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Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   1/ 2020 

Vuoden 2020 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 2020, rehtori Mette Godenhjelm 

Kotkan lyseon kevätlukukausi käynnistyi 7.1 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukuvuoden päätyö tehdään 
oppitunneilla, mutta ajan hengen mukaisesti lukiossamme tapahtuu monenlaista muutakin. 
 
Ensimmäisen viikon päätteeksi Lyseon kolmannen kerroksen aulaan saatiin hienoja uusia sohvia. Soh-
vat ovat tarpeen hyppytunneilla, mutta myös oppitunneilla opetuksen eriyttämistiloina. Yhteen sohva-
ryhmään mahtuu 6 opiskelijaa työskentelemään pienryhmissä. Sohvien hankinnan mahdollisti ensisi-
jassa oppilaskunnan taloudellinen tuki, mutta myös ympäristöryhmän käynnistämän energiansäästö-
hankkeen myötä saatu kaupungin tuki. Sohvat lisäävät varmasti opiskelijoiden viihtymistä lukiossaan 
ja sen myötä myös oppimista.  
 
Kevättalven suurtapahtumat ovat perinteiseen tapaan penkkarit ja vanhojen tanssit. Penkkariautoja 
voi nähdä eri puolella Kotkaa torstaina 13.2 klo 12 jälkeen. Vanhojen tanssit tanssitaan Steveco-
areenalla perjantaina 14.2. Seniorit ovat tervetulleita päivänäytökseen klo 12. Mahdolliselle ovivahdil-
le pitää kertoa, että edustaa Kotkan Lyseon senioreita. 
 

Yhdistyksen hallitus 2019-2020 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi syksyn kokouksessaan 19.11 toimintakauden toimintakaudelle 2019-
2010 hallitukseen: 
  Pekka Mättö pj  Matti Koski  varainhoitaja 
  Pekka Savolainen  vpj Jukka Lopperi 
  Ari Helle   Olli Karttunen 
  Olli Päivänne  Antero Seppä 
  Veikko Almgren 
 
Hallituksen kokouksessa 15.11.2020 täydennettiin tehtävien jako siten, että Matti Koski jatkaa varain-
hoitaja, Pekka Savolainen on varapuheenjohtaja ja Pekka Mättö hoitaa  myös sihteerin tehtävät. 
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Riemuylioppilaat 

Perinteiseen tapaan koulun lakkiaisten yhteyteen järjestetään 50 vuotta sitten kirjoittaneille riemuyliop-

pilaille juhlat. Edellisen vuoden tapaan myös tyttölyseon riemuylioppilaat ottavat tapahtumaan osaa. 

Kotkan lyseon senioreitten kotisivut 

Senioreitten kotisivut on päivitetty. Ne löytyvät osoitteesta   https://www.kotkanlyseonseniorit.fi/  

Kotisivuilta löytyy nyt mm. tämän vuoden sekä kahden edellisen vuoden jäsentiedotteet, se-
nioreitten nykyinen hallitus, vuoden lyseolaiset sekä yhdistyksen tietosuojaseloste.  
Lyseon oppilaskunta auttaa edelleen kotisivujen päivittämisessä. 

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla saamme vieraita Italiasta. EU:n Erasmus -ohjelma tuo meille ryhmän 
opettajia, jotka seuraavat oppitunteja ja muuta toimintaa Lyseolla. Tavoite on vaihtaa kokemuksia ja op-
pia molemmin puolin. Kevään kansainväliseen toimintaan kuuluu vielä leirikoulu Münchenissä sekä vie-
railu Tallinnassa.  
 
Maaliskuun toisella viikolla alkavat kevään ylioppilaskirjoitukset. Kokelaita on tällä kertaa enimmillään 
167 äidinkielen ja suomi toisena kielen koepäivänä. Pienin kirjottajamäärä on niin sanottujen lyhyiden 
kielten (espanja ranska, saksa, venäjä) koepäivänä, jolloin kokelaita on vain 14. Lyhyiden kielten kirjoitta-
jamäärät ovat koko Suomessa kutistuneet hyvin pieneksi.  
 
Luonnontieteiden opetus saa hienon sykäyksen huhtikuussa, kun kaikki toisen vuositason opiskelijat pää-
sevät tutustumaan Helsingin yliopiston luonnontieteiden laitoksiin. Matkaan käytetään Googlelta saatua 
hankerahoitusta. 
 
Kotkan lyseon nykyinen kuoro on toiminut tänä keväänä 10 vuotta. Juhlakonsertti järjestetään lauantaina 
9.5. klo 14 Lyseon juhlasalissa. Kuoron juhlakonsertin lipuista ja muista yksityiskohdista ilmoitamme tuon-
nempana kotisivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa.  
 
Kevätlukukauden viimeisellä viikolla 28.5 ykkös- ja kakkosvuoden opiskelijat kokoontuvat ArtoTolsa -

areenalle lukuvuoden päätöstapahtumaan, ArtoFestiin. Luvassa on ainakin liikunnallista kisailua, musiik-

kia ja tanssia. Lukuvuosi päättyy ylioppilasjuhlaan 30.5. Juhlassa huipentuu opiskelijoiden ahkerointi ja 

parhaat palkitaan stipendein. Riemuylioppilaat ovat edelleen tervetulleet juhlaan.  

https://www.kotkanlyseonseniorit.fi/
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Koulutieni projekti 

Koulutieni-projektia jatketaan edelleen. Se tavoitteena on koota Kotkan lyseon entisten oppilaiden 
muistoja koulunkäynnistään. Monen koululaisen opintie oli  niin henkisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
kuin konkreettisestikin vaativa ja monipolvinen. 

Muistelmista on tarkoitus toimittaa Minun koulutieni – kirja ja julkaista muistelmat myös senioreitten 
verkkosivuilla. 

Hankkeen tavoitteena on kerätä yksittäisten, nimellään kirjoittavien muistoja omasta koulutiestään. 
Koulutie tarkoittaa tässä paitsi maantieteellistä yhteyttä kodista kouluun, ennen muuta kodin ja koulun 
henkistä, kulttuurista, yhteiskunnallista ja taloudellista etäisyyttä. 

Kirjoituksia vastaanotetaan vielä vuoden 2010 tammikuun loppuun saakka. 

Lisätietoja saat työryhmän jäseniltä: 

Heikki Vuonamo, 050 1618, Veikko Almgren, 044 772 9682, Pekka Savolainen, 044 514 0172 

Kirjoituksista ja valokuvista emme maksa palkkiota. Myös työryhmä tekee työnsä ilman palkkiota. Kirjoi-
tuksista ja muistelmista kootun kirjan rahoittaa Kotkan lyseon seniorit ja sen tuotto tuloutetaan yhdis-
tykselle. 

Kotkan kaupungin lukioverkkoselvitys 

Kotkan kaupunki on tehnyt lukioverkkoselvityksen osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa. 
Selvitykseen ovat johtaneet myös pienenevät ikäluokat, lukioiden rahoituksen riittävyys ja toisen asteen 
koulutuksen laadun ja tarjonnan laajuuden turvaaminen. 
 
Vaihtoehtoina olivat: 
• Kotkan kaupunki järjestää edelleen lukiokoulutusta, mutta yhdessä lukiossa  
• Lukiokoulutus Kotkassa siirretään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle  
 
Selvityshenkilöiden esitys on: 
• Lukiokoulutuksen järjestäminen siirretään Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle, Kotkan 

lyseo ja Karhulan lukio yhdistetään ja lukio-opetus siirretään Kotkansaarelle vuonna 2023 alkaen.  
• Lukiokoulutus toimii omana tulosalueenaan ja sillä on oma tulosaluejohtaja/ lukion rehtori.  
 
Kotkan kaupunki ei ole tehnyt toistaiseksi asiasta päätöksiä. Lukion koulutuksen siirtyminen kuntayhty-
mälle tarkoittaisi myös kuntayhtymän muiden omistajakuntien Pyhtään, Haminan, Virojen ja Miehikkälän 
päätöksiä kuntayhtymän toiminnan laajentamisesta. 


