Ressut ry

21.8.2013

Hallituksen kokous
Luokka 209

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Hannu Ahjopalo, Kimmo Fischer, Ari Huovinen (rehtori), Pilvi Paakkarinen
(talouspäällikkö), Henry Sanmark, Tuomas Sirén (varapuheenjohtaja, sihteeri) sekä Matti
Vainio (puheenjohtaja).
Estyneet: Ilkka Kuivalainen, Aunus Salmi, Hannu Salmi ja Pentti Arajärvi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että Tuomas Sirén toimii kokouksen sihteerinä Ilkka Kuivalaisen esteen
vuoksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 7.5.2013 olleen kokouksen pöytäkirja.
3, Tietoisuustoimikunta: web-sivut
Henry Sanmark esitteli uusia nettisivuja. Iirikseltä kysytään valokuvia nettisivuille,
hallitus käy oikolukemassa sivut (Henry lähettää osoitteen). Lisätään nettisivuille
kohta ”ehdota Vuoden Ressua”. Hallituksen jäsenet oikolukevat sivuja. Henry jakaa
työt. Deadline ja nettisivujen julkaisu 1.9!
4, Sitsit
Päätettiin järjestään ”sitsit” Ressut ry:n jäsenille marraskuun 2013 puolivälissä.
Yleiset raamit: Ressun juhlasalissa, noin 100 osallistujaa (puolet ”vanhoja” ressuja,
kolmasosa opiskelijaressuja, noin 10 opettajaa ja noin 10 nykyressua), perjantaiiltana, lippujen hinnat 25€ ”vanhoilta” ressuiltat, muilta 15€, buffet-ruokailu ja juomat
pöydissä. Markus Holmström tekee ohjelmaluonnoksen, puheenjohtaja avustaa
kontaktien luonnissa. Markus lähettää alustavan ohjelman hallitukselle 1.9. jonka
jälkeen päätetään miten mennään eteenpäin.
5. Tiilikaisen Ressu-haastattelu
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Todettiin, että CD-muotoinen julkaisu ei ole enää mediana yhtä helposti saatava kuin
esimerkiksi netti. Kannatettiin ajatusta, että saataisiin YLE laittamaan Tiilikaisen
tekemä haastattelu YLEn Elävään arkistoon. Tämä ei poista mahdollisuutta julkaista
haastattelut myös CD:nä. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Hannu Salmeen ja YLEn Ismo
Silvoon, Pilvi Paakkarinen on mukana tässä ja tarkka roolitus selviää, kun tiedämme
miten asiassa kannattaa edetä.
6. Ressun 125 v juhlat
Pilvi Paakkarinen edustaa jatkossa 125 v –kokouksissa, puheenjohtaja antaa erikseen
tilannekatsauksen Ressut ry:n tähänastisesta osallistumisesta. Todettiin, että ko.
juhlien järjestämisen yhteydessä myös Ressut ry:n toimintaa voi aktivoida lisää.
7. Stipendien jakaminen
Päätettiin myöntää opettajakunnan ehdotuksen mukaisesti 150 euron stipendi.
Keskusteltiin stipendien myöntämiskriteereistä. Päätettiin, että Ressut ry:n stipendi
annetaan Ressun lukiolaiselle joka on ”toiminnallaan luonut ja ylläpitänyt Ressun
henkeä”. Todettiin, että stipendin saaja kutsutaan samalla Ressut ry:n jäseneksi, siten
että ensimmäisen vuoden jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Sihteeri toimittaa kriteerin
Ressun lukiolle.
8. Jäsenasiat

Keskusteltiin kangas-/haalarimerkistä. Todettiin, että hallituksen kokouksessa
22.1.2007 oli päätetty, että ”merkin saa myös maksamalla opiskelijajäsenmaksun”,
mutta että ei ole tietoa, kuinka monta opiskelijajäsenmerkkiä on annettu tällä tavalla.
Päätettiin, että tilanteen selkiyttämiseksi tehdään seuraavasti: Sovitaan koulun kanssa
mistä merkkejä saa ostaa (hinta 2 euroa). Kangasmerkin myynnistä laitetaan ilmoitus
nettiin. Postimyynnin osalta sihteeri ja puheenjohtaja selvittävät mikä on paras tapa.
Päätettiin, että kaikki maksavat haalarimerkistä, jotta niiden jakaminen on
mahdollisen selkeää.
Todettiin, että vuonna 2013 on 106 jäsentä maksanut jäsenmaksun. Sovittiin, että
puheenjohtaja, sihteeri, talouspäällikkö ja rehtori pitävät pitävät erillisen kokouksen
jäsenrekisterin ylläpitäjän (Petri Stenman) kanssa jotta saadaan lähetettyä kuluvan
vuoden osalta maksumuistutukset ja katsottua miten tiedotteet lähetään jäsenistölle.
Todettiin, että jäsenille voidaan lähettää ilmoituksia ei-kaupallisista tilaisuuksista,
joissa muut ressulaiset esiintyvät, jos niissä on selkeä yhteys Ressuun. Muiden
(kaupallisten yms.) tilaisuuksien osalta linkkejä voidaan laittaa uuteen web-sivuun
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”ajankohtaista” (tms.) -nimiseen osioon. Lisäksi tiedotteisiin lisätään lause, että
vastaanottaja voi kieltäytyä jatkossa tällaisten viestin vastaan ottamisesta.
9. Studia Ressu
Tommi Korpela tulee pitämään Studia Ressun 29.10.2013 klo 11.50-13.05.
Varapuheenjohtaja vastaa järjestelyistä opiskelijakunnan kanssa.
10. Vuoden Ressu
Kandidaatteja identifioidaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Jos uudet web-sivut
saadaan toimimaan ajoissa myös sitä kautta voi saada ehdokkaita.
11. Ressulaiset jääkärit
Ari Huovinen kertoi, että Ressun lukiosta on aikoinaan lähtenyt joitakin koululaisia
kouluttautumaan jääkäriksi vuosina 1914-17. Vuonna 2014 Ressun lukio ja muut
”jääkärikoulut” viettävät 100-vuotisjuhlaa, jonka yhteydessä on tarkoitus julkaista
nimilaatta joissa on ressulaisten jääkärien nimet. Todettiin, että Ressut ry voi
periaatteessa olla tukemassa tätä (esim osallistumalla nimilaatan kustannuksiin),
koska kyse on yhdestä Ressun perinteisiin liittyvästä toiminnasta.
12 Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous 7.11.2013 klo 18.
13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Matti Vainio
puheenjohtaja

Tuomas Sirén
sihteeri
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