Oulun Lyseon senioriyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2012, hyväksytty
Yhdistyksen hallitus, toimielimet ja jäsenistö
Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jyrki Ristiluoma ja muut
hallituksen jäsenet ovat olleet Matti Heikkinen, Teuvo Laurinolli, Hannu Liljamo, Seppo Mäki,
Kalevi Nevala, Markku Peura ja Matti Rossi.
Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Teuvo Laurinolli, sihteerinä Hannu
Liljamo ja taloudenhoitajana Matti Heikkinen.
Vuosikokous pidettiin 29.02.2012 Lyseolla.
Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa.
Rehtori Mika Aalto on kutsuttuna osallistunut kaikkiin kokouksiin.
Jäseniä oli toimintavuoden päättyessä 326.

Oulun Lyseon historiahanke
Edellisen toimintakauden aikana 04.05.2011 sovittiin historian kirjoittajaksi valitun fil.tri Matti
Lackmanin kanssa siitä, että hanke keskeytetään, koska sille ei oltu saatu rahoitusta. Tämä
mahdollisuus oli huomioitu Matti Lackmanin kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Toimintavuoden aikana Matti Lackman esitti Lyseolle ja senioriyhdistykselle toivomuksen, että
sopimus kokonaisuudessaan purettaisiin, koska rahoituksen järjestyminen ei lyhyellä aikavälillä ole
näköpiirissä. Näin meneteltiin hyvässä yhteisymmärryksessä ja sopimus Matti Lackmanin ja
senioriyhdistyksen sekä Oulun Lyseon välillä purettiin 04.12.2012.
Tässä yhteydessä historiahanketta ei kuitenkaan ole haudattu, vaan se odottaa rahoitusratkaisua.

Jääkäriliikkeen 100-vuotismuistaminen 2014
Teuvo Laurinollin aloitteesta senioriyhdistyksen vuosikokous teki 29.02.2012 päätöksen Oulun
Lyseon jääkärien muistamisesta juhlavuonna 2014. Muistamiseen tulisivat kuulumaan ainakin
jääkärilaatan valmistaminen koulun juhlasaliin sekä jääkärijuhla. Rehtori Mika Aalto hyväksyi
koulun puolesta suunnitelman.
Senioriyhdistyksen hallitus asetti kokouksessaan 29.02.2012 toimikunnan asiaa valmistelemaan.
Toimikuntaan valittiin Teuvo Laurinolli, Jyrki Ristiluoma ja Matti Rossi.
Teuvo Laurinolli käynnisti valmistelut ja kutsui myös senioriyhdistyksen edellisen puheenjohtajan,
jääkäritutkija fil.tri Juhani Lassilan, muiden oululaisten jääkärikoulujen senioriyhdistysten edustajat
sekä Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen Oulun osaston puheenjohtajan kenraalimajuri Pertti

Puontin neuvonpitoon, jotta ajatusta voitaisiin levittää myös muihin Oulun kouluihin ja koko
maahan. Muistaminen tapahtuu kuitenkin koulukohtaisesti ja Lyseon suunnittelutyö jatkuu edelleen.

Oulun Lyseon seniorien kirjallisuuskerho
Kirjallisuuskerho kokoontui perinteisesti Helsingin kirjamessujen aikaan 27.10.2012 Ostrobotnialla.

Stipendit
Senioriyhdistyksen perinteisen kunnon lyseolaisen stipendit saivat oppilaat Mari Ukonmaanaho ja
Joonas Anttila. Yksittäisen stipendin suuruus oli 200 euroa.
Senioriyhdistyksen ja Oulun Lyseon Vanhempainyhdistys ry:n yhdessä perustaman Oulun Lyseo
135-vuotta juhlarahaston stipendit saivat oppilaat Iida Glumoff ja Juho-Iikka Kallinkoski sekä
oppilasmatkaryhmä UK-Trip, joka teki opintomatkan Iso-Britanniaan.Yksittäisen stipendin suuruus
oli 500 euroa.
Stipendien myöntämisessä on tehty yhteistyötä rehtori Mika Aallon ja opettajakunnan kanssa
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