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OULUN LYSEON SENIORIEN KIRIJALLISUUSKERHO PÖYTÄKIRIJA 23.10.2015 

Kokkoonnuttiinpa  taasen Helsingin kirijamessujen aikaan pe 23.10.2015 klo 12 
Ostrobotnian  Snellman huoneesa Helesingisä. 

Paikalle ilimaantu 13 kerhovelijeä: Pekka Anttinen, Jussi Hartoma, Seppo Hentilä, 
Markku T. Hyyppä, Matti Lackman, Aarne Lahdensuo, Teuvo Laurinolli, Esko Saarela, 
Juhani Santaholma, Esko Seppänen, Paavo Uusitalo ja Ossi Ylipekkala, näistä uusia 
Hentilä ja Lakcman. Tervehyksiä ja poissaolovalituksia oli lähettäny useampiki 
kerhoveli. 

1§ KOKKOUKSEN AVVAUS 

Kokkoonkuttuja Juhani Santaholma avasi kokkouksen ja lausui osanottajat 
tervetulleeksi. Lämpimästi tervetulleiksi toivotettiin uuet jäsenet Seppo Hentilä ja 
Matti Lackman. 

2§ JÄRIJESTÄYTYMINE 

Puhheenjohtajaksi valittiin jälleen Aarne Lahdensuo. Hän kuttu sihteeriksi Juhani 
Santaholman. 

3§ EELLISEN KOKKOUKSEN PÖYTÄKIRIJA 

Hyväksyttiin eellisen kokkouksen 24.10.2014 pöytäkirija. 

4§ KESKUSTELUN ALUSTUS 

Professori Matti Lackman  alusti  OULUN LYSEON HISTORIANKIRIJOTUKSESTA.(Lyhyt 
kuvvaus Matin saavutuksista on liitteenä.) 

Matti on ollu Lyseon historian, yhteiskuntaopin ja talloustieteen opettaja 70-luvula. 
Sittemmin rehtorina ollessaan Teuvo Laurinolli oli houkutellu  Matin kirijottaan 
Lyseon historian. Kirijotettu onki 350 sivua harrastuksena: apurahoja tai muita 
kontribuutioita ei ole liiemmin ilimaantunu, ainuastaan Lyseon Senioreilta 5000             
eurua. On haettu Suomen Kulttuurirahastolta, Oulun kaupungilta jne. mutta ei oo 
herunu. Eikä taia olla Lyseollakaan rahhaa.  Oulun kaupungin asennoitumista 
kuulusaan kouluusa osottaa, että se suunnittellee Lyseon siirtämistä jollekin 
kankaalle ja Lyseon varraamista johonki arvokkaampaan tarkotukseen ku 
toimimmaan kouluna. 
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Merkittäviä muutoksia on ollu poikalyseon muuttaminen yhteiskouluksi 1971 ja jopa 
nimiki muutettiin Pokkitörmän yhteiskouluksi 1974. Onneksi tämä häpeällinen vaihe 
päätty kolomen vuojen kuluttua ja nimi pallautettiin kunniakkaaksi Oulun Lyseoksi. 
Merkittävvää on ollu myös koulun kansainvälistyminen: International Baccalaureate 
Diploma Programme opetuskielennään englanti. 

Matti kiitteli Lyseon arkistua, jonka alakuperäset asiakirijat helepottavat 
historiankirijotusta, samoin Pohojois-Pohojanmaan maakunta-arkisto sisältää palijo 
tietua. 

Perustamisestaan 1874 nykypäivään Lyseolla on ollu voimakas yhteiskunnallinen 
profiili, monenlaista aatetta on mahtunu mukkaan. Uskonnolliset aatteet oli 
aikanaan keskeisiä Lyseossa, erityisesti körttiläisyys ja lestadiolaisuus: sekä opettajat 
että oppilaat. 

Jääkäriliikekki sai jalansijjaa. 

Ennen sotia isänmaalliset liikkeet AKS ja IKL saivat voimakkaampaaki kannatusta 
Lyseosa. Syntyipä venäjänvastainen liikekki Lyseon piiriin. Helsingin yliopiston 
AKSsään ja IKLään kuuluneista opiskelijjoista suurin osa oli Lyseosta. Innostus mennä 
talavi-ja jatkosottaan oli suurta. Moni entisistä lyseolaisista kaatui sojissa. 
Muistotaulut Lyseon juhulasalisa kertovat sen. 

Matti  luonnehti myös Lyseosa opiskelleita tasavallan presidenttejä. Kaarlo Ståhlberg 
oli huippuoppilas ja valtakunnanperustaa luova presidentti, Kyösti Kallio oli heikko 
oppilas, mutta hyvä presidentti, Martti Ahtisaaren ansiot me kaikki tunnemma.  

Alustuksesa oli monta muutaki asiaa ja sitä seuras jälleen kerran kouluun, sen 
opettajjiin ja koutovereihin ,  sottiin, Suomen itsenäisyyteen ja kehitykseen rönsyilly 
keskustelu hyvän ruuan ja juoman siivittämänä. 

Keskustelun lopuksi vaaittiin yksimielisesti, että Lyseo pietään kunniakkaalla 
paikallaan eikä sitä siirretä millekään kankaalle. 

 Ideoitiin myös Matin historiankirijotuksen rahotusmahollisuuksia. Voisko käyttää 
matrikkelin rahotusmallia, voisko entisille oppilaille järjestää kolehtinkerruun, miten 
ois ennakkotillauksiin perustuva rahotus. Löytyskö Seniorien puuhamiehistä 
organisaatio ejistään rahotuksen järjestämistä. 
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Kiitettiin Mattia mielenkiintosesta alustuksesta ja Senioreita, että olivat 
mahollistaneet Matin tulon kokkoukseen  kattamalla matkakustannukset. 

5§ MUITA ASIOITA ei ollu. 

6§ SEURAAVA KOKKOUS 

Seuraava kokkous päätettiin pittää Ostrobotniala Snellman huoneesa pe 28.10.2016 
klo 12  jälleen Helsingin kirijamessujen aikaan. 

 

Vakkuueksi: 

 

Aarne Lahdensuo   Juhani Santaholma 

Kokkouksen puhheenjohtaja  Kokkouksen sihteeri  

 

  


