
Eslok-Klubi ry

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018 

Hallinto ja jäsenkunta

Hallitus on toiminut samassa kokoonpanossa kuin vuonna 2017. Risto Kallion
mukaantulo aiemmin valitun Pekka Hemmilän tilalle vahvistettiin. Mukana
ovat Pauli  Kruhse (pj),  Seppo Vaittinen, Risto Kallio,  Pyry Lautsuo,  Vesa
Mäkeläinen ja Jussi Tuori. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa 16.4.2018 Kai Neuvonen ja
Jyrki  Setälä,  varalle  Timo  Uotila.  Johtokunta  kokoontui  vuoden  aikana
varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa. Kokouksessa 28.5. juhlistettiin Vuoden
Ressuksi  nimetyn  Eslokin  entisen  pitkäaikaisen  puheenjohtaja  Juuso
Salokosken  pyöreiden  vuosien  täyttämistä,  keskusteltiin  Eslokin  ja  Ressut
ry:n  yhtestoiminnasta  sekä  hahmoteltiin  joitakin  lähestymistapoja  Eslokin
toiminnalle, silmällä pitäen erityisesti tulevaa 100-vuotisjuhlaa vuonna 2020.
Tässä  kokouksessa  hallitus  päätti  1)  kutsua  Juuson  yhdistyksen
kunniajäseneksi ja 2) nimetä Seppo Vaittinen Eslokin varapuheenjohtajaksi.

Toinen  kokous  pidettiin  mukanaolijoiden  omakustanteisella  matkalla
Tallinnaan  3.12.2018.  Paikalla  oli  hieman  vajaalukuinen  hallitus  ja
pikkubussiin  mahtuva  joukko  muita  eslokilaisia.  Kokouksessa  käsiteltiin
Eslokin  toimintaa  ja  jäsenhankinnan  tehostamista.  Kokouksessa  päätettiin
ehdottaa  vuosikokoukselle  Eslokin  100-vuotisjuhlaa  valmistelevan
toimikunnan  nimeämistä.  Sen  puheenjohtajaksi  on  lupautunut  Juuso
Salokoski.

Kokousten  ulkopuolella  hallitus  on  pitänyt  tiiviisti  yhteyttä  keskenään
sähköpostiviestein.  Useat  klubiesitelmän  pitäjät  ovat  jäsenistön  ehdottamia
klubitapaamisissa tai sähköpostiviestein.  

Vuonna 2018 liittyneitä uusia jäseniä olivat Jukka Ahonen, Erkki Aurejärvi,
Jorma Katrama,  Kauko Rumpunen,  Kari  Piimies,  Pekka Saloranta  ja Jyrki
Vehviläinen. Maksavia jäseniä on 62.

Yhdistyksen  jäsenmaksu  oli  edelleen  25  euroa.  Vuoden  2018  tilinpäätös
näytti  seuran  perinteisen  toiminnan  osalta  ylijäämää  1458,27  euroa.
Yhdistyksen kassavarat olivat 31.12.2018 3879,35 euroa.

Verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivustolla https://www.ressut.net/eslok/ on edelleen 
pidetty jäsenistölle tiedoksi ajan tasalla olevaa klubin kuukausi- ja 
retkiohjelmaa. Hallituksen jäsen Seppo Vaittinen on myös tallettanut useat 
klubi-illoissa pidetyt esitelmät ja siirtänyt ne linkitettyinä YouTube-sivustolle 
jälkeenpäin katsottaviksi. 

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


Ennen kutakin klubi-iltaa jäsenistölle lähetettiin tieto tulevasta ja lähiaikojen 
klubikokoontumisista ja retkistä. Ne, joilla ei ole Internet-yhteyttä, tieto 
lähetettiin kirjeitse.

Vuoden 2018 kokoukset ja niiden ohjelma

Kokouksia Suomalaisella klubilla järjestettiin kahdeksan. 

Klubiesitelmän pitäjät vuonna 2018 olivat:

22.1. Prof Pentti Arajärvi aiheena sosiaalipolitiikka.

19.2. Jääkärisäätiön  pj,  kenrmaj  (evp)  Jukka  Pennanen:  Jääkärien  kotiinpaluusta  100
vuotta – saksalais-preussilainen sotataito jalkaantui Suomeen.

13.3. Tutkija,  fil.  maist.  Kauko  Rumpunen: Elokuvan  rooli  sota-ajan
tiedotustoiminnassa.

16.4. Wikimedia  Suomi  ry:n  puheenjohtaja  Heikki  Kastemaa:  Wikipedia:  miten  sitä
toimitetaan ja miten sen luotettavuus varmistetaan.  

17.9. VTT Pekka Korpinen: Suomi kääntyy länteen.

17.10. FT  Alpo Juntunen: Sveaborg – Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio 1808-1918. 

19.11. OTT, Korkeimman oikeuden presidentti  Timo Esko: Korkein oikeus 100 vuotta.
Mikä on sen asema nykyään? 
 
17.12. Prof. Pekka Roto: Uskonnollinen vakaumus lääkärin työssä – Terveystalon tarina. 

Retki Malmgårdiin

Toukokuun kokouksen sijaan 21.5. järjestettiin retki Malmgårdin kartanoon
itä-Uudellamaalla.  Vuonna  1885  valmistuneen  uusrenesanssityylisen
päärakennuksen esitteli kreivi  Johan Creutz,  72. Kartanon yhteydessä toimii
pienpanimo, jonka antimia siellä maistettiin. Linja-autoretkeen osallistui 24
henkilöä. Matkan järjestelijänä ja johtajana toimi Risto Kallio.

Rapujuhla

Eslokin rapujuhla järjestettiin 9.8. Sysmässä. Osanottajia oli 23. Rapujuhlan
järjestelyistä vastasi emeritus-puheenjohtaja Juuso Salokoski. 

Tutustumiskäynnit

Eslok-klubi  vieraili  27.9.  Santahaminassa.  Matkalle  lähdettiin  Kiasman
edestä.  Ensimmäinen  kohde  oli  jääkärien  historiaa  erinomaisesti  valottava
Jääkäritalo. Sen tiloja ja historiallista esineistöä esitteli kapt (evp)  Markku
Virtanen.  Maanpuolustuskorkeakoulun  tehtäviä  Puolustusvoimissa  ja
opetuksen  sisältöä  selosti  koulun  rehtori  kenrmaj  Jari  Kallio.  Lopuksi



bussimme kiersi ympäri saarta. Retkellä oli mukana 21 osallistujaa. Retken
ohjelman oli koonnut Eslokin jäsen Pekka Ahola.

Ressun matrikkeli

Kirjoja on edelleen noin parisenkymmentä kappaletta halukkaiden tilattavissa.
Yhteys  puheenjohtajaan  –  sähköpostiosoite,  tili-  ja  puhelinnumero
verkkosivustolla.

Yhteistyö Ressut ry:n kanssa

Ressut ry on ystävällisesti  luovuttanut Eslokin käyttöön verkkosivustotilan.
Eslokin  verkkosivuston  osoite  on  https://www.ressut.net/eslok/  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.
Koulu oli myös järjestänyt uudentyyppisen vuorovaikutteisen tavan osallistua
oppitunneille.  Mukana  saattoi  olla  kuunteluoppilaana  tai  siirtyä  kateederin
puolelle  virittämään  keskustelua  opetettavasta  aineesta.  Moni  eslokilainen
osallistui tähän tapahtumaan.

Ressun toimiessa nyt väistötiloissa Ressut ry:n syksyisiä sitsejä ei järjestetty.
Näyttää siltä, että koulu jatkaa väistötiloissa ainakin vuoden 2019 loppuun.

Yhteydet kouluun

Koulun  rehtori  ja  yhteistoiminnan  kannalta  keskeiset  opettajat  sekä  Pärskeiden
toimitus saavat Eslokin sähköiset jäsenkirjeet. 

Stipendit

Toimintavuonna  ei  jaettu  stipendejä.  Tarkoitus  on  varautua  tulevan  100-
vuotisjuhlavuoden tapahtumiin yhteistyössä koulun ja Ressut ry:n kanssa.

Eslok ry:n hallitus

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

