
      MUISTIO 

 

Kokous  ke 6.5. klo 14 – 16, Lyseon kirjasto 

Läsnä  Laurinolli, Luukkonen, Romsi, Siekkinen, Sirviö, Tuomela, Heikkinen, Ristiluoma, Rossi, 

Santaholma 

 

1. Teuvo Laurinolli kertoi, että Ahtisaaren Nobel-laatan paljastaminen on keskiviikkona kello 13 ja 14 

välillä. Paljastus kestää viitisentoista minuuttia. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

2. Juhlarahastokeräys lanseerataan laatanpaljastuksen yhteydessä. Markku Siekkinen näytti esitteen, 

joka on tehty juhlarahastosta. Mervi Tuomela kertoi, millaisia suunnitelmia hänellä ja Tapio 

Vuodilla on: opiskelijoita palkataan myymään ja markkinoimaan. Henkilökohtaisia kontakteja 

hyödynnetään; Merville, Teuvolle tai Annelle voi vinkata esimerkiksi sellaisista yrityksistä, joissa 

työskentelee entisiä lyseolaisia. 

3. Syksyn luentotilaisuutta varten listattiin uusia nimiä. Jo nyt sovittiin, että Juhani Santaholma ja Lyly 

Rajala pitävät luennon. Muita uusia ehdokkaita ovat Heikki Orvola (muotoilija), Jukka Ukkola, Sari 

Havas (näyttelijä), Sanni Siurua (tanssija), Sanna Hirvaskari (tanssija), Marko Keränen (tanssija), 

Paavo Karjalainen (arkkitehti), Matti Karhula (arkkitehti), Matti Heikkinen, Olavi Pelkonen 

(lääketieteen professori), Seppo Hentilä (poliittisen historian professori), Olavi K. Fält (yleisen 

historian professori) ja Juha Hulkko.  Aletaan ottaa yhteyttä ihmisiin ja yritetään sopia luentoaikoja 

syksylle. Pyritään saamaan luennoitsijoiksi sekä miehiä että naisia ja monen alan edustajia.  

4. Valon Terho on edennyt hyvin, ja se menee painoon ja tänä keväänä. Lehden julkaisutilaisuus 

pidetään jo syyskuussa, ja se on yksi juhlavuoden tapahtumista. Varsinaisen juhlaviikon aikana 

lehteä myydään ja Lyseon aulaan pystytetään pienimuotoinen näyttely lehden historiasta (pohja on 

jo valmiina vahtimestarin huoneessa). 

5. Markku kertoi näyttelytilanteesta. Kirjaston näyttelytila ja ala-aulan vitriinit on saatu Lyseon 

käyttöön. Näyttely pystytetään 2.11. ja se on siitä eteenpäin esillä ainakin kolme viikkoa. Näyttelyyn 

kerätään lyseolaistaiteilijoiden töitä. Markku oli jo ollut yhteydessä Eeli Aaltoon, Martti Anttilaan ja 

Jaakko Mattilaan. Ryhmä listasi Matti Rossin johdolla myös muita nimiä: Jussi Hakalahti, Mikko 

Asunta, Juhani Tuominen, Pentti Rautio, Ilpo Okkonen, Vesa Jakkula. Lisää nimiä saa lähettää, jos 

mieleen tulee. Markku jatkaa koostamista. 

6. Juhani Santaholma kertoi Seniorien kirjallisuuskerhon kokoussuunnitelmista. Kokous pidetään 

perjantaina 13.11. kello 17 paikassa x (X voi olla Ynnin puutalo, Rauhala, Hilikku, Aleksinkulma, 

Upseerikerho…). Kirjallisuuskerho kutsuu kokoukseen edustajat myös Lyseolta, senioreista ja 

writing clubista. Kokous etenee jo tuttujen käytänteiden mukaan; tällä kertaa luennon pitää 

Markku Hyyppä. Ajateltiin, että tällainen kokous kiinnostaisi varmaan myös mediaa, esimerkiksi 

Kalevan kulttuuritoimitus olisi varmaan kiinnostunut Senioreiden kirjallisuuskerhosta. 

7. Matti Rossi esitti, että perjantaina 13.11. voisi olla jokin koripalloon liittyvä tilaisuus (peli tai 

vapaaheittokilpailu), jossa nykylyseolaisille kerrottaisiin Kansakunnan toivoista, legendaarisesta 

lyseolaisten koripallojoukkueesta. Anne Romsi lupasi kysyä Eva-Jo Jylhältä, kiinnostaisiko tätä alkaa 

ohjata nykylyseolaisten koripallojoukkuetta – jos sellaisen saisimme kasaan. 

8. Anne Romsi esitteli pääjuhlaan tehdyn luonnoksen, johon tehtiin lisäyksiä ja täsmennyksiä. 

a. Matti Rossi esitti, että Risto Tuorilan voisi pyytää mukaan Rintalan runon dramatisointiin. 



b. Matti Rossi voisi ennen esitystä kertoa hieman runon taustoista . 

c. Päätettiin, että juhlapuhujan olisi hyvä olla oman koulun kasvatti. Päätettiin pyytää Markku 

Kolia juhlapuhujaksi. Matti Rossi lupasi olla Koliin yhteydessä. (Luennon kesto voisi olla 20 

minuuttia.) Ylipäätään ajateltiin, että tehdään juhlasta lyseolaisten juhla – omin voimin 

eteenpäin!  

9. Iltajuhla pidetään Radisson Sas –hotellin ravintola Toivossa, joka on jo varattu. Illalliskortin hinta 

tulee olemaan noin 50 euroa. Myynnistä vastaa Sauli Luukkonen. Paikkoja on yhteensä 400. 

10. Lopuksi keskusteltiin vielä Lyseon omasta lipusta, jota on jo suunniteltu kuvataiteen tunneilla. 

Tarkistetaan vielä, onko museossa jokin vanha Toverikunnan lippu ja voisiko siitä ottaa jotain mallia 

nykyiseen lippuun. Jyrki Ristiluoma lupasi selvittää, millaisia ovat lippusäännöt, joiden pohjalta 

voidaan laatia myös oman koulumme lippusääntö. Lipun naulaus voisi olla joko pääjuhlassa tai 

cocktailtilaisuuden yhteydessä. 

11. Seuraava kokous pidetään 11.6. kello 8.30 Lyseolla. 

 

Anne Romsi,  

toimikunnan sihteeri 


