
Eslok-Klubi ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Hallinto ja jäsenkunta

Eslokin  vuosikokous  pidettiin  maanantaina  huhtikuun  18.  päivänä.
Erovuoroiset  hallituksen  jäsenet  Vesa  Mäkeläinen ja  Jussi  Tuori valittiin
uudelleen.  Lisäksi  puheenjohtaja  Juuso  Salokoski  pyysi  vapautusta
tehtävästään.  Hänen  tilalleen  klubin  uudeksi  puheenjohtajaksi  valittiin
hallituksessa  jatkava  Pauli  Kruhse.  Pekka  Hemmilä  jatkoi  myös  edelleen
hallituksessa.  Uusiksi  jäseniksi  valittiin  Seppo  Vaittinen  ja  Pyry  Lautsuo.
Pekka Hemmilän jouduttua henkilökohtaisista syistä eroamaan syksyn alussa,
hänen  tilallaan  on  toiminut  toiminnantarkastaja  Risto  Kallio.  Toisena
toiminnantarkastajana on Hannu O. Wuorenheimo.  Varatoiminnantarkasta-
jana on Kai Neuvonen. Puheenjohtajan sekä toiminnan- ja varatoiminnantar-
kastajien lisäksi klubilla ei ollut nimettyjä virkailijoita. Johtokunta kokoontui
vuoden aikana neljästi. 

Klubin toiminnasta on jättäytynyt pois iän tai muun syyn vuoksi vuoden 2017
aikana Pauli Natunen, Eero Koskivaara, Olavi Kotkavuori ja Petri Stenman.
Uusia jäseniä ovat Nyyrikki Kurkivuori, Ilkka Raitasuo, Jyrki Setälä ja Jukka
Seppinen.  Vuoden  lopussa  Eslokin  jäsenrekisterissä  oli  65  jäsenmaksun
suorittanutta jäsentä. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on edelleen 25 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat 1635
euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös näytti  toiminnan osalta alijäämää 1080,36
euroa. Yhdistyksen kassavarat (pankkitili) 31.12.2017 olivat 2421,08 euroa. 

Toiminnan suurimmat menoerät olivat sekä vuosilla 2016 ja 2017 myönnetyt
stipendit yhteensä 2000 euroa. Vuoden 2016 stipendi -   maksuun 2017 -
jaettiin  nimetyille  Pärskeiden digitointityön  tekijöille  ja  vuoden  2017
stipendi samaan projektiin liittyen lehden toimituskunnalle. Luennoitsijoiden
(8 kokousluentoa) kulut olivat 573,90 euroa. 

Verkkosivut

Ressut ry tarjosi vuoden alussa Eslokille mahdollisuutta perustaa omat 
verkkosivunsa Ressut ry:n sivuston yhteyteen. Tämä tarjous otettiin 
kiitollisuudella vastaan. Verkkosivuston https://www.ressut.net/eslok/ 
välityksellä klubin kuukausi- ja retkiohjelma on helposti pidettävissä kaiken 
aikaa ajan tasalla. Hallituksen jäsen Seppo Vaittinen on myös tallettanut 
useimmat klubi-illoissa pidetyt esitelmät ja siirtänyt ne YouTube-sivustolle 
jälkeenpäin katsottaviksi. Ennen kutakin klubi-iltaa jäsenistölle lähetettiin 
tieto tulevasta ja lähiaikojen klubikokoontumisista ja retkistä. Ne, joilla ei ole 
Internet-yhteyttä, tieto lähetettiin kirjeitse.

https://www.ressut.net/eslok/


Verkkosivuilla julkaistiin Paavo Väisäsen oikeudenomistajien ystävällisellä 
suostumuksella myös P.O. Väisäsen historiikki ”ESLOK 1920-1990” pdf-
muodossa. Myös myöhemmästä, pian sata vuotta täyttävän klubin historiasta -
mm. pidetyistä esitelmistä vuodesta 2011 lähtien - verkkosivuilta on 
löydettävissä tietoja ja myös linkkejä videoituihin esityksiin.

Vuoden 2017 kokoukset ja niiden ohjelma

Kokouksia Suomalaisella klubilla järjestettiin kahdeksan. Toukokuun kokous
järjestettiin Eckerö Linen kokoustiloissa tutustumisretkellä Tallinnaan.

Klubin esitelmöitsijät olivat:
16.1. Esitelmän  piti  pitkän  linjan  pöyryläinen  Jyrki  Setälä  aiheenaan  Paperin
(paperiteollisuuden) nousu ja tuho.

20.2. Esitelmöitsijä oli professori Heikki Paunonen aiheenaan Kaarlo Stenvallin (Aleksis 
Kiven Albert-veljen pojan pojan poika) teos Stenvallit Stadissa (Edico 2012). 

20.3. kokouksessa Ilkka Raitasuo kertoi kirjastaan Prinsessa ja kirjan päähenkilöstä 
”prinsessa” Anna Lappalaisesta.

18.4. Vuosikokousesitelmöitsijä oli lähetystöneuvos ja Outokummun entinen idänkaupan 
johtaja Olavi Urvas aiheenaan Venäjä geopolitiikan pauloissa.

18.9. ressuveljekset Antero ja Risto Siirilä kertoivat kirjastaan  39000 tuntia ja sen sekä
muun kuvamateriaalin  pohjalta  Asi selosti  isänsä sota-ajan ja  sen jälkeisiä  kokemuksia
lentäjänä sekä omakohtaisia kokemuksia eri konetyypeillä.

16.10. sotahistorian asiantuntija DI Carl-Fredrik Geust piti esityksen kirjastaan  Vlasovin
armeija – Stalinin sotilaat Suomen palveluksessa.

20.11. rehtori ja johdon kouluttaja Jukka Ahonen piti kokousesitelmän otsikolla Lasten ja
nuorten maailmassa tapahtuneista muutoksista 2000-luvulla.  Ennen esitelmää Helsingin
Suomalaisen Klubin toiminnanjohtaja  Raimo Ilveskero kertoi  lyhyesti  klubin toiminnan
menneistä ja nykyvaiheista.

18.12. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen viritti klubilla
keskustelun tuoreen kirjansa Maailmanpoliittinen kansalliskävely pohjalta.

Retki Tallinnaan

Toukokuun  kokous  22.5.  järjestettiin  Finlandia-laivan  kokoustiloissa.
Esitelmöitsijänä toimi FT Seppo Zetterberg aiheenaan uusin kirjansa Suomen
sillan kulkijoita – Yhteyksiä yli Suomenlahden 1800-luvulla. Perille päästyä
pääosa  siirtyi  kuljetuksella  Suomen  suurlähetystöön  Toompean  mäellä.
Suurlähettiläs Kirsti Narinen piti esityksen Suomen ja Viron ajankohtaisista
asioista. Retkelle seuralaisineen osallistui  28 henkeä. Matkan järjestelijänä ja
-johtajana toimi Juuso Salokoski. Retken nettotuotto oli 231 euroa.

Rapujuhla



Eslokin  rapujuhla  järjestettiin  riemullisesti  17.8.  Sysmän  Suurkylän
kartanossa. Osanottajia oli 18. Rapujuhlan järjestelyistä vastasi klubin entinen
puheenjohtaja Juuso Salokoski. Menot olivat tulojen suuruisia.

Tutustumiskäynnit

Ennen  marraskuun  kokousta  20.11.  käytiin  tutustumassa  Elisan
puhelinmuseoon Runeberginkadulla. Osallistujia oli kuusi.   

Ressun matrikkeli

Entisen puheenjohtaja Juuso Salokosken vetämän suurhankkeen, Ressun 125-
vuotisjuhlakirjan  ”Opin  portaiden”  viimeiset  toimitukset  tilaajille  saatiin
loppuun  vuoden  2017  alkupuolella.  Hanketta  selostettiin  viime  vuoden
vuosikertomuksessa. Niin Eslok-klubi kuin kirjan lunastaneet noin 800 ressua
lausuvat  projektin toteuttajalle parhaimmat  kiitoksensa.  Kirjoja on edelleen
(parisenkymmentä) kappaletta halukkaiden tilattavissa.

Yhteistyö Ressut ry:n kanssa

Edellämainitun yhteisen verkkosivuston lisäksi yhteistyö Ressut ry:n kanssa
on jatkunut siten, että Eslokin jäsenkirjeet jaetaan Ressut  ry:n puheenjohtajan
välityksellä  koko  monisatapäiselle  yhdistyksen  jäsenistölle.  Omaksutun
periaatteen  mukaisesti  kummankin  yhdistyksen  jäsenistö  voi  osallistua
toistensa  järjestämiin  tilaisuuksiin.  Ressun  päivillä  koululla  tammikuussa
eslokilaisia  on  ollut  runsaasti  mukana.  Samoin  koululla  syksyllä
järjestettyihin sitseihin on osallistunut ydinjoukko eslokilaisia.  

Yhteydet kouluun ja stipendit

Eslok-stipendi  päätettiin  myöntää  1000  euron  suuruisena  Pärskeiden
toimituskunnalle kiitokseksi sen vanhojen Pärskeiden digitalisointityöstä, joka
on käynnistynyt. Stipendin jako jää vuodelle 2017. (Toimintakertomus 2016)

Vuonna  2017  toimitukselle  myönnettiin  vastaavansuuruinen  stipendi
jatkotyötä varten.

Koulun  rehtori  ja  yhteistoiminnan  kannalta  keskeiset  opettajat  sekä
Pärskeiden toimitus  saavat  Eslokin  sähköiset  jäsenkirjeet.  Marraskuun
klubikokoukseen  (esitelmänpitäjänä  rehtori  Jukka  Ahonen)  osallistui
Pärskeiden toimituskunnasta kaksi nykyressua. Vierailukäynnistä oli selostus
vuoden viimeisessä ”Pärskeitä”-lehden numerossa.

Helsingissä 19.3.2018 Eslok ry:n hallitus


