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Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   3 / 2022 

Vuoden 2022 lyseolainen—Kaisu Puumalainen 

Kaisu Puumalainen kirjoitti 1984 ylioppilaak-

si Kotkan lyseossa. Tämän jälkeen hän aloitti 

opiskelut Lappeenrannan teknillisessä yli-

opistossa (LUT) tuotantotalouden opinnot ja 

valmistui diplomi-insinööriksi  1991. Teknii-

kan lisensiaatin tutkinnon Kaisu suoritti 

1998 ja tekniikan tohtorin tutkinnon 2002. 

Kaisu on toiminut 2001 lähtien kansainväli-

sen markkinoinnin ja teknologia tutkimuk-

sen professorina. Kaisu on myös toiminut 

kymmenissä kansainvälisissä tutkimuspro-

jekteissa ja toimii useissa alan yhdistyksissä 

ja luottamustehtävissä. 

Kuvassa vasemmalta lyseon vararehtori An-

ne Hokkanen, rehtori Mette Godenhjelm, 

puheenjohtaja Pekka Mättö ja varapuheen-

johtaja Pekka Savolainen. 

Tässsä vielä vuoden 20212 jäsenmaksu  

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 
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Kotkan lyseon senioreitten stipendejä keväällä 
 
Kotkan lyseon seniorit jakaa vuosittain 3—5 stipendiä. Kevään lakkiaisjuhlien yhteydessä jaettiin kaksi 
stipendiä hyvästä menestyksestä yo-kirjoituksissa ja yksi stipendi parhaasta matematiikan suorituksesta 
yo-kirjoituksissa. 

125v-juhlakirja 

125v-juhlakirjan tilauslomakkeelle 

Kirjassa on 32 kirjoitusta, joista ensimmäinen, opetusneuvos 
Esko Almgrenin kirjoittama kuvaa sodanaikaista ja -jälkeistä 
koulunkäyntiä Kotkassa. Kirjan kouluaikojen muistelmaosion  
päättää Anne-Maria Saarion kirjoitus kouluajastaan 2000- 
luvun alussa. 
 
Lisäksi kirjassa kerrotaan Kotkan lyseon 1960-luvun vilkkaasta 
 urheilutoiminnasta sekä seniorityhdistyksen toiminnasta.  
Kaikkiaan kirjassa on 288 sivua.  
 
Kirja maksaa 30 euroa noudettuna ja postitettuna 36€.  
Sitä voi ostaa suoraan senioriyhdistykseltä ja Kotkan  
Suomalaisesta Kirjakaupasta, Kotkan kaupungin palvelupiste  
Ruorista sekä Vellamon lahjatavaramyymälästä  

SYKSYISTÄ LUETTAVAA 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Kotkan lyseon seniorit ry:n vuosikokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan pidettävä lokakuun ai-

kana. Vuosikokokous pidetään 25.10.2022 kello 17:00 Kotkan lyseon ruokalassa. Vuosikokouksen 

asiat: 

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 2021-2022. 
7. Tilinpäätös kaudelta 2021-2022 ja toiminnantarkastajien lausunto.  
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. 
9.  Vuoden 2023 jäsenmaksu. 
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022-2023.  
10. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022-2023. 

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2022-2023.  
12. Hallituksen jäsenten ja oppilaskunnan edustajan valinta. 
13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta. 
14. Muut asiat 

 15. Kokouksen päättäminen  
 Tervetuloa! Hallitus 

https://forms.gle/FDhAhREz2hpsqrnV8


 

 3 

Lyskä Meripäivien paraatissa 

Meripäivien 60 -vuotisjuhlia juhlittiin keskiviikosta lauantaihin 27.7.–30.7.2022. Meripäivät siirtyivät juhla-
vuoden kunniaksi aivan Kotkan keskustaan, minkä vuoksi myös paraatin reitti on poikkeuksellinen. Paraati 
kulki tänä vuonna Kymenlaaksonkatua pitkin Papinkadulle ja aina Itäkadulle asti. Paraatin teema-
na oli retro. 

Kotkan lyseon ryhmä oli mukana Meripäiväparaatissa.  

Kuvassa mennään Papinkatua Itäkadul-

le päin. Vanhat rouvat" eturivissä 

opettajia, sitten oppilaita ja entisiä op-

pilaita parin vuoden takaa. Rehtorit 

tulevat joukon hännillä, mutta jäävät 

kylttien taa.  

Muita senioreitten julkaisuja 

KOTKAN LYSEON JUHLAKIRJA /  
MATRIKKELI 
1896 - 1996 

100-vuotisjuhlakirja. 

Hinta 20€. Hinta sisältää postitus-
maksun. 

KOTKAN LYSEON MATRIKKELI 

1896—1986 

Hinta 20€. Hinta sisältää postitus-
maksun. 

KOTKAN LYSEON LUKIO 
1896—2006 

Kuvateos, joka koostuu valoku-
vista ja piirroksista. 
Hinta 20€. Hinta sisältää posti-
tusmaksun 

Kirjojen hinta noudettaessa 15€/kirja. Sovi noudosta puh. 050-5379601 / Pekka Mättö 

KOTKALAISII ARVON POIKII 

Kotkan lyseon kuoropoikien ja  
kuoropoikien seniorien  
historiikki 1937—2002  
Hinta 20€. Hinta sisältää  
postitusmaksun. 

Muiden julkaisujen tilauslomake. 

PIRTEÄÄ SYKSYN AIKAA! 

https://forms.gle/k55ho6KSoggkcVv18

