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Ressut ry 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 

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, paljolti COVID-19 aiheuttaman pandemian vuoksi. Yhteistyö Eslokin kanssa 
jatkui hyvänä: Eslok-osio täydentää hyvin Ressut.net –websivuja.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.5.2020, jolloin valittiin hallitukseen uusi jäsen ja jolloin päätettiin mm. 
vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta. 

Ressun päivä ja Vuoden Ressu 
 

Ressun päivää vietettiin vuonna 2020 mieleenpainuvissa merkeissä, sillä Kalevankadun koulurakennuksen 
mittava korjaushanke oli pitkän urakan jälkeen valmistunut vuodenvaihteessa 2019-2020 ja vanhat ressut 
pääsivät tuolloin tutustumaan uudistettuihin tiloihin. Ressun päivää juhlistettiinkin 22.1.2020 sankoin 
joukoin. Hallitus julisti Vuoden Ressuiksi koulun rehtorin Ari Huovisen ja vararehtorin Veli-Pekka Lehtisen. 

 

 

Ari ja Veli-Pekka ovat tehneet kovasti töitä koulun eteen läpi vuosien ja saammekin olla erityisen kiitollisia 
heille siitä, että lukiomme palasi Kalevankadulle. Ressut ry:n hallitus halusi Vuoden ressujen 2020 
valinnallaan osoittaa kiitollisuutta tarmokkaasta Ressun lukion perinteiden vaalimisesta ja puolien 
pitämisestä.  

Tiedotus 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan jäsenistölle sähköpostien sekä nettisivujen avulla. Kaikille jäsenille on 
lähetetty vuoden aikana oppilaskunnan julkaiseman Pärskeitä – lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös 
juttuja yhdistyksestä. 
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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 366 jäsentä, joista 225 oli varsinaisia, 90 opiskelijoita ja 51 ainaisjäseniä. 
Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuja 
kahteen vuoteen, sekä siirsimme Vuoden Ressut omaksi ryhmäkseen (ovat aiemmin automaattisesti 
laskettu mukaan jäsenistöön). Jäsenmäärä laski vuonna 2020 19 jäsenellä (-4,7%).  

 

Hallitus  
Yhdistyksen 27.5.2020 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitukselle uusi jäsen, Stella Qin. Pentti 
Arajärvi valittiin toiminnantarkastajaksi, varalle Kimmo Fischer. 
 
Opiskelijakunnan edustajina olivat keväällä 2020 Vilko Ahlholm ja Saba Shahid sekä syksyllä 2020 Toivo 
Vasara ja Aleksej Nikolajev. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen.  Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 
neljä kertaa.  Hannu Ahjopalo oli edelleen yhdistyksen edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin 
avustusrahaston hallituksessa.  

Stipendit 
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta stipendit Juho Arjenteelle, Aapeli Mölsälle, Venla Naapurille 
sekä Hanna Ryanille (IB). 

Talous 
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä laski viime vuonna koska maksamattomia jäseniä 
karsittiin. Jäsenmaksujen kokonaismäärä pysyi ennallaan. Yhdistyksen tulos oli 1601,15 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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