Ressut ry
Toimintakertomus vuodelta 2015
Yleistä
Kuluneena toimintavuonna on yhdistys on jatkanut
toimintaansa noudattaen toiminnalleen asettamia
tavoitteita. Toimintavuonna jatkettiin teemalla olla
“Suomen sytyttävin koulun alumniyhdistys” ja
toimintaa aktivoitiin. Vuonna 2015 jäseniä tuli 90
lisää ja yhteistyö ESLOKin kanssa toimii hyvin.
Jäsenemme ovat tervetulleita toistemme
tilaisuuksiin.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.3.2015, jolloin
uusi hallitus valittiin. Vuoden Ressujen valokuvat
paljastettiin koulussa Ressun päivänä 20.1.2015.

Ressun päivä ja Vuoden Ressu
Ressun päivänä 20.1 Vuoden Ressuksi valittiin toimittajat Riku Rantala
sekä Tuomas ”Tunna” Milonoff. Paikalla oli noin 200 entistä ressua.
Heidän joukossaan 12 aikaisempaa Vuoden Ressua. Riku ja Tuomas
ovat työlleen omistautuneita ressuja, jotka ovat rämäpäisellä ja
kunnianhimoisella tavalla saaneet suomalaiset tuntemaan maailmaa
paremmin.
Cocktail-tilaisuus pidettiin koulun 2. kerroksen käytävällä. Vuoden

Ressujen viime vuosien juhlissa pitämät puheet on julkaisu yhdistyksen
web-sivuilla. Tästä erityiskiitos puheet kuvanneelle Seppo Vaittiselle.

Sitsi-illallisilla yli sadan ressun laulu raikui
Jussi
Koivusalo
ja
Anni
Suomalainen johdattivat 9.10.
noin 130 ressua juhlasalissa
laulamaan, muistelemaan ja
seuraamaan
nykyressujen
Markus Myllyniemen, Jonna
Rajalan ja Rita Ristimäen
”impro” -esityksiä. Lokakuisen illan hämärtyessä ressut
viihtyivät erinomaisesti, ruoka- ja juomat tulivat pöytiin
sutjakkaasti Stadian ammattiopiston ruokatuotannon ja
ravintolapalvelun opiskelijoiden ansioista. Loppulauluna
”ken on vuoden xxxx ylioppilas, ylös nouskohon”
aloitimme vuodesta 2014 päätyen vuoteen 1955.
Perinneyhdistyksemme sai siten ressuja pöytien
ääreen 60 vuoden ajalta.

Studia Ressua ei järjestetty tänä vuonna. Kevätlukukauden lopulla käydyssä
kamppailupäivässä Ressu voitti Norssin luvuin 12–7.
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Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 391 jäsentä, joista
179 oli varsinaisia, 170 opiskelijoita ja 42
ainaisjäseniä. Jäsenrekisteristä poistettiin 10
jäsentä, koska he eivät olleet muistutuksista
huolimatta maksaneet jäsenmaksuja kahteen
vuoteen. Jäsenmäärä oli silti kasvanut lähes 90
jäsenellä, joista yli puolet oli opiskelijoita.
Jäsenrekisteri hoidettiin edelleen nettipohjaisesti
Sporttis.net-palvelulla. Lähes kaikista jäsenistä on
sähköpostiosoite. Yhteydenpito on helppoa.

Tiedotus
Kaikille jäsenille on lähetetty vuoden aikana neljä jäsenkirjettä ja oppilaskunnan julkaiseman
Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttuja yhdistyksestä. Jäsenkirjeet on myös
julkaistu nettisivuillamme ja lähetetty niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat jäsenrekisterissä.

Yhteistyö Eslokin kanssa
Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi (Eslok) ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä. Jäsenet
saavat toistensa jäsenkirjeet ja ovat myös tervetulleita toistensa järjestämiin tilaisuuksiin.

Hallitus
Yhdistyksen 2.3.2015 pidetyssä kokouksessa valittiin hallitus kaksivuotiselle toimintakaudelle
seuraavasti. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vainio ja jäseniksi Hannu Ahjopalo, Kimmo
Fischer, Risto Karvonen, Simo Nuuttila, Pilvi Paakkarinen, Aunus Salmi, Jessica Salminen, Henry
Sanmark sekä Seppo Vaittinen. Lisäksi koulua edustaa rehtori Ari Huovinen ja opiskelijakunnalla
on kaksi edustajaa, jotka olivat keväällä Paula Autio sekä Vitaliy Gurov ja syksyllä Patrik Lamberg
sekä Essi Aarnio. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pentti Arajärvi,
varalle Aimo Löksy.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi 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, Henry
Sanmark, Pilvi Paakkarinen, Jessica Salminen ja Matti Vainio.

Stipendit
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta kaksi stipendiä. Ne jaettiin kevään ylioppilasjuhlassa
Arvi Keinäselle ja Simo Nuuttilalle.

Talous
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä on kasvanut. Yhdistyksen tulos oli -254,25
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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