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Riemuylioppilaat 2019 

Vuonna 1969 ylioppilaiksi kirjoittaneet Kotka tyttölyseon ja Kotkan lyseon ylioppilaat juhlivat 50 vuo-
den jälkeen Riemuylioppilas juhlaansa ensin lyseon varsinaisessa ylioppilasjuhlassa Kotkan kirkossa ja 
sen jälkeen ravintola Meriniemessä. Riemuylioppilaita kokoontui yhteensä kolmekymmentä ja kaukai-
sin USA:sta asti. 

 

Martti Korhosen muistolle 

Pekka Savolainen: 
 

Kotkan Lyseon emeritus rehtori Martti Korhonen kuoli 28.4.2019  80 vuoden iässä, Korhonen 
valittiin koulun historia-aineitten vanhemmaksi lehtoriksiTopias Rudangon jälkeen 1969. Ke-
väällä 1971 hän koulun vararehtorina joutui ottamaan vastaan koulun luotsaamisen rehtori 
Pentti Kujalan saatuavakavan sairauskohtauksen. Syksyllä Martti Korhonen valittiin rehtorin 
virkaan, jota hän hoiti vuoteen 1990 ja siirtyi kirjoittamaan Kotka kaupungin historiaa, vain 51-
vuotiaana. 
 
Rehtorin tehtävä oli melko nuorelle maisterille haasteellinen ja tiettävästi vaikeakin, olihan 
suomalainen koulumaailma kiivaan uudistusmyllerryksenkourissa. Tähän prosessiin osallistu-
minen sopi kuitenkin hyvin tarmokkaalle ja ennekkoluulottomalle koulun kehittäjälle. Korhosen 
rehtorikaudella toteutettiin useita valtakunnallisestikin merkittäviä kokeiluja  /jaksoluku, kurssi-
muotoisuus, luokaton lukio, ammattilukio, nuorisoaste) ja kokeilut jatkuivattämän jälkeenkin. 
 
Opiskelijat muistavat Korhosen ja muistelevat Martti Korhosen räiskyvää persoonaa , josta 
lempinimi " Paukku" kertoo suuren osan. Martti Korhosenpedagogisen ajattelun lähtökohta oli 
aina erityisesti heikompien oppilaiden auttaminen - kaikkien piti selvitä, epäonnistus sai, mutta 

Yhteiskuva Kotkan lyseon juhlasalista. Tunnelmia Meriniemestä. 



 
Minun Koulutieni-hanke 

Kotkan lyseon seniorit ry käynnistää muistitiedon keräyksen. Se tavoitteena on koota Kotkan lyseon 
entisten oppilaiden muistoja koulunkäynnistään. Monen koululaisen opintie oli  niin henkisesti, talou-
dellisesti, 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. 

Muistelmat voivat koskea kansakoulun aloitusta, oppikouluun pyrkimistä, koulumatkoja ja -kyytejä, 
koulukortteeria, siirtymistä keskikoulusta lukioon, koulunkäynnin päättymistä, vaihto-oppilasjaksoa  
tai muuta omaan koulunkäyntiin liittyvää asiaa.  Muistelmiin voi sisältyä luokkatilanteita, persoonalli-
suuksia tai urakokemuksia, jos ne liittyvät koulutiehen. Muistelmat voivat kertoa myös koulutien kat-
keamisesta, koulunvaihdosta ja muista hankalista käänteistä koulutiellä. Tarkoitus ei ole käsitellä uraa 

tai perhe-elämää koulun jälkeen. Muistelmat tarkoittavat tässä sekä kirjoitettua tekstiä että valokuvia. 
Ja vaikket kirjoittaisikaan, olemme kiitollisia kouluun ja sinuun liittyvistä valokuvista. 

Minun koulutieni – hanke kerää muistoja niiltä henkilöltä,  kävivät Kotkan lyseota, Ruotsinsalmen yh-
teislyseota, Ruotsinsalmen lukiota tai Kotkan lyseon lukiota joko kokonaan tai osittain. 

Kirjoitusten pituudeksi toivomme 2-5 liuskaa, noin 3 600 – 7 000 merkkiä. 

Yhteystiedot: 
Pyydämme lähettämään suostumuksenne kirjahankkeeseen osallistumisesta Heikki Vuonamolle, heik-
ki.vuonamo@elisanet.fi, viimeistään 1.9.2019. 

Kirjoittamisesta kiinnostuneille ja valokuvien luovuttajille toimitamme tarkemmat ohjeet alkusyksystä, 
jolloin myös  kirjoitusten määräaika selviää. 

Lisätietoja saat työryhmän jäseniltä: 

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

Kirjoituksista ja valokuvista emme maksa palkkiota. Myös työryhmä tekee työnsä ilman palkkiota. 
Kirjan rahoittaa Kotkan lyseon seniorit ja sen tuotto tuloutetaan yhdistykselle. 

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 

Kevään 2019 stipendit 

Kotkan Lyseon Seniorit on jakanut taas stinpendejä Martti Loimaranta-rahastosta. Stipendejä jaettiin 
kolme. 

 Menestys opinnoissa ja yo-tutkinnossa:   Venla Ahti ja Petra Mannonen 

 Paras suoritus pitkän matematiikan yo-kokeessa: Leila Helyranta 
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