
                                                                                                                                                            1

Oulun Lyseon senioriyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

Yhdistyksen hallitus, toimielimet ja jäsenistö

Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jyrki Ristiluoma ja muut 
hallituksen jäsenet ovat olleet Matti Heikkinen, Raija Johnson, Teuvo Laurinolli, Hannu 
Liljamo, Seppo Mäki, Kalevi Nevala, Markku Peura, Lyly Rajala, Matti Rossi ja Kalervo 
Ukkola.

Hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Teuvo Laurinolli, sihteerinä 
Hannu Liljamo ja taloudenhoitajana Matti Heikkinen.

Vuosikokous pidettiin 09.05.2016 Lyseolla.Vuosikokousesitelmän piti Raija Johnson 
aiheenaan ”Kansainvälinen koulu”.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Olli Rantala ja Raimo Siurua.

Rehtori Mika Aalto on kutsuttuna osallistunut kaikkiin kokouksiin.

Jäseniä oli toimintavuoden päättyessä 333, jossa on edelliseen vuoteen lisäystä 4 henkilöä .

Oulun kaupungin kouluverkkouudistus

Oulun seudulla toteutetuista kuntaliitoksista johtuen uusi Oulu käynnisti jo vuoden 2015 
aikana kouluverkkoselvityksen laatimisen tarkoituksena saada kaupunkiin optimaalinen 
kouluverkosto sekä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkoselvityksen jälkeen kaupunginvaltuusto 
teki linjauksen, jonka mukaan Lyseon asema säilyisi pääpiirteissään ennallaan.
Hallitus on jatkanut uudistuksen seurantaa vuoden 2016 aikana ja rehtori Mika Aalto sekä 
hallituksen varapuheenjohtaja Teuvo Laurinolli ovat pitäneet yhdistyksen hallituksen ajan 
tasalla tilanteesta ja myös tulevasta Lyseon kiinteistön saneerauksesta.

Oulun Lyseon seniorien kirjallisuuskerho 

Kirjallisuuskerho kokoontui Juhani Santaholman kutsumana kokoukseensa Helsingin  
kirjamessujen aikaan 28.10.2016 Pohjalaisten osakuntien talolle Ostrobotnialle. Kokouksen 
puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Juhani Santaholma. 

Juhani Santaholma kertoi suruviestinä, että aktiivinen  kerhon jäsen Paavo Uusitalo oli 
poistunut joukostamme 05.04.2016. Juhani Santaholma osallistui  hautajaisiin Helsingin 
Paavalin kirkossa edustaen Senioriyhdistystä ja kirjallisuuskerhoa. 
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Keskustelualustuksen kokouksessa piti kerhon jäsen, poliittisen historian professori Seppo   
Hentilä aiheenaan juuri valmistunut kirjansa ”Saksalainen Suomi 1918”. Lisäksi professori 
Markku T. Hyyppä esitti valmistellun puheenvuoron ”Kulttuuri pitää aivot virkeinä”. 
Oulusta kerhon kokouksessa mukana olivat seniorit Teuvo Laurinolli, Matti Heikkinen ja 
Esko Järvenpää.                                                                                                                     

Seuraava kokous päätettiin pitää perinteiseen tapaan seuraavien kirjamessujen aikaan 
28.10.2017.

Stipendit

Senioriyhdistyksen perinteisen kunnon lyseolaisen stipendit saivat abiturientit Saara Böök ja
Janne Saaranen. Stipendien suuruus oli  200 euroa.

Senioriyhdistyksen ja Oulun Lyseon Vanhenpainyhdistys ry:n yhdessä perustaman Oulun 
Lyseon juhlarahaston stipendit saivat abiturientit Julius Hekkala, Venla Karppinen ja Tommi
Koskela. Stipendien suuruus oli 500 euroa.

Stipendien myöntämisessä tehtiin yhteistyötä rehtori Mika Aallon ja opettajakunnan kanssa.

Riemuylioppilaspromootio 

Kevään ylioppilasjuhlien aikaan järjestettiin Lyseolla 03.06.2016 myös 
riemuylioppilaspromootio, joka on viisikymmentä vuotta sitten ylioppilaiksi kirjoittaneiden 
lyseolaisten juhla. Juhlassa olivat mukana myös rehtori Mika Aalto ja Senioriyhdistyksen 
puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma. Ohjelmaan kuuluikin  Mika Aallon esitys Lyseon tämän 
päivän kouluelämästä ja Jyrki Ristiluoman esitys  Senioriyhdistyksen toiminnasta.
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