
”Oulun Lyseon lukio 135 vuotta”   KOKOUSMUISTIO 

Juhlatoimikunnan kokous to 26.3.2009 (14 – 15.30) 

Läsnä: Heikkinen, Laurinolli, Luukkonen, Pienihäkkinen, Ristiluoma, Romsi, Ruuska, Santaholma, 

Sirviö, Teerikangas, Tuomela, Vuoti, Siekkinen 

 

1. Juhlatoimikuntaan on saatu uusia jäseniä: Matti Heikkinen, Riikka Sirviö (oppilaskunnan 

edustaja) ja Ilkka Ruuska (oppilaskunnan edustaja) 

 

2. Martti Ahtisaaren syksy on kiireinen, eikä hän pysty osallistumaan koulumme juhlaan. 

Keskusteltiin siitä, pitäisikö juhlien ajankohtaa tästä syystä siirtää, mutta päädyttiin siihen, 

että juhla pidetään marraskuun 13. ja 14. päivänä. Pääjuhla on lauantaina 14.11. Madetojan 

sali on varattu pääjuhlaa varten kello 14 eteenpäin. 

 

3. Keskusteltiin perjantain (13. 11.) tapahtumista ja luonteesta.  

 

Juhani Santaholma kertoi, että seniorien kirjallisuuskerho kokoontuu kello 17 ja kokouksen 

jälkeen on ateria. Kokouksessa on edustus Lyseon senioreista ja Lyseon nykyisestä 

kirjallisuuskerhosta (Writing club). Valon Terhoa ei julkaista kokouksessa, vaan sen 

julkaiseminen tapahtuu jo aiemmin syksyllä.  

 

Oppilaskunnan edustajat toivoivat, että perjantaina koulupäivää kevennettäisiin esitelmillä, 

musiikilla, kakullakin... 

 

Entisillä  lyseolaisilla on mahdollisuus järjestää luokkatapaamisia perjantain aikana koululla. 

 

4. Keskusteltiin lauantain (14.11.) tapahtumista ja pääjuhlasta- 

 

Juhlajumalanpalvelus on kello 10. Asiasta on sovittu kirkkoherra Pikkaraisen kanssa. Esitettiin 

toive, että pappina olisi joku entinen lyseolainen. Ehdotukset voi toimittaa Anne Romsille 

(ave@lyseo.edu.ouka.fi) tai Teuvo Laurinollille. 

 

Nobel-laatan paljastaminen siirtyy aikaisemmaksi. Ahtisaari on Oulussa ke 27.5., ja laatta 

paljastetaan jo tuolloin. Paljastus videoidaan, ja taltiointi voidaan esittää pääjuhlassa. 

Keskusteltiin myös siitä, voisiko Ahtisaarelta saada videotervehdyksen juhlaan. 

 

Cocktail-tilaisuus pidetään Lyseolla kello 17.45. Tilaisuuden vastuuhenkilöiksi ja emänniksi 

nimettiin Mervi Tuomela ja Anne Romsi. 

 

Juhlaillalliset Radisson SAS –hotellin ravintola Toivossa kello 19. 

 

Ahti Taponen (sanoitus) ja Satu Pienihäkkinen (sävellys) ovat yhdessä tehneet tangon, joka 

esitetään pääjuhlassa. 

 

Keskusteltiin siitä, kuka voisi olla juhlapuhujana pääjuhlassa. Ehdotukset puhujasta voi 

toimittaa Anne Romsille (ave@lyseo.edu.ouka.fi) tai Teuvo Laurinollille. 

 

Päätettiin, että koulun nykyiset opettajat kokoontuvat miettimään pääjuhlan ohjelmaa. Luonnos 

esitetään muille seuraavassa kokouksessa. 

 

 



5. Keskusteltiin juhlarahastosta. Rehtori kertoi, että tili on avattu ja että yksi lahjoituskin on jo 

saatu. Tapio Vuoti nimitettiin keräyspäälliköksi, ja hän kertoi ajatuksiaan siitä, miten 

keräystoiminnan voisi järjestää. Kohderyhmiksi määriteltiin entiset lyseolaiset ja yritykset. 

Entisiä lyseolaisia lähestytään puhelimitse (kesätyöntekijöitä seteleillä?) ja yrityksiä jollain 

muulla tavalla (kirjeitse, käymällä paikan päällä). Lisäksi Markku Siekkisen avustuksella 

tehdään mainoslehtinen, jossa kerrotaan juhlarahastosta. Juhlarahastoa varten perustettiin 

työryhmä, johon nimettiin Mervi Tuomela, Markku Siekkinen, Markku Peura ja yksi 

oppilaskunnan edustaja, mahdollisesti Jaakko Kiviluoma. 

 

6. Sovittiin, että Valon Terho julkaistaan aiemmin syksyllä, koska todennäköisesti se 

valmistuu jo kesän aikana. 

 

7. Markku Siekkinen kertoi, ettei Madetojan salin aulaan tai taidemuseoon saada järjestettyä 

näyttelyä. Sen sijaan yritetään saada näyttely kirjastoon. Näyttelyyn tulisi sekä entisten että 

nykyisten lyseolaisten töitä. Markku jatkaa asian selvittelyä ja järjestelyjä. 

 

8. Keskusteltiin myös siitä, että syksyn 2009 aikana Lyseossa voisivat vierailla entiset 

lyseolaiset kertomassa omasta ammatistaan ja urakehityksestään Lyseon jälkeen. 

Oppilaskunnan hallitus ottaa vastuun tilaisuuksien järjestämisestä. Ehdotukset puhujista voi 

toimittaa Teuvo Laurinollille tai Anne Romsille.  

 

9. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.5. kello 14. Lyseon oma väki palaveeraa jo tätä 

ennen. 

 

Anne Romsi 

sihteeri 


