
 

Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   1 / 2018 

Kotka lyseon kuulumisia 

(Mette Godenhjelm, rehtori) 

Lyseon kevätlukukausi on täynnä arkista aher-

rusta mutta myös monia erityistapahtumia.  

Helmikuu alkaa ulkoministeriön 100-

vuotisjuhlakiertuevierailulla. Seuraavalla viikol-

la ohjelmassa on lukion kestävän kehityksen 

auditointi. Tavoitteena on saavuttaa jälleen 

Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti.  

Sitten päästäänkin jo yo-kuunteluviikkoon, jo-

ka on kuunteluiden osalta supistunut yksipäi-

väiseksi. Ainoa vanhaan tapaan erillisenä pi-

dettävä kuuntelukoe järjestetään enää venä-

jän kielessä, sekin viimeistä kertaa. Muissa kie-

lissä kuuntelukoe on jo osa muuta digitaalista 

kielten koetta. Kuunteluviikko huipentuu penk-

kareihin 15.2. ja vanhojen tansseihin 16.2. 

Penkkareiden huikea ydin on abigaala, joka 

järjestetään Kotkan konserttitalolla. Wanhat 

tanssit järjestetään Steveco-areenalla. Lyseon 

opiskelijamäärä on niin suuri, ettei näitä juhlia 

mahduta omissa tiloissa viettämään. 

Helmikuulle mahtuu vielä elämyksellinen lii-

kenneturvallisuustapahtuma punainen liitu, 

jota kakkoset pääsevät seuraamaan Kotkan 

kaupunginteatterissa.  

 

 

Maaliskuussa ei erityistapahtumia ole, sillä sil-

loin kaikki energia menee yo-kirjoituksiin ta-

vallisten oppituntien ohella. Suurin kokelas-

määrä (204) on äidinkielen kokeessa. Digitaali-

sissa kokeissa kokelaita on enimmillään 125. 

Tänä keväänä järjestetään sekä paperisia että 

digitaalisia yo-kokeita. Ensi kevät on jo koko-

naan digitaalisten kokeiden aikaa. Huonoa kä-

sialaa ei sitten enää tarvitse pelätä! Abit on 

valmennettu huolella digikokeisiin, joten mi-

tään syytä lisäjännitykseen ei ole. 

Huhti-toukokuussa pääsiäisen tienoilla oppilas-

kunta järjestää munajahdin, vappuna vappu-

riehan ja toukokuun lopulla lukuvuoden lopuk-

si vielä kisaillaan. Huhtikuulle osuu myös opis-

kelijoiden leirikoulu Müncheniin sekä Lyype-

kiläisen ystävyyskoulun vierailu Lyseolle.  

 Kevään ylioppilaiden lakitus Kotkan kirkossa 

tulee perinteiseen tapaan päättämään luku-

vuoden. Vaan eihän se koulutyö siihen lopu. 

Kevätjuhlan jälkeen jatkuu syksyn ylioppilaskir-

joitusten ja tulevan lukuvuoden valmistelu.    

Vuoden lyseolainen 

Hallitus on valinnut vuoden lyseolaisen perinteiseen tapaan. Vuoden lyseolainen julkistetaan 

perjantaina Kotkan lyseon juhlasalissa 12.4.2018 kello 13:00. Vuoden lyseolaiseksi valitaan hen-

kilö, joka on teoillaan kohottanut Kotkan lyseon ja samalla koko Kotkan arvonantoa ja mainetta. 



Vuoden 2018 jäsenmaksut 

Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä olevalle pankkisiirtolomakkeella jäsen-

maksusta, joka on 20 €. Toimintammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin, siksi tämä 

pieni muistutus.  

Riemuylioppilaat 

Riemuyliopplaiden eli 1968 kirjoittaneiden ”ylioppilasjuhlaa” järjestävät Ilkka Kujala ja Heikki 

Vuonamo. Riemuylioppilaat ovat mukana lyseon varsinaisessa  lakkiaistilaisuudessa. Tänä vuon-

na kokoontuvat  myös Kotkan tyttölyseon ja yhteislyseon vuonna 1968 kitjoittaneet oppilaat. 

Järjestelyt yhteistapaamiseen ovat vielä alkuvaiheissaan, joten siitä myöhemmin tarkempaa tie-

toa. Riemuylioppilasjuhla on 2.6.2018, jolloin on myös ”normaalien” ylioppilaiden lakkiaiset. Ilk-

ka Kujalan yhteystiedot: 045-1200423 ja ilkka.kujala@kolumbus.fi. 

Yhdistyksen kotisivut 

Muistakaa myös senioreiden verkkosivut: http://www.kotkanlyseonseniorit.fi. Tästä lähtien kaik-
ki jäsentiedotteet löytyvät kotisivuiltamme kohdasta: Jäsentiedotteet. 

 Jukka Lopperi pj   Pekka Mättö siht. 
 jukka.lopperi@evl.fi    mattopekka@gmail.com 
 041- 462 6201   050 - 5379601 

Seniorit tukee  leirikoulua 

Yhdistys tukee toimintasuunnitelman mukaisesti opiskelijoita opiskeluun liittyvissä tapahtumissa. Huhti-

kuulla toteutuvaa opiskelijoiden leirikoulua Müncheniin tuetaan 250 eurolla. 
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