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Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys JYLY ry
Hallituksen kokous 28.5.2015 klo 17
Paikka: Yliopistonkatu 28 B
Pöytäkirja

JÄSENET Jukka-Pekka Mecklin (pj) x, Jani Tanskanen (sihteeri) x, Janne Vilkuna,
Matti Varesmaa, Pia Tuomi-Sorjonen x, Tuula Vuolio-Vallenius, Mikko Räty, Mika
Korhonen x, Hannu Kraft x
HELSINGIN OSASTO Tarkko Oksala x
LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS rehtori Osmo Polas, oppilaskunnan edustus: Veera Korpi
x, Oona Huttunen x, Raili Kivelä x, Jorma Lempinen x, muut puheenjohtajan kutsumat
1§

Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.
2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.
3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja
hyväksyminen

Hyväksyttiin.
4§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.
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5§

Jäsenasiat

JYLY panostaa jäsenrekrytointiin. Sihteeri informoi, että
rahastonhoitaja Varesmaa on luvannut tehdä listan jäsenmaksun
maksaneista jäsenistä. Näin sihteeri ja rahastonhoitaja voivat yhdessä
päivittää jäsenrekisterin.
Raili Kivelä kertoi, että Lyseon opinto-ohjaajat ovat lähettäneet
abiturienteille sihteerin laatiman kutsun liittyä JYLY:n jäseneksi,
kunhan seuraavana lauantaina valmistuvat. Kivelän mukaan
opiskelijat olivat ottaneet kutsun ilolla vastaan.
Puheenjohtaja Mecklin ideoi, että yhdistyksen jäseniksi liittyneille
tulisi laatia kiitosviestin pohja.
6§

JYLY:n ständi lakkiaisten kenraaliharjoituksissa (Tanskanen)

Sihteeri Tanskanen kertoi, että JYLY pitää ständiään
kaupunginteatterin aulassa kenraaliharjoitusten päätyttyä noin klo
15.30 (harjoitukset alkavat klo 14.30). Ständillä pidetään Lyseon kahta
kuvatelinettä ja knallia. Lisäksi kaupunginteatterilta kysytään, onko
sen langatonta yhteyttä mahdollista käyttää, jotta kiinnostuneet
abiturientit voisivat täyttää jo paikan päällä ilmoittaumislomakkeen
osoitteessa http://lyseonjyly.fi/yhdistys/liity.

7§

JYLY:n 70-vuotisjuhlan järjestelyt
- Videokuvaus
- Kutsuttavat ja kutsut
- Ohjelma ja aikataulu
- Muut juhla-asiat

Videokuvaus:
Mika Korhonen vastaa videokuvauksesta.
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Kutsuttavat ja kutsut:
Päätettiin laatia näyttävä kutsu.
Kutsutaan edustus ainakin seuraavilta tahoilta: kaupungin muut
lukiot, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä,
Jyväskylän Tilapalvelu, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen museo ja
muut museot, Jyväskylän maakunta-arkisto, Keski-Suomen ELYkeskus, Lukiolaisten liitto ja muut alumniyhdistykset – myös
Jyväskylän ulkopuolelta, esimerkiksi Ressu, SYK, Joensuu, Oulu,
Vaasa, Tampere, Kuopio, kaikki lyseot.
Erikseen päätettiin kutsua myös vanhimmat eli yli 90-vuotiaat
alumnit. Muulle jäsenistölle kaikille avoimesta juhlasta tiedotetaan
sähköisesti ja muita kanavia pitkin.

Ohjelma ja aikataulu
Juhlat ovat sovittuun tapaan lauantaina 3.10.2015. Päätettiin
kellonajoista: Lyseotalossa pidettävä juhla alkaa klo 13, mitä ennen
klo 12.30 paljastetaan jääkärilaatta.
Aamupäivällä nykylyseolaiset voivat tavata nykyisissä tiloissaan
mentoreita klo 10.15. Lisäksi klo 9 on professori Päivi Häkkisen
nykyopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille avoin luento ”Mitä
digitalisaatio tekee aivoille?”. Se on Suomen Akatemian rahoittama ja
striimataan.
Lyseotalon juhlan yhteydessä järjestetään JYLY:n vastaanotto.
Todettiin, että juhlasalissa ei kannata sijoittaa puhujanpönttöä
ikkunoiden eteen, jotta stream-kuva ei häiriinny valosta.
Pääjuhlaan aiotaan hankkia kaksi juontajaa: yksi jylyläisviestijä ja
yksi nykylyseolainen. Mahdollisista jylyläisviestijöistä otettiin esiin
esimerkiksi Anna Tahvonen, Manne Maalismaa, Timo Björksten ja
Hannu Kahakorpi.
Timo Kovanen on luvannut säveltää ja sanoittaa laulun Lyseosta.
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Tuomas Riekkinen on ilmoittanut, että voi tulla esiintymään.
Myös Maritta Manner on tulossa.
Luonnosteltiin pääjuhlan ohjelmarunko; julkaisu myöhemmin.

Muut juhla-asiat
JYLY pitää 70-vuotisjuhlanäyttelyn Lyseon museossa. Näyttelyyn
otetaan esiin ainakin JYLY:n kirjat ja oppilaskunnan lehtiä. Raili
Kivelä ehdotti, että esillä voisi pitää myös Luonnonnuuskijoita ja
Reippaita poikia, joissa niin ikään on jatkunut lyseolaisten alumni- ja
mentor-toiminta.
8§

JYLY:n historiaa sivuavan kirjoituksen edistyminen
(Lempinen)

Lempinen esitteli taustatyönsä vaiheita. Lisäksi hän kertoi, että
yhdistyksen perustamista edeltävää aikaa on vaikea tutkia, sillä
vuosilta 1939–1945 ei ole löytynyt esim. Lyseon toimintakertomuksia.
Tuomi-Sorjonen informoi, että entisillä lyseolaisilla on ollut
jonkinlaista järjestäytynyttä toimintaa ainakin vuonna 1932. Asia
selviää teoksen Jyväskylän Lyseon 75-vuotisjuhlajulkaisu (1933)
esipuheesta: ”Helsingissä joulukuussa 1932 pidetty Jyväskylän
Lyseon entisten oppilaiden kokous katsoi suotavaksi, että lyseon
täyttäessä 1/10 1933 75 vuotta koulun kunniaksi ja sen oppilaiden
myöhäisempien elämänvaiheiden selvittämiseksi toimitettaisiin
juhlajulkaisu.”
Puheenjohtaja huomautti, että muistitietoa olisi tärkeää kartoittaa.
9§
JYLY:n toiminnan ja jäsenistön osallistumismahdollisuuksien
lisääminen – kartoitetaan mahdollisuuksia (Tanskanen, TuomiSorjonen & Oksala)
Tanskanen kertoi lisänneensä yhdistyksen kotisivuille
esittelyluontoisen Osallistu-sivun. Se esittelee erilaisia
toimintamahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuden esittää uusia
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toimintaideoita.
Tanskanen ehdotti, että Jyväskylässä voitaisiin järjestää
pienimuotoisia esitelmiä Helsingin osaston tapaan sekä tapaamisia
ravintoloissa ja koululla. Puheenjohtaja ideoi, että esim. Vesilinnassa
voisi järjestää ”iltapalatilaisuuksia”, joissa olisi kiinnostavia
esitelmöitsijöitä.
Tanskanen huomautti myös, että voimme kysyä esimerkiksi
nettisivujen ja sosiaalisen median päivittäjiä, voimme tarjota
mahdollisuuksia kirjoittaa julkaisuja, on monenlaisia osallistumisen
ja osallistamisen keinoja.
Hannu Kraft muisteli oman Lyseo-aikansa konventteja ja ideoi, josko
JYLY voisi järjestää vanhan ajan konvat.
Pia Tuomi-Sorjonen huomautti, että mentoreille olisi hyvä tarjota
mahdollisuuksia käydä esim. kuuntelemassa oppilaille suunnattuja
esitelmöitsijöitä koululla vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.
10§

Keskisuomalainen: Meidän juttu -osio (Tuomi-Sorjonen)

Pia Tuomi-Sorjonen kertoi, että Keskisuomalaisessa on uusi Meidän
juttu -palsta, jolla on mahdollista tehdä esimerkiksi
yhdistystoimintaa tunnetuksi. Palstalle lähetetään korkeintaan 1 000
merkin esitelmä ja kuva. Tuomi-Sorjonen, Tanskanen ja Mecklin
kirjoittavat tekstin.
11§

JYLY:n kanta Pink Eminence Oy:n Jyväskylän kaupungille
laatimaan selvitykseen Lyseosta museo- ja kulttuurikeskukseksi? Jyväskylän Lyseon toimintakonseptikartoitus (5.3.2015).
Selvitys on luettavissa liitteenä ja esittää kolmen museon
keskittämistä Lyseotaloon. Lyseon museo, jonka perustamisen
juuri JYLY aikoinaan ideoi, nousisi kellarista varsinaisiin
tiloihin, ja kellaritiloja laajennettaisiin Jyväskylän taidemuseota sekä Suomen Käsityön museota varten. Selvitys poikkeaa
aiemmista selvästi huonommista esityksistä siten, että nyt
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nykyaikaisen museotoiminnan tarve saada käyttöönsä
muunneltua tilaa on huomioitu.
Hallitus piti tähdellisenä suhtautua Lyseotaloa koskevaan esitykseen
rakentavasti ja tukien. On tuotava esiin, että JYLY on jo
vuosikymmenien ajan tehnyt yhteistyötä Keski-Suomen museon
kanssa ja ollut esimerkiksi perustamassa Lyseon museota. Niin ikään
70-vuotisjuhliensa yhteydessä JYLY toteuttaa historiatehtäväänsä
esimerkiksi tuomalla esiin Luonnonnuuskijoiden ja muiden
vähemmälle huomiolle jääneiden järjestöjen toimintaa.
JYLY haluaa edelleen tukea museoita ja muistiorganisaatioita ja olla
aktiivisesti mukana Lyseotaloa koskevassa suunnittelutyössä.
Päätettiin olla yhteyksissä Jyväskylän kaupungin hankejohtaja Anne
Sandeliniin sekä laatia lausunto, jonka jättämisen ajankohdasta
keskustellaan Sandelinin ja museonjohtaja Heli-Maija Voutilaisen
kanssa. Sihteeri luonnostelee lausunnon hallituksen työstettäväksi.
12§

Helsingin osasto (Oksala)

Helsingin osasto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi osaston
johtokunta kokoontuu kahdesti tai useammin. Oksala ehdotti, että
osaston toimintakertomuksen voisi liittää jatkossa yhdistyksen
toimintakertomukseen. Päätettiin toimia näin. Lisäksi sovittiin, että
osaston toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla.
13§

Oppilaskunnan asiat

Abiturienttien abipaidan logoksi on valittu opiskelijoiden
äänestyksessä Eos-symboli.
Lyseossa opiskeleva Ronja Honkonen julkaisi Keskisuomalaisen
yleisönosastolla 16.5. kirjoituksen ”Kurssimääriä ei saa täyteen”, joka
kritisoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tapaa hallinnoida
lukioita.
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14§

Tiedoksi

Kivelä antoi tiedoksi, että kokouspäivänä on alkanut uusi museoopaskurssi. Museo maksaa oppaille puolet heidän palkkiostaan,
puolet tulee testamenttirahasta.
Sihteeri antoi tiedoksi, että JYLY:lle on perustettu oma Twitter-tili
nimellä @lyseonjyly osana kotisivujen tiedottamiskampanjaa. Lisäksi
sihteeri kertoi, että Lyseon 100-vuotishistoriikin digitoitu versio on
julkaistu Jyväskylän yliopiston julkaisu-arkistossa. Niin ikään
sihteeri kertoi, että Eos-symbolin taustalla oleva Eos-lehti on
digitoituna luettavissa Kansalliskirjaston Digi-sivustolla.
Kevään ylioppiasjuhlissa JYLY myöntää seuraavat stipendit:
Riemuylioppilaiden stipendi: Roosa Berg
JYLY:n stipendi: Antti Haimi ja Essi Saarikoski
JYLY:n Helsingin osaston stipendit: Jimi Kotkajuuri ja Jenni Simonen
15§

Muut asiat

- Eos-symbolista vektorigraafinen versio
Sihteeri toi esiin, että Eos-symbolia on vaikea käyttää esimerkiksi
värejä kääntäen tai kokoa muuttaen, koska symbolista puuttuu
vektorigraafinen versio. Sekä koulu että JYLY tarvitsisivat tuollaista
versiota. Päätettiin, että puheenjohtaja kysyy Jussi Jäppiseltä hintaarviota.
- JYLY:n esitemateriaali
Sihteeri esitti, että JYLY voisi painattaa jaettavia hyvännäköisiä
esitteitä, joita voisi tulevaisuudessa jakaa ylioppilaiksi valmistuville,
riemuylioppilaille ja muillekin. Päätettiin ottaa selvää hinnoista.
Puheenjohtaja ehdotti, että esite voisi olla myös netissä kaikkien
tulostettavissa. Oksala piti ideaa hyvänä ja yhtä lailla tähdensi, että
printtiversio kättä pidempänä tekee monissa tilanteissa vaikutuksen.
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- Idea Lyseo-kurssista: tutkivaa oppimista ja oppiaineiden välistä
yhteistyötä Lyseo-aiheilla
Sihteeri toi esiin lukioiden kurssitarjonnan heikentymisen ja kysyi,
josko JYLY voisi järjestää koululle kuluttoman Lyseo-kurssin. Se olisi
historiaa ja historian selvittämistä mutta yhtä hyvin vaikkapa ruotsin
oppiaineen sisältöjä Eos-lehteä luettaessa tai äidinkielen sisältöjä
Lyseo-aiheista runoutta luettaessa.
Kivelä huomautti, että sihteerin ideoima kurssi muistuttaa oppilaille
jo tarjottavaa museokurssia. Siksi ideaa ei päätetty viedä eteenpäin.
Sen sijaan puheenjohtaja ehdotti, että JYLY voisi yhdessä koulun ja
muiden tahojen kanssa järjestää muunlaisia kursseja
diplomatiakurssin tapaan: esim. kaupunkiaiheisen kurssin.
- Hallituksen pöytäkirjojen saatavuus
Päätettiin, että pöytäkirjat voi julkaista JYLY:n kotisivuilla.
Myös kokouksiin ovat hallituksen ulkopuolisetkin tervetulleita.
Kokouksista ilmoitetaan ja kerrotaan, että asioita voi tuoda
kokoukseen joko postitse tai tulemalla kokoukseen.
16§

Seuraava hallituksen kokous: aika ja paikka

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 6.8.2015 klo 16
osoitteessa Yliopistonkatu 28 B. Kesän kunniaksi on myös
mahdollisuus saunoa kokouksen päätteeksi. Oma varustus mukaan.
17§

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

ALLEKIRJOITUKSET

Jukka-Pekka Mecklin
Puheenjohtaja

Jani Tanskanen
Sihteeri

