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Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys JYLY ry

Lyhyesti
JYLY:n vuotta 2014 leimasivat Lyseon muutto Lyseotalosta, nykyopiskelijoiden ja
henkilökunnan seuraaminen Viitaniemen evakkotiloihin, uuden Lyseon rakennuksen
suunnitteluun osallistuminen, Lyseotalon suojelun loppuunsaattaminen sekä yhdistyksen
kotisivu-uudistuksen ja 70-vuotisjuhlavuoden suunnittelu.

Hallitus, toiminnantarkastajat ja vuosikokoukset
JYLY:n hallituksen vuonna 2014 muodostivat Jukka-Pekka Mecklin (pj), Janne Vilkuna
(vpj), Jani Tanskanen (sihteeri), Pia Tuomi-Sorjonen, Mikko Räty, Tuula Vuolio-Vallenius ja
Matti Varesmaa (tal.hoitaja). Lisäksi kokouksiin kutsuttuina ja puheoikeutettuina olivat
Lyseon rehtorit Mika Rantala ja Osmo Polas, Helsingin JYLY:n edustaja Tarkko Oksala,
yhdistyksen kunniajäsenet ja Lyseon lukion oppilaskunnan edustus. Toiminnantarkastajina toimivat Tapio Purontakanen ja Tauno Virkki.
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa. Kokouspaikkoina toimivat yrityshuoneisto Yliopistonkatu 28B, Lyseon museo ja Jyväskylän Lyseon moduulitilat Viitaniemessä.
Lisäksi hallitus järjesti kaksi iltakoulua: 29.10. puheenjohtajan kotona hallitus suunnitteli
kotisivu-uudistustaan ja 10.12. Vanhassa Asemaravintolassa hallitus suunnitteli yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuotta.
Kevätkokous pidettiin 29.4.2014 Lyseotalon kellarissa Lyseon museossa ja syyskokous
18.11.2014 Lyseon Viitaniemen evakkotiloissa. Syyskokouksessa jäsenmaksu päätettiin
pitää ennallaan eli 20 € / 2 v.

Myynti ja omaisuus
Juhlamitalia, solmioita, huiveja ja kirjoja myytiin eri yhteyksissä. Lyseon kiinteistössä
olleet kirjat ja muu JYLY:n omaisuus keskitettiin Lyseon museon komeroon.
JYLY lahjoitti suuren osan valokuvistaan, negatiiveistaan ja kaitafilmeistään Keski-Suomen
museolle, jossa lahjoitetut kuvat muodostavat Jyly ry:n kuvakokoelman (Lyseo K48). Lahjoituksesta laadittiin Keski-Suomen museon hankintasopimus, joka päivättiin 29.4.2014.
Museo ei peri JYLY:ltä museopalveluiden hinnaston mukaisia käyttöoikeusmaksuja JYLY:n
omaan toimintaan liittyvissä kuvatilauksissa. Museo kuitenkin perii kuvien käsittelystä ja
toimituksesta aiheutuvat kustannukset vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaan.
Lisäksi JYLY deponoi Keski-Suomen museolle Jonas Heiskan öljyvärimaalauksen Sampo
ei sanoja puutu (1933) Lyseotalon opettajainhuoneesta. Deponoitu maalaus on JYLY:n
omistuksessa, mutta Keski-Suomen museolla on siihen käyttöoikeus. Ratkaisullaan JYLY
varmistaa maalauksen oikeaoppisen ja asianmukaisen kohtelun Lyseotalon käänteissä.
Deponoinnista laadittiin Keski-Suomen museon hankintasopimus 29.4.2014. Maalaus on
sijoitettu väliaikaisesti Lyseon museon tiloihin.
KUVA 1 seuraavalla sivulla. Taustalla maalaus Sampo ei sanoja puutu, etualalla Lyseotalon
opettajainhuoneen tuoli. Vili Pouta.

Yhteys kouluun
Yhdistys seurasi Lyseon muuttoa Viitaniemen väistötiloihin ja tuki henkilökuntaa ja
opiskelijoita vaikeina aikoina. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tulosaluejohtaja Antti
Rastela tapasi hallituksen sen toisessa kokouksessa 12.3.2014 ja esitteli Jyväskylän
lukioverkon tulevaisuutta.

Lyseotalon suojelupäätös eteni
Yhdistys laati 22.1.2014 Keski-Suomen ELY-keskuksen pyytämän vastineen ELY-keskuksen
hankkimasta selvityksestä Lyseotalon suojelua koskien. ELY-keskus pyysi lausuntoa
JYLY:ltä, koska juuri JYLY oli alun perin esittänyt Lyseotaloa suojeltavaksi. JYLY kommentoi ELY-keskuksen hankkimaa selvitystä, joka koostui Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen
museon, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän kaupunginhallituksen, Museoviraston, Keski-Suomen Martat ry:n ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhdistys ry:n
lausunnoista. Kaikkiaan eri osapuolet olivat pääsääntöisesti ymmärtäneet Lyseon
merkityksen ja suojeltavuuden tärkeyden.
5.6.2014 Keski-Suomen ELY-keskus päätti määrätä Jyväskylän vanhan lyseorakennuksen
suojeltavaksi tilajakoineen ja sisätiloineen. Lopulta päätöksen vahvistaa vielä ympäristöministeriö. (Tieto vuodelta 2015: ministeriö vahvisti päätöksen.)

Lyseon kirjaston varjeleminen ja esillä pitäminen
JYLY pyrki vahvasti tukemaan Keski-Suomen museon pyrkimystä ajanmukaistaa Lyseotalon arvokkaan kirjaston luettelointyö ja saattaa teostiedot kaikkien luettaviksi Internetpalvelimiin. Yhdistys onkin aloittanut varojenkeruukampanjan.
Lyseon kirjasto oli esillä myös Pekka Hintikan kustantaman Kenraali Sutela -kirjan julkistamistilaisuudessa. Siellä kaupunginjohtaja emeritus Jaakko Lovén muistutti kirjaston
varjelemisen tärkeydestä ja ehdotti Suomen Kulttuurirahaston apurahan hakemista.
JYLY:n sihteeri Jani Tanskanen esitteli kirjaston historiaa ja nykytilannetta, johon tohtori
Osmo Pekonen reagoi Bibliofiilien Seuran jäsenenä ja pyysi kirjastosta artikkelia yhdistyksen Bibliophilos-lehteen.
Tanskanen kirjoitti tohtori Pekosen pyytämän artikkelin, joka julkaistiin Bibliophiloksen
numerossa 3/2014 otsikolla Jyväskylän lyseon kirjasto irrotettiin koulustaan (s. 40–45).
Artikkelissaan Tanskanen avaa kirjaston nykytilannetta, avointa tulevaisuutta, perustamista, historiallisia vaiheita, kirjojen karttumistä ja tilaratkaisuja sekä luo silmäyksen kirjaston vanhimpiin sekä muutoin kiinnostaviin teoksiin, väitöskirjakokoelmaan ja koulun
opettajien kirjoihin.
Keski-Suomen museo järjesti 30.10.2014 Lyseon kirjasto -tapaamisen, jossa JYLY:ä edusti
puheenjohtaja Mecklin. Muita tahoja tapaamisessa olivat Jyväskylän yliopiston kirjasto ja
Jyväskylän kaupunginkirjasto. Kirjaston inventointi- ja luettelointityöstä vastasi KeskiSuomen museossa FM Elina Flyktman.

KUVA 2. Teosrivistöä Lyseon kirjastossa. Vili Pouta.

Huomionosoitukset
Yhdistys palkitsi rehtori Mika Rantalan, apulaisrehtori Marita Mansikkamäen ja opettaja
Emmi Ignatiuksen Lyseon puolustamisesta JYLY:n 150-vuotismitalilla ja JYLY:n adressilla
12.3.2014. Lisäksi JYLY myönsi perinteiseen tapaan stipendejä oppilaille lakkiaisjuhlassa ja
Lyseon päivän yhteydessä. Yhdistys muisti myös varapuheenjohtajaansa Janne Vilkunaa
tämän 60-vuotisuuden merkeissä ja kiinnitti huomiota virtuaaliseen Janne-museoon
(http://jannemuseo.com).

Edustustilaisuuksia
Kutsusta JYLY:n hallitus osallistui Pekka Hintikan kustantaman Kenraali Sutela -kirjan
julkistamistilaisuuteen Marttalassa. Hallitusta edustivat sihteeri Jani Tanskanen ja taloudenhoitaja Matti Varesmaa. Keskustelua syntyi myös Lyseon kirjastosta.
JYLY osallistui Vanhan Kirjan Talveen pitämällä myyntikojua Jyväskylän kaupunginkirjastossa järjestetyssä tapahtumassa. JYLY sai hyvää näkyvyyttä ja myi kirjojaan. Myös entinen
pääministeri Matti Vanhanen, joka kunniavieraana oli edustanut valtiovaltaa Lyseon 150vuotisjuhlissa vuonna 2008, tervehti JYLY:n edustusta ja lähetti terveisensä koko yhdistykselle. JYLY luovutti hänelle muistoksi 150-vuotisjuhlan DVD-tallenteen sekä Lyseotalon
vuosisata -kirjan.

Kutsusta JYLY:n hallitus osallistui tulosaluejohtaja Antti Rastelan 60-vuotisjuhliin ravintola
Primuksessa 10.4.2014. Hallitusta edustivat puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin, varapuheenjohtaja Janne Vilkuna ja sihteeri Jani Tanskanen. Samalla JYLY:n edustajilla oli hyvä
tilaisuus keskustella koulun oppilaskunnan hallituksen edustajien kanssa.
Kutsusta JYLY osallistui Lyseotalon uutta käyttöä pohtineeseen keskustamuseon visiointityöpajaan tiistaina 16.9.2014 klo 10–14 Tietotalolla. Yhdistystä edustivat puheenjohtaja
Mecklin, varapuheenjohtaja Vilkuna ja opettaja Emmi Ignatius. JYLY suhtautui edelleen
varauksellisesti Lyseotalon museokäyttöön, sillä nykyaikainen museotoiminta edellyttää
laajasti muunneltavissa olevia tiloja. Tällaista tarvetta eivät luonnollisestikaan palvele
lailla tilajakoineen suojellut arvorakennukset, joissa ei saa esimerkiksi muuttaa seinien
värejä, puhkoa seiniä tai peittää ornamentteja. Varapuheenjohtaja Vilkuna, joka on myös
museologian professori ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseon johtaja, käytti painokkaita
puheenvuoroja.

Lyseon rehtori vaihtui
Uuden Lyseon rehtorina aloitti syksyllä Osmo Polas, joka siirtyi tehtävään Petäjäveden
sivistystoimenjohtajan tehtävästä. Aiemmin Polas on toiminut Lyseossa liikunnan ja
terveystiedon opettajana sekä opinto-ohjaajana. JYLY aloitti yhteydenpidon Polaksen
kanssa jo ennen tämän astumista tehtäväänsä. Mika Rantala siirtyi uuden Schildt-lukion
rehtoreiden joukkoon.

Lakkiaisjuhla ja riemuylioppilaat
Lyseon lakkiaisjuhla järjestettiin 31.5.2014 Jyväskylän kaupunginteatterissa. JYLY:n
tervehdyspuheenvuoron piti ja JYLY:n stipendit jakoi Helsingin osaston puheenjohtaja
Tarkko Oksala.
Riemuylioppilaiden yhteyshenkilönä toimi Martti Ahokas. Viimeistä kertaa lakkiaisissa oli
riemuylioppilaina vain Lyseon käyneitä. Jatkossa riemuylioppilasjoukkoon otetaan entisiä
oppilaita myös niistä kouluista, jotka on sulautettu osaksi uutta Lyseota. JYLY:n pyynnöstä
maakuntalehti Keskisuomalainen kirjoitti aiheesta uutisen.
KUVA 3. Keskisuomalainen 31.5.2014.

Lyseon päivä
Lyseon päivän teemana oli Hyväksyminen ja rauha. Teema näkyi eri vuositasoilla
seuraavasti:
– 1. vuositaso: Yksilö ja toisen hyväksyminen. Kiusaamiselle piste.
– 2. vuositaso: Yhteisö ja toisenlaisen kohtaaminen. Erilaisuus luo moninaisuutta.
– 3. vuositaso: Maailma ja aikamme konfliktit. Rauha on rakennettava.
Päivä päättyi pienimuotoiseen juhlaan, jossa Tuula Vuolio-Vallenius esitti JYLY:n tervehdyspuheenvuoron ja jakoi Lyseon 150-vuotisjuhlastipendit ja koulumuseossa palvelleiden
museo-opasoppilaiden stipendit. Vuolio-Vallenius oli myös museolehtorina työskennellyt
museo-opasoppilaiden kanssa.

Mentor-toiminta
Koulun kanssa vuonna 2013 aloitettua mentor-toimintaa kehitettiin. Toimintaan vaikuttivat merkittävästi Pia Tuomi-Sorjosen työpanos ja mielenkiinto. Mentor-toiminta on tärkeä
työmuoto JYLY:lle varsinkin nyt, kun entisten ja oppilaiden väliseen yhteyteen on uusissa
koulutiloissa panostettava enemmän kuin Lyseotalossa, joka jo itsessään muistutti vanhana rakennuksena sukupolvien välisestä yhteydestä.

Sosiaalinen media
JYLY:lle luotiin LinkedIn-sivusto, ja JYLY:n Facebook-sivut kasvattivat suosiotaan. Vuoden
lopussa 31.12.2014 Facebook-tykkääjiä oli 237.
KUVA 4. Facebook-tykkäysten määrä. © Facebook

Medianäkyvyys
JYLY näkyi vuoden 2014 aikana useaan otteeseen mediassa myönteisellä tavalla. JYLY oli
esillä esimerkiksi seuraavissa mediateksteissä:
•
•
•

Lyseoon ehkä kaupunkimuseo. Keskisuomalainen 6.6.2014. Toimittaja Anna
Kivinen.
Jyväskylän Lyseo suojelukohteeksi. Yle Uutiset Keski-Suomi 5.6.2014. Toimittaja
Leena Petman.
Alkuperäiset Lyseon riemuylioppilaat saavat tovin kuluttua jäsenvahvistusta.
Keskisuomalainen 31.5.2014. Ei nimettyä toimittajaa.

Kotisivu-uudistus
JYLY päätti uudistaa kotisivunsa. Ne ovat nykyisin koulun kömpelön Peda.Net-verkon
alla, ja itse asiassa koulukin lakkaa päivittämästä tuota verkkoa. JYLY tarvitsee asialliset,
ajanmukaiset, selkeät, näyttävät ja käytettävät kotisivut, joissa huomioidaan myös
responsiivisuus eli soveltuvuus erilaisille päätelaitteille. JYLY päätti alkaa tilata myös
Lyseo- ja JYLY-aiheista taiteellista ja osittain animoitua sarjakuvaa taiteilija Anayte
Delahaylta, joka on myös itse jylyläinen. Delahayn sarjakuva Feral Gentry
(http://feralgentry.smackjeeves.com) on herättänyt mielenkiintoa.

KUVA 5. JYLY päätti siirtää kotisivunsa omalle palvelimelle Peda.Net-verkosta, jolla olevat nykysivut
ovat kuvassa.

Uutta ja vanhaa
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän kaupunki olivat päättäneet jo ennen
vuotta 2014 Jyväskylän lukioverkon uudistamisesta. JYLY oli aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan päätöksentekoon siten, että lyseolaiset saisivat jatkaa koulunkäyntiään Lyseotalossa ja sen yhteyteen rakennettavassa uudisrakennuksessa, mutta vaikutusyrityksistä
huolimatta Lyseo joutui muuttamaan pois ja muodostaa vuonna 2015 suurlukion yhdessä
Sepän ja Tikkakosken lukioiden kanssa. Jyväskylän Lyseon lukion nimi kuitenkin säilyy.
Vuosi 2014 oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle ja Lyseolle valmistelun ja valmistautumisen aikaa. Lyseo siirtyi evakkotiloihin Viitaniemeen ja jätti jo syksyllä 2013 kaihoisat
hyvästit Lyseotalolle. Yhdistyksenä JYLY on pettynyt kaupungin ja koulutuskuntayhtymän poliittiseen ratkaisuun – varsinkin kun sittemmin on käynyt ilmi, että valittu ratkaisu
on vieläpä Lyseotalon säilyttävää vaihtoehtoa kalliimpi – mutta katkeroitumista on vältetty. Nykylyseolaiset tarvitsevat uusissa tiloissa ja uusissa käänteissä JYLY:ä enemmän kuin
koskaan aiemmin, ja JYLY:n onkin ponnekkaasti kehitettävä keinoja Lyseon tradition ja
hengen siirtämiseksi myös uuteen kiinteistöön.
Samalla kun JYLY tutustui koulun evakkotiloihin ja uuden kiinteistön suunnitelmiin,
yhdistys vieraili myös Lyseotalossa useamman kerran ja piti sen tulevaisuutta esillä.
Yhdistys piti tärkeänä katsoa, ettei Lyseotalosta tule kaupungille uutta valtiontaloa eli ettei
se pääse käyttämättömänä rapistumaan. Vuonna 2014 Lyseotalo oli vielä hyvissä käsissä,
sillä kaupunki oli myöntänyt Keski-Suomen museolle 200 000 €:n määrärahan Lyseon
irtaimiston inventointiin, puhdistamiseen ja asianmukaisiin Savelan säilytystiloihin
sijoittamiseen. Myöhemmin irtaimisto palautetaan osittain Lyseotaloon. Savelaan
siirrettiin noin 10 000 nidettä käsittävä kirjasto, 150 kalustetta, 2000 esineen esinekokoelma
sekä 6500 näytteen luonnontieteellinen kokoelma. Siirto on ollut välttämätön, jotta
Lyseotalo voidaan remontoida irtaimiston vahingoittumatta. On kuitenkin epäselvää,
mikä taho Lyseotalon remontoisi. Kaupunki on ilmoittanut tahtovansa luopua
kiinteistöstä. JYLY seuraa tilannetta.

Kuva 6. Ylen verkkosivut 5.6.2014.

KUVA 7. Taiteilija Anayte Delahayn sarjakuvaluonnos Lyseotalon rakennuttamisesta. Luonnoksesta
puuttuvat tekstit.

