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Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   2/ 2021 

Kotkan lyseo 125 vuotta!  Rehtori Mette Godenhjelm 

Alkava lukuvuosi on monella tavalla uutta tuova. 11.8. 2021 aloittivat ensimmäiset lukiolaiset, jotka käyvät lukiota oppivel-
vollisina. Tämän myötä he ovat oikeutettuja maksuttomiin oppimateriaaleihin ja opiskeluvälineisiin, jotka oppilaitos opis-
kelijoille järjestää. Kotkan kaupunki palkkasi tehtävää hoitamaan oppivelvollisuuskoordinaattorin, jonka avulla järjestelyt 
saatiinkin varsin mallikkaasti hoidettua. Ongelmia alkoi näkyä siinä vaiheessa, kun nuoret ottivat tietokoneet käyttöönsä. 
Järjestelmä ei ollutkaan ihan valmis ja osa opiskelijoista joutuu vielä tälläkin viikolla toimittamaan koneensa Kymijoen 
ICT:lle päivitykseen. Tilanne on harmillinen, sillä iso osa ykkösten oppikirjoista on digitaalisia, eikä kirjan käyttö ole siis 
mahdollista, jos kone ei toimin. Prosessista opitaan varmasti ja uskoisin, että ensi syksynä tämä hoituu paremmin. 
 
Ykköset aloittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Sisällöllisesti muutokset eivät ole valtavia, mutta opinto-
jen rakenteessa on joissakin aineessa isohkoja muutoksia. Enää emme puhu kursseista, vaan opintojaksoista. Lukuvuosi 
rytmittyy aikaisempien jaksojen sijaan viiteen periodiin. Tässä termissä taidetaan kyllä palata vanhaan. Osa opintojaksoista 
ulottuu useammalle periodille. Uusi ja vanha opetussuunnitelma ovat voimassa rinnakkain muutaman vuoden ajan.  

 
Lyseon suosio opiskelupaikkana oli yhteishaussa korkea. Kaikki 164 aloituspaikkaa täyttyi ja varasijoille jäi lähes kolmekym-
mentä.  
 
Viime lukuvuonna etäopetuksessa oltiin joulukuusta huhtikuun loppuun. Etäjaksolla opittiin monenlaista uutta, mutta pitkä 
etäjakso oikein alleviivasi sen, miten tärkeää on, että nuoret ja opettajat voivat kokoontua samaan tilaan ja opettaa ja opis-
kella toistensa kanssa tavallisessa vuorovaikutuksessa. Siksikin tämän lukuvuoden aloitus lähiopetuksessa tuntui todella 
riemulliselta. Heti lukuvuoden alkuun järjestettiin ykkösille ryhmäytymispäivä ja ykkösille ja kakkosille Itämeripäivän tapah-
tuma. Tapahtuman suunnitelussa ja järjestelyissä nuorilla oli keskeinen rooli. Terveysturvallisuuteen kiinnitetään edelleen 
kovasti huomiota; maskit ja käsidesit ovat päivittäisessä käytössä. Ruokailuvuoroja on porrastettu ja juhlasalikin on ruokai-
lutilana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA: Itämeripäivän ”lähtöselvitysvirkailijoita” 
 
Lyseon 125 -vuotisjuhlavuosi tulee näkymään lukuvuoden aikana monella eri tavalla. 1.9. pidettiin juhlavuoden aamun-
avaus. Tapahtumien suunnittelu etenee lähiaikoina. Koronatilanteen vuoksi on vielä epävarmaa miten laajasti voimme 
järjestelyjä toteuttaa. Tästä tuonnempana.  

Kevään 2021 ylioppilasjuhla järjes-
tettiin Karhuvuoren urheilutalolla - 
koronan vuoksi ilman juhlayleisöä. 
Paikalla olivat vain ylioppilaat ja 
opettajat.  Hieno juhla saatiin kuiten-
kin aikaiseksi, musiikkiesityksistä vas-
tasivat Lyseon abien musiikkiyrittäjät 
MuSa Ny ja Yuna Jazz Quartet. Se-
nioreiden myöntämät Martta Loima-
rannan rahaston stipendit opettaja-
kunta osoitti Aaron Äärelälle 
(matemaattinen lahjakkuus) sekä Hen-
ri Kukkoselle ja Leea Heringille 
(menestys yo-tutkinnossa). Ylioppilai-
ta valmistui 130.  
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Koulutieni projekti—125v juhlakirja, Heikki Vuonamo 

Kotkan lyseon senioreitten kirja "Muistojeni koulutie" valmistuu koulumme 125 - vuotisjuhliin marras-
kuun puolivälin tietämillä. Kirjassa 32 entistä lyskäläistä muistelee kouluaikojaan hauskasti, koskettavasti 
ja jopa terävästi. Kirjan aloittaa Esko Almgrénin kirjoitus 1940-luvun sota-ajan koulunkäynnistä ja sen 
päättää Anne-Maria Saarion kertomus lukioajoistaan 2000-luvun alussa. Lisäksi kirjassa on Pekka Savo-
laisen kirjoittama Senioreitten historiikki ja Pekka Mätön kuvaus 1960-luvun vireästä liikunta - ja urheilu-
toiminnasta koulussamme. Kirjaan tulee 288 sivua. Kirja tulee myyntiin 125-vuotisjuhliin koulussamme 
sekä  Kotkan Suomalaiseen Kirjakauppaan. Muista myyntikanavista kerromme myöhemmin.  

Vuoden 2021 lyseolainen 

Perinteinen vuoden lyseolainen valitaan myös tänä vuonna. Vuoden lyseolainen julkaistaan ja kukite-

taan 125v-juhlien yhteydessä marraskuussa. Viime vuoden lyseolaisen musiikkikapteeni Ville Paakkunai-

sen kukittaminen on siirtynyt koronan takia myös 125-juhlaan. 

Kotka lyseon senioreitten uusi historiikki 

Kotkan lyseon edellinen rehtori ja senioreissa ansiokkaasti vaikuttanut Pekka Savolainen on koonnut 
Kotkan lyseon senioreitten historiikin. 
 

Historiikki löytyy  nyt senioreitten kotisivuilta JÄSENTIEDOTTEET valikosta.  

Tässsä vielä vuoden 2021 jäsenmaksu muistutuksena 

Rohkenemme muistuttaa jäsenkirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimin-

tammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin. 

Tiedot maksamista varten: 

 Saaja:  Kotkan Lyseon Seniorit ry 

 Tilinumero: FI69 5172 0220 1748 34 

 Maksu:  20€ 

 Viitenumero:  1009 

Kotkan lyseon 125v juhlat 

Kotkan lyseo täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Kotkan lyseon edeltäjä oli Kotkan suomalainen yhteiskoulu, 

joka perustettiin vuonna 1896 ja oppilaita oli silloin 48. Nyt aloituspaikkoja 2021 on yli 160 ja ylioppilaaksi 

valmistuu lähes 150. 

 

125v juhlallisuuksia on alustavasti tarkoitus pitää syyslukukaudella marraskuussa 2021. Tapahtuma on 

otollinen tilaisuus vaikkapa luokkakokouksille juhlan yhteydessä. Kotkan lyseon senioreitten hallitus on 

mukana juhlien suunnittelussa. Ensimmäinen valmistelukokous pidettiin jo keväällä ja suunnittelu jatkuu 

nyt syksyllä. Tästä myöhemmin lisää kun päivämäärät ja juhlien ohjelma selviää. 

 
Huom! Kaikille yhdistyksen jäsenille tulee erillinen jäsenkirjekutsu sähköpostilla kun asiat ovat selvinneet. 
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Kotkan lyseon  seniorit ry:n vuosikokous 20.10.2021 

Kotkanlyseon seniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20.10.2021 Kotkan lyseon 

ruokalassa kello 17:30. Hallitus kokoontuu tätä ennen kello 17:00 samassa paikassa. 

Kokous voidaan pitää Kotkan lyseon tiloissa varsinaisen opetusajan ulkopuolella ja ruokala mah-

dollistaa turvavälien pitämisen riittävän suurina.  Korona saattaa aiheuttaa uusia turvamääräyk-

siä kokoontumisiin. Muutoksista tiedotetaan jäsenistölle jos kokousta ei voida pitää tai kokous-

käytäntöä joudutaan muuttamaan 

Vuosikokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Vuosikokouksen puheenjohtajan valinta. 

3. Vuosikokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

6. Toimintakertomus kaudelta 2020-2021. 

7. Tilinpäätös kaudelta 2020-2021 ja toiminnantarkastajien lausunto.  

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. 

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021-2022.  

10. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021-2022. 

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle.  

12. Hallituksen jäsenten ja oppilaskunnan edustajan valinta. 

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta. 

14. Muut asiat 

 15. Kokouksen päättäminen  

 Tervetuloa! Hallitus 

 


