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      Hallitus/LL 6.4.2016

VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS
Hyväksytty Porin Lyseon Seniorit ry:n kevätkokouksessa 3.5.2016

- Teksti: Lauri Lempinen
- Kuvat: Raimo Kostensalo

Taustaa

Porin Lyseon Seniorit ry. perustettiin 10.2.1989 koululla vietetyn presidentti Risto Rytin syntymän
100-vuotisjuhlan yhteydessä. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalimalla ja kehittämällä koulun
perinteitä toimia Porin Lyseon lukion, Porin Lyseon koulun ja Porin aikuislukion sekä niiden
edeltäjäkoulujen entisten ja nykyisten oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja toimihenkilöiden
välisenä yhdyssiteenä ja lyseohengen ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä kokoontumis- ja juhlatilaisuuksia tai
avustaa koulua sellaisten järjestämisessä. Yhdistys julkaisee itse Porin Lyseoon liittyviä julkaisuja tai
avustaa koulua tällaisten julkaisujen tekemisessä. Yhdistys järjestää henkilötietojen keräämistä ja
tallentamista koulun oppilaista ja henkilökunnasta.

Poimintoja perinneyhdistyksen alkuvuosien taipaleen toiminnasta ja merkittävimmistä toiminnan
tuloksista on luettavissa nettisivuilta vuoden 2014 toimintakertomuksesta.

Yleistä

Vuosi 2015 oli Porin Lyseon Seniorit ry:n, koulun perinneyhdistyksen, 25. toimintavuosi.
Juhlavuoden jälkeen elettiin tietynlaista suvantovaihetta. Erinäisiä suunnitelmia pantiin vireille, joista
osa toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Niistä tarkemmin toimintakertomuksen viimeisessä
kappaleessa.

Toimihenkilövaihdosten vuoksi on eräille toiminnoille pitänyt löytää uudet toteuttajat. Hallituksen
jäsenten välinen työnjako on esitelty tuonnempana. Kohennusta kaipaa vielä akuutti tiedottaminen
etenkin median suuntaan. Sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön antaneet voivat saada
reaaliaikaista tietoa ja muistutuksia kevätkirjeessä mainituista ja muista tapahtumista. Nettisivut
tarjoavat myös oivan alustan tiedottamiselle.

Stipendit

Vakiintuneeseen tapaan koulun perinneyhdistys on eri rahastoistaan myöntänyt koulujen
stipenditoimikuntien valitsemille opiskelijoille ja oppilaille stipendit seuraavasti:

Lukio, Porin Lyseon seniorit         Maiju Merikanto
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Lukio, Rehtori Ossi Valtosen stipendirahasto         Jorge Mendoza
Lukio, Jazz-passi Eero Eskelinen
Yläkoulun puolella ei keväällä jaettu senioristipendiä.
Porin aikuislukio, Lyseon seniorit  Anni Könönen
Lisäksi kukin kullekin stipendinsaajalle luovutettiin vihtakassillinen seniorien kirjatuotantoa.

Hallitus, toimikunnat ja jäsenistö

Vuoden 2015 hallitukseen kuuluivat:
Johanna Siitari   puheenjohtaja

                 Ilkka Karumo golftoimikunta
Olli Kaski varainhoitaja
Jussi Koskinen nettisivut, IT-tuki, rahaliikenne
Lauri Lempinen kunniapuheenjohtaja, golftoimikunta
Pekka Salonen varapuheenjohtaja, kunniajäsen

                Markku Salminen perinnetoimikunta
Hannu Salonoja
Lasse Talasma jäsenrekisteri, golftoimikunta
Taina Vehmanen sihteeri

Lisäksi hallituksen työskentelyyn kutsuttuina osallistuivat:
Jarkko Kivelä Porin Lyseon lukion rehtori
 Aki Kerminen Porin Lyseon koulun rehtori
 Anne-Maj Eskelinen aikuislukion rehtori
 Erkki Lod perinnetoimikunta, pj
 Seppo Sipiläinen perinnetoimikunta
 Raimo Kostensalo perinnetoimikunta
 Risto Ennekari Palmusunnuntaikerho

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Henkilöiden lukumäärä huomioon ottaen osallistumisaktiivisuus olisi
voinut olla parempikin, mutta ”asialliset hommat hoidettiin”.

Marraskuun lopulla pidetyssä vanhan ja uuden hallituksen yhteis-/järjestäymiskokouksessa
syyskokouksessa uudelleen puheenjohtajaksi valitun Johanna Siitarin esikuntaan valittiin
varapuheenjohtajaksi Pekka Salonen, sihteeriksi Jussi Koskinen ja varainhoitajaksi Olli Kaski. Jussi
Koskisen vastuualueeseen kuuluvat lisäksi rahaliikenteen hoitaminen, nettisivut ja IT-tuki. Lasse
Talasma hoitaa jäsenrekisterin ja huolehtii myös sähköpostitiedottamisesta. Tavoitteena on saada
Face Book -pääkäyttöoikeudet puheenjohtajalle.

Perinnetoimikunnan muodostivat Erkki Lod (pj), Raimo Kostensalo, Markku Salminen ja Seppo
Sipiläinen. Lod ja Sipiläinen jatkoivat koulun vanhan opetusmateriaalin (kirjat, kartat, taulut ym.)
järjestämistä ja luettelointia. Raimo Kostensalo jatkoi senioritoimintaa esittelevän videofilmin
tekemistä. Sen maailman ensiesitys oli kevään Studia lyciensia -tilaisuudessa. Markku Salminen
johti yhdessä rehtori Aki Kermisen kanssa vanhan koulun kellaritiloissa vapautuneen tilan
saneerausta sen saamiseksi vanhan opetusmateriaalin ja seniorituotteiden varastokäyttöön.
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Jo paljon ennen senioriyhdistyksen perustamista Seppo Sipiläinen oli aloittanut oman
lyseoperinneharrastuksensa kokoamalla mm. lyseolaisten kutsumanimiä ja pitämällä leikearkistoa.
Lauri Lempinen puolestaan aloitti leikekirjan pidon siinä vaiheessa, kun lehtipuffein kutsuttiin
yhdistyksen perustamisesta kiinnostuneita henkilöitä keskustelemaan asiasta.

Golf-toimikunnan muodostivat jo yhdeksättä vuotta Ilkka Karumo ja Lauri Lempinen, joiden tueksi
syksyllä 2014 valittiin Markku Asmala ja Lasse Talasma. Vakiintuneina kisoina pelattiin lyseolaisten
Vihtagolf Kalaforniassa ja Lyseon ja Vellilän (PSYL) senioreiden 55+ välinen kisa Yyterissä.
Yhteenveto kesän 2015 kilpailuista on luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.

Talousvaliokunnan muodostivat varainhoitaja Olli Kasken lisäksi Hannu Penttilä ja Matti Ratsula.
Talousvaliokunta perustettiin aikanaan, kun haaveiltiin Nettikollegan aikaansaamista ja siihen
talouselämän tukea. Käytännön rahaliikenteen hoitaa Jussi Koskinen.

Yhdistyksen lähes 800 jäsenen määrä on hienoisessa laskussa, sillä uusien jäsenten liittyminen ei
kata iäkkäimpien jäsenten luonnollista poistumaa. Kuluva vuosi tuo toivottavasti ratkaisun
nuorempien ikäluokkien saavuttamiseksi ja saamiseksi perinneyhdistyksen toimintaan.

Tehtyjen päätösten mukaan toiminnasta tiedotettiin sähköpostittomille jäsenille yhdellä
jäsenkirjeellä. Sähköpostilla infoa tarjottiin useamminkin. Lisäksi käytettiin yhdistyksen nettisivuja
sekä facebookia. Tiedottamisen kokonaisvaltainen tehostaminen eteni hieman vitkaan ja vaatii
edelleen toimenpiteitä.

Tapahtumat aikajärjestyksessä:

Presidentti Risto Rytin patsaan kukitus

Helmikuun kolmantena päivänä vietiin vuosittainen kukkatervehdys presidentti Risto Rytin patsaalle
hänen syntymäpäivänään. Muistosanat lausui Pertti Ratsula, kukat laski Lauri Lempinen.
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Oikeanpuoleisessa kuvassa: Pertti Ratsula, Risto Ennekari, Lauri Lempinen, Seppo Sipiläinen, Ilkka
Karumo, Lasse Talasma ja Pekka Salonen.

Vierailu pelastuslaitoksella

Helmikuun 23. päivän illalla hallitus vieraili kahdeksan hengen vahvuudella Satakunnan
pelastuslaitoksella Satakunnankadulla. Isäntänä toimi pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, joka esitteli
laitoksen toimintaa Power Point –dioin. Paloasemakierroksella käytiin pelastuslaitoksen
tilannekeskuksessa, jonka toimintaa esitteli ylipalomies Jouni Karjala. Kierros päättyi palomuseo
Waluvaaraan, jossa oppaana toimi Satakunnan Museon amanuenssi Johanna Jakomaa, joka
palomuseon perustamisvaiheessa oli laitoksen palveluksessa. Kaikki isäntämme ja oppaamme ovat
lyseolaisia.

Pelastuslaitoksen auditorion aulan infotaulu toivotti osaltaan vieraat tervetulleiksi. Markku Salminen,
Erkki Lod, Lasse Talasma, Johanna Siitari, Taina Vehmanen, pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski,
amanuenssi Johanna Jakomaa ja Lauri Lempinen. Seppo Sipiläinen myöhästyi kuvasta.

Vasen kuva: Opettaja ja oppilas tapasivat. Jouni Karjalan tilannekeskusesittelyä seuraa lehtorin
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tarkkaavaisuudella Erkki Lod.
Oikea kuva: Entisessä letkujenpesutilassa on monipuolinen koulutus-/valistusrata, jota esittelee Jyri
Leppäkoski.

Palmusunnuntain kerho la 28.3.

Koulumme perinnettä on omalta osaltaan vaalinut jo yli 50 vuotta Helsingissä kokoontunut
Palmusunnuntain kerho, jossa pääkaupunkiseudulle sijoittuneet lyseolaiset kokoontuvat yhteiselle
lounaalle. Lounas tosin nykyisin nautitaan Palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina, koska sopivia
ravintolatiloja ei ole sunnuntaisin avoinna. Kohtaamispaikkana on jo vuosia ollut ravintola
Lasipalatsi. Juha Rantasila esitteli elämänkertateoksensa ”Puolustaja”, joka myös jaettiin kaikille
noin 40 osallistujalle. Palmusunnuntain kerhon kokoonkutsujina ovat viime vuosina toimineet Juhani
Paajanen ja Riku Juhola. Senioriyhdistyksen yhteyshenkilönä toimii Risto Ennekari.

Kuvan vasemmasta laidasta pilkistää SM-liigan hallituksen entinen puheenjohtaja, vuoden
lyseolainen 2008 Hannu Penttilä. Taustalla hymyilee puolustaja (#2) Juha Rantasila.  Pöydän
takana kuuntelevat tarkkaavaisina Tapio Aho, Kari Jansson ja Raimo Kuusisto.
Kuva: Juhani Paajanen

Studia lyciensia

Ke 6.5.2015 klo 12.20 pidetyn tilaisuuden aiheena oli senioritoiminta. Rehtori Jarkko Kivelän ja
puheenjohtaja Johanna Siitarin aloituspuheenvuorojen jälkeen Jussi Koskinen esitteli uusimiaan
perinneyhdistyksen nettisivuja. Sen jälkeen Raimo Kostensalo näytti tekemänsä senioriyhdistyksen
esittelyvideon ”Joutukaa sielut”. Lopuksi nähtiin vielä Kostensalon video lokki Joonatanin
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pelastusoperaatiosta joitain vuosia sitten. Vanhan koulun katolta pudonneista kahdesta
lokinpoikasesta toinen menehtyi, mutta Kostensalon ja avustajien hyvällä hoidolla Joonatan kohosi
siivilleen ennen koulujen alkua. Merkille pantavaa oli oppilaiden ja opiskelijoiden hiiskumaton
jaksaminen seurata videossa esitettyä hoivatyötä. Kostensalo joutui uusimaan pelastustyön vuonna
2015, kun myös Joonatanin sisko Auroora putosi veljensä tavoin katolta. Tämäkin tarina päättyi
kuitenkin hyvän hoidon jälkeen onnellisesti.

Kevätkokous

Kevätkokous pidettiin vanhassa juhlasalissa 6.5. Studia lyciensia –luennon jälkeen n. klo 14.00.
Kokoukseen siirryttäessä käytiin katsastamassa vuoden lyseolaisten valokuvat. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Johanna Siitari ja sihteerinä Lauri Lempinen. Vuoden 2014 toimintakertomus
hyväksyttiin sekä tase ja tilinpäätös vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
Kokoukseen osallistui 14 jäsentä, joiden taholta kuultiin kiitokset yhdistyksen aktiivitoimijoille.

Golf

Jo yhdeksännen kerran pelattiin kesäiset golfmittelöt, kun lyseolaiset ratkaisivat 15.8. Kalaforniassa,
mikä pari saa vuodeksi haltuunsa Vihtamaljan, ja koulujen välinen paremmuus ratkaistiin Lyseon ja
PSYL:n seniorien 55+ kisassa.

Vihtamaljan voittajapariksi itsensä vähimmillä lyönneillä selvittivät Kai Kainulainen ja Seppo
Louhenkilpi, joka kiitospuheessaan esitti aitoa lyseolaisiloa todetessaan pelanneensa yhden
golfuransa parhaista kierroksista: Hän oli paras myös yksilötuloksissa. Lähimmäksi lippua osui Matti
Saustila ja pisimmän avauksen löi Kalle Norri.

Koulujenvälisen kymmenenhenkisen joukkuekilpailun Yyterissä 18.9. voitti PSYL pisteluvuin 316 –
249. Lähimmäs lippua osui Vellilän Reijo Vuorinen 4,29m etäisyydelle ja pisimmän avauksen löi
Lyseon Olli Virtanen.

Golfkisojen täydelliset yhteenvedot tuloksineen on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.

Vuosipäivän liputus

Porin Lyseon edeltäjäkoulu, Porin Suomenkielinen Yksityis-lysei, aloitti toimintansa 1.9.1879
Konstantininkadulla (nykyinen Gallen-Kallelankatu 9) sijainneessa postimestarinna Wikmanin
talossa. Kunniapuheenjohtaja Lauri Lempisen ehdotuksesta koulu aloitti uuden perinteen: Syyskuun
ensimmäisenä päivänä koulun lippusalkoon nostetaan Suomen lippu koulun vuosipäivän
juhlistamiseksi. Mikäli ensimmäinen päivä osuu viikonloppuun, liputetaan joko perjantaina tai
maanantaina.

Vuoden 1955 jalkapallon oppikoulucupin voitosta 60 vuotta

Maamme oppikoulujen välinen jalkapallon cupmestaruus ratkaistiin ensimmäisen kerran vuonna
1955. Voittajaksi selviytyi Porin Lyseo, joka loppuottelussa kaatoi Lapuan yhteislyseon 1-0 Jorma
Ruuhisen tekemällä maalilla. Mestarijoukkueesta on elossa vielä kuusi pelaajaa, jotka kaikki
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kokoontuivat pienimuotoiseen voiton 60-vuotismuistelutilaisuuteen. Vanhan koulun ovelle
kokoonnuttiin kello kymmeneksi. Todettiin entisen veistoluokan palvelevan nykyisin tasokkaana
kuntosalina. Manalassa vietettyä kahvitilaisuutta isännöivät rehtorit Jarkko Kivelä ja Aki Kerminen.
Joukkueen kapteeni Raimo Stenvallin johdattelemana muisteltiin joukkueen kokoonpano, pelaajien
seuratausta ja otteluiden voittokulku maalintekijöineen.

Vanhassa salissa Raimo Kostensalo esitti tekemänsä senioritoiminnan esittelyvideon ”Joutukaa
sielut” sekä lokki Joonatanin pelastusvideon. Cupmestareille luovutettiin vihtakassilliset seniori-
yhdistyksen painotuotteita ja pinssilahjapakkaukset. Lisäksi Seppo Sipiläinen jakoi tekemänsä
lyseolaisten kutsumanimiä sisältävän vihkosen. Juhlatapaaminen päätettiin nauttimalla kouluruokaa.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi rehtorien ja kapteeni Raimo Stenvallin kanssa kunniapuheenjohtaja
Lauri Lempinen.

Seppo Saari, Matti Koivunen, joukkueen kapteeni
 Raimo Stenvall, Samuli Lähteenmäki, Eero Salo ja Jorma Ruuhinen.
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Seppo Sipiläinen kertoi kutsumanimikoosteestaan, josta myös mestarit löysivät itsensä.
Vasemmalta pöydän takaa oikealle koukaten: Sipiläinen, Seppo Saari, Tomi Tuomi, Jarkko Kivelä,
Aki Kerminen, Lauri Lempinen, Eero Salo ja Matti Koivunen. Piilossa ovat Jorma Ruuhinen ja
Samuli Lähteenmäki. Toimittaja Tomi Tuomi kirjoitti Porilaiseen laajan artikkelin tilaisuudesta, jolle
myös Jammu (Jarmo Liuhala) antoi runsaasti tilaa pakinapalstallaan sanomalehti Uudessa Ajassa.

Syyskokous

Seniorien syyskokous pidettiin vakiintuneeseen tapaan Porin Päivänä 27.9. Porin Suomalaisella
Klubilla. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Pekka Salonen ja Taina Vehmanen.
Kokoukseen osallistui noin 30 senioriaktiivia.

Syyskokouksen alussa kunnioitettiin tiedossa olleiden edesmenneiden lyseolaisten muistoa.
Nimilista perustui Lauri Lempisen kokoamiin leikekirjatietoihin samoin kuin hänen esittämänsä
yhteenveto lyseolaisten saavutuksista ja maineteoista.

Kokous vahvisti hallituksen esittämät toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2016. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Johanna Siitari, samoin erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin
uudelle kolmivuotiskaudelle, joten hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa kuin edellä esitetty
vuoden 2015 hallitus.

Vuoden lyseolaiseksi yhdistyksen hallitus oli valinnut entisen sisäministeri Anne Holmlundin. Hänet
esitteli Annen entinen opettaja, emerituslehtori Erkki Lod. Holmlund kirjoitti ylioppilaaksi vuonna
1983 lyseon tyttöluokalta.
Vuoden lyseolaisen poliittinen polku alkoi Ulvilan kaupunginvaltuustosta vuonna 1989. Neljä vuotta
myöhemmin hän nousi kunnanhallitukseen. Kun Olli-Pekka Heinonen (kok.) siirtyi Yleisradion
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johtajaksi, pääsi Holmlund varasijalta eduskuntaan. Hän ei asettunut enää ehdolle vuoden 2015
eduskuntavaaleissa. Sisäministerinä Anne Holmlund toimi vuosina 2007–2011.
Lodin suorittama esittely päättyi seuraavasti: Kuulemma Holmlund ”on topakka keskiaikainen Ulvilan
kylämuija, joka itse metsästää omin käsin väännetyllä jalkajousella lähimetsien villisiat”. Hän sopii
siis varsin hyvin vuoden lyseolaisten kunnianarvoisaan joukkoon.

Vuoden lyseolainen 2015
Anne Holmlund

Vuoden 2016 toimintakaudesta

Syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja sen jälkeisten suunnitelmien ja päätösten
mukaisesi kuluvan vuoden toiminnan tavoitteita ovat mm.:

Rehtori Aki Kermisen aloitteesta ja johdolla on aloitettu hanke, että koulu hankkii ulkokäyttöön
soveltuvan Lyseon lipun liehumaan vanhan koulun katolle. Projektiin oman panoksensa antavat
Raimo Kostensalo ja Lauri Lempinen.
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Koulumme oppilaan, maamme huomattavimpiin virsirunoilijoihin kuuluvan Simo Korpelan (1863 –
1936) muistolaatta paljastetaan ti 12.4. klo 10.00 vanhassa juhlasalissa pienimuotoisessa
tilaisuudessa. Simo Korpela tuli oppilaaksi kouluun sen perustamisvuonna 1879 ja kirjoitti
ylioppilaaksi 1887.

Hannu Salonoja on tutkinut Simo Korpelan elämänvaiheita. Toinen laatta paljastettaneen aikanaan
hänen ylioppilasvuotensa aikaisen asuinsijansa nykytalon seinään.

Valmistellaan myös muistolaattojen hankkimista niiden neljän nykytalon seinälle, missä Lyseo toimi
ennen nykyistä osoitettaan.

Vuoden muusta toiminnasta (mm. Studia lyciensia, kevät- ja syyskokous, golf) jäsenille on toimitettu
jäsentiedote joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Yhteystietoja 2016

sähköposti: lyseo.seniorit@edupori.fi

nettisivut: Googleta Porin Lyseon seniorit

puheenjohtaja: Johanna Siitari, johanna.siitari@pori.fi

sihteeri, IT-tuki: Jussi Koskinen, jussi.koskinen@samk.fi

 jäsenrekisteri: Lasse Talasma, lasse.talasma@elisanet.fi  p. 0500 610 579
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