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Ressut ry – Säännöt  
 
Voimassaolevat säännöt on merkitty Yhdistysrekisteriin 20.5.2014 
 
 
 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Ressut ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.  

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on  
 
- toimia Ressun koulua käyneiden ja käyvien (Ressujen) yhdyssiteenä,  
- vaalia Ressun henkeä ja perinteitä sekä  
- osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Ressun hyvää mainetta.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  
 
- järjestää vuosittain Ressun Päivän ja muita tilaisuuksia joissa Ressut voivat tavata ja  
- luo, ylläpitää ja tukee erilaisia yhteydenpidon muotoja esimerkiksi internetissä, jolla koulua 
käyneet Ressut löytävät toisensa.  
 
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi hallita kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja 
lahjoituksia sekä ylläpitää rahastoja toimintansa edistämiseksi.  
 
3§ Yhdistyksen jäsenet, niiden oikeudet ja velvollisuudet  
 
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla nykyinen tai entinen Ressun lukion, Ressun lukio IB 
World School 1419:n, Ressun peruskoulun, Helsingin lyseon, Helsingin reaalilyseon tai 
Helsingin suomalaisen reaalilyseon oppilas tai opettaja.  
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen toimintaa.  
 
Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. 
 
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua jäsenen, joka on merkittävästi edistänyt 
yhdistyksen tarkoitusperiä.  
Hallitus hyväksyy jäsenet. Kielteinen päätös on joko asianosaisen tai hallituksen jäsenen 
vaatimuksesta saatettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.  
 
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja.  
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5§ Jäsenmaksu  
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Sellainen varsinainen jäsen, joka suorittaa jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena 
ainaisjäsenmaksuna, hyväksytään ainaisjäseneksi. Tämän jälkeen hänen ei tarvitse suorittaa 
jäsenmaksuja. Ainaisjäsenmaksun määrän osalta otetaan huomioon mahdolliset aikaisemmin 
yhdistykselle suoritetut jäsenmaksut.  
 
Kannattajajäseniltä peritään kertamaksuna ainaisjäsenmaksun suuruinen jäsenmaksu.  
Hallitus voi vapauttaa jäsenen maksuvelvollisuudesta, milloin siihen on erityisiä perusteita, 
kuten työttömyys, sairaus tai asevelvollisuuden suorittaminen.  
 
6§ Hallitus ja muut toimielimet  
 
Hallitus ja yhdistyksen kokous hoitavat yhdistyksen asioita niin kuin yhdistyslaissa säädetään 
ja näissä säännöissä määrätään.  
 
Hallituksen valitsee yhdistyksen jäsenistä vuosikokous. Siihen kuuluu puheenjohtaja, sekä 
neljästä kahteentoista (4-12) muuta jäsentä, jotka on valittu siten, että eri ikäluokat tulevat 
mahdollisimman laajasti edustetuiksi.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, talouspäällikön ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä esittää.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  
 
Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa työvaliokunnan tai nimetä muitakin 
toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan määrättyä yhdistyksen tehtävää. Se voi perustaa 
kerhoja tai muita harrastuspiirejä jäsenten yhteistyön ja harrastustoiminnan tiivistämiseksi.  
 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
talouspäällikkö, kaksi yhdessä.  
 
8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus  
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai –tarkastajille 
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  
 
Toiminnantarkastajan tai -tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.  
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9§ Yhdistyksen kokoukset  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
kesäkuussa.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan syytä tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.  
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja 
ainaisjäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta 
muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.  
 
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.  
 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko jäsenille 
postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai 
sähköpostitse.  
 
Kutsun on oltava saman ajan myös Ressun lukion ilmoitustaululla.  
 
11§ Vuosikokous  
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 
1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai -tarkastajien lausunto  
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille  
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus  
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja  
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen 
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.  
 
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  
 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen. 
	


