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Ressut ry      7.5.2013 

Hallituksen kokous 

 

P Ö Y T Ä K I R J A 

 

Läsnä:  Hannu Ahjopalo, Kimmo Fischer, Ari Huovinen (3-), Ilkka Kuivalainen (sihteeri), Pilvi 

Paakkarinen, Jukka Ranta, Henry Sanmark, Tuomas Sirén, Petri Stenman sekä Matti Vainio 

(puheenjohtaja). 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.50. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

 

Hyväksyttiin 13.3.2013 olleen kokouksen pöytäkirja. 

 

3. Kuinka tiedotamme toiminnastamme  

 

Tietoisuustoimikunta oli kokoukseen käsitellyt tiedotusta. Henry Sanmark kertoi uusista 

nettisivuista. Päätettiin, että ne työstetään niin, että ne voidaan ottaa käyttöön kesällä 

juhannuksen jälkeen. Pilvi Paakkarinen on ollut yhteydessä Pärskeiden toimituskuntaan 

mahdollisista jutuista. Elokuussa voi toimittaa juttuja syksyn ensimmäiseen numeroon. Hannu 

Ahjopalo kertoi Seppo Vaittisen tarjouksesta tallentaa vuoden ressujen puheet tallenteina. 

Annettiin valtuutus tähän. Kirje on pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin, että myös Studia Ressu-

tapahtumista voisi myös laittaa tiedon nettiin. Keskusteltiin myös yhdistyksen some-

näkyvyydestä. Päätettiin, että käytetään toistaiseksi Facebookissa tiedottamiseen Ressukka-

ryhmää, koska ei ole tarkoituksen mukaista ainakaan tässä vaiheessa  perustaa Facebookiin 

omaa Ressut ry ryhmää. Sovittiin että Linked in –käyttäjän (mm. Matti) katsovat josko sitä 

olisi syytä käyttää ainakin entisten ressujen verkottamiseen. 

 

4. Sovitut aktiviteetit 

 

a) Studia Ressun puhuja 

Studia ressun puhujasta ei Hannu Salmi ole lähettänyt tietoa. Sovittiin, että puheenjohtaja 

selvittää asiaa. Aiemmin esillä ollut Hannu Penttilä (Stockmannin johtaja) onkin 

mahdollisesti Porin lyseosta. Sovittiin, että tapahtuma siirretään syksyyn. Tuomas Sirén 

kysyy opiskelijoiden toiveita. Päätettiin, että varapuheenjohtaja Tuomas Sirén tiedustelee 

Tommi Korpelaa.  

 

b) Tiilikaisjulkaisu 

Jukka Ranta kertoi nauhan taustoista. Keskusteltiin aineiston julkaisumuodosta ja 

mahdollisesta oikeudesta laittaa aineistoa nettiin. Multimediana voitaisiin tehdä 

juhlakappale koulun 125-vuotisjuhlaan. Jukka Ranta johtaa tätä multimediatiimiä.  
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c) 125-vuotisjuhlat 

Keskusteltiin 125 –vuotisjuhlista ja Ressut ry:n roolista kyseisessä tapahtumassa. Tuotiin 

esille Ressut ry:n mahdollinen näkyvyys esimerkiksi lipunmyynnissä ja tapahtuman 

esiintyjien/vieraiden etsinnässä. Asiaan palataan ensi kokouksessa. 

 

d) Muita sovittuja aktiviteetteja. 

Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Norssien kanssa. Keskusteltiin myös sitsien 

järjestämisestä. Ajatusta pidettiin hyvänä. Tuomas ja Markus kehittävät ajatusta. Asiaan 

palataan ensi kokouksessa. 

 

5. Talouspäällikön (so. rahastonhoitajan) valinta 

 

Valittiin Ressut ry:n talouspäälliköksi Pilvi Paakkarinen. 

 

6. Vanhojen jäsenmaskujen karhuaminen 

Päätettiin kerätä vanhoja jäsenmaksuja sekä viime että kuluvalta vuodelta. Vanhemmat väliin 

jääneet jäsenmaksut unohdetaan. 

7. Uusien jäsenten aktivointi 

Keskusteltiin stipendien antamisesta ja abikronikan mainoksesta. Stipendien jatkamista 

kannatettiin. Aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa. 

8. Jäsenmaksujen kerääminen ja jäsenrekisterin ylläpito 

Tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja uudeksi jäsenrekisteriksi. Päätettiin Hannu Stenmanin 

Sporttis-jäsenrekisteriin. Hannu lupasi luoda rekisterin ja sitoutui ylläpitämään sitä seuraavan 

kolmen vuoden ajan. Tästä hyvästä hänen ei tarvitse maksaa yhdistyksen jäsenmaksua ajalta. 

9. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen 

 

Päätettiin lakkauttaa Alexander Patouchaksen käyttöoikeus yhdistyksen tiliin ja myöntää 

samalla tilinkäyttöoikeus Matti Vainiolle sekä Pilvi Paakkariselle. Matti Vainio ja Pilvi 

Paakkarinen valtuutettiin myös avaamaan Ressut ry:n tilin hoitamiseen tarvittavat 

nettipankkioikeudet omien pankkitiliensä yhteyteen. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46 

 

 

 

Matti Vainio   Ilkka Kuivalainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


