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Jäsenkirje 1/2013
huhtikuu

Vuoden Ressu 2013
Vuoden 2013 Vuoden Ressun, professori Heikki Räisäsen haastattelu löytyy oheisista
Pärskeistä. Kiitoksia kaikille, jotka lähetitte tietoja ehdokkaista.
Vuosikokouskuulumisia
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.3. koululla. Kokouksessa käsiteltiin vain osa
säännönmukaisista vuosikokousasioista. Ylimääräinen kokous pidetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana, jossa käsitellään tilinpäätös ja sääntöjen modernisointi.
Kaksivuotiskaudelle uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Matti Vainio ja
jäseniksi Hannu Ahjopalo, Pentti Arajärvi, Kimmo Fischer, Markus Holmström, Pilvi
Paakkarinen, Aunus Salmi, Hannu Salmi, Henry Sanmark ja Tuomas Sirén. Koulua
edustaa rehtori Ari Huovinen. Sihteerinä toimii Ilkka Kuivalainen. Lisäksi Ressun
oppilaskunta nimeää kaksi edustajaansa.
Hallituksen uusia hankkeita
Uusi hallitus päätti perustaa kaksi uutta toimikuntaa. Toinen, hallituksen uusista
nuorista jäsenistä koostuva, suuntautuu kehittämään muun muassa yhdistyksen uusia
tiedotustapoja (Facebook yms.) ollen nimeltään tulevaisuustoimikunta. Toinen taas
pohtii yhdistyksen hallintoa ja jo mainittua sääntöjen uudistamista.
Jäsenmaksut 2013
Ohessa kääntöpuolella oleva vuoden 2013 jäsenmaksulappu koskee vain niitä, jotka
eivät ole ainaisjäseniä. Summa on entinen eli 20€ (opiskelijat 5€). Maksun voi
maksaa yleisviitteellä, mutta merkitkää viestikenttään oma nimenne. Erityisesti tämä
on tärkeää silloin, kun maksaja ei ole sama kuin tilinomistaja. Ainaisjäsenmaksun
300 euroa maksamalla pääset vuotuisesta muistamisen vaivasta ja voit nauttia
jäseneduista koko loppuelämän ajan.
Pärskeitä
Tämän jäsenkirjeen mukana postitetaan juuri ilmestynyt Pärskeitä 3/2012-2013.
Toimituskunta on edelleen tehnyt myös käytännön postitustyötä yhdistyksemme
hyväksi. Jäsenmaksun maksamalla varmistat sen, että Pärskeitä lähetetään Sinulle
jatkossakin.

Koulun kuulumisia
Kamppailupäivää vietetään torstaina 30.5.2013. Seuratkaa tarkemmasta ohjelmasta
koulun ilmoituksia. Tulkaa mukaan kannustamaan Ressu voittoon.
Sähköpostia
Yhdistykselle voi lähettää myös sähköpostia jäsenasioissa. Hallitukselle voi tiedottaa
osoitteeseen hallitus@ressut.net, ja muutoksia jäsenten tietoihin voi lähettää
osoitteisiin osoitemuutokset@ressut.net ja jasenrekisteri@ressut.net.
Hyvää kevättä kaikille toivottaen
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