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Ressut ry 

Vuosikertomus vuodelta 2013 

Yleistä 
Kuluneena toimintavuonna on yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen 
asettamia tavoitteita. Toimintavuonna valittiin teemaksi olla “Suomen sytyttävin koulun 
alumniyhdistys” ja toimintaa aktivoitiin. Tätä tukemaan yhdistyksen nettisivut modernisoitiin, 
sähköistä tiedotusta alettiin käyttää enenevässä määrin ja säännöt uusittiin. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.3.2013 ja  ylimääräinen kokous 7.5. Jälkimmäisessä 
kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja hyväksyttiin uudistetut säännöt.  

Ressun päivä ja Vuoden 
Ressu 
Ressun päivää vietettiin torstaina 17.1.2013. 
Pääjuhla pidettiin jo totuttuun tapaan koulun 
juhlasalissa klo 17.00. Juhlassa julkistettiin 
Vuoden Ressu, Uuden Testamentin eksegetiikan 
emeritusprofessori Heikki Räisänen.  Cocktail-
tilaisuus pidettiin koulun toisen kerroksen 
käytävällä. 

Vuoden Ressujen viime vuosien juhlissa pitämät 
puheet on julkaisu yhdistyksen web-sivuilla. 
Tästä erityiskiitos puheet kuvanneelle Seppo 
Vaittiselle. 

Muuta toimintaa 
Studia Ressussa koululla puhui 29.10.2013 näyttelijä Tommi Korpela. 

Pekka Tiilikaisen Ressun 60-vuotisjuhlaan tekemä radio-ohjelma useine 
haastatteluineen julkaistiin YLE:n elävässä arkistossa ja samalla 
yhdistyksen omilla web-sivuilla. 

Yhdistyksen jäsenet olivat tervetulleita myös perinteiseen Ressun ja 
Norssin väliseen kamppailupäivään, jota vietettiin Väinämöisen kentällä, 
Hietarannassa ja soutustadionilla eri urheilulajien merkeissä 30.5.2013.   

Jäsenistö 
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 237 jäsentä, joista 152 oli varsinaisia, 51 opiskelijoita ja 34 
ainaisjäseniä. Jäsenmäärä oli kasvanut noin 30 jäsenellä. Jäsenrekisteristä on vastannut Petri 
Stenman, joka toteutti nettipohjaisen jäsenrekisterin käyttöönoton (Sporttis.net). Tästä hänelle 
erityiskiitos. Uudistettu jäsenrekisteri mahdollisti mm. sen, että jäsenille voidaan lähettää helposti 
tiedotteita. Tiedottamisen parantaminen ja jäsenmaksujen seuranta sähköpostitse toivat uusia, 
erityisesti nuorempia, jäseniä ja nostivat nykyisen jäsenistön jäsenmaksuastetta. 

Tiedotus 
Kaikille jäsenille on lähetetty vuoden aikana neljä jäsenkirjettä ja oppilaskunnan julkaiseman 
Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttua yhdistyksestä. Jäsenkirjeet on myös 
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julkaistu nettisivuillamme ja lähetetty niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat jäsenrekisterissä. 
Yhdistyksen mainos julkaistiin abikronikassa 

Yhteistyö Eslokin kanssa 
Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi (Eslok) ry:n kanssa on sovittu yhteistyöstä, joka 
alkuun merkitsee sitä, että Ressut ry:n jäsenet saavat Eslokin jäsenkirjeet ja Eslokin jäsenet 
Ressut ry:n jäsenkirjeet, ja että Eslokin järjestämille retkille ja vierailuille kutsutaan myös Ressut 
ry:n jäsenet, ja Ressut ry:n järjestämiin tilaisuuksiin kutsutaan Eslokin jäsenet.  

Hallitus  
Vuonna 2013 valittiin uusi hallitus kaksivuotiselle toimintakaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Vainio. Jäseniksi valittiin uudelleen Hannu Ahjopalo, Pentti Arajärvi, Kimmo Fischer, Aunus Salmi 
ja Hannu Salmi sekä uusina Markus Holmström, Pilvi Paakkarinen, Henry Sanmark ja Tuomas 
Sirén. Koulua oli edustamassa rehtori Ari Huovinen. Kutsuttuina on mukana myös kaksi 
oppilaskunnan edustajaa. Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi hallituksen jäsenistä Tuomas 
Sirén ja talouspäällikkönä Pilvi Paakkarinen. Oppilaskunnan edustajina olivat Simo Nuuttila ja 
Paula Pirinen. Kutsuttuna sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kristiina 
Metsi ja Risto Karvonen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa (27.2., 13.3., 7.5., 
21.8. ja 7.11.). 

Hannu Ahjopalo toimi edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin 
avustusrahaston hallituksessa. Yhdistys osallistui myös Ressun 125-vuotisjuhlatoimikunnan 
työhön.  

Toimikunnat 
Toiminnan aktivoimiseksi hallitus muodosti kolme toimikuntaa: 

• ”Tietoisuustoimikunta”, johon valittiin Markus Holmström, Pilvi Paakkarinen, Henry Sanmark 
ja Tuomas Sirén, pohti miten yhdistys ottaisi huomioon koulun äskettäin päättäneet 
opiskelijat ja nykyressut. Tämän seurauksena yhdistys sai uudet Worldpress-pohjaiset web-
sivut, joista erityiskiitos Henry Sanmarkille. Lisäksi Ressut ry on mukana Facebookin 
”Ressukka” -sivuilla, jotta nuoremmat ressulaiset löytävät Ressut ry:n helpommin. 

• ”Byrokratiatoimikunta”, johon valittiin Hannu Ahjopalo, Markus Holmström, Tuomas Sirén ja 
Matti Vainio, valmisteli muun muassa yhdistyksen sääntöjen uudistamisen, nettipohjaisen 
jäsenrekisterin käyttöönoton sekä jäsenmaksujen perimisen sähköpostitse vuodesta 2014 
alkaen. 

• ”Sitsitoimikunta”, johon valittiin Hannu Ahjopalo, Simo Nuuttila, Henry Sanmark, Tuomas 
Sirén ja Matti Vainio, ryhtyi suunnittelemaan sitsejä, joiden järjestäminen siirrettiin syksystä 
vuoden 2014 puolelle.  

Stipendit 
Ressut ry:n stipendirahastosta hallitus myönsi stipendejä koulun oppilaille jaettavaksi 
opettajakunnan ehdotuksesta. Stipendejä jaettiin kevään ylioppilasjuhlassa (Markus Haikonen ja 
Henri Takki) sekä IB-ylioppilasjuhlassa (Markus Myllymäki).  

Talous 
Yhdistyksen talous on kohentunut, sillä jäsenmäärän kasvun myötä jäsenmaksujen määrä lisääntyi 
siten, että yhdistyksen alijäämä supistui edellisen vuoden 1134 euron alijäämästä 55 euroon. 
Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300 euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen). Talouden 
erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä. 

Ressut ry:n hallitus 


