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Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   1/ 2023 

Kauden 2022—2023  Kotkan lyseon senioreitten hallitus järjestäytynyt 

Kotkan lyseon seniorit ry:n tammikuun kokouksessa 17.1.2023 päätettiin hallituksen tehtävien jako: 

 Puheenjohtajaksi  Pekka Mättö (valittu vuosikokouksessa 25.10.2022) 

 Hallituksen jäseniksi Pekka Savolainen   varapuheenjohtaja 
     Matti Koski    varainhoitaja 
     Seppo Kakko   hallituksen jäsen 
     Olli Karttunen   hallituksen jäsen 
     Antero Seppä   hallituksen jäsen 
     Jukka Lopperi    hallituksen jäsen 
     Ari Helle     hallituksen jäsen 
     Heikki Vuonamo   hallituksen jäsen 

Tässsä tämän vuoden 2023 jäsenmaksu  

Rohkenemme muistuttaa jäsenkirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 30 €. Toimin-

tammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin. 

Tiedot maksamista varten: 

 Saaja:  Kotkan Lyseon Seniorit ry 

 Tilinumero: FI69 5172 0220 1748 34 

 Maksu:  30€ 

 Viitenumero:  1009 

Ehdokkaita vuoden 2023 lyseolaiseksi 

Vuoden lyseolaiseksi valitaan henkilö, joka on teoillaan kohottanut Kotkan lyseon ja samalla koko Kotkan 
arvonantoa ja mainetta. Vuodesta 2013 lähtien yhdistyksen hallituksen valinnat:  
 
Kaisu Puumalainen   2022     Heikki Vuonamo   2021      Ville Paakkunaninen   2020  
Esko Almgren        2019     Kari Arfman  2018      Markku Hämäläinen   2017 
Saila Valtonen               2016       Matti Rudanko         2015      Alpo Tuurnala                2014 
Veijo Varpio                   2013 
 

Yhdistyksen hallitus toivoo nyt ehdokkaita vuoden 2023 lyseolaisen valintaan. Laittakaa mielestänne kri-
teerit täyttäviä ehdokkaita perusteluin sähköpostiin: mattopekka@gmail.com 
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UNESCO ASPnet Baltic Sea Projectin verkostokoulujen tapaaminen Helsingissä  

Neljä nuorta pääsi edustamaan lyseota opettajansa kanssa Itämeri-koulujen kahden päivän suun-

nittelutapaamisessa Helsingissä joulukuussa. Tapaamisen tavoitteena oli tuoda nuorille Itämerta yhä 

tutummaksi Luonto-Liiton Itämeri-lähettiläskoulutuksen myötä sekä erilaisilla vierailuilla.  

 

Suomenlinnan vierailulla. Kuva: Jenny Kilpiäinen, Kotkan lyseo  

Ohjelmaan kuului Luonto-Liiton Itämeri-lähettiläskoulutusta, jossa nuoret saivat valmiudet toimia omassa tai muissa paikalli-
sissa kouluissa Itämeri-lähettiläinä. Lähettiläät toimivat tärkeässä tehtävässä kertomassa oppilaille ympäri Suomen Itämeren 
tilasta ja keinoista, kuinka voimme auttaa erikoislaatuista mertamme toipumaan ympäristöongelmistaan. Opettajat suun-
nittelivat päivän mittaan myös Itämeri-projektin jatkoa: suunnitelmissa on verkoston järjestämä Itämeri-leiri Turun yliopiston 
Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasemalla Seilissä keväällä 2023 sekä muita mahdollisia omia tapaamisia ja kansainvä-
lisiä leirejä.  

Mukana Helsingin tapaamisessa Kotkan lyseon lisäksi olivat: Vaasan lyseon lukio, Tuusulan lukio, Alppilan lukio, Suomalais-
venäläinen koulu, Martinlaakson lukio, Oriveden lukio sekä Helsingin kielilukio  

Kotkan lyseon seniorit ry tuki  lyseon oppilaiden osallistumista 150 eurolla. 

Yhdessä tekemisen intoa pitkin lukuvuotta! (rehtori Mette Godenhjelm) 

Kuluvaa lukuvuotta on leimannut riemu ja ilo siitä, että saamme toimia lähiopetuksessa eikä maskeja 
enää tarvita. Patoutunutta tarvetta vapaammalle yhdessä tekemiselle on paljon, mitä seuraavat esimer-
kit kuvaavat.  

• Lyseon shakkikerho käynnistyi opiskelijoiden aloitteesta. Kerho kokoontuu kerran viikossa koulu-
päivän jälkeen.  

• Edellisvuonna alkanut innokas lentopalloporukka ja pingiksen peluu välituntisin jatkuvat.  
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• Lyseon hyvinvointihetki on välituntitoimintaa, jolloin jumpataan ja rentoudutaan liikuntasalissa 
opettajien tai liikuntatutoreiden vetämänä. Opettajat ovat heittäytyneet ja opiskelijoilla on ollut 
riemukasta, kun välillä myös luonnontieteen opettajat Jenny Kilpiäinen, Jenni Kiviharju ja Paula 
Valtonen ovat vetäneet ansiokkaasti hyvinvointijumppaa.  

• Lyseon kulttuuriklubi starttasi vähän ennen joulua ja mukana oli äidinkielen lehtori Riku Halisen 
lisäksi joukko kulttuurinälkäisiä opiskelijoita keskustelemassa.  

• Unseco-koulutoiminta on aktivoitunut ja olemme mukana Uudenmaan Unesco-koulujen verkos-
tossa. Opiskelijat perustivat Unesco-klubin, joka on jo ehtinyt tuoda esille ihmisoikeuksien merki-
tystä. 

• Lyseon raati toimii aktiivisesti muutaman viikon välein toteuttaen moninaista toimintaa opiskeli-
joiden ja ympäristön hyväksi. Raati ja oppilaskunnan hallitus tekevät tiiviisti yhteistyötä. Raati on 
osa Vihreä lippu -toimintaa.  

Kymi Sinfonietan, Kotkan kaupungin teatterin ja muusikko Pete Parkkosen kiusaamisen vastainen pro-
duktio toteutui osin Kotkan lyseon opiskelijoiden ilmaisutaidon ryhmän sekä Lyseon kuoron toiminnan 
myötä. Ilmaisutaidon ryhmää veti äidinkielen lehtori Mia Nokso ja kuoroa musiikin lehtori Sofia Tarkka-
nen. Mukana oli myös muut Kotkan kaupungin koulujen kuororyhmät. Videot ja musiikkiesitys ovat kat-
sottavissa alla olevista linkeistä. 

 

Mestaripiirros -musiikkivideo 

 https://youtu.be/Mr0Ji2sgIPU 

Kunpa näkisit itsesi niin kuin minä näen sinut 1. osa 

 https://youtu.be/5C-J-N5zq-4 

Kunpa näkisit itsesi niin kuin minä näen sinut 2. osa 

 https://youtu.be/RZA2asNUx0E 

 
Kevätlukukauden tulevista tapahtumista on mainittava syksyllä 2021 menehtyneen musiikin lehtori 
Maaria Salmen muistokonsertti, joka järjestetään sunnuntaina 19.2. klo 15 Haukkavuoren koululla. Kon-
serttiin on vapaa pääsy. Kotkan lyseo on mukana järjestelyissä, olihan Lyseo Maarian pääkoulu uran vii-
meiset vuodet. Maaria Salmi kehitti vahvasti Lyseon kuorotoimintaa. Kuoroon ei ollut pääsykoetta, 
mutta silti kuoro kehittyi tasokkaaksi ja oli kysytty yhteistyötaho musiikkitapahtumissa.  

Kotkan lyseon oppilaitosrakenne muuttui 9.1.2023 kun Kotkan aikuislukio sai oman oppilaitostunnuksen 
ja muuttui kokonaan omaksi oppilaitoksekseen irtaantuen Kotkan lyseosta. Oman oppilaitostunnuksen 
hakemisesta oli päätetty kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa 21.9.2022. Aikuislukio jatkaa edel-
leen toimintaansa samoissa tiloissa Kotkan lyseon kanssa ja yhteistyö Kotkan lyseon kanssa jatkuu.  

Kotkan kaupunki on perustanut oppilaiden hyvinvointia tukevan määräaikaisen hyvinvointivalmentajan 
toimen. Sanna Holopainen on aloittanut 1.2.2023 alkaen Kotkan Lyseon lukiossa sekä Karhulan lukiossa 
hyvinvointivalmentajana. Hyvinvointivalmennuksen tarkoituksena on mm. järjestää hyvinvointiin liitty-
viä tapahtumia lukiolaisille sekä tarvittaessa ohjata opiskelijoita myös yksilöllisesti.   

 

https://youtu.be/Mr0Ji2sgIPU
https://youtu.be/5C-J-N5zq-4
https://youtu.be/RZA2asNUx0E
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Rehtori Martti Korhosen ja  rehtori Pekka Savolaisen muotokuvamaalaukset kaupun-

gille 

Kotkan lyseon seniorit ry :n hallitus päätti vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan luovuttaa kaksi  omistamaansa ja 

teettämäänsä muotokuvamaalausta Kotkan kaupungille.  Kotkalaisen kuvaamataidonopettajan ja taidemaalari Martti 

Pentin maalaamat  rehtoreiden Martti Korhosen ja Pekka Savolaisen  muotokuvamaalauksen luovutettiin 3.2.2023  Kot-

kan kaupungille. Taulujen sijoituspaikaksi toivotaan Kotkan lyseota.  

Kymenlaakson museon kuvataiteen amanuenssi Mirkka Kallio vas-

taanotti Lyseon seniorit ry:n lahjoituksen. Kuvasa Mirkka Kallio 

(vasen), senioreiden puheenjohtajat Pekka Mättö, Pekka Savolai-

nen. Matti Koski (ei kuvassa) ja lyseon rehtori Mette Godenhjelm. 


