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HALLITUKSEN KOLMAS KOKOUS 2021 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Syksyn ja kevään toimintasuunnitelma 

a. Ressun päivä. vuoden 2021 Ressun päivä on 12.10., mutta se pidetään 

suljettuna tilaisuutena koululla. Pärskeiden haastattelu on klo 16 ja 

varsinainen tilaisuus klo 17. Tulossa ovat ainakin puheenjohtajan ja Vuoden 

Ressun lisäksi Joonas Lehtonen, Seppo Vaittinen, Liisa Heinonen ja Hannu 

Ahjopalo. Puheenjohtaja soittaa ja kysyy myös Juuso Salokoskea. Vuoden 

2022 Ressun päivä on suunnitelman mukaan 26.4. Uuden Vuoden Ressun 

valintaprosessi vasta alkuvuodesta. Tiedotus samassa yhteydessä, kun 

lähetetään tieto vuoden 2021 julkistamisesta. 

b. Hannu Ahjopalo toi esiin tiedotuksen ongelmia. Nyt syksyn Ressun päivän 

ajankohdasta ei ole mitään tietoa. On tosin suljettu tilaisuus. Kaikki 

linkitkään eivät toimi. Ensi tiistain jälkeen sivuille on tulossa tiedote Vuoden 

2021 ressusta. Puheenjohtaja keskustelee viestintävastaavan kanssa. Myös 

linkki ESLOK:iin olisi hyvä. 

c. Kun korona ei ole enää esteenä, niin mitä haluaisimme tehdä sitten?  

Voi olla, että uudet tapahtumat jäisivät kuitenkin ensi vuoden syksyyn. 

Tapahtumatoimikunta aktivoituu pohtimaan tätä.   

 

5. Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen 

Nykyiset säännöt eivät selvitetyllä tavalla mahdollista esitettyä kummikoululaisen 

ottamista. 

Aiheesta on jatkettu keskustelua sähköpostitse viime kokouksen jälkeen, ja 

sääntöjen muutosehdotuksia on tehty. Mahdollisen muutoksen yhteydessä Hannu 

Ahjopalo toi esiin, että voisi miettiä suhdetta ESLOK:n kanssa. Matti Vainio selvitti 

yhdistysten toiminnan muotoja.  



Keskusteltiin ehdotetuista sääntömuutoksista Matti Vainion esityksen pohjalta 

(lisäykset alleviivattu): 

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on 

- toimia Ressun koulua käyneiden ja käyvien (Ressujen) yhdyssiteenä, 

- vaalia Ressun henkeä ja perinteitä, 

- tukea ressulaisten opiskelua ja kansainvälistymistä sekä 

- osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Ressun hyvää mainetta. 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

- järjestää vuosittain Ressun Päivän ja muita tilaisuuksia joissa Ressut voivat 

tavata, 

- antaa apurahoja sekä muuta rahallista tukea ressulaisten kotimaiseen ja 

kansainväliseen toimintaan, 

- luo, ylläpitää ja tukee erilaisia yhteydenpidon muotoja esimerkiksi internetissä, 

jolla koulua käyneet Ressut löytävät toisensa ja 

- toteuttaa muita hallituksen hyväksi katsomia hankkeita. 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi hallita kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan 

testamentteja ja lahjoituksia sekä ylläpitää rahastoja toimintansa edistämiseksi. 

 

Kolmas lisäysehdotus herätti keskustelua. Päätettiin vielä selvittää mahdollisia 

sanamuotoja tarkemmin ja jättää sääntömuutosasia seuraavaan kokoukseen.    

  

6. Perinneyhdistyksen tilinkäyttöoikeus 

Koulu haluaa lopettaa sen edustajien tilinkäyttöoikeuden niin sanottuun 

perinneyhdistyksen tiliin. Jos sitä ei koulu halua lopettaa, niin myönnetään sen 

käyttöoikeus puheenjohtajalle ja talousvastaavalle. Puheenjohtaja selvittää kannan 

mahdolliseen lopettamiseen.   

 

7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin kokoontua seuraavalla kerralla jossain ravintolakabinetissa. 

Tapahtumatoimikunta Liisan johdolla valmistelee asiaa. Ajankohta voisi olla 

tammikuussa loppiaisen jälkeen, viikolla 2. Tapahtumatoimikunta muodostaa oman 

Whatsapp-ryhmän. 

 

8. Muut esiintuotavat asiat 

Sähköpostissa voidaan keskustella muista asioista. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16. 

 

 

 

 

Stella Qin       Ilkka Kuivalainen 
puheenjohtaja       sihteeri 

 


