
KOKOUSMUISTIO 

11.6.2009 

Läsnä olivat Heikkinen, Laurinolli, Luukkonen, Romsi, Santaholma, Siekkinen, Teerikangas, Tuomela, Viro 

 

1. Teuvo raportoi Nobel-muistolaatan paljastamistilaisuudesta ja kertoi laatan kirjoitusvirheen 

taustoista. 

2. Teuvo raportoi myös juhlarahaston keräystilanteesta ja totesi, että keräys on lähtenyt hyvin käyntiin. 

Reilun viikon aikana rahastoon on kertynyt jo 10 000 euroa; tavoitteena on kerätä lokakuun loppuun 

mennessä 100 000 euroa. Kiitos erityisesti Tapiolle hyvästä työstä! 

3. Keskusteltiin syskyn juhlaluentosarjasta (Anne ehdotti sarjan nimeksi Lux Borealis –luentosarjaa). 

Suostumuksia on jo saatu: Lyly Rajala 4.9., Olavi Pelkonen 9.10., Matti Heikkinen 6.11. ja Juhani 

Santaholma 13.11. Myös Jouni Tikkanen suhtautui asiaan myönteisesti, hänen osaltaan tilanne on 

vielä auki. Myöskään Maija Louekarilta ei vielä ole saatu suostumusta. Myös Osmo Kurola ja 

Juhana Siljander ovat lupautuneet puhumaan juhlaviikolla. Myös Sanna Hirvaskari on lupautunut. 

4. Valon Terho valmistuu tämän kesän aikana. Markku Siekkinen raportoi tilanteesta ja oli sitä mieltä, 

että hinta voisi olla korkeampi kuin ehdotettu viisi (opiskelijoille) ja kymmenen (muille) euroa. 

Asiasta keskustellaan opettajakunnan kesken. 

5. Lyseon juhlanäyttelykin etenee. Markku Siekkinen raportoi asiasta: ajatus on, että rinnatusten on 

sekä vanhojen että nykyisten lyseolaisten töitä. Taidetta on eri aloilta, ja nyt mukaan ovat 

lupautuneet taitelijat Juhani Tuominen, Eeli Aalto, Martti Anttila, Jaakko Mattila. Myös Maija 

Louekarilta ajateltiin kysyä töitä. Kirjaston vitriineihin tulee lyseolaiskirjailijoihin liittyvä näyttely, 

jota organisoivat Anne Romsi ja Satu Pienihäkkinen. 

6. Pääjuhlaviikon ohjelma mennee kuten suunniteltiin: tiistaina, keskiviikkona ja torstaina on kello 13 

eteenpäin muuta ohjelmaa, perjantaina koko päivän muuta ohjelmaa. Perjantaina on myös seniorien 

kirjallisuuskerho ja luokkatapaamisia. 

7. Pääjuhlasta keskusteltiin. Teuvo pyytää tervehdyksen esittäjäksi Peter von Baghia (sähköpostiosoite 

petervonbagh@welho.com) tai Paavo Uusitaloa. Teuvo pyytää myös Sari Havasta 

(matrikkelitiedoista yhteystiedot). Pirkko Viro ottaa yhteyttä Juhi Somaniin. Aino esitti, että 

lyseolaistanssijat esittäisivät tanssillisen tervehdyksen. Matti Heikkinen uskoi, että pääjuhlaan 

ideoitu vanhojen ja nykyisten kuoro kyllä onnistuu. 

8. Kaupunki on luvannut järjestää kello 17.30 vastaanoton. Mukaan mahtuu 250 ihmistä. 

9. Iltajuhlaan on saatu tarjous. Alkuruokana on keitto ja toast, pääruuaksi härkää (erikoistilauksesta 

kala tai kasvis), jälkiruuaksi on mantelikakkua. Jäävesi sisältyy hintaan. Illalliskortin hinta on 55 

euroa. 

10. Varausmenettelystä keskusteltiin. Illalliskortti varataan suorittamalla maksu tilille. Myös kaupungin 

vastaanotolle on ennakkoilmoittautuminen. Muihin tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. 

11. Juhlista informoidaan pääsääntöisesti netissä, mutta lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana 

laitetaan ilmoitus myös Kalevaan ja Helsingin Sanomiin. Ilmoituksissa on ohjeet ilmoittautumista ja 

ohje luokkakokousten järjestämiseksi. Sauli ja Teuvo olivat laatineet erityisen 

ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy netistä. Lomakkeeseen lisätään myös koulunaloitusvuosi ja 

lista ilmoittautuneista on näkyvillä netissä (helpottaa esimerkiksi luokkakokousten järjestämistä). 

Systeemi alkaa toimia elokuussa. Pitäisikö mukana olla myös entinen sukunimi? 

12. Romsi esitti, että juhlissa pitäisi olla juontaja. Esiin nousivat Mervi Tuomela ja Johanna Kangas. 

Koulujaosto keskustelee asiasta. 

13. Matti Heikkinen muistutti, että juhlaan pitää sisällyttää käynti sankarihaudalla. 

14. Myös iltajuhlassa voisi olla ohjelmaa. Esiin nousivat Kili Kauppi ja Anna Murtola (flamenco), Katri 

Mäkinen ja Joonas Piippola, Arla Arvola, Toppilan laulustudio. 

15. Seuraava kokous on torstaina 20.8. klo 14. 

 

Muistion kirjasi 

Anne Romsi 

mailto:petervonbagh@welho.com

