
 
Hyvät naiset ja herrat, opiskelijat ja entiset sellaiset,  
 
 
KUTSU SITSI-ILLALLISELLE 11.4.2014      www.ressut.net	  

 
Ressut ry:llä on ilo ja kunnia kutsua teidät aivan uudenlaiseen tapahtumaan, joka 
järjestetään perjantaina 11.4.2014 Ressun juhlasalissa klo 19-22, tervetuliaismaljat 
klo 18. Mietitte varmaan tässä vaiheessa mitä juhlasalissa silloin tapahtuu. Sinne ei 
tulla aamun avaukseen tai todistusten jakoon, jolloin voisi lukea tekstin: ”Mik’ on 
totta sekä pyhää, aina puolla” … Mitä siellä sitten tapahtuu tuona keväisenä iltana?  
 
Järjestämme opiskelija-akateemis-perinteikkään riemukkaan illallisen, johon Sinä, 
Ressut ry:n tai ESLOKin jäsen, olet lämpimästi tervetullut. Opintojen vaiheella tai 
valmistumis-vuodella ei ole väliä, sillä kuten tiedämme, ”kerran ressu, aina ressu”. 
Illallinen sisältää alku- ja pääruoan sekä siihen kuuluvat ruokajuomat sekä kahvin ja 
jälkiruoan. Tämä kustantaa Sinulle 15€, jos olet opiskelijajäsen, muille 25€. 
Opiskelijoille myös Ressun haalarimerkki! Ruokien ja juomien lisäksi tulee 
juhlasalissa raikua pari perinteistä snapsilaulua ja ei, et saa alennusta, jos 
vierustoverillesi sattumoisin ei ole annettu kaunista lauluääntä. 
 
Mitä tarvitsemme Sinulta (muuta kuin tapahtuman rahoituksen)? Illallinen 
järjestetään vapaaehtoisvoimin, joten, kun ilmoittaudut, se myös sitovaa. Ilmoit-
tautumisen ohella tulee Sinun myös kertoa mahdollisista allergioistasi sekä oletko 
opiskelija tai et (ikiopiskelijoita ei ikävä kyllä tällä kertaa lasketa opiskelijaksi). 
Maksu suoritetaan Ressut ry:n tilille. Jos tämän vuoden jäsenmaksusi on suorit-
tamatta tai haluat liittyä jäseneksi, voit tehdä sen www.ressut.net sivuillamme. 
 
Saavu paikalle hieman hienommissa vetimissä nauttimaan eri vuosikertojen 
ressujen viisaudesta, huumorista, seurasta sekä tarinoista siitä, miten päihitimme 
norssit kamppailupäivänä vuosi toisensa jälkeen. Tilaisuus on avoin nyky-, 
opiskelija- ja varttuneemmille ressuille. Paikkoja on rajoitetusti. 
 
LYHYESTI 
Mikä: Riemukas illallinen Ressut ry:n opiskelijoille ja entisille sellaisille 
Missä: Ressun Lukion juhlasalissa 
Milloin: Perjantaina 11.4.2014. Tervetuliaismalja klo 18-19, illallinen klo 19-22 
(jatkot Maxinessa) 
Kustannus: 15€ opiskelijoilta ja  25€ muilta tilille IBAN: FI77 2022 1800 0205 03 
Miksi: Etsiäksemme totuutta 
Dresscode: Smart Casual  
 
Ilmoittautuminen: Klikkaamalla tästä 21.1. -20.3.2014 välisenä aikana. Jos 
linkki ei toimi kokeile:	  	  
https://docs.google.com/forms/d/1SDfMByl6Bo0J7v1y0vP3sN52BYgYDVnbyqdIv7b8ZyI/viewform 
 
Tervetuloa! 
 
Ressut ry:n hallituksen sitsitoimikunta 
Hannu Ahjopalo, Sami Garam, Simo Nuuttila, Henry Sanmark,  
Tuomas Sirén, Kyösti Sysiö & Matti Vainio 


