
Ressut	  ry	  

Hallituksen	  kokous	  24.9.2014	  klo	  18	  

PÖYTÄKIRJA	  

Läsnä:	  Hannu	  Ahjopalo,	  Paula	  Autio,	  Vitaliy	  Gurov,	  Ari	  Huovinen	  (kohdat	  5-‐7	  ja	  10),	  Ilkka	  Kuivalainen	  
(sihteeri),	  Tuomas	  Sirén	  ja	  Matti	  Vainio	  (puheenjohtaja).	  

1	  Kokouksen	  avaus	  

Puheenjohtaja	  avasi	  kokouksen	  klo	  18.10,	  jonka	  jälkeen	  pidettiin	  esittäytymiskierros.	  

2	  Edellisen	  kokouksen	  pöytäkirja	  

Hyväksyttiin	  17.3.	  pidetyn	  kokouksen	  pöytäkirja.	  

3	  Talous	  

• Taloudellinen	  katsaus	  (ks.	  Tulosraportti	  1.1.–31.8.2014)	  

Kevään	  sitsien	  johdosta	  yhdistykseen	  liittyi	  satakunta	  uutta	  jäsentä.	  Sitsien	  tappio	  oli	  
noin	  700	  euroa.	  

• Jäsenrekisterin	  siivoaminen	  jäsenistä,	  jotka	  eivät	  ole	  maksaneet	  pariin	  vuoteen	  (Petrin	  
ehdotus)	  

Ehdotus	  hyväksyttiin:	  karhutaan	  vielä	  ja	  tehdään	  poisto	  sen	  jälkeen.	  

• Taseen	  siivoaminen	  (Petrin	  ehdotus)	  

Ehdotus	  hyväksyttiin.	  	  

• Pärskeiden	  (1500	  euroa)	  ja	  jääkärien	  muistolaatan	  (500	  euroa)	  tukeminen	  

Pärskeiden	  maksuaikataulu	  ennen	  viime	  kevättä	  selvitetään.	  Jääkärilaattaosuus	  
maksetaan	  heti.	  

• Vahvistettiin	  päätös	  IB-‐ylioppilas	  Reetta	  Kohosen	  stipendistä	  (150	  euroa).	  

4	  Uuden	  /	  pysyvän	  serverin	  käyttö	  	  

Päätettiin,	  että	  Henry	  Sanmark	  hoitaa	  uuden	  serverin	  valinnan.	  

5	  Jääkärilaatta	  –	  julkistamisjuhlan	  ohjelma	  17.11.	  

Päivämäärä	  voi	  vielä	  vaihtua,	  jos	  ei	  sovikaan	  Jan	  Klenbergille.	  Toinen	  vaihtoehto	  on	  5.12.	  
itsenäisyyspäiväjuhlaa	  ennen.	  	  Juhlaan	  tulevat	  mukaan	  sekä	  Ressut	  ry	  että	  ESLOK.	  Sihteeri	  selvittää	  
mahdollisia	  nykyressuja,	  joilla	  on	  jääkärisukujuuria.	  	  

6	  Studia	  Ressu	  	  

Studia	  Ressu	  pidetään	  3.10.	  ja	  puhuja	  on	  itse	  asiassa	  jo	  valittu:	  teoreettisen	  fysiikan	  professori	  Arttu	  
Rajantie	  (Imperial	  College).	  Yhdyshenkilönä	  toimii	  lehtori	  Jukka	  Hatakka.	  Puheenjohtaja	  selvittää	  
videointiasiaa.	  

	  

	  



7	  Vuoden	  Ressun	  valinnan	  aloitus	  	  

Vuoden	  2015	  ja	  2016	  Vuoden	  Ressua	  on	  tavallaan	  hyvä	  miettiä	  jo	  yhdessä,	  sillä	  2016	  valittu	  voisi	  
toimia	  juhlapuhujana	  koulun	  125-‐vuotisjjuhlissa.	  Puheenjohtaja	  laittaa	  vuoden	  2015	  valitsemista	  
sähköpostia	  jäsenille	  sekä	  tiedon	  yhdistyksen	  kotisivuille.	  	  Tuomas	  Sirén	  voi	  viestiä	  myös	  Ressukan	  
kautta.	  

8	  Vuoden	  Ressujen	  aktivointi	  	  

Hannu	  Ahjopalo	  on	  ollut	  yhteydessä	  Vuoden	  Ressuihin	  ja	  saanut	  kuvat	  jo	  runsaalta	  puolelta.	  Pari	  ei	  
ole	  vastannut	  ja	  kahdesta	  ei	  ole	  tietoa.	  Puheenjohtaja	  ja	  Hannu	  jatkavat	  kuvien	  hankintaa.	  Lehtori	  
Tuija	  Espo	  ottaa	  vastaan	  kuvia	  koululla.	  Kuvat	  laitetaan	  myös	  yhdistyksen	  kotisivuille.	  Ehdotettiin,	  
että	  Ressun	  Päivänä	  voisi	  olla	  kaikkien	  Vuoden	  Ressujen	  tapaaminen	  esimerkiksi	  yhdessä	  ESLOK:n	  
kanssa	  Suomalaisella	  klubilla.	  

9	  Nettisivut	  

• Tiilikaisprojekti	  valmiiksi	  	  

Henry	  ottaa	  tekstit,	  kuvat	  sekä	  ohjeet	  vastaan	  kotisivuja	  varten.	  	  

• Edelleen	  kehittäminen	  	  

Aikajanan	  kautta	  itse	  juttuihin	  -‐idea	  työn	  alle.	  Päätettiin,	  että	  Henryä	  muistutetaan	  
valokuvien	  kuvaajan	  ja	  arkistolähteen	  merkinnän	  tärkeydestä.	  Sivuja	  pitäisi	  myös	  oikolukea.	  	  

10	  Ressun	  125	  v	  juhlat	  –	  tilannekatsaus	  	  

Ilmoittautumisen	  voisi	  tehdä	  Sporttis.netin	  kautta	  Ressut	  Ry:n	  voimin.	  Puheenjohtaja	  puhuu	  Petri	  
Stenmanin	  kanssa.	  Näin	  Ressut	  Ry:	  voisi	  osallistua	  ja	  ehkä	  myydä	  lippuja	  myös	  jäsenhintaan.	  

11	  Vuoden	  2015	  toiminnan	  ideointi	  	  

• (eli	  tehdäänkö	  joku	  projekti	  sitsien	  innoittamana)	  

Syksyllä	  2015	  voisi	  pitää	  jonkun,	  mahdollisesti	  vastaavan	  tilaisuuden	  kuin	  kevään	  2014	  sitsit.	  

12	  Seuraava	  kokous	  

Päätettiin,	  että	  seuraava	  kokous	  olisi	  torstaina	  20.11.	  klo	  18,	  mutta	  esitetään	  myös	  vara-‐aikoja	  
sähköpostitse.	  Kokouksessa	  valitaan	  vuoden	  2015	  Vuoden	  Ressu	  sekä	  valmistellaan	  vuoden	  2015	  
toimintasuunnitelmaa.	  

13	  Kokouksen	  päättäminen	  

Puheenjohtaja	  päätti	  kokouksen.	  

	  

	  

	  

Matti	  Vainio	  	   	   	   	   	   	   	   	   Ilkka	  Kuivalainen	  

puheenjohtaja	   	   	   	   	   	   	   	   sihteeri	  
	  
 


