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Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys JYLY ry

Hallituksen kokous 6.8.2015 klo 16
Paikka: Yliopistonkatu 28 B

Esityslista

JÄSENET Jukka-Pekka Mecklin (pj) x, Jani Tanskanen (sihteeri) x, Janne Vilkuna,
Matti Varesmaa x, Pia Tuomi-Sorjonen x, Tuula Vuolio-Vallenius, Mikko Räty, Mika 
Korhonen x, Hannu Kraft

HELSINGIN OSASTO Tarkko Oksala

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS rehtori Osmo Polas, oppilaskunnan edustus: Veera Korpi 
x, Jaakko Vilmusenaho x; Raili Kivelä (kohdasta 6§ alkaen x)

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja
hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.

5§ Jäsenasiat

Rahastonhoitaja Varesmaa on tarkastanut jäsenmaksun maksaneet 
jäsenet vuodesta 2012 ja luovuttaa listan sihteeri Tanskaselle. 
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Selvityksestä näkee rahastonhoitajan mukaan kotisivujen 
vaikutuksen jäsenmaksujen maksamiseen: tänä vuonna, kun 
kotisivut on julkaistu, on tullut 14 jäsenmaksua, kun puolestaan 
aiempina vuosina on tullut vain 2–3 jäsenmaksua vuodessa. 
Jäsenrekrytointiin on kuitenkin edelleen panostettava enemmän.

6§ JYLY:n 70-vuotisjuhlan järjestelyt

LIITE: JYLY:n 70-vuotisjuhlan ohjelmaluonnos
Koko päivän ohjelmarunko: http://lyseonjyly.fi/70/

Hyväksyttiin Kivelän, Tanskasen ja Tuomi-Sorjosen luonnostelema 
ohjelma.

Puheenjohtaja kertoi, että kenraaliluutnantti Jyväsjärvi saattaa olla 
estynyt, mutta hänen tilalleen saadaan joku toinen paljastamaan 
jääkärilaatta.

Todettiin, että juhlavastaanotto on suunniteltava ja juontajat 
hankittava.

Todettiin, että kutsut kutsuvieraille tulee kirjoittaa ja lähettää 
mahdollisimman pian. Puheenjohtaja esitti, että kutsu voisi olla 
sähköisessä muodossa. Päätettiin esityksen mukaan. Päätettiin myös 
perustaa työryhmä kirjaamaan kutsu. Työryhmään ilmoittautuivat 
Mecklin, Tanskanen ja Varesmaa. Työryhmä kokoontuu 14.8. klo 16 
puheenjohtajan kotona.

Kutsuvieraiden lisäksi juhlien on tietysti tavoitettava kattavasti 
jäsenistöä. Päätettiin lähettää sähköpostitse kutsu kaikille jylyläisille, 
joilta sähköpostiosoitteet on tiedossa, ja toivotaan Keskisuomalaisen 
Meidän juttu -tekstin johdattavan lukijoita kotisivuillemme, joilla on 
tietoa juhlista. Lisäksi yritetään saada Keskisuomalainen ja Helsingin 
Sanomat kirjoittamaan juttu juhlista ja alumnitoiminnasta 
yleensäkin.

JYLY:n juhlanäyttely Lyseon museossa laitetaan vireille. Pidettiin 
tärkeänä, että esillä on arjen historiaa. Ideoitiin, että näyttelyssä olisi 
valokuvat Lyseon entisten talojen kohdalla olevista kylteistä. 

http://lyseonjyly.fi/70/
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Toivottiin Lyseo-paitoja ja muuta aineistoa esille. Puheenjohtaja esitti, 
että kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa voisi haastaa ihmiset 
lainaamaan tai lahjoittamaan näyttelyyn aineistoa.

Mika Korhonen tiedotti, että salissa on 350 paikkaa.

Todettiin, että koulun tilaisuutena juhla ei tarvitse lupia 
viranomaisilta.

Raili Kivelä pyysi, että juhlapäivän mentor-ohjelmaan osallistuvat 
mentorit olisivat selvillä syyskuun alkuun mennessä.

7§ Helsingin osasto (Oksala)

Oksalan ollessa estynyt hallitus kuulee osaston kuulumiset 
seuraavassa kokouksessa.

8§ Oppilaskunnan asiat

Veera Korpi kertoi opiskelijoiden kesälomasta. Puheenjohtaja kysyi, 
voisiko oppilaskunnan tapahtumista ja muusta vastaavasta alkaa 
tiedottaa myös jylyläisille. Ideaa pidettiin hyvänä.

9§ Tiedoksi

Yhdistyksen kotisivuilla on julkaistu uusi sarjakuva. 
Sosiaalisessa mediassa on ollut positiivista huomiota 
herättäneitä julkaisuja. Sihteeri on haastanut kaikki 
julkaisemaan somessa kuvia, videoita ja juttuja Lyseosta ja 
lyseolaisista tunnisteella #JYLY70. Tunnisteella julkaisseiden 
kesken arvotaan kolme Lyseon 150-vuotismitalia ja 
kymmenen kirjakassia sekä pienempiä palkintoja. Tavoitteena 
on saada juhlavuodelle ja yhdistykselle näkyvyyttä.

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi puheenjohtaja tiedotti, että Eos-symbolin 
vektorigraafisen versio teetetään Jussi Jäppisellä.
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10§ Muut asiat

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin koota tietopankki Lyseon 
päivien ohjelmista ja juhlapuhujista.

Päätettiin lisätä Tapio Lukkosen digitoitu teosValokuvattu varkaus 
kotisivuille sekä linkki Esa Sirosen dokumenttielokuvan esittelevälle 
kotisivulle.

Raili Kivelä myönsi luvan myydä Mielijuohteita kielestä -kirjaa ja 
Vyyhti-levyjä JYLY:n tuotteina, jottei myyntiyhteyksissä tarvitse pitää 
kahta erillistä kassaa. Vastapalvelukseksi JYLY tukee eri yhteyksissä 
koulun Rytminvaihtoa-hanketta ja Burkina Fason kummikoulua.

11§ Seuraava hallituksen kokous: aika ja paikka

Seuraava kokous päätettiin järjestää 26.8.2015 klo 18 Harjun 
kampuksella.

12§ Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.

ALLEKIRJOITUKSET

Jukka-Pekka Mecklin Jani Tanskanen
Puheenjohtaja Sihteeri

 


