RESSUT RY

Toimintakertomus vuodelta 2019

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 2019 väistötiloissa Lehtikuusentiellä.
Yhteistyö Eslokin kanssa jatkui hyvänä: Eslokosio täydentää hyvin Ressut.net –websivuja.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.4.2019, jolloin valittiin myös uusi hallitus kahdeksi vuodeksi,
ja 16.5.2019, jolloin päätettiin mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta.

Ressun päivä ja Vuoden Ressu
Ressun päivä pidettiin Ressun väistötiloissa
9.1.2019, jolloin Vuoden Ressuksi valittu
ylioppilas, dosentti, tekniikan tohtori Ulla
Tapaninen piti puheen.
Ulla Tapaninen on tehnyt uransa ympäristöpäällikkönä Finnlines-varustamossa sekä
Helsingin kaupungilla kansainvälisten liikennehankkeiden, älymeriliikenteen sekä liikenne- ja
logistiikka-alan parissa. Vuonna 2018 hän aloitti
kaupunginkanslian elinkeino-osastolla uuden
yrityspalvelut yksikön päällikkönä.
Ressulaisuus tarkoittaa Ullalle ”laajakatseisesti yhteiskunnan tarkastelua, elinikäistä oppimista ja
uusiin haasteisiin tarttumista.”

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.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 399 jäsentä, joista 218 oli varsinaisia, 130 opiskelijoita ja 51
ainaisjäseniä. Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet muistutuksista huolimatta
maksaneet jäsenmaksuja kahteen vuoteen. Nämä olivat opiskelijajäseniä. Jäsenmäärä laski tämän
vuoksi 73 jäsenellä (-15,5%).
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Hallitus
Yhdistyksen 17.4.2019 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitus kaksivuotiselle
toimintakaudelle seuraavasti: Hannu Ahjopalo, Risto Karvonen, Ilkka Kuivalainen, Simo Nuuttila,
Jessica Salminen, Seppo Vaittinen, Matti Vainio, Katariina Sorvanto, Jukka Ahonen, Maisa
Cederström ja Tuuli Pikkarainen. Kristian Vainio valittiin puheenjohtajaksi.
Pentti Arajärvi valittiin toiminnantarkastajaksi, varalle Kimmo Fischer.
Opiskelijakunnan edustajina olivat keväällä 2019 Jaakko Kemppainen ja Abdullah Hassan sekä
syksyllä 2019 Vilko Ahlholm ja Saba Shahid. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Hannu Ahjopalo oli edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja
Karl G. Lindbergin avustusrahaston hallituksessa.

Stipendit
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta stipendit seuraaville ressulaisille: Kaneli Kalliokoski,
Kalle Pettersson sekä Natalie Lingwood (IB).

Talous
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä laski viime vuonna, koska maksamattomia
jäseniä karsittiin. Jäsenmaksujen kokonaismäärä pysyi ennallaan. Yhdistyksen tulos oli 2 392,65
euroa. Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300 euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen).
Talouden erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä.
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