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Ressut ry 

 

Toimintakertomus vuodelta 2021 

Yleistä 
Kuluneena toimintavuonna yhdistys on jatkanut toimintaansa noudattaen toiminnalleen asettamia 
tavoitteita. Jäsenmäärä ei kasvanut tänä vuonna luultavasti siksi, että kuluvana vuonna ei järjestetty 
lainkaan tapahtumia jäsenistölle globaalin pandemian vuoksi. Yhteistyö Eslokin kanssa jatkui edelleen 
hyvänä: Eslok-osio täydentää hyvin Ressut.net -websivuja.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.5.2021, jolloin valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä ja uusi 
puheenjohtaja sekä päätettiin mm. vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta. 

Ressun päivä ja Vuoden Ressu 
 

Ressun päivä pidettiin 12.10.2021 Kalevankadulla tällä kertaa pienimuotoisesti ilman yleisöä johtuen 
edelleen jatkuvasta pandemiatilanteesta. Vuoden Ressuksi 2021 valittiin vuoden 1954 ylioppilas, 
valtiotieteiden tohtori, entinen ministeri ja pankinjohtaja Seppo Lindblom. 

Kenties näkyvimmät työnsä Lindblom teki kauppa- ja teollisuusministerinä (1972 ja 1983–1987) sekä 
Postipankin pääjohtajana (1988–1995). Tämän lisäksi hän on vaikuttanut muun muassa Suomen Pankin 
johtajana ja johtokunnan jäsenenä, Työväen Taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajana, 
valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä ja ahkerana kirjailijana. 

– Ressun hengen idean voi ehkä parhaiten tavoittaa ruohonjuuritasolta eli koulun pihalla keskustelevien 
oppilaiden arkisista sanoista. Silloin se omien kokemusteni mukaan tarkoittaisi stadilaista rehtiyttä, 
toveruutta ja oikeudenmukaisuutta ja sen rinnalla rohkeutta, jolla näitä arvoja ollaan valmiit avoimesti 
puolustamaan, Lindblom itse luonnehtii. 

 

 
Vuoden Ressu 2021 Seppo Lindblom, Ressut ry:n puheenjohtaja Stella Qin ja Ressun lukion rehtori Ari Huovinen. 
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Tiedotus 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan jäsenistölle sähköpostien ja nettisivujen avulla. Jäsenille on lähetetty 
vuoden aikana opiskelijakunnan julkaiseman Pärskeitä-lehden numerot. Lehdessä ilmestyi myös juttuja 
yhdistyksestä. 
 
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 363 jäsentä, joista 232 oli varsinaisia, 79 opiskelijoita ja 52 ainaisjäseniä. 
Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuja 
kahteen vuoteen. Jäsenmäärä laski vuonna 2021 3 jäsenellä (-0,8 %).  

 

 

Hallitus  
Yhdistyksen 31.5.2021 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitukselle kaksi uutta jäsentä, Liisa Heinonen 
ja Joonas Lehtonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stella Qin ja viestintävastaavaksi Joonas 
Lehtonen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pentti Arajärvi ja varatoiminnantarkastajaksi Kimmo Fischer. 
 
Hallituksen kokoonpano 
 
Puheenjohtaja 
Stella Qin 
 
Viestintävastaava 
Joonas Lehtonen 
 
Tapahtumatoimikunta 
Maisa Cederström  
Liisa Heinonen  
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Tuuli Pikkarainen  
Jessica Salminen  
Kristian Vainio  
 
Muut jäsenet 
Hannu Ahjopalo  
Jukka Ahonen  
Simo Nuuttila  
Katariina Sorvanto  
Matti Vainio  
Seppo Vaittinen (ESLOK) 
 
 
Opiskelijakunnan edustajina toimivat keväällä 2021 Toivo Vasara ja Aleksej Nikolajev sekä syksyllä 2021 
Niina Paldanius ja Emil Suorsa. Sihteerinä toimi Ilkka Kuivalainen ja talouspäällikkönä Risto Karvonen.  
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa.  Hannu Ahjopalo toimi edelleen yhdistyksen 
edustajana Lydia ja Karl G. Lindbergin avustusrahaston hallituksessa.  
 

Stipendit 
Hallitus myönsi opettajakunnan ehdotuksesta stipendit Alpo Nykäselle, Janika Sjölundille, Noah Kleidostylle 
(Pärskeitä, IB), Egor Kokolle (IB) ja Vilko Ahlholmille. 
 

Talous 
Yhdistyksen talous on vakaa. Jäsenmaksujen määrä nousi hieman vuonna 2021. Yhdistyksen tulos oli 
2898,11 euroa.  Jäsenmaksun suuruus on ollut 5 / 20 / 300 euroa (opiskelija / varsinainen / ainaisjäsen). 
Talouden erittely näkyy yhdistyksen tilinpäätöksestä. 
 

Ressut ry:n hallitus 

 


