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Oulun Lyseon senioriyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2018

Yhdistyksen hallitus, toimielimet ja jäsenistö

Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jyrki Ristiluoma ja muut 
hallituksen jäsenet ovat olleet Olavi K.Fält, Matti Heikkinen, Raija Johnson, Teuvo 
Laurinolli, Hannu Liljamo, Kalevi Nevala, Markku Peura, Lyly Rajala, Pekka Rundelin, 
Matti Rossi, Jani Taipaleenmäki ja Kalervo Ukkola.

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

Vuosikokous pidettiin Lyseolla 27.03.2018. Vuosikokousesitelmän piti emeritusprofessori 
Olavi K.Fält aiheenaan ”Oulun Lyseo 1918”.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Olli Rantala ja Raimo Siurua.

Rehtori Mika Aalto on kutsuttuna osallistunut kaikkiin kokouksiin.

Jäsenten lukumäärä toimintavuoden päättyessä oli 337, jossa lisäystä edelliseen vuoteen on 
neljä jäsentä.

Oulun kaupungin kouluverkkouudistus

Oulun seudulla toteutetuista kuntaliitoksista johtuen uusi Oulu käynnisti vuoden 2015 
aikana kouluverkkoselvityksen laatimisen tarkoituksena saada kaupunkiin optimaalinen 
kouluverkosto. Samanaikaisesti Oulun Lyseon koulukiinteistö on tullut saneerausikään.

Yhdistyksen hallitus on seurannut uudistusprosessia pyrkien vaikuttamaan siihen, että Lyseo
voisi jatkaa toimintaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, kouluksi rakennetussa 
kiinteistössään. Tämä vahvistaisi myös Oulun kaupungin profiilia pyrkimyksessä yhdeksi 
Euroopan kulttuuripääkaupungeista.

Senioriyhdistys on tehnyt seuraavia toimenpiteitä:

Ryhmä yhdistyksen hallituksen jäseniä ja muita lyseolaisia julkisti hallituksen 
seurantaryhmän laatiman kirjoituksen ”Oulu tarvitsee vetovoimaisia lukioita” sanomalehti 
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Kalevassa 20.02.2018.

Puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma ja varapuheenjohtaja Teuvo Laurinolli tapasivat 22.02.2018 
valtuuston puheenjohtajan, jota informoitiin senioriyhdistyksen kannasta Lyseon 
tulevaisuuteen.

Valtuuston puheenjohtajan suostumuksella valtuuston jäsenille ja avainvirkamiehille 
toimitettiin 23.02.2018 Lyseon matrikkeli- ja historiikkiteos.

Oulun Lyseon seniorien kirjallisuuskerhon 20-vuotisjuhlakokous

Kirjallisuuskerho kokoontui Juhani Santaholman kutsumana juhlakokoukseen Helsingin 
kirjamessujen aikaan 26.10.2018 Pohjalaisten osakuntien talolle Ostrobotnialle. Läsnä oli 15
kerhoveljeä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aarne Lahdensuo ja sihteerinä Juhani 
Santaholma

Juhlaan toi tervehdyksensä senioriyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma ja 
juhlaesitelmän piti rehtori Mika Aalto aiheenaan ”Oulun Lyseo tänään ja huomenna”.

Juhlaesitelmää seurasi vilkas keskustelu.

Seuraava kokous päätettiin pitää jälleen Helsingin kirjamessujen aikaan 2019.

Stipendit

Senioriyhdistyksen perinteisen kunnon lyseolaisen stipendit saivat Sara Holappa ja Felix 
Kerola. Stipendien suuruus oli 200 euroa.

Senioriyhdistyksen ja Oulun Lyseon Vanhenpainyhdistys ry:n yhdessä perustaman Oulun 
Lyseon juhlarahaston stipendit saivat Pauliina Korento, Vilma Vuorio ja Ben Saed Setareh. 
Stipendien suuruus oli 500 euroa.

Stipendien myöntämisessä tehtiin yhteistyötä rehtori Mika Aallon ja opettajakunnan kanssa.

Riemuylioppilastapahtuma

Kevään ylioppilasjuhlien aikaan järjestettiin Lyseolla rehtori Mika Aallon toimesta 
riemuylioppilastapahtuma, joka on viisikymmentä vuotta sitten ylioppilaiksi kirjoittaneiden 
juhla. Tällä kertaa juhlijoiden järjestelytoimikunnassa oli useita senioriyhdistyksen aktiiveja
muun muassa hallituksen jäsenet Jyrki Ristiluoma, Pekka Rundelin ja Kalervo Ukkola sekä 
toiminnantarkastaja Raimo Siurua.
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Tapahtuma alkoi 01.06.2018 iltapäivällä kiertoajelulla, jatkui Mika Aallon järjestämällä 
promootiotilaisuudella, poisnukkuneiden koulutoverien muistohetkellä sekä koulun 
esittelyllä päätyen veljesillalliseen ravintola Vanhan Palokunnan Ullakkosalissa. Illallisella 
olivat mukana myös entiset opettajat Tauno Ojala ja Matti Rossi.

Seuraavana päivänä riemuylioppilaat olivat kutsuvieraina Lyseon lakkiaisjuhlassa ja

tapahtuma päättyi lounaaseen ravintola Sokeri-Jussissa.

Senioriyhdistyksen Facebook-ryhmä ”Friends of Oulun Lyseo”

Ryhmä on perustettu 29.12.2012 julkaisufoorumiksi, jolla entiset oppilaat ja opettajat sekä 
muut ystävät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja entiseen kouluunsa. Ryhmässä oli 
31.12.2018 kaikkiaan 595 jäsentä. Vuoden 2018 aikana ryhmässä on julkaistu 73 
päivitysartikkelia, jotka liittyvät Oulun Lyseoon ja lyseolaisiin. Teuvo Laurinolli on toiminut
ryhmän perustamisesta alkaen sen epävirallisena toimitussihteerinä.

11.03.2019/J.R.


