
 1 

Ressut ry 

 

Toimintakertomus vuodelta 2016 

Yleistä 
Kuluneena toimintavuonna yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen asettamia 
tavoitteita.  Finlandiatalossa järjestetyt 125-vuotisjuhlat Bottalla pidettyine jatkoineen olivat 
loistavat. Vuonna 2016 jäseniä tuli 108 lisää ja yhteistyö ESLOKin kanssa kehittyi edelleen: 
Ressut.net –websivuillemme tulee vuonna 2017 ESLOK-osio.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.2.2016. Kuluvana vuonna ei valittu uutta hallitusta.  

Ressun päivä ja Vuoden Ressu 
Ressun päivä pidettiin poikkeuksellisesti 125-vuotisjuhlien yhteydessä 
26.4.  

Vuoden 2016 Ressuksi valittiin vuoden 1971 ylioppilas, korkeimman 
oikeuden presidentti Timo Esko.  Hänen uransa oikeustieteilijänä on 
ollut poikkeuksellisen laaja-alainen ja menestyksekäs.  

Timo on ominaisuuksiltaan ressujen ressu eli konstailematon, 
luotettava, asioihin hyvin perehtyvä sekä itsenäinen ja periaatteellinen 
Ne ovat myötävaikuttaneet hänen merkittävään työuraansa ja 
rakentaneet hänen henkilökohtaista laajaa arvostustaan myös 
henkilönä. 

 

125 vuotisjuhlat 
Ressun 125-vuotisjuhlissa 7.5. oli loistava, energinen 
tunnelma. Finlandia-talossa Ressun opiskelijoiden näytelmä-, 
musiikki- ja tanssiesitys oli aivan hersyttävä ja Ressut ry:n 
järjestämillä jatkoilla Bottalla 20-70 -vuotiailla ressuilla oli 
innostunut ja innostava tunnelma. Juhlien kunniaksi Ressut 
ry teetti Mika Launiksen suunnitteleman t-paidan.  

Juhlavuoden aikana Ressut ry:n edustajat olivat mukana laskemassa kukkia kaikkien koulun 
entisten rehtorien haudoilla. Täten kunniakäyntejä tehtiin Helsingin Hietaniemen ohella myös 
Kotkassa, Nurmijärvellä, Kangasalla ja Vantaalla sijaitseville hautausmaille.   
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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.  

Jäsenistö 
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 502 jäsentä, joista 233 
oli varsinaisia, 224 opiskelijoita ja 45 ainaisjäseniä. 
Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet 
muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuja 
kahteen vuoteen. Jäsenmäärä kasvoi silti 108 jäsenellä, 
joista puolet oli opiskelijoita ja puolet varsinaisia jäseniä.  

Studia Ressu  
Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen piti esitelmän 
kansainvälisistä ja ajankohtaisista asioista ja kertoi samalla mitä eväitä Ressu oli 
hänelle antanut.  
 
Kevätlukukauden lopulla käydyssä Ressu-Norssi kamppailupäivässä tehtiin 
toisen kerran historiaa: tuli	tasapeli.  

ESLOK:in (Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi) ja Ressut ry:n jäsenet saivat 
toistensa jäsenkirjeet ja osallistuivat toistensa järjestämiin tilaisuuksiin. Ressut ry tuki myös 
ESLOKin ”Opin portaat” -kirjan ja Ressujen vuoteen 1976 ulottuvan upean matrikkelin julkaisua. 

Vanhojen Pärskeitä lehden digitointi 
Ressun lukion, ESLOK ja Ressut ry digitoivat vuonna 2016 noin 70 vanhaa Pärskeitä –lehteä sekä 
muita ressulaisten tekemiä koulu- ja luokkalehtiä. Erityiskiitokset kuuluvat Pärskeitä -lehden 
päätoimittajalle Noora Westermarckille sekä ”digitointitoimikunnalle”, joihin kuuluivat Hetti Hotinen, 
Oona Kauppi, Anni Laurinen, Lotta Ruha, Dan Telén, Viivi Vauhkonen sekä Kitty Zheng. Ohjaava 
opettajana oli Tiia Tempakka. Ressut ry julkaisi lehdet sivuillaan vuoden 2017 alussa. 

Hallitus  
Yhdistyksen 2.3.2015 pidetyssä kokouksessa valittiin hallitus kaksivuotiselle toimintakaudelle 
seuraavasti. Opiskelijakunnalla on kaksi edustajaa, keväällä Patrik Lamberg ja Essi Aarnio, sekä 
syksyllä Petteri Hirvonen ja Miko Lepistö. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen.  Pentti Arajärvi valittiin 
toiminnantarkastajaksi, varalle Aimo Löksy. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.  
Hannu Ahjopalo toimi edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin avustus-
rahaston hallituksessa.  

Toimikunnat 
Toiminnan aktivoimiseksi hallitusta auttoi ”125-vuotisjuhlatoimikunta” ja ”nettitoimikunta”.  

Stipendit 
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta stipendit Aaro Tarvaiselle, Mikael Hitruhinille, Olivia 
Melarannalle ja Peppi Kareljärvelle. 

Talous 
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä on kasvanut. Yhdistyksen tulos oli 2480,38  
 euroa.  Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300 euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen). 
Talouden erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä. 

Ressut ry:n hallitus 


