
Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry
Toiminta 
Vuoden 2022 tapahtumien järjestelyt riippuvat 
pandemiarajoitusten tulevasta kehityksestä. 
Hallitus päättää tulevista tapahtumista 
tarkemmin vuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan.Yhteistapaamisista 
ilmoitetaan yhdistyksen koti- ja Facebook 
sivuilla sekä sähköpostitse lähetettävillä 
kutsuilla. 

Yhteistyö koulun kanssa

Hallituksen jäsen ja koulun opettajakunnan 
edustaja Jari Leivo toimii yhdyshenkilönä 
koulun ja senioriyhdistyksen välillä. Porin 
koulurakenne on kokemassa muutoksen 
Porin suomalaisen yhteislyseon ja Porin 
Lyseon lukioiden yhdistyessä yhdeksi Porin 
lukioksi.Tulemme jatkossa huomioimaan 
toiminnassamme myös tämän järjestelyn 
mukanaan tuomat muutokset.

Jaamme tietoa koulun kunniakkaasta 
penkinpainajaisperinteestä, jota tuodaan 
esille myös koulun kellarikerroksessa 
sijaitsevassa PSYL senioreille 
osoitetussa vitriinitilassa. Jatkamme myös 
stipendiperinnettä myöntämällä stipendit 
kahdelle peruskoulun päättävälle ja kahdelle 
ylioppilaaksi valmistuvalle PSYL:n oppilaalle.

Tiedottaminen
Senioriyhdistyksen kotisivuja osoitteessa 
seniorit-psyl.123kotisivu.fi päivitetään 
yhdistyksen tiedottajan toimesta. Kotisivu 
sisältää laajaa tietoa koko koulumme 
historiasta ja tapahtumista vuosien varrella 
sekä seniorien mielenkiintoisia kertomuksia 
kouluajoiltaan. Samoin on kotisivuilla 
nähtävissä mm. kuvasarja koulumme 
vuonna 2017 valmistuneesta mittavasta 
saneeraustyöstä. 
Lisäksi yhdistyksen “PSYL Seniorit” Facebook 

sivustolta löytyy tärkeimmät ajankohtaiset 
tiedotteet. Jäsentiedotteet tullaan 
hoitamaan sähköpostitse. Tiedottaminen 
kirjeitse on lopetettu sen vaatiman 
työmäärän ja korkeiden kustannusten 
johdosta. Yhdistyksen esitteitä käytetään 
jäsenhankintaan luokkakokouksien 
yhteydessä. 

Muuta

Perinteisten tapahtumien, kuten 
“Gastronomi-Klubin”, Abi-tilaisuuden sekä 
senioriyhdistysten välisistä golfkilpailuiden 
järjestämisitä jatkossa tullaan kertomaan sekä 
senioriyhdistyksen kotisivulla että Facebook 
ryhmässä.
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Perinteinen toiminta

Ennen vuonna 2020 voimaantulleita 
rajoituksia koulumme penkkaritapahtuma 
ja vanhojen tanssit ehdittiin järjestää 
normaalisti. Penkkareita edeltävässä 
kahvitilaisuudessa helmikuun 6. PSYL 
seniorien tervehdyksen koulunsa päättäville 
abeille esitti seniorihallituksen jäsen Veera 
Forsbacka. ”Vanhojentanssit” tanssittiin 
seuraavana päivänä sekä koululla, että 
ensimmäistä kertaa myös Kauppakeskus 
Puuvillan Areenalla, videokooste tansseista 
yhdistyksemme Facebook sivulla. 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 
virtuaalisena etäkokouksena joulukuun 8. 
päivänä. Läsnä kokouksessa oli 10 PSYL 
senioria ja kokouksen puheenjohtajana 
toimi kunniaseniori Antti Raitakari sekä 
sihteerinä Karolina Hentunen. Hyväksyttiin 
toimintakertomukset ja suunnitelmat ja 
tilinpäätös vuodelta 2019 sekä myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. 
Lisäksi hyväksyttiin yhdistyksemme 
sääntöihin edellisessä vuosikokouksessa 
esitetyt päivitykset.

Erovuoroisista hallitusjäsenistä Soili 
Vuorenhelan tilalle valittiin uutena jäsenenä 
Miia Lindström. Hallituksen esityksestä 
päätettiin vuosikokouksessa kutsua 
psykologian professori Christina Salmivallin 
vuoden 2020 kunniasenioriksi. 

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2020 aikana hallitus kokoontui 
ainoastaan kaksi kertaa, sähköpostien 
välityksellä maaliskuussa ja marraskuun 
11. päivänä koulumme Linturi salissa. 
Hallitukseen kuuluivat: Hanna Hildén, 
Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari 
Leivo, Asta Matikainen, Heikki Santavuo, 
Alpo Tuomi, Veera Forsbacka sekä Soili 
Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka 
Peltonen. 

Tarkoitus  
Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit 
ry perustettiin 9.10.1991. Yhdistyksen 
tarkoitus on toimia Porin suomalaisen 
yhteislyseon (1974–1993 Riihikedon koulun) 
entisten ja nykyisten oppilaiden, opettajien 
ja toimihenkilöiden välisenä yhdyssiteenä. 
Yhdistys myös vaalii yhteislyseon perinteitä. 
Lisäksi yhdistys tukee opiskelijoita 
mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdistys on 
oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, 
lahjoituksia ja testamentteja.

Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää yhteisiä kokoontumis- ja 
juhlatilaisuuksia sekä avustaa koulua 
sellaisten järjestämisessä. Yhdistyksen 
ensimmäinen tapahtuma oli koripallo-
ottelu. Vuosien mittaan on järjestetty retkiä, 
esitelmätilaisuuksia ja vuosijuhlia vaihtelevin 
ohjelmin. Vuosikokous pidetään keväisin. 

Yhdistyksen puheenjohtajana oli perustami-
sesta vuoteen 2000 opetusneuvos 
Into Merilehti. Vuosina 2000–2006 
puheenjohtajana toimi DI Antti Raitakari. 
Vuosina 2007-2015 puheenjohtajana toimi 
asianajaja, varatuomari Ilkka Härmäläinen ja 
häntä seuraa virassa DI Pekka Peltonen.

Senioriyhdistys pani alulle koulun 
nimenmuutosprosessin, jonka seurauksena 
Riihikedon koulu sai alkuperäisen nimensä 
takaisin 1993. Yhdistyksen mittavin projekti 
on ollut koulun historiikin aikaansaaminen. 
Teoksen toimitti lehtori Nina Eriksson. ”PSYL 
– 70 muistojen vuotta” julkistettiin koulun 
70-vuotisjuhlan yhteydessä 1996. 

Vuodesta 1999 lähtien yhdistyksen hallitus on 
valinnut kunniasenioreja. Tähän mennessä 
nimityksen ovat saaneet tanssitaiteilija 
Jorma Uotinen, professori Jarmo Leppiniemi, 
lehtori Nina Eriksson, professori Arvo Salo, 

vuorineuvos Tauno Matomäki, asianajaja, 
laamanni Pekka Merilampi, kasvatustieteen 
kunniatohtori Onerva Mäki, lääketieteen 
ja kirurgian tohtori Antti Hakkiluoto, 
terveydenhuollon maisteri Jaana Laitinen-
Pesola, päätoimittaja, FT Erkki Teikari, 
toimittaja ja kirjailija Pirkko Arstila, DI Antti 
Raitakari, professori Vesa Puttonen, taiteiden 
maisteri Mari Rantasila, varatuomari Ilkka 
Juusela sekä psykologian professori Christina 
Salmivalli.

Yhdistys jakaa vuosittain stipendejä 
peruskoulun ja lukion päättäville oppilaille.

Jäsenyys ja osoitteenmuutokset
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 
yhdenkin todistuksen koulusta saanut oppilas 
sekä entiset ja nykyiset henkilökunnan 
jäsenet maksamalla ainaisjäsenmaksun 50 
euroa yhdistyksen tilille FI16 8000 1479 1592 
96, Danske Bank Oyj. Viestiksi tulee merkitä 
nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Lisää tietoa yhdistyksestä saa sihteeri 
Karolina Hentuselta, etunimi.sukunimi@gmail.
com. Samoin osoitteenmuutokset voi ilmoittaa 
yhdistyksen sihteerille.

Tiedottaminen
Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti 
tapahtumista vuoden aikana sähköpostitse 
sekä lisäksi yhdistyksen kotisivuilla että 
Facebook ryhmässä. 

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii koulumme perinteitä. 
Penkkaritilaisuudessa julkistettiin oppilaiden 
keskuudestaan valitsemat vuoden 2020 
Gentlemanni ja Vallasnainen. PSYL 
perinteiden mukaisesti gentlemannille 
luovutettiin hopeapäinen keppi ja 
vallasnaiselle pitsireunainen päivänvarjo. 

Kevätjuhlaa koululla ei pandemiarajoitusten 
takia vuonna 2020 järjestetty. Senioriyhdistys 
myöntämät 500 € stipendit peruskoulun 
päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville toimitti 
yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jari Leivo.

Muuta
Vuosina 1948 ja 1954 valmistuneet 
ylioppilaat tapasivat jälleen Porissa. 
Kunniaseniorimme Erkki Teikarin 8 A luokka 
vietti 60-vuotisjuhliaan ja myös 5 D luokan 
tytöt vuodelta 1960 tapasivat toisiaan. 
Koulujen senioriyhdistysten välinen golfkisa 
pelattiin Yyteri Golfin kentällä lauantaina 14.9. 

30.11.2021 Hallitus

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020


