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Yhdistyksen hallituksen kokous

Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys JYLY ry
Hallituksen kokous 26.8.2015 klo 18, rehtori paikalla klo 19–20.30
Paikka: Jyväskylän Lyseon lukion Harjun toimipiste
Pöytäkirja

JÄSENET Jukka-Pekka Mecklin (pj) x, Jani Tanskanen (sihteeri) x, Janne Vilkuna,
Matti Varesmaa x, Pia Tuomi-Sorjonen, Tuula Vuolio-Vallenius, Mikko Räty, Mika
Korhonen x, Hannu Kraft x
HELSINGIN OSASTO Tarkko Oksala
LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS rehtori Osmo Polas (x klo 19.20 alkaen), oppilaskunnan
edustus: Veera Korpi x, Raili Kivelä x, Jorma Lempinen, muut puheenjohtajan kutsumat
1§

Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.
3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja
hyväksyminen

Hyväksyttiin vähäisin muutoksin.
4§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin.
5§

Jäsenasiat

Ei jäsenasioita.
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6§

JYLY:n 70-vuotisjuhlanäyttely Lyseon museossa

Puheenjohtaja kertoi tavanneensa sihteerin kanssa Lyseon museolla
18.8. Keski-Suomen museon intendentin Virpi Mäkisen ja
museomestarin Tuukka Eskolan. Näin näyttelyn valmistelu on
aloitettu.
Näyttelyn järjestää ja kustantaa JYLY. Museo avustaa. Puheenjohtaja
pyytää museon pyynnöstä Tilapalvelulta Lyseon museon avainta
yhdistyksen käyttöön. Puheenjohtaja niin ikään toimii näyttelyn
yhdyshenkilönä ja ottaa vastaan jäsenistöltä näyttelyyn tulevia
esineitä, kuten vanhoja Lyseo-paitoja.
Lyseo-paidat puetaan Keski-Suomen museon mallinukeille
näyttelytilassa olevaan vitriiniin. Samaan vitriiniin on jo sijoitettu
Tapio Lukkosen JYLY:lle lahjoittama Eos-taulu sekä niin ikään JYLY:n
omistama Jonas Heiskan öljyvärimaalaus Sampo ei sanoja puutu
(1933).
Paperitavaraa, esimerkiksi vanhoja kutsuja, oppilaskuntalehtiä ja
sanomalehtileikkeitä, sijoitetaan pienempään lasivitriiniin, joka on
aiemmin ollut Lyseon kirjastossa inkunaabelin säilytystilana. Sihteeri
on tehnyt esikarsinnan yhdistyksen varastossa olevista papereista;
muut jatkavat tätä työtä sihteerin työskennellessä Helsingissä.
Jompaankumpaan vitriiniin sijoitetaan myös Lyseotalon
suojelupäätös, ja ns. Hilman kivi tuodaan näyttelyyn.
Näyttelyyn järjestetään valokuvaesitys, joka koostetaan KeskiSuomen museolta saaduista kuvista sekä esimerkiksi Raili Kivelän ja
Matti Varesmaan kuvista. Koosteen voi mahdollisesti teetättää
Lyseolle tulevalla mediaharjoittelijalla.
On erityisen tärkeää, että JYLY:n näyttelyssä tulisi esiin Lyseon
myöhempiä vuosikymmeniä, jolloin näyttely jatkaisi hyvin siitä,
mihin museon perusnäyttely ajallisesti jää.
Jäsenistöä on pyritty aktivoimaan ja lainaamaan näyttelyyn Lyseopaitoja sekä muuta tavaraa ja antamaan kuvia käyttöömme.
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Muutamat ovat jo olleet yhteyksissä.
Koska Keski-Suomen museon digitoimat kuvat ovat osittain vajaita
kontekstitiedoiltaan ja koska Matti Varesmaa ja Hannu Kraft
osasisivat kokouksessa luonnehtia monien kuvien tilanteita ja
tunnistivat kuvissa esiintyviä henkilöitä, päätettiin, että Varesmaa ja
Kraft taustoittavat kuvia museon ja näyttelyn käyttöön.
Lyseon museossa oppilaidensa kanssa työskennellyt Raili Kivelä
huomautti, että museon ilmastointi on laitettava päälle jo useita
päiviä ennen avajaisia.
7§

JYLY:n 70-vuotisjuhlan järjestelyt

Jorma Lempinen on saanut 18.8. vahvistuksen siitä, että
kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi (Lyseon yo 1976) paljastaa
jääkärilaatan.
Raili Kivelä esitteli uusimman version juhlaohjelmasta ja kertoi
esiintyjien varmistumisista.
Mentoreita tarvitaan Harjun mentor-tilaisuuksiin kymmenen
henkilöä.
Yhteisökutsut lähetetään sovitusti mm. muille lyseoille ja niiden
alumniyhdistyksille. Kutsut lähetetään kouluille, jotka voivat välittää
kutsun alumniyhdistyksilleen.
Päätettiin myydä juhlissa yhdistyksen kirjoja siten, että vieraat
maksavat haluamistaan kirjoista hyväksi näkemänsä summan. Näin
vältämme ne tutut tilanteet, joissa käteisen käyttö tuottaa ongelmia.
Kutsuvieraat saavat kirjat ilmaiseksi.
Jatkopaikaksi kaavailtiin hotelli Alexandran kabinettia.
8§

Helsingin osasto (Oksala)

Tarkko Oksala ilmoitti puhelimitse, että 100 vuotta täyttävä Peitsa
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Mikola on tulossa juhliin.

9§

Oppilaskunnan asiat

Keskusteltiin rintamerkkien ja tarrojen väreistä. Osmo Polas tiedotti,
että ammattiopisto painaa nykyään myös tarroja, joten päätettiin
kysyä ammattiopistoa painattajaksi. Kokouksessa 2/2015 (5§) on
päätetty ”tilata Tarra Paita Oy:lla 1300 kpl tarraa (38 mm) ja
Genrewearilta 100 kpl rintamerkkejä (joko 38 mm tai 56 mm)”, mutta
mikäli ammattiopiston tarjous on edullisempi, niin kuin mitä
luultavimmin on, hyödynnetään ammattiopiston palvelua.
10§

Tiedoksi

Mika Korhonen tiedotti, että 17.8. aloitettiin Lyseotalon julkisivun
saneeraus.
11§

Muut asiat

Ei muita asioita.
12§

Seuraava hallituksen kokous: aika ja paikka

Seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin ti 29.9.2015. Kokous
järjestetään vanhassa Lyseotalossa.

13§

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

ALLEKIRJOITUKSET

Jukka-Pekka Mecklin
Puheenjohtaja

Jani Tanskanen
Sihteeri
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