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Vuosikokous klo 17.30 ja sitsi-illalliset klo 18.00 perjantaina 11.4.2014 
Tervetuloa vuosikokoukseen joka pidetään Ressun lukiossa perjantaina 11.4.2014 klo 17.30 
Kokouksessa esitetään vuosikertomus ja päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden 
myöntämisestä, toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja tulo- ja menoarviosta. Tänä vuonna ei 
valita uutta hallitusta, sillä viime vuonna valittu jatkaa kaksivuotiskautensa toista vuotta.  
 
Kokouksen jälkeen alkavat sitsi-illalliset. Tervetuliaismalja tarjotaan klo 18–19, illallinen klo 19–
22. Tästä on tullut kutsu erikseen ja se on Ressut.net sivuilla. Kaikki Ressut ry:n ja ESLOKin 
jäsenet ovat tervetulleita. Ilmoittautuminen 20.3.2014 mennessä. Linkki myös osoitteessa 
https://docs.google.com/forms/d/1SDfMByl6Bo0J7v1y0vP3sN52BYgYDVnbyqdIv7b8ZyI/viewform. 
 

Uudet jäsenet – Tervetuloa!  
Sitsi-illallisiin on ilmoittautunut lähes 50 uutta jäsentä – suurin osa heistä on korkea-
kouluopiskelijoita. Tervetuloa uusille jäsenille. Aktiivista panostanne arvostetaan! 
 
Laura Räty on Vuoden Ressu 
Vuoden Ressuksi 2014 on valittu Laura Räty. Helsingin 
apulaiskaupunginjohtaja Räty tavoittaa nykyisellä toiminnallaan 
monen ikäisiä helsinkiläisiä tulevista puhumattakaan. Täten 
Laura Räty on osoittanut Ressun ja ressulaisuuden myönteisen 
merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa menestymiselle sekä 
ylläpitänyt ja vahvistanut Ressun hyvää mainetta. 
 
 ”Minulle ressuus on koko elämänmittainen kunniatehtävä. 
Kouluna Ressu vaikutti voimakkaasti elämänuran valintaani ja 
sytytti palon yhteisten asioiden hoitamiseen.”  
 
Pärskeissä on Laura Rädyn haastattelu. Ressun päivänä 20.1.2014 Räty muisteli muun muassa sitä, 
kun hän oppilaskunnan edustajana piti edellisen kerran puheen Ressun juhlasalissa ensimmäiselle 
Vuoden Ressulle Nina Hyväriselle, ja ennusti tuolloin, sähköposti ei voi korvata tavallista kirjettä. 
 
Yhdistyksen kokous 20.1.:  jatketaan kunniajäsenten osalta ”tiukalla” linjalla 
Yhdistyksen kokouksessa keskustelimme, josko Vuoden Ressut kutsuttaisiin samalla 
kunniajäseniksi, jotta heitä voisi käyttää aktiivisesti Ressut ry:n toiminnassa. Asiassa nähtiin 
myönteisiä puolia. Samalla todettiin, että Vuoden Ressun nimitys on jo sinänsä tärkeä asia ja 
kunniajäsenyys olisi ehkä parempi varata vielä tarkemmalla kammalla. Sinänsä nähtiin hyvänä, että 
Vuoden Ressujen kanssa järjestettäisiin keskustelutilaisuus, jossa heiltä kysyttäisiin, kuinka he 
voisivat omalta osaltaan viedä ressujen asiaa eteenpäin. Eli hallitus pohtii asiaa – lähettäkää ideoita! 
 
 


