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AIKA  27.5.2020 18.30 
PAIKKA  Virtuaalinen kokous 
 
LÄSNÄ: Hannu Ahjopalo, Maisa Cederström, Kimmo Fischer, Risto Karvonen, Ilkka 
Kuivalainen, Simo Nuuttila, Tuuli Pikkarainen, Stella Qin, Jessica Salminen, Pentti 
Uuspää, Matti Vainio, Kristian Vainio, Seppo Vaittinen  
 
 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2020 
 

1. Kokouksen avaus 
Kristian Vainio avasi kokouksen 18.32. 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
Puheenjohtajaksi valittiin Kristian Vainio, sihteeriksi Ilkka Kuivalainen 
Jessica ja Matti sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
On laillinen ja päätösvaltainen.   
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Kohta 8 muutetaan, sillä ei valita uutta puheenjohtajaa, mutta hallitusta voidaan 
täydentää.  
 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
Risto Karvonen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen. Jäsenmaksutulot ovat hieman 
laskeneet. Tuloja on menoja enemmän, vaikka Pärskeiden kulut kasvavatkin. 
Luettiin toiminnantarkastaja Pentti Arajärven lausunto.  
 
Puheenjohtaja esitti vuosikertomuksen. Keskusteltiin jäsenten määrästä ja 
opiskelijajäsenten muuttumisesta aina seitsemän vuoden jälkeen varsinaisiksi 
jäseniksi. Täydennettiin hallituksen puuttuvat jäsenet ja stipendinsaajat sekä 
talouteen tulos tilinpäätöksen puolelta. 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus. 
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Koronan vuoksi ei todennäköisesti 
voi järjestää syksyllä jäsentapahtumia kuten sitsejä, joten mitään päivämääriä ei 
laiteta. Myös vuoden 2021 puolen toiminta epävarmaa, mutta järjestetään 
mahdollisesti Ressun päivän jatkot. Silloin koulu täyttää 130 vuotta, ja jos jokin 
juhla järjestetään, niin tehdään jotain yhteistyössä koulun kanssa. 
Esitettiin talousarvio, joka pohjautuu vuoteen 2019. Jäsenmaksut päätettiin pitää 
ennallaan opiskelija 5/ varsinainen 20/ ainaisjäsen 300.   
 

8. Todetaan hallituksen jäsenet. Kausi 2019 – 2020 jatkuu toista vuottaan. 
Keskusteltiin siitä, että hallituksen jäsenistä puolet voisi vaihtua vuorovuosittain, 
eivät siis kaikki kerralla. Valittiin hallitukseen uutena Stella Qin. 



 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 
  Valittiin Pentti Arajärvi ja varalle Kimmo Fischer.  

 
10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin, että Stella Qin ottaa yhteyttä opiskelijakuntaan paitamyynnistä.  
Keskusteltiin hallituksen kokouksen pitämisestä maanantaina 17. elokuuta ja 
maanantaina 5. lokakuuta klo 18, jolloin valitaan Vuoden Ressu 2021.  
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46. 
 

 


