
     KOKOUSMUISTIO 
 

”Oulun Lyseo 135 vuotta” 

Juhlatoimikunnan kokous perjantaina 13.2.2009 klo 13 – 15 

Läsnä: Juntunen, Laurinolli, Luukkonen, Pienihäkkinen, Ristiluoma, Romsi, Rossi, Santaholma, 

Siekkinen, Tuomela, Vuoti (11) 

 

ESITYKSET JA PÄÄTÖKSET 
 

1. Puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Laurinolli, joka toistaiseksi vastaa myös tiedottamisesta. 

Sihteeriksi valittiin Anne Romsi. Muut toimihenkilöt nimetään myöhemmin. 

2. Pääjuhla pidetään 14.11.2009. Pitopaikaksi yritetään saada Madetojan sali. Juhla alkaa kello 

14 ja kestää noin kaksi tuntia. Juhlaillalliset pyritään järjestämään Radisson SAS –hotellissa 

(entinen Vaakuna). Juhlaillalliset alkavat kello 19. Ennen illallisia järjestettäneen 

cocktailtilaisuus Lyseon juhlasalissa. 

3. Pääjuhlan ja juhlaillallisten ohjelmia ideoitiin. Juhlapuhujaksi on on pyydetty Martti 

Ahtisaari (vielä ei tietoa, suostuuko). Esitettiin, että yhtenä ohjelmanumerona voisi olla Ahti 

Taposen tekemä juhlaruno: lausuttuna tai Satu Pienihäkkisen säveltämänä. Yhtenä 

numerona voisi olla Taposen Hupisaari-sarja, ja sen voisi esittää kuoro, joka koostuu sekä 

entisistä että nykyisistä lyseolaisista. Päätettiin konsultoida Matti Heikkistä. 

4. Perjantaina 13.11. pidetään senioreiden kirjallisuuskerhon kokous, johon kutsutaan mukaan 

myös nykyisiä opiskelijoita ja Valon Terhon tekijöitä. Jyrki Ristiluoma organisoi tätä 

tapahtumaa Oulun päässä, mukana myös Juhani Santaholma ja Katariina Juntunen. 

5. Markku Siekkinen selvittää mahdollisuuksia järjestää lyseolaistaiteilijoiden töiden 

näyttelyitä sekä Taidemuseossa että kirjastossa. Markku Siekkinen vastaa myös Ahtisaaren 

Nobel-laatasta. Esitettiin myös, että järjestettäisiin näyttely lyseolaiskirjailijoista ja 

esimerkiksi vanhoista fysiikan, kemian ja biologian välineistä. Mahdollisesti järjestetään 

näyttely myös pääjuhlan yhteyteen Madetojan salin aulaan. 

6. Esitettiin, että juhlaviikon aikana koululla on avoimet ovet ja että järjestetään esitelmäsarja: 

entiset lyseolaiset käyvät kertomassa elämästään ja tekemisistään. 

7. Juhlarahasto päätettiin perustaa. Teuvo esitteli laatimansa tekstiluonnoksen, joka 

hyväksyttiin. Juhlarahastosta vastaa Tapio Vuoti. 

8. Päätettiin, että Mervi Tuomela ja Satu Pienihäkkinen vastaavat oppilaskunnan tapahtumista. 

Satu Pienihäkkinen organisoi myös musiikkiin liittyviä asioita. Sauli Luukkonen toimii 

perusorganisaattorina, joka vastaa muun muassa juhliin ilmoittautumisesta. Päätettiin myös 

täydentää toimikuntaa pyytämällä mukaan Matti Heikkinen ja oppilaskunnan edustajia. 

9. Lyseon verkkosivuilla on linkki juhlatoimikuntaan. Toistaiseksi juhlista informoidaan 

koulun verkkosivujen kautta. 

10. Seuraava kokous pidetään torstaina 26.3. klo 14. 

 

 

 

 

Muistion kirjasi 

sihteeri Anne Romsi 


