskusteluun, joskin äänestykseen osallistuisivat
vain varsinaiset jäsenet ja vain jonkun heistä ollessa poissa hänen vara
jäsenensä. Kyllä tällaiseen kokoukseen saadaan osanottajia, jos vain saa
daan joku laitos kustantamaan kokouskahvit ja kokouksen esityslistalle
otetaan vaaliriitojen lisäksi pari vetävää aihetta - joku ressulaisministeri
selostamaan valtakunnan hallituksen inflaatiotorjunnan epäonnistumisen
syitä ja sitten viimeiseksi asiaksi ratkaistavaksi, mikä on alin ikäraja,
kun tytöille annetaan stipendejä ja pojille karsseria.
Olisi paikallaan, että Eslok-säätiön hallitukseen valitaan eri henkilöt
kuin Eslok-yhdistyksen hallitukseen, ei vain siksi, että varojen tuhlauk
sessa säilyisi kontrolli, vaan myös siksi, että syntyisi ambitio päästä
näillä eri tahoilla mahdollisimman hyvään tulokseen. Yhteysmiehet täytyy
tietenkin olla, esim. puheenjohtajat osallistuisivat molempien elinten
kokouksiin, samoin yhdistyksen toiminnanjohtaja ja säätiön asiamies.
Jotta ei tulisi liikaa päällekkäisyyttä, voitaisiin yhdistyksen ja säätiön
pääkokoukset pitää niin, että toinen olisi kevätkaudella, toinen syyskaudella.
Yhdistyksen suurkokoukseen osallistuisivat kaikki kynnelle kykenevät, sää
tiön suurkokoukseen sallittaisiin muidenkin osallistua kuin vain edustajis
ton jäsenten (mutta muut vain kuunteluoppilaina tietenkin)."
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4. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1981-1985
a. Klubin jäsenistö
Klubin jäsenmäärä oli vuoden 1981 päättyessä 131 jäsentä. Näistä oli ainaisjäseniä 31 ja vuosi jäseniä 100. Vuoden aikana on siirtynyt ajan rajan
tuolle puolen yksi jäsen. Seuraavana vuonna oli jäsenmäärä 132, joista
ainaisjäseniä 30 ja vuosijäseniä 102. Poisnukkuneita oli seitsemän jäsentä.
Koulun 90-vuotisjuhlien yhteydessä klubiin liittyi uusia jäseniä. Tästä
johtuen klubin kokonaisjäsenmäärä pysyi samana kuin vuonna 1981 ja määrä
jopa ylitti sen kahdella jäsenellä. Vuonna 1983 oli klubin kokonaisjäsen
määrä 132, joista ainaisjäseniä 30. Vuonna 1984 olivat vastaavat luvut
130 ja 30 sekä vuonna 1985 huomattavasti pienenmät 105 ja 27. Poisnukku
neita oli sanottuna vuonna seitsemän jäsentä.

b. Klubin toiminnasta
Vuosi 1981 oli klubin 61.toimintavuosi. Edellisen juhlavuoden toimintaan
verrattuna elettiin tavallaan palautumisaikaa. Kerran kuussa oli tavanomai
nen klubi-ilta. Aikaisemuasta poiketen tehtiin tutustumismatkoja peräti
kolme kertaa. Osanotto eri tilaisuuksiin oli tavanomaista kävijöiden luku
määrän vaihdellessa 11-23 henkeä tilaisuuksia kohden. Vuoden 1982 tapahtu
mista oli merkittävin vuoden lopulla vietetty pikarijuhla. Paikalla oli
tuolloin peräti 35 jäsentä. Myös vuoden 1983 toiminta oli tavanomainen
12.12. pidettyine pikari juhlineen. Pikari juhlissa jaettiin vuonna 1981
kaikkiaan 17 pikaria, joista yksi 90-vuotiaalle, kolme 80-vuotiaille, neljä
75-vuotiaille, viisi 70-vuotiaille, neljä 60-vuotiaille ja yksi 50-vuotiaalle. Vuonna 1982 oli vastaava jakautuma 1, 3, 11, 5, 4 ja 3. Pikareja
jaettiin näin ollen varsin runsaasti eli kaikkiaan 27 kpl. Vuonna 1983 oli
pikarinsaajia 15. Näistä oli kolme 80-vuotiasta, kaksi 75-vuotiasta, seit
semän 70-vuotiasta ja kolme 60-vuotiasta. Vuoden 1983 pikarijuhla pidettiin
hotelli Klaus Kurjen ravintolan kabinetissa. Klubin talouden tukemiseksi
20 klubin jäsentä lahjoitti ESLOK:in tukirahastoon kaikkiaan 2.780 markkaa
syksyn 1983 ja kevään 1984 kuluessa. Vuoden 1984 pikarijuhlassa jaettiin
17 pikaria ja vuoden 1985 pikari juhlassa 10 pikaria. Pikarin saajista oli
vuoden 1984 jaossa kaksi 80-vuotiasta, seitsemän 75-vuotiasta, kuusi 70vuotiasta, yksi 60-vuotias ja yksi 50-vuotias. Vuoden 1985 pikarinjaossa
oli taas kaksi 80-vuotiasta, yksi 75-vuotias, viisi 65-vuotiasta, yksi
60-vuotias ja yksi 50-vuotias.
Huhtikuussa 1985 pidetyssä vuosikokouksessa Mikko Eirto, Väinö Peltonen,
Paavo Väisänen, Vilho Oksanen, Leo Tiainen ja Aake Merilä kertoivat muis
tojaan vuoden 1918 talven ja kevään tapahtumista. Kertomukset taltioitiin
ääninauhalle, joka jäi Aake Meril än hallintaan. Samassa vuosikokouksessa
oli esillä klubin nimen ja sääntöjen muuttamisasia. Puheenvuoroja tästä
asiasta käyttivät Leo Pesonen, Väinö Peltonen, Leo Tiainen, Paavo Väisänen,
Aake Pesonen, Olavi Larkas, Mikko Eirto, Osmo Korvenkari, Mies Ahonen ja
Antti Hiekkamies. Kun puheenjohtaja Merilä oli todennut, että tulossa olevan
yhdistyslain muutoksen myötä klubin sääntöjen muutos joka tapauksessa tulee
ajankohtaiseksi, päätettiin, että syyskauden alkaessa asetetaan toimikunta
kehittämään sääntöjen muutosasiaa.
Klubin omistamat Antti Favénin pilapiirrokset ja Mauno Oittisen veistos
Ernst Lampénista päätettiin lahjoittaa koululle klubin vuosikokouksessa
19.4.82 tehdyllä päätöksellä.
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Vuoden 1981 aikana pidettiin kolme esitelmää ja tehtiin kaksi tutustumis
käyntiä, jotka suuntautuivat Aspo Oy:n teräspalvelukeskukseen Järvenpäässä
ja Amer-yhtymä Oy:n Weilin & Göösin kirjatehtaalle. Esitelmistä todettakoon,
että varatuom. Matti Mäenpää esitelmöi aiheesta "Suomen liikepankit ulko
mailla", Tikkurilan Väritehtaat Oy:n myyntipäällikkö Pentti Alander kertoi
uusista maaliaineista ja maalaustekniikasta sekä Paavo Väisänen teki selkoa
Suomen maatalouspolitiikasta ja niistä vaikeuksista, joita päättäjillä on
sovittaessaan suhteellisen hidasliikkeisen maatalouden pulmia joskus varsin
lyhytjänteisen päivänpolitiikan raameihin ja kansainväliseen tilanteeseen.
Alkuvuodesta 1982 pidettiin kaksi esitelmää. Ne olivat Aake Pesosen esi
telmä ohjuksista ja Erkki Salosen alustus aiheesta "Huomispäivän ressulainen". Loppuvuodessa olivat klubi-illoissa esitelmän aiheina "Gotthardin
tiet ja tunnelit" ja "Routavuodet rautateillä"; ensinmainitun esitelmän
piti Aake Merilä ja toisen Urho Ranta.
Maaliskuun puolivälissä tehtiin retki Pasilassa olevaan postikeskukseen ja
toukokuussa Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jossa tutustuttiin erinomaises
ti opastettuina Finnair'in moderniin suihkumoottorikorjaamoon ja lentokonei
den perushuoltoon. Syksyllä tehtiin retki Kone Oy:n Hyvinkään tehtaille.
Vuoden 1983 alussa kokoonnuttiin ensinmäisen kerran klubi-iltaan uuteen
kokoontumispaikkaan Klaus Kurkeen. Siellä esitelmän piti Paavo Väisänen
aiheenaan "Matka rautateitse Siperian halki Kiinaan ja kokemukset Kiinassa".
Helmikuun klubi-illassa Olavi Larkas kertoi kokemuksistaan sotHasasiamiehenä Skandinavian maissa. Maaliskuun klubi-illassa esitelmän pitäjänä oli
Leo A.Pesonen aiheenaan "Miksi Helsingistä tuli pääkaupunki". Huhtikuussa
piti esitelmän Urho Ranta ja aihe oli "Rautatiet sodassa". Toukokuussa
tehtiin kevätretki Scan-Auto O y:n kurssikeskukseen Kemiössä.
Syksyllä 1983 pidettiin klubi-illoissa neljä esitelmää, joista ensimmäisen
aihe oli "Pohjanmeren öljy monesta näkökulmasta"; sen piti Paavo Väisänen.
Toisen esitelmän piti Pentti Airaksinen aiheenaan "Suomalaisen sukellus
veneen tarina". Kolmannessa esitelmässä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kunnan yhteistyöjohtaja Leo Virkkunen valotti alansa senhetkisiä näkemyk
siä.
Vuoden 1984 aikana esitelmöi Pauli Kruhse aiheesta "Miten ATK tunkeutuu
yksilön elämään" ja Paavo Väisänen puolestaan "Suomen erilaisista ja eri
asteisista luonnonsuojelukohteista". Toukokuussa 1984 oli tutustumisretki
Riihimäelle Oy Suomen Ongelmajäte-Finlands Problemavfall Ab:n ongelmajäte
laitokseen. Paikalla oli 15 klubin jäsentä. Lokakuussa oli tutustumiskäynti
Scan-Auto Oy:n upouuteen raskaan kaluston korjaamoon Konalassa. Tammikuus
sa 1985 piti everstiluutn. Jorma Vuohelainen esitelmän aiheesta "Rannikkotykistön teknillisen kehityksen uusimaat vaiheet" ja helmikuussa Paavo Väi
sänen kertoi vallankumoushallituksen-kansanvaltuuskunnan toimenpiteistä
tammikuusta maaliskuuhun 1918. Toukokuussa tehtiin retki Isosaaren linnak
keelle.
Edellisen vuoden kokemusten perusteella muutettiin jälleen kokoontumis
paikkaa. Uudeksi paikaksi valittiin nyt Suomalainen Klubi Kansakoulukujalla.
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c. Klubin hallinto
Klubin hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 1981 edelleen everstiluutn.
Aake Merilä ja varapuheenjohtajana lääkintöneuvos Mikko Eirto sekä kutsut
tuna toimihenkilönä PR-päällikkö Antti Hiekkamies, joka oli sekä varainhoi
taja että klubimestari. Muina hallituksen jäseninä olivat

ja

eversti evp Olavi Lyytinen
fil.tohtori Veikko Tamminen
valt.maist. Aake Pesonen
metsänhoit. Aimo Rautela
dipl.insinööri Mies Ahonen
johtaja Vilho Oksanen
fil.maisteri Väinö Rautapalo
johtaja Teppo Suvisaari
dipl.ins. Pentti Airaksinen
osastopääll. Uuno Mustonen
lakit.lis. Armas Nurmi
ekon. Yrjö Viitala
varatuom. K.O.Saari
hallitusneuvos Paavo Väisänen

(1979-81)
(1979-81)
(1979-81)
(1979-81)
(1980-82)
(1980-82)
(1980-82)
(1980-82)
(1980-82)
(1981-83)
(1981-83)
(1981-83)
(1981-83)
(1981-83)

Huhtikuun vuosikokouksessa 1982 valittiin klubin hallituksen jäseniksi
1982-84 seuraavat erovuorossa olleet klubin jäsenet: Mikko Eirto, Olavi
Lyytinen, Aake Pesonen ja Veiko Tamminen sekä vaikeasti sairastuneen Aimo
Rautelan tilalle uudeksi jäseneksi ekonomi Osmo Korvenkari. Vuoden 1983
vuosikokouksessa säilyttivät paikkansa hallituksessa Mies Ahonen, Vilho
Oksanen, Väinä Rautapalo, Teppo Suvisaari ja Pentti Airaksinen, joiden
toimikaudeksi tulivat vuodet 1983-85. Vuosiksi 1981-83 hallituksen jäseneksi
valitun ja vuonna 1982 kuolleen Uuno Mustosen tilalle valittiin Leo Virkku
nen. Seuraavan vuoden huhtikuussa pidetyssä vuosikokouksessa klubin halli
tuksen jäseniksi valittiin uudelleen Yrjö Viitala, Leo Virkkunen ja Paavo
Väisänen sekä uusiksi jäseniksi eversti Olavi Larkas ja agronomi Aapo Leh
tinen. Vuosiksi 1985-87 valittiin klubin hallitukseen jäseniksi uudelleen
erovuorossa olleet Mikko Eirto, Osmo Korvenkari, Olavi Lyytinen, Aake Peso
nen ja Veikko Tamminen. Vuosiksi 1984-86 valitun, vuonna 1984 kuolleen
Olavi Larkaksen tilalle valittiin professori Erkki Salonen. Vuonna 1985
toimi klubin hallituksen puheenjohtajana edelleen everstiluutn. Aake Merilä
ja varapuheenjohtajana lääkintöneuvos Mikko Eirto. Samoin kutsuttuna toimi
henkilönä oli varainhoitaja-klubimestarina PR-päällikkö Antti Hiekkamies.
Uudelleen valituiksi klubin hallituksen jäseniksi tulivat huhtikuussa 1986
pidetyssä vuosikokouksessa klubin jäsenet Mies Ahonen, Pentti Airaksinen
ja Väinö Rautapalo sekä sairastuneen Teppo Suvisaaren tilalle Väinö Pelto
nen. Heidän toimikautensa olivat vuodet 1986-88.
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5. ESLOK-klubin toiminnasta vuosina 1986-1990
a. Klubin jäsenistö
Vuoden 1986 päättyessä oli klubin kokonaisjäsenmäärä 106 jäsentä. Näistä oli
ainaisjäseniä 26 ja vuosijäseniä 80. Ajan rajan toiselle puolelle siirtyi
tuon vuoden aikana kaksi jäsentä; toinen näistä oli klubin ainaisjäsen
Teppo Suvisaari, joka oli ollut 56 vuotta klubin jäsenenä. Klubissa omaksu
tun kannan mukaisesti poistettiin jäsenluettelosta kuusi jäsentä, koska he
olivat usean vuoden ajan laiminlyöneet jäsenmaksun maksamisen. Jäsenkunta
sai vuonna 1986 ensimmäisen naisjäsenensä. Hän oli Ressun ylioppilas, opis
kelija Karita Mustonen. Hän julkisesti ilmoittautui jäseneksi Ressun 95vuotisjuhlissa 25.10.1986. Vuonna 1987 oli klubin jäsenmäärä miltei sama
kuin edellisenä vuonna eli 105 jäsentä. Näistä oli ainaisjäseniä 26 ja vuosijäseniä 79. Klubi sai vuoden 1987 aikana kaksi suruviestiä, kun sen halli
tukseen valitut ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleet Väinö Peltonen
ja Aake Pesonen siirtyivät manan majoille. Vuoden 1988 päättyessä oli klubin
jäsenkunta 97 jäsentä, joista ainaisjäseniä 25 ja vuosijäseniä 72. Kuoleman
kautta poistui riveistä jälleen kaksi jäsentä. Seuraavana vuonna eli 1989
oli jäsenmäärä 95; kuoleman kautta poistui joukosta nyt neljä jäsentä.
Vuodesta toiseen tapahtui yhä tällaisia poissiirtymisiä.
Viimeksi kuluneina vuosina tuli klubiin kuitenkin myös uusia jäseniä ja
näin jäsenmäärä pysyi lähes ennallaan: Vuonna 1990 oli klubin jäsenmäärä
sama kuin vuonna 1989. Jäsenistä oli ainaisjäseniä 25 ja vuosijäseniä 70.
Vuonna 1990 klubin jäsenten ikäjakautuma oli seuraava:
Syntymävuosi
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1941-52

jäseniä
9
17
16
14
15
7

6
4
4

nuorin 1952 syntynyt

b. Klubin toiminnasta
Vuosi 1986 oli klubin 66.toimintavuosi. Kun toimintaa vetivät vuodesta
toiseen samat klubin jäsenet, jotka hiljalleen ikääntyivät, oli luonnollista,
ettei toimintatapoihin tullut hevin muutoksia. Toisaalta oli väkisin turha
yrittää aikaansaada muutoksia käytäntöön, joka jo vuosia oli tuntunut tur
valliselta. Kokoontumispaikkana oli edelleen Suomalainen Klubi. Toiminta
vuoden aikana, kun koulu oli siirtynyt poikakoulusta yhteiskoulutyyppiseksi
kouluksi, klubin hallitus oli tasa-arvolakia noudattaen hyväksynyt piiriinsä
ensimmäisen naisjäsenen. Näin oli tapahtunut myös Norssissakin. Uusi jäsen
oli opiskelija Karita Mustonen, joka oli ilmoittautunut Ressun 95-vuotisjuhlien yhteydessä julkisesti klubin jäseneksi. Kirjallinen ilmoittautuminen
tapahtui kuitenkin vasta 1987 puolella. Vuonna 1987 oli klubin toiminta
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edellisten vuosien kaltaista. Kuitenkin aivan vuoden lopussa tehtiin päätös
ilman että klubin ylimääräistä yleistä kokousta olisi koolle kutsuttu, että
klubi-iltojen kokoontumisaika oli klo 19 sijasta klo 18. Kokoontumisajan
muutos johtui lähinnä siitä syystä, että osanottajakunnan ikääntymisen
vuoksi kotiinpaluun aikaistamista pidettiin tarpeellisena. Kokoontumispaik
kana oli kuitenkin edelleen Suomalainen Klubi, kuten myös vuonna 1988.
ESLOK-klubin tulevaisuus oli ollut jo pitkään pohdinnan aiheena jäsenistön
keskuudessa. Ressun rehtori Antero Penttilä tiedusteli klubin mielipidettä
klubin mahdollisesta uudelleen järjestelystä ja nimen muuttamisestakin.
Klubin sisällä Paavo Väisänen oli laatinut muistion, jossa oli hahmoteltu
klubin uudelleen muotoutumista, jolloin myös nuoren polven ressujen liitty
mistä klubiin olisi pyritty tehostamaan. Vuoden 1990 alussa voimaan tuleva
uusi yhdistyslaki näytti avaavan mahdollisuudet klubin sääntöjen tarkistuk
seen ja muuttamiseen. Uutta suunniteltaessa väläyteltiin mahdollisuutta,
että klubin nimessä käytettäisiin Ressu-nimeä. Katsottiin kuitenkin, ettei
vanhaa hyvää ESLOK-nimeä saisi kokonaan hylätä. Asiasta käytiin vilkas kes
kustelu, johon osallistuivat Alpanen, Korvenkari, Tanminen, Hiekkamies,
Räsänen, Pesonen, Lyytinen ja Merilä. Keskustelun tulos oli, että asian
annetaan hautua syksyyn, jolloin puheenjohtaja Aake Meril än tuli neuvotella
yksityiskohdista rehtori Penttilän kanssa.
Vuosi 1989 oli klubin 69.toimintavuosi. Klubin osalta ulkonaiset ja sisäiset
puitteet olivat pysyneet aikaisempien toimintakausien kaltaisina. Niinpä
kokoonnuttiin Suomalaisella Klubilla kerran kuukaudessa ja tehtiin pari
retkeäkin. Kokoontumisten keskivahvuus oli - pikari juhlaa lukuunottamatta,
joka oli poikkeus - suunnilleen entisenlainen. Ressun lähestyvä 100-vuotisjuhla näytti virkistäneen vanhojenkin verenkäyntiä. Klubin jäsenluettelo
luovutettiin Ressun 100-vuotisjuhlatoimikunnalle. Klubin hallitus kehotti
jäsenistöään aktiivisesti tukemaan sekä henkisesti että aineellisesti juhlatoimikuntaa, jotta Ressun 100-vuotisjuhlat voitaisiin toteuttaa Ressun
arvon mukaisesti. Klubin tulevaisuus oli myös esillä klubin vuosikokouksessa
jäsenten ikääntymisestä aiheutuvine ongelmineen. Kysymys siitä, missä muo
dossa klubin toimintaa tulevaisuudessa jatketaan, oli vilkkaan keskustelun
kohteena. Klubin jäsen, Ressun 100-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja
Leo Snellman esitti, että toimintaa jatkettaisiin nykyiseen tapaan aina
Ressun 100-vuotisjuhlaan saakka, eikä siten toistaiseksi tehtäisi mitään
päätöksiä. Erkki Salonen puolestaan totesi, että nykyinen Ressu oli suuresti
muuttunut entisestä ja että ESLOK-nimi ei ehkä oikein sovi nykyiselle ressulaispolvelle. Uusi yhdistys ja uusi nimi, esimerkiksi "Vanhat Ressut", voisi
tulla kysymykseen. Paavo Väisänen huomautti, että klubin säännöt olisi tar
kistettava uuden yhdistyslain mukaisiksi. Leo Snellman juristina sanoi hoi
tavansa tarkistamisen.
Vuosi 1990 oli klubin 70.toimintavuosi eli tavallaan juhlavuosi. Harva vapaa
ehtoiseen yhteistoimintaan liittyvä ja nimenomaan koulun käyntiin pohjautu
nut yhdistys oli saavuttanut tällaisen kunnioitettavan toimintataipaleen.
Samat uskolliset jäsenet kokoontuivatkin ohjelman mukaisesti kerran kuussa
klubi-iltoihin Suomalaisella Klubilla. 70-vuotisjuhla pidettiin siellä
17.päivänä lokakuuta 1990, jolloin juhlaan toivat tervehdyksen Tampereen
ressut Erkki Lyytisen ja Unto Salmen välityksellä. Merkkivuodesta huolimatta
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ei klubin toiminta sanottavasti muuttunut eikä se osanottajien lukumäärän
kään suhteen muuttunut. Klubi-iltojen lisäksi toimintaan liittyivät retkeilyt.
Näitä suoritettiin vuoden 1990 aikana kaksi. Vuosikokouksessa saatiin myös
informatiota Ressun 100-vuotisjuhlien järjestelyjen edistymisestä.
Vuosittaiset pikarijuhlat ovat olleet aina klubin toiminnan kohokohtia.
Vuonna 1986 jaettiin kaikkiaan 17 pikaria. Niiden saajista kolme oli 85vuotiaita, samoin kolme 80-vuotiaita, neljä 75-vuotiasta, kolme 70-vuotiasta
ja kolme 65-vuotiasta. Vuonna 1987 pikarinsaajia oli peräti 28 jäsentä.
Näistä neljä oli 85-vuotiaita, kymmenen 80-vuotiaita, viisi 75-vuotiaita,
yksi 70-vuotias, neljä 65-vuotiaita, kolme 60-vuotiaita ja yksi 50-vuotias.
Seuraavana vuonna eli 1988 oli pikarinsaajia 17; näistä oli kaksi 85-vuotiaita, samoin kaksi 80-vuotiaita, viisi 75-vuotiaita, yksi 70-vuotias, kolme
65-vuotiaita, kolme 60-vuotiaita ja yksi 50-vuotias. Vuonna 1989 olivat
vastaavat luvut: 16 pikarinsaajaa, joiden ikäluokkajakautuma 2,5,5,2 ja 2.
Tällöin ei 60- ja 50-vuotiaita ollut lainkaan pikarinsaajien joukossa.
Vuonna 1990 pikarin sai 12 jäsentä, joista yksi 85-vuotias, yksi 80-vuotias,
kuusi 70-vuotiasta, kaksi 65-vuotiasta, yksi 60-vuotias ja yksi 50-vuotias.
Vuonna 1986 pidettiin kaksi esitelmää: Olli Ikkala kertoi elävästi maamme
talousnäkymistä ja Lassi W esterling omista kokemuksistaan Lesothosta.
Toukokuussa tehtiin retki Aspo Oy:n elektroniikkatehtaalle Espoon Olariin.
Vuonna 1987 pidettiin klubi-illoissa kaikkiaan kuusi esitelmää. Näissä
Paavo Väisänen kertoi Päijänne-tunnelista, Kalevi Vaara aiheesta "Suomen
matkailu 100 vuotta", Mikko Eirto "Sodanaikaisesta lääkintähuollosta",
Leo A.Pesonen aiheesta "Vilho Helanen", Aake Pesonen kertoi Kytäjän kartanon
vaiheista ja Aake Merilä havainnoistaan matkalta Vähien Antillien Barbadosja St.Lucia-saarille.
Vuonna 1987 retkiä oli myös kaksi. Näistä toinen suuntautui Valion Vaaralan
laitoksiin ja toinen Puolustusvoimain Tutkimuskeskus 2:een Harakan saarella.
Vuoden 1988 tammikuun klubi-illassa Paavo Väisänen puhui aiheesta "Kerenski
ja Suomi vuonna 1917", helmikuun klubi-illassa Antero Penttilä kertoi aihees
ta "Luokaton lukio"; maaliskuun klubi-illassa aiheena oli ydinaseriisunta
ja sen taustana olleet supervaltojen laskelmat. Syyskauden esitelmäaiheita
olivat Erkki Salosen katsaus suomalaisista venetyypeistä kautta aikojen,
jotta emme unohtaisi nykyisten tekokuituisten muskeliveneiden aikana perin
teitämme ja Paavo Väisäsen esitys Leningradin suojaksi rakennettavan padon
toteuttamisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista. Marraskuun klubi-illan
esitelmän aihe oli Suomen nykyiset merivoimat. Retkeilyn kohteena oli
Sisun tehtaat Karjaalla.
Vuoden 1989 tammikuussa Olli Kannel kertoi kokemuksiaan JSp:n lääkärinä
sotien aikana ja helmikuussa Paavo Väisänen kirjan tekemisestä Veikko Venna
mon kanssa sekä maaliskuussa majuri Matti Raussi kokemuksistaan YK:n rau
hanturvaamistehtävissä Lähi-Idässä. Retkeilykohteina vuonna 1989 olivat
Upinniemen varuskunta ja Merisotakoulu Suomenlinnassa. Kevätretki vuonna
1990 tehtiin Onninen Oy:n toimintakeskukseen Vantaalle ja syyskaudella
käytiin tutustumassa Oy Partek Ab:n toimitaloon ja näyttelyyn Sörnäisten
Rantatie 23:ssa.
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c. Klubin hallinto
Koko kauden 1985-90 toimivat klubin hallituksen puheenjohtajana eversti
luutnantti Aake Merilä, varapuheenjohtajana lääkintöneuvos Mikko Eirto
sekä kutsuttuna toimihenkilönä varainhoitaja-klubimestarina PR-päällikkö
Antti Hiekkamies.
Hallituksen muut jäsenet vuonna 1986 olivat
ekonomi Yrjö Viitala
varatuomari Leo Snellman
hallitusneuvos Paavo Väisänen
professori Erkki Salonen
agronomi Aapo Lehtinen
ekonomi Osmo Korvenkari
eversti evp Olavi Lyytinen
valt.maist. Aake Pesonen
fil.tohtori Veikko Tamminen
dipl.ins. Mies Ahonen
dipl.ins. Pentti Airaksinen
johtaja Vilho Oksanen
fil.maisteri Väinö Rautapalo
fil.maisteri Väinö Peltonen

(1984-86)
(1984-86)
(1984-86)
(1984-86)
(1984-86)
(1985-87)
(1985-87)
(1985-87)
(1985-87)
(1986-88)
(1986-88)
(1986-88)
(1986-88)
(1986-88)

Vuoden 1987 vuosikokouksessa valittiin vuosiksi 1987-89 uudelleen hallituksen
erovuorossa olleet jäsenet Yrjö Viitala, Leo Snellman, Paavo Väisänen,
Erkki Salonen ja Aapo Lehtinen. Vuosiksi 1986-88 valitun Vilho Oksasen
tilalle valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Karita Mustonen.
Vuoden 1988 vuosikokouksessa hallituksen kokoonpanoon tuli seuraavat
muutokset: edesmenneen Aake Pesosen tilalle valittiin toim.johtaja Matti
Soininen ja vuosiksi 1986-88 valitun edesmenneen Väinö Peltosen tilalle
dipl.ins. Pentti Okkonen. Hallituksen erovuorossa olleista jäsenistä valit
tiin vuosiksi 1988-90 uudelleen Mikko Eirto, Osmo Korvenkari, Olavi Lyyti
nen ja Veikko Tamminen.
Vuonna 1989 olivat erovuorossa Pentti Airaksinen, Pentti Okkonen ja Väinö
Rautapalo, jotka kaikki valittiin uudelleen vuosiksi 1989-91 hallituksen
jäseniksi. Klubista eronneen Karita Mustosen tilalle valittiin fil.maisteri
Veikko Räsänen ja myös PR-päällikkö Antti Hiekkamies valittiin tällöin
klubin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Huhtikuussa 1990 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraavat erovuo
rossa olleet hallituksen jäsenet uudelleen vuosiksi 1990-92: Yrjö Viitala,
Leo Snellman, Paavo Väisänen, Erkki Salonen ja Aapo Lehtinen.
Vuoden 1991 vuosikokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen vuosiksi
1991-93 erovuorossa olleet jäsenet Mikko Eirto, Osmo Korvenkari, Olavi
Lyytinen ja Veikko Tamminen. Jo edellisenä toimintavuonna kuolleen Matti
Soinisen tilalle valittiin dipl.ins. Osmo Simola.
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LOPPUSANAT

Edellä oleva selonteko, tavallaan historiikki, kertoo tietyn koulun,
"Ressun" oppilaiden kesken toteutetusta yhdistys - klubi - toiminnasta
alkaen vuosisatamme alkukymmeneltä ja jatkuen aivan nykypäiviin saakka.
Kaikki tämä on perustunut kouluvuosina syntyneeseen toverihenkeen, jota
ei ole unohdettu ajan saatossakaan. Voidaan sanoa, että kertomus, selonteko
tai historiikki, mitä ilmausta halutaankin käyttää, on monin osin ehkä
tarpeettoman yksityiskohtainen. Tämä yksityiskohtaisuus on kuitenkin
perustunut ajatukseen, että mahdollisimman moni koulun entinen oppilas
saattaisi löytää tekstiä lukiessaan oman nimensä ja sen toimintaympäristön,
johon hänen kouluvuotensa liittyvät.
On varsin harvinaista, jopa poikkeuksellista, että oppilaiden keskinäiseen
toveruuteen liittyvä yhteistoiminta on saattanut kestää yli 70 vuotta ja
jatkuu yhä edelleen. Puhutaan Ressun hengestä; se on toveruutta sanan par
haassa merkityksessä. Me ressut emm e suinkaan ole kaikki samanlaisia,
mutta meillä on kallis yhteenkuuluvaisuuden, toveruuden henki, joka sitoo
meidät yhteen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta.
Se edellyttää, että kouluvuosina on syntynyt luokkakohtainen yhteishenki.
Nyt kun ESLO K potee nuoren polven edustajien puutetta keskuudessaan, joutuu
kysymään, onko luokkakohtainen yhteenkuuluvaisuus, joka lienee tosi koulutoveruuden perusta, täysin romuttunut koulu-uudistusten yhteydessä.
Onko yksilökohtaiset tarpeet ja menestymismahdollisuudet asetettu koulu
toimessa liikaa etualalle? Voiko luokattomassa lukiossa syntyä samankal
taista luokkakohtaista toveruutta kuin entisessä koulussa? Aika tulee
näyttämään, miten tulee tapahtumaan. Toveruutta ei saisi kuitenkaan hylätä.

*******

l. Ernst Adolf Lampén (1865-1938),
joka 1936 liitti sukunimeensä
suomalaisen jatko-osan IsoKeisari, oli Ressun kouluhengen
keskeinen kehittäjä. Hän valmis
tui filosofian maisteriksi 1890
ja toimi Ressussa suomen, ruotsin
ja laulun eriasteisena opettajana
vuodesta 1891 vuoteen 1934.
Eläkkeelle jäädessään hän oli
palvellut Ressua sen perustami
sesta alkaen yhteensä 43 luku
vuotta. Kun hän oli tulinen uuden keskikoulun kannattaja sekä valloittava
keskustelija, tunnettu puhuja ja rakastettu kirjoittaja, hänen vaikutuksen
sa Ressun elämäniloiseen henkeen ja tuhansien ressujen elämänkatsomukseen
on ollut todella suuri.
Niinpä hänet valittiinkin ESLOKin kunniajäseneksi jo vuonna 1925.

2. Vasemmalla takana Kaarlo Fredrik
Kerppola (1859-1924), Ressun
ensimmäinen rehtori, joka palveli
Ressua vuodet 1891-1924 eli yh
teensä 33 lukuvuotta. Edessä
filosofiantohtori Fredrik Julius
Lindström (1873-1924), Ressun
suomen, saksan ja ranskan opettaja
vuosina 1898-1924. Hän oli myös
todellinen taiteen asiantuntija
sekä Ressussa että Helsingin kult
tuurielämässä. Kuva on ESLOKin
järjestämältä Suomenlinnan retkeltä 28.5.1921, joka aloitti Ressun
vuosikymmeniä jatkuneen syysretkiperinteen.

3. Ressun opettajakunta 1924.
Istumassa vasenmalta: A.E.Lindeblom, J.F.Blomquist, J.V.Katajavuori,
A.A.Pynnönen, K.F.Kerppola, Heléne Nyström, A.A.Bergroth, W.I.Kataja,
F .J .Lindström ja K.J.J.Forsman. Seisomassa vasemmalta: R.Ylönen,
K.Tynni, K.L.Cannelin, Y.T.Latvio, G.W.E.Groundstroem, V.J.Heikkilä,
B.E.Lagerstam ja V.J.Kallio.

4. Helsingin Suomalainen Lyseo
1930 valmistuneen Hotelli
T o m i n rakentamisen aikaan.

Ernst Lampénin 1934 julkaistun
kirjan "Suomea samoilemassa" kansi,
johon tekijän on kuvannut vanha
ressu Asmo Alho. "Nyt jo voidaan
sanoa, ettei missään Suomen koulus
sa ole opettajakuntaa, joka olisi
niin usein ja monipuolisesti karrikeerattu kuin Helsingin Suomalaisen
Realilyseon", kirjoitti Lamp én
Ressun matrikkeliin jo 1916.

Ressun opettajia ja entisiä oppilaita
koulun 60-vuotisjuhlien aikaan 1951.
Istumassa vasenmalta: koulun rehtori Eino Cederberg, V.Vähäkallio,
V.Tanner, Hj.Honkanen ja V.Niiniluoto.
Takarivissä vasemmalta: W.I.Kataja, I.Havu, Y.Ylänne, O.Ääri,
E.Lappa lainen, kaksi tunnistamatonta, A.Vikkula, V.Väisänen, S.Attila, E.Hara,
R.V.Stigell, O.Taka, V.Suomi, E.Salonen, Y.Rannikko, Arvo Ääri, P.Väisänen,
E.Kuujo.

8. ESLOK Suomenlinnan retkellä 1961.
Eturivi vasenmalta: S.Häggblom, M.Eklund, J.Mittler ja V.Ahonen.
Toinen rivi: V.Äijälä, A.Hiekkamies, O.Nenonen, S.Attila, M.Alpanen,
V.Stenman ja K.Heiskanen.
Kolmas rivi: V.Rinne, tunnistamaton, T.Siimes ja L.Vuorenkoski.
Takana seisovat vasenmalta: V.Väisänen, opas kapteeni Harri Luova,
O.Lyytinen, V.Sajas ja O.Salo.

9. Ressujen yleinen kokous koululla 1960, jolloin asetettiin suuri juhlatoimikunta valmistelemaan koulun 70-vuotisjuhlia.
Eturivissä vasemmalta: E.Cederberg, S.Attila, V.Tanner, Hj.Honkanen,
E.Hara, A.Hiekkamies ja edelleen eturivissä W.I.Kataja, rehtori Lauri Nukari
ja V.Väisänen.

10. Ressun 70-vuotisjuhlien yhteydessä suoritettiin 1.10.1961 kunniakäynti
Hietaniemen sankarihaudoilla.
Suomen Marsalkan hautapaadelle tuo seppeleen kenraaliluutnantti J .Järventaus,
eversti V-P .Somerkari ja koulun vararehtori, fil.maisteri H.Teppo.

11. Lehtori W.I.Katajan muotokuvan paljastustilaisuus 30.9.1961.
Kuvassa oikealta muotokuvan luoja, entinen ressu Unto Kaipainen,
rouva Saima Kataja sekä juhlatoimikunnan edustaja V.Väisänen ja
rehtori Lauri Nukari.

12. Kunniakäynti lehtori W.I.Katajan haudalla. Oikealta rehtori Lauri Nukari
puhumassa, vierellään O.Lyytinen. Vasemmalta: U.Eskola ja rouva Saima Kataja,
edelleen taustalla K.Heiskanen, H.Teppo, I.Okkola, V.Lausio, E.Salovaara,
Mainikki Koiranen, A.Hiekkamies, V.Väisänen ja E.Hara.

1
3
. Ressun 70-vuotisjuhlassa Kauppakorkea
koululla piti juhlapuheen fil.tohtori
Vilho Suomi. Hän lausui mm.: "Olemme ole
muksenne syvin juurin kiinni Ressussa"...
"Omana kokemuksenani tahdon sanoa, että
myöhemmissä vaiheissani kenties vain aseveljeys on voinut luoda yhtä selkeitä ja
suoria toverisuhteita. Samalla aavistelen,
että niidenkin suhteiden henkiset perusteet
taottiin laatuunsa aikoinaan Ressun seinien
suojissa."

14. Väinö Tanner luovutti Ressun 70-vuotisjuhlassa "viestin koulun 100-vuotisjuhlaan vietäväksi" ja sen vastaanottivat nuoret ressulaiset, puhujasta
oikealle: Martti Mellais, Ossi Korhonen, Topi Johansson, Paavo Ranta,
Markku Peltovuori ja Jarmo Väisänen, joka on Ville Väisäsen poika.
Pojat toivat viestin suunnitellulla tavalla Ressun 100-vuotisjuhlaan
Finlandia-talolla.

15.

ESLOK:in pikarijuhlassa joulukuussa 1961 saivat perinteisen, pyöreiden
vuosien täyttäjille laaditun muistopikarin vasemmalta: Y.Lehtonen,
J .Järventaus, J.Alanen, O.Nenonen, A.Kallio, V.Lausio, P.Tiilikainen,
O.Aittola ja V.Ahonen.

16.

Ressun 70-vuotisjuhlatoimikunta illallisilla Hotelli T o m i s s a
raskaan työnsä päätteeksi. Vasemm a lt a : V.Suomi, O.Salo, H.Teppo,
E.Cederberg, S.Koskenoja, Y.Aslo, V.Väisänen, E.Hara, O.Rissanen,
K.Heiskanen, L.Nukari, Y.Viitala, P.Tommila, J.Nuortila, O.Taka,
O.Lyytinen ja A.Hiekkamies.
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17. Seppeleen lasku 7.10.1971 koulun
ensm mäisen rehtorin K.F.Kerppolan
haudalla Kangasalla.
Vasemmalta: V.Väisänen, E.Lyytinen,
R.Malmivuo, rehtori Antero Penttilä
ja V.Peltonen.

18. Seppeleen lasku entisen rehtorin professori Eino Cederbergin haudalla
7.10.1971. Vasemmalta rouva Anni Cederberg vierellään Ressun silloisia
ja entisiä oppilaita.

19. Professori Erkki Kuujo piti
juhlapuheen Ressun 80-vuotisjuhlassa 1971.
Hän on tullut ylioppilaaksi
Ressun kaikkien aikojen
ylioppilasluokan mukana 1939,
jolloin kaikki ylioppilaskoke
laat läpäisivät ylioppilas
kirjoitukset. Hänen kirjoittamansa Ressun historiikki on
julkaistu koulun 60-vuotismatrikkelissa.

21. Ressun entisen historianopettajan ja rehtorin, professori Ilmari Havun
muotokuvan paljastustilaisuus 1971. Kuvan tekijä on taidemaalari
Martti Könönen.
Vasenmalta: V.Väisänen, rehtori A.Penttilä ja professori Havun tytär,
Marjatta Havu, myöhemmin Montandon.

22. ESLOKin 60-vuotisjuhla Katajanokan kasinolla 22.10.1980.
Vasamalta: P.Airaksinen, V.Taiminen, A.Hiekkamies, V.Rautapalo,
T.Suvisaari, A.Nurmi, A.Merilä, O.Lyytinen, M.Eirto ja A.Rautela

23. ESLOKin perinteinen vierailukäynti 11.5.1987 suuntautui Valion juustolaan.

24. ESLOKin 75-vuotisjuhla Helsingin Suomalaisella Klubilla.
Paavo Väisänen selostamassa laatimaansa historiikkia.
Muut vasemmalta: A.Hiekkamies, L.Snellman, E.Salonen, Y.Viitala,
V.Rautapalo, A.Sahrala, P.Rautimo, K.Vaara ja A.Merilä.
Selin kameraan vasemmalta: A.Lehtinen, V.Räsänen ja O.Korvenkari.

