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Vuoden 2019 jäsenmaksut  

Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimintamme-

han perustuu juuri jäsenmaksuihin. 

Tiedot maksamista varten: 

 Saaja:  Kotkan Lyseon Seniorit ry 
 Tilinumero: FI69 5172 0220 1748 34 
 Maksu:  20€ 
 Viitenumero:  1009 

Lyseon kevät 2019, rehtori Mette Godenhjelm 

Kotkan lyseossa kevättalven suurtapahtumat ovat perinteiseen tapaan penkkarit ja vanhojen tanssit. 
Penkkariautoja nähtiin eri puolella Kotkaa torstaina 14.2 klo 12 jälkeen. Vanhojen tanssit tanssittiin 
Steveco-areenalla perjantaina 15.2.  

Ylioppilaskirjoitukset ovat tänä keväänä ensimmäistä kertaa kokonaan digitaaliset. Kaikilla kokelailla 
on siten omat kannettavat tietokoneensa mukanaan, joilla he tekevät kokeen. Koe tehdään suljetussa 
ympäristössä eli internettiä ei voi kokeen aikana käyttää, vaan kokelaat joutuvat osoittamaan osaamis-
taan ihan samalla tapaa kuin aikaisemminkin. Lisäksi pitää tietysti hallita tietokoneen käyttö. Lyseossa 
kokelaita on suurimmalla kirjoituskerralla yhteensä 190. Ylioppilaskokeita järjestetään sekä Haukka-
vuoren koulun salissa että Lyseolla maaliskuussa. Erillisiä kuuntelukokeita ei enää ole. 

Lyseon kansainvälinen toiminta on keväällä vilkasta: Vuosi yrittäjänä kurssin opiskelijat pääsevät 
näyttämään taitojaan Latvian kansainvälisessä yrittäjyyskasvatustapahtumassa. Venäjän opiskelijat 
tekevät kulttuurimatkan Pietariin.  

Lyseon luonnontieteiden opettajien tiimi valmistelee luonnontieteiden opetuksen välineistön moni-
puolistamista. Saimme hankerahaa, joka käytetään kevään ja ensi syksyn kuluessa . 

Lyseon flyygelin tarina 

Esko Almgren: 

Konserttikannatusyhdistys järjesti heti sodan jälkeen Kotkan lyseon salissa huikeita klassisen musiikin 

konsertteja. Vierailijoina olivat sekä kotimaiset että kansainväliset huiput. Jossakin oli sovittu, että op-

pilaat saivat ilmaislippuja konsertteihin. Rehtori Onni Soini jakoi liput.  Vapaalippu oikeutti pääsyn par-

vekkeelle. Siellä nojailtiin kaiteeseen tai haettiin kolmannen kerroksen luokista opettajan tuoli ja nau-

tittiin musiikista. Ei halukkaita kovin paljon ollut, konsertista riippuen ehkä 4-5.  

Olihan kuultu puheita, että vanha flyygeli ei pysynyt vireessä edes konsertin aikaa. Lyseo oli valtion 
koulu. Valtion rahapula oli niin vaikea, että eräässä vaiheessa opettajat eivät saaneet palkkaansa oi-
keana päivänä ja seurasi lyhyt lakko! Flyygelille ei saatu rahoitusta. 
 



Kun tulin lyseoon biologisten aineiden ja maantiedon vt. lehtoriksi 1957 varojen keräys oli kiivaimmil-
laan. Yhteinen ponnistus onnistui ja lyseon saliin saatiin 
hieno Steinway. Se on vuodelta 1958. 1960-luvun alussa 
Martti Talvela vieraili lyseossa kesken koulupäivän ja flyy-
geliä taputtaen totesi, että ”näin hienoa säestystä en ole-
kaan saanut niissä kouluissa, joissa olen vieraillut.” 

Kaikki oli hyvin, kunnes tuli se iso remontti itse kouluraken-
nuksessa. Hieno flyygeli siirrettiin jonnekin odottamaan 
koulun saneerausta. Flyygeli ei kestänyt ja vaurioitui viri-
tyskelvottomaksi. Lehtori Maaria Salmi ideoi vuonna 2016 
konsertin ”Pelastetaan lyskan  flyygeli-vanhus.” Se oli hieno 
tapahtuma, mutta osoitti samalla, että rahoitus on saatava muulla tavalla. 

Tein yhdessä Veijo Kilpeläisen kanssa aloitteen varojen saamiseksi Kotkan  kaupungilta. Se johti tulok-
seen ja flyygeli korjattiin. Hinta oli kaikkiaan noin 15.500 euroa. Lehtori Salmi hoiti käytännössä korjaa-
miseen liittyvät asiat. 

”Lyskan flyygeli on pelastettu” – konsertti 8.1. 2019 oli iloinen tapahtuma. Nuoret pianistit riemastuttivat 
taidoillaan. 

Vuoden lyseolainen 

Kotka Lyseon Senorit oy:n hallitus valitsi vuoden ensimmäi-

sessä hallituksen kokouksessa vuoden lyseolaiseksi  Esko 

Almgrenin, joka on teoillaan kohottanut Kotkan lyseon ja 

samalla koko Kotkan arvonantoa ja mainetta. 

Esko Almgren on opetusneuvos ja poliitikko. Hän 
oli Suomen Kristillisen Liiton kansanedustaja Kymen läänin 
vaalipiiristä vuosina 1979–1991 ja toimi kristillisen puolueen 
puheenjohtajana 1982–1989. 

Ennen poliittista uraansa Almgren oli biologian ja maantie-
teen lehtori Kotkan lyseossa (1957–1958 ja 1960–1966) ja Kotkan yhteislyseossa (1958–1960) sekä 
rehtori Kotkan yhteiskoulussa (1966–1974), Katariinan lukiossa (1974–1976) ja vuodesta 1976 sekä 
Katariinan peruskoulussa että lukiossa. Hänelle myönnettiin opetusneuvoksen arvonimi vuonna 1993. 

Kunnallispolitiikassa Almgren oli Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen vuosina 1965-2017 ja kaupungin-
hallituksessa vuosina 1969–1975.  

      Esko Almgren, Jukka Lopperi ja Pekka Mättö  

Mitkä tahot konserttikannatusyhdistyksen lisäksi olivat mukana hankkimassa varoja uuden flyygelin saa-
miseksi ei ole tiedossani. Lyseon puolesta asiaa hoiti rehtori Pentti Kujala. 

Riemuyliopplaat 

Perinteiseen tapaan koulun lakkiaisten yhteyteen 1.6 järjestetään 50 vuotta sitten kirjoittaneille rie-

muylioppilaille juhlat. Edellisen vuoden tapaan myös tyttölyseon riemuylioppilaat ottavat tapahtu-

maan osaa. Riemuylioppilaiden tapahtuman järjestelyistä Pekka Mättö, joka samalla toimii lyseon 

riemuylioppilaiden kutsujana. Yhteystiedot 050-5379601, mattopekka@gmail.com. Tästä myöhem-

min tarkempaa tietoa. 


