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Ressut ry 

 

Toimintakertomus vuodelta 2017 

Yleistä 
Kuluneena toimintavuonna yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen asettamia 
tavoitteita.  Vuoden kohokohta oli Suomen ”100-vuotissitsit”.  Jäsenmäärä kasvoi hieman ja 
yhteistyö ESLOKin kanssa kehittyi edelleen: ESLOK-osio on täydentänyt hyvin Ressut.net –
websivuja.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.4.2017, jolloin valittiin myös uusi hallitus kahdeksi vuodeksi.  

Ressun päivä ja Vuoden Ressu 
 
Ressun päivä pidettiin 18.1.2017, jolloin Vuoden Ressuksi on valittu 
lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian emeritusprofessori Markku 
Kaste (yo 1960) piti puheen. 
Markku Kaste on kautta maailman tunnettu aivoverenkiertohäiriöiden 
(AVH) tutkija ja hoitojen kehittäjä, hän kuuluu maailman kymmenen 
arvostetuimman AVH-tutkijan joukkoon. Markku Kaste on 
maailmanlaajuisesti käytetyn aivoinfarktipotilaan liuotushoidon pioneereja 
koko maailmassa. Näin hän on kansainvälisesti näkyvänä ressulaisena 
tuonut koko maailman tietoisuuteen täällä tehdyn uraauurtavan 
lääketieteellisen tutkimustyön. 

 
 
100-vuotissitsit  
Jo perinteeksi muodostuneet vuosittaiset 
Ressusitsit järjestettiin 6.10.2017 koulumme 
juhlasalissa laulunjohtajina toimineiden Eeva 
Hintikan, Kristian Vainion sekä Miikka 
Salosen johdolla.  
Suomi 100v-juhlateema näkyi myös 
Ressusitseillä, kun vieraat lausuivat runoja 
sota-ajoista ja Finlandia-hymni raikasi 
yhteislaulun voimin noin 130 hengen sitseillä. 
Juhlijoita olimme saaneet aina 1955 vuoden 
ressuista aina viime vuosina valmistuneisiin 
asti. Ruoasta ja tarjoiluista huolehtivat Stadin 
ammattiopiston ruokatuotannon ja 
ravintolapalvelun opiskelijat mallikkaasti.  
Ressusitsit sujuivat jälleen kerran 
ressumaisen railakkaasti.  

Tiedotus 
Kaikille jäsenille on lähetetty vuoden aikana kolme jäsenkirjettä ja oppilaskunnan julkaiseman 
Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttuja yhdistyksestä.  
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Jäsenistö 
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 515 jäsentä, joista 233 
oli varsinaisia, 236 opiskelijoita ja 46 ainaisjäseniä. 
Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet 
muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuja 
kahteen vuoteen. Jäsenmäärä kasvoi hiukan.  

Studia Ressu 
IBM:n entinen toimitusjohtaja Pyry Lautsuo piti Studia 
Ressun 6.10. yhteensä 220 ressulle.  

Kevätlukukauden lopulla käydyssä Ressu-Norssi kamppailupäivä päättyi ressujen voittoon 9-7.  
 
ESLOK:in (Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi) ja Ressut ry:n jäsenet saivat 
toistensa jäsenkirjeet ja osallistuivat toistensa järjestämiin tilaisuuksiin. 

Hallitus  
Yhdistyksen 19.4.2017 pidetyssä kokouksessa valittiin hallitus kaksivuotiselle toimintakaudelle 
seuraavasti: Hannu Ahjopalo, Kimmo Fischer, Jussi Halli, Risto Karvonen Ilkka Kuivalainen Simo 
Nuuttila, Jessica Salminen, Henry Sanmark ja Seppo Vaittinen. Matti Vainio valittiin 
puheenjohtajaksi. 
 
Opiskelijakunnan edustajina olivat keväällä Petteri Hirvonen ja Miko Lepistö sekä syksyllä Essi 
Özkan ja Sini Ilves. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen.  Pentti Arajärvi valittiin toiminnantarkastajak-
si, varalle Aimo Löksy. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.  Hannu Ahjopalo oli 
edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin avustusrahaston hallituksessa.  

Toimikunnat 
Toiminnan aktivoimiseksi hallitusta auttoi ”sitsitoimikunta” ja ”nettitoimikunta”.  

Stipendit 
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta stipendit Kristjan Mihhelsille, Juho Heikkilälle sekä 
Noora Westermarckille. 

Talous 
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä on kasvanut. Yhdistyksen tulos oli 3 752,94 
euroa.  Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300 euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen). 
Talouden erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä. 
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