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Käsittelyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma avasi kokouksen ja todettiin kokouksen olevan
laillisen ja päätösvaltaisen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla
toimivat ääntenlaskijoina.
Jyrki Ristiluoma valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Hannu Liljamo valittiin kokouksen
sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Teuvo Laurinolli
ja Kalevi Nevala.
3. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Jyrki Ristiluoma esitteli laatimansa vuoden 2012 toimintakertomuksen, johon tehtiin yksi
korjaus poistamalla maininta ”Oulusta mukana oli Teuvo Laurinolli” kohdasta Oulun Lyseon
senioreiden kirjallisuuskerho. Tällä muutoksella 2012 toimintakertomus hyväksyttiin.
Sihteeri toimittaa hyväksytyn version pöytäkirjajakelun yhteydessä.
Läpikäytiin tilinpäätös, joka osoittaa voittoa 8 524,88€. Läsnäolleet vuoden 2012
hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen. Poissa olleilla on mahdollisuus
allekirjoittaa se myöhemmin tilinpäätöskansion jäädessä koululle rehtori Mika Aalolle.
Jyrki Ristiluoma luki toiminnantarkastuskertomuksen.
4. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
5. Valitaan vuoden 2013 puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
Valittiin hallituksen vuoden 2013 puheenjohtajaksi Jyrki Ristiluoma.
Vuoden 2012 hallituksen jäsenet Matti Heikkinen, Teuvo Laurinolli, Hannu Liljamo, Seppo
Mäki, Kalevi Nevala, Markku Peura ja Matti Rossi valittiin jatkamaan vuonna 2013. Raija
Johnson oli ilmaissut halukkuutensa toimia hallituksessa joten hänet valittiin yksimielisesti.
Vuodelle 2013 varapuheenjohtajaksi valittiin Teuvo Laurinolli, sihteeriksi Hannu
Liljamo ja rahastonhoitajaksi Matti Heikkinen.
6. Valitaan toiminnantarkastajat
Valittiin jatkamaan toiminnantarkastajiksi Kalervo Ukkola ja Heikki Alanne.

7. Määrätään liittymismaksun suuruus
Liittymismaksuksi sovittiin edelleen 20 €, joka on samalla ainaisjäsenmaksu. Yhdistyksen
tilinumero löytyy Oulun Lyseon lukion verkkosivuilta kohdasta Seniorit.
8. Määrätään missä lehdessä yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan
Määrättiin yhdistyksen ilmoitukset julkaistavan Kalevassa, Oulu-lehden
seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen Oulun Lyseon lukion sivuilla olevilla verkkosivuilla.
9. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma
Jääkärilaattatoimikunnan suunnitelman mukaisesti vuonna 2014 paljastettaisiin Oulun
Lyseosta vuosina 1914, 1915 ja 1916 lähteneiden jääkärien nimet koulun juhlasalin seinälle
ripustettavissa laatoissa. Juhani Lassila on pitkään tutkinut jääkäriliikettä. Oulusta on
Oulun Lyseosta (n. 25 jääkäriä), Oulun Suomalaisesta yhteiskoulusta (n. 10 jääkäriä), Oulun
Normaalikoulusta (n. 10 jääkäriä) ja Svenska Privatskolanista (n. 2..3 jääkäriä)
kokoonnuttu jääkärilaattatoimikunnassa, joka kokoontuu seuraavan kerran 25.4. Toimikunta
on kirjelmöinyt Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistykselle suunnitelmista jääkärien nimien
julkaisemisesta maamme jääkärioppikouluissa jääkäritoiminnan täyttäessä 100 vuotta
vuonna 2014. Suomessa on arviolta n. 100 koulua, joista on lähtenyt jääkäreitä. Toimikunta
odottaa perinneyhdistykseltä vastausta kirjeeseen jotta hanke voisi edetä. Tavoitteena on että
kukin koulu julkaisisi omasta toimestaan koulun jääkärien nimet kouluissa laatassa. Oulun
Lyseon lukiossa mahdollinen juhlatilaisuus voisi olla marraskuussa 2014. Tällöin voitaisiin
järjestää myös seminaari jääkäriliikkeestä.
Toimintasuunnitelmamme kattaa myös senioriyhdistyksen perinteiset kunnon lyseolaisen
stipendit (kaksi kappaletta) ja Senioriyhdistyksen sekä Oulun Lyseon Vanhempainyhdistys
ry:n yhdessä perustaman Oulun Lyseon juhlarahaston stipendit. Julkaisemaamme
Oulun Lyseon matrikkelin myyntiä jatketaan koulun kansliasta.
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Päätimme uudistaa yhdistyksen sääntöjä hallituksen jäsenten määrällä siten että hallituksessa
olisi puheenjohtajan lisäksi 4-10 jäsentä. Tulemme järjestämään vielä toisen kokouksen jotta
uudistuneet säännöt saadaan hyväksyttyä. Sovittiin että sihteeri aloittaa sääntöjen
muokkaamisen.
Rehtori Mika Aalto informoi kokousta Oulun Lyseon lukion suunnitellusta
perusparannuksesta vuonna 2017. Peruskorjaus veisi arvion mukaan 1,5 vuotta. Oulun
sivistys- ja kulttuurilautakunta on käsitellyt perusparannuksen tarveselvitystä 28.2.
kokouksessaan. Rakennushistoriallisen selvityksen Oulun Lyseon lukiosta on laatinut
professori Anna-Maija Ylimaula Oulun yliopistosta.
11.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.10.
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