Ressut ry

Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Kuluneena toimintavuonna yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen asettamia
tavoitteita. Jäsenmäärä ei kasvanut tänä vuonna luultavasti siksi, että kuluvana vuonna ei
järjestetty Ressun päivän lisäksi muita tapahtumia, osin siksi, että Ressun lukio toimi vuoden 2018
väistötiloissa Lehtikuusentiellä. Yhteistyö Eslokin kanssa jatkui hyvänä: Eslok-osio täydentää hyvin
Ressut.net –websivuja.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.4.2017, jolloin valittiin myös uusi hallitus kahdeksi vuodeksi,
ja 3.5.2018, jolloin päätettiin mm. vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta.
Kevätlukukauden lopulla käyty Ressu-Norssi kamppailupäivä päättyi Ressun 10-7 voittoon.

Ressun päivä ja Vuoden Ressu
Ressun päivä pidettiin Ressun väistötiloissa 23.1.2018, jolloin Vuoden Ressuksi valittu pankkiiri ja
tietokirjailija Juuso Salokoski (yo 1967) piti puheen.
Juuso Salokoski on tehnyt uransa pankkiirina Kansallis-Osake-Pankissa
ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa. Ressut tuntevat hänet
Ressun 125-vuotisjuhlakirjan laatijana ja Eslok ry:n puheenjohtajana
vuosina 2011-16.
”Laatiessani oppilasmatrikkelia Ressun juhlakirjaan, hämmästyin,
miten monta entistä ressulaista oli ollut johtotehtävissä KOP:issa.
Vielä enemmän yllätyin, että monet heistä olivat juuri niitä, joiden
kanssa olin oli tullut parhaiten toimeen tietämättä, että olivat
käyneet samaa koulua. Ressun henki on siis yhdistää tekijä, vaikka
ei tiedäkään, että yhdistävä tekijä oli juuri se.”
Kuva: Juuso Salokoski J. L. Runerbergina Ressun Taiteellisen Teatterin
esittämän Riku Räihän näytelmän Aleksis Kiven ”Teilaus” retroesityksessä
Työväenliikkeen kirjastossa marraskuussa 2017.

Tiedotus
Kaikille jäsenille on lähetetty vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä ja oppilaskunnan julkaiseman
Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttuja yhdistyksestä. Lisäksi yhdistys tiedotti
toiminnastaan jäsenistölle sähköpostien sekä nettisivujen avulla.

ESLOK:in (Entisten Suomalaisen Lyseon Oppilaiden Klubi) ja Ressut ry:n jäsenet saivat
toistensa jäsenkirjeet ja osallistuivat toistensa järjestämiin tilaisuuksiin.

Studia Ressu ja puhujapankki
Studia Ressun luennon piti teknologian tohtori, VTT:n tutkija Tuukka Verhon piti esitelmän
kokemuksistaan fyysikon ammatista 4.10.2018. Studia Ressu -toimintaa kehitettiin siten, että
luento pidetään jokaisen jakson alussa. Puhujapankkiin toivotaan ilmoittautumisia. Ks.
https://www.ressut.net/toiminta/studia-ressu/. Marko Halonen (marko.halonen@edu.hel.fi) on

Ressun lukion yhteyshenkilö puhujapankin osalta.
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Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 472 jäsentä, joista 205 oli
varsinaisia, 219 opiskelijoita ja 48 ainaisjäseniä.
Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet
muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuja kahteen
vuoteen. Jäsenmäärä laski tämän vuoksi 43 jäsenellä (-8%).
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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. Yhdistyksen 3.5.2018 pidetyssä kokouksessa Pentti Arajärvi valittiin
toiminnantarkastajaksi, varalle Aimo Löksy.
Opiskelijakunnan edustajina olivat keväällä 2018 Sini Ilves ja Mette Helin sekä syksyllä 2019
Jaakko Kemppainen ja Abdullah Hassan. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen. 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 Nona Wallasvaaralle, Petteri Hirvoselle,
Sofia Sokolowskille (IB) sekä Elmer Werkmanille

Talous
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä laski viime vuonna koska maksamattomia
jäseniä karsittiin. Jäsenmaksujen kokonaismäärä pysyi ennallaan. Yhdistyksen tulos oli 3186,71
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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