Ressut ry
Toimintakertomus vuodelta 2014
Yleistä
Kuluneena toimintavuonna on yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen
asettamia tavoitteita. Toimintavuonna jatkettiin teemalla olla “Suomen sytyttävin koulun
alumniyhdistys” ja toimintaa aktivoitiin. Vuonna 2014 oppilasjäseniä tuli 70 lisää ja yhteistyö
ESLOKin kanssa toimii hyvin. Jäsenemme ovat tervetulleita toistemme tilaisuuksiin.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.4.2014. Tänä vuonna hallituksessa ei kukaan ollut
erovuorossa, joten hallitus jatkoi samassa kokoonpanossa. Yhdistys piti myös kokouksen
20.1.2014, jolloin keskusteltiin kuinka Vuoden Ressut voisivat osallistua aktiivisesti yhdistyksen
toimintaan ja nähtiin hyvänä, että Vuoden Ressujen kanssa järjestettäisiin keskustelutilaisuus.
Vuoden aikana saimme yhteyden kaikkiin Vuoden Ressuihin ja keräsimme heiltä mm. tuoreet
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valokuvat .

Ressun päivä ja Vuoden Ressu
Ressun päivänä 20.1 Vuoden Ressuksi valittiin Laura
Räty, joka oli tuolloin Helsingin apulaiskaupunginjohtaja. Hänelle ”ressuus on koko elämänmittainen
kunniatehtävä. Kouluna Ressu vaikutti voimakkaasti
elämänuran valintaani ja sytytti palon yhteisten asioiden
hoitamiseen.”
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.

Sitsi-illallisilla sadan ressun laulu raikui

Ressujen ensimmäisillä sitsi-illallisille 11.4. tuli satakunta jäsentä, joita vuonna 2010 valmistuneet
ressut, Henry Sanmark, Miikka Salonen, ja Kristian Vainio isännöivät upeasti. Mukavat
pöytäkeskustelut kyydittivät tilaisuutta, jota katkaisivat sopivasti yhteislaulut. Paikalla oli ressulaisia
60 vuoden ajalta.
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Studia Ressussa koululla puhui 3.10.2014
Lontoon Imperial Collegen teoreettisen fysiikan
professori Arttu Rajantie. Hän kertoi, kuinka hän
päätyi professoriksi erääseen maailman
arvostetuimmista yliopistosta ja millaista
teoreettisen fyysikon työ on. Hän loi myös
katsauksen hiukkasfysiikan ja kosmologian
saavutuksiin ja avoimiin arvoituksiin sekä siihen,
mitä ne saattavat kertoa maailmankaikkeuden
perimmäisestä olemuksesta.

Jääkäriliikkeen muistolaatan paljastus
Syksyn 2014 aikana kaikki ”jääkärikoulut” kunnioittavat
jääkäreitä julkistamalla muistolaatan. Ressu on yksi näistä.
Ressun jääkärien muistolaatan julkistamisjuhla pidettiin
17.11.2014. Juhlapuheen piti Vuoden Ressu, entinen
puolustusvoimain komentaja Jan Klenberg (yo 1949).
Jääkärisäätiön ja JP 27 Perinneyhdistyksen edustaja Peter
Fagernäs (yo 1971) toi tervehdyksen Ressulle, josta lähti
jääkärikoulutukseen aikanaan eniten kaikista kouluista.
Kaksi nykyressua, jääkärin jälkeläiset Markus Myllyniemi ja
Mimi Matinpalo paljastivat muistolaatan, jonka olivat
lahjoittaneet Ressun lukio, Helsingin lyseon vuoden 1964 8A
luokan oppilaat, ESLOK ja Ressut ry.

Muuta toimintaa
Viidenkymmenen vuoden takaiset vuoden 1964 ylioppilaat juhlivat 30.5.2014 ja julkaisivat sen
kunniaksi todella laadukkaat nettisivut osoitteessa http://ressut.net/riemuressut/.
Ressun ja Norssin välistä kamppailupäivää vietettiin keskiviikkona 28.5. Voiton vei tällä kertaa
valitettavasti Norssi luvuin 11-7.

2

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 307 jäsentä, joista 149
oli varsinaisia, 119 opiskelijoita ja 39 ainaisjäseniä.
Jäsenrekisteristä poistettiin 31 jäsentä, koska he eivät
olleet muistutuksista huolimatta maksaneet
jäsenmaksuja kahteen vuoteen. Jäsenmäärä oli silti
kasvanut 70 jäsenellä, joista suurin osa oli opiskelijoita.
Petri Stenman jatkoi nettipohjaisen jäsenrekisterin
(Sporttis.net) edelleen kehittämistä. Lähes kaikista
jäsenistä on sähköpostiosoite. Yhteydenpito on helppoa.

Tiedotus
Kaikille jäsenille on lähetetty vuoden aikana kolme jäsenkirjettä ja oppilaskunnan julkaiseman
Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttuja yhdistyksestä. Jäsenkirjeet on myös
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 jatkettiin yhteistyötä. Ressut
ry:n ja Eslokin jäsenet saavat toistensa jäsenkirjeet. Jäsenet ovat myös tervetulleita toistensa
järjestämiin tilaisuuksiin.

Hallitus
Vuonna 2013 oli valittu hallitus kaksivuotiselle toimintakaudelle. Puheenjohtana toimi Matti Vainio,
varapuheenjohtajana Tuomas Sirén. Jäseninä olivat Hannu Ahjopalo, Pentti Arajärvi, Kimmo
Fischer, Markus Holmström, Pilvi Paakkarinen, Aunus Salmi, Henry Sanmark ja Hannu Salmi.
Koulua oli edustamassa rehtori Ari Huovinen. Oppilaskunnan edustajina olivat kevätkaudella Simo
Nuuttila ja Paula Pirinen ja syyskaudella Paula Autio ja Vitaliy Gurov. Kutsuttuna sihteerinä toimi
Ilkka Kuivalainen ja vt talouspäällikkönä Matti Vainio. Toiminnantarkastajaksi valittiin yhdistyksen
kokouksessa 11.4.2014 Kristiina Metsi ja varalle Risto Karvonen. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Hannu Ahjopalo toimi edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin avustusrahaston hallituksessa. Yhdistys osallistui myös Ressun 125-vuotisjuhlatoimikunnan työhön.

Toimikunnat
Toiminnan aktivoimiseksi hallitusta auttoi ”Sitsitoimikunta”, johon kuului Hannu Ahjopalo, Simo
Nuuttila, Henry Sanmark, Tuomas Sirén ja Matti Vainio.

Stipendit
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta kolme stipendiä. Ne jaettiin kevään
ylioppilasjuhlassa Mikael Mertaselle ja Ida Petäjälle sekä IB-ylioppilasjuhlassa NN:lle

Talous
Yhdistyksen talous on kohentunut, sillä jäsenmäärän kasvun myötä jäsenmaksujen määrä lisääntyi
siten, että yhdistys tuotti pitkästä aikaa ylijäämää 968,50 euroa ennen tilinpäätössiirtoja. Tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämä oli 1653,50 euroa. Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300
euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen). Talouden erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä.

Ressut ry:n hallitus
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