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Kotkan lyseon seniorit ry 

Jäsenkirje   4 /  2021 

Kotkan lyseon 125v juhlat  

Pääjuhla 

Pääjuhla alkoi 12.11.2021 aamupäivällä kello 10:15 Kotkan lyseon juhlasalissa. Juhlan alussa kuultiin lyse-

on rehtori Mette Godenhjelmin puhe. Kotkan kaupungin tervehdyksen toivat kaupunginjohtaja Esa Sirviö 

ja valtuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen. Kotkan lyseon seniorit toivat myös oman tervehdyksensä ja 

palkitsivat vuoden 2021 vuoden lyseolaisen Heikki Vuonamon. Opiskelijakunnan puheenjohtaja Aleksi 

Kurki toi opiskelijoiden tervehdyksen. Juhlan lopussa nähtiin ja kultiin oppilaiden koostama historiallinen  

katsaus lyseon ja Kotkan kaupungin vaiheista. 

Musiikista vastasivat lyseon kuoro sekä pianisti Tobias Schenk. Aamupäivän juhla päättyi arvokkaasti 

Maamme lauluun. 

 

Jäsenkirjeen viimeisillä sivuilla on kuvia aamupäivän juhlasta. 

 

Iltatapahtumat 

Iltapahtumat alkoivat kello 17:00 luokkakokouksilla. Luokkia oli varattu kuusi. Osa senioreista oli tullut 

pelkästään luokkakokouksiin. Varsinaiseen iltatapahtumaan osallistui noin 80 henkilöä. Määrään kuuluvat 

myös mukana olleet seuralaiset.  

 

Iltatapahtuma juhlasalissa alkoi lyseon oman orkesterin taitavalla musisoinnilla pianisti Tobias Schenkin 

johdolla. Bändillä oli mukana juuri lyseosta valmistunut heleä ääninen loistava naissolisti Sofia Salonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kello 19:30  mentiin iltapalabuffeelle. Hyvää ruokaa ja  juomaa sekä iloista seurustelua riitti ruokalan täy-

deltä. Jälkiruoaksi keskikerroksen hienossa aulassa Berliinin munkit, kuohujuomaa ja lyseon bändin mu-

siikkia. 
 

 

Iltatapahtumassa kuultiin myös rehtori Mette Goden-

hjelmin puhe. 125v-juhlakirjan päätoimittaja Heikki 

Vuonamo esitteli  ”Muistojeni koulutie” kirjan. Kaikille 

kirjoittajille vielä suuret kiitokset kirjaan tuotetuista ar-

tikkeleista 

Lyseon seniorit ry palkitsi koulun oppilaan Tobias 

Schenkin musiikkikulttuurin kehittämisestä Kotkan lyse-

ossa. Kuvassa Tobias pitää kiitospuheensa. 
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Muistojeni koulutie –kirja ja sen tilaaminen 

Kotkan lyseon senioreitten kirja "Muistojeni koulutie"  on saatu painosta. Kirjaa myytiin jo 125v juhlien 
senioreitten toteuttamassa iltatapahtumassa. 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 Savolaisen kirjoittama Senioreitten historiikki ja Pekka Mätön kuvaus 1960-luvun vire-
ästä liikunta - ja urheilutoiminnasta koulussamme. Kirjassa on 288 sivua ja se on kovakantinen. Kirjan 
toimittamisesta vastasi Heikki Vuonamo apunaan Pekka Savolainen ja Veikko Almgren. 
 
Kirja tulee suoramyyntiin Kotkan Suomalaiseen Kirjakauppaan Pasaatissa sekä Kotkan kaupungin palve-
lukeskus Ruoriin kaupungintalon ensimmäiseen kerrokseen. Sisäänkäynti Keskuskadun puolelta.  
 
Kirjan voi myös tilata Kotkan lyseon senioreitten kotisivuilta. Kotisivujen valikossa löytyy valinta: 125v 
juhlakirja. Myös alla olevasta linkistä pääsee suoraan juhlakirjan sivulle: 
 
 125v juhlakirja | kotkanlyseo (kotkanlyseonseniorit.fi)  
 

Kirjan tilauslomakkeella voi valita kirjan toimitustavan. Se voidaan postittaa tai sopia noutaminen, josta 
on ensin sovittava aika ja paikka esim. puhelimella 050-5379602  Pekka Mätön kanssa. 

Vuoden lyseolainen 2021 

. 
Vuoden 2021 lyseolaiseksi valittiin pitkän uran viestinnän ja jour-
nalistiikan parissa tehnyt Heikki Vuonamo. Hän on toiminut muun 
muassa Talouselämä-lehden toimittajana, Tekniikka & Talous -
lehden päätoimittajana ja lääkeyhtiö Orionin viestintäjohtajana. 
Hän on myös toiminut useita vuosia Kotkan lyseon seniorit ry:n 
puheenjohtajana. Heikki kukitettiin ja hänelle luovutettiin kunnia-
kirja aamupäivän juhlassa. 

Tiedot maksua varten: 

Saaja:  Kotkan Lyseon Seniorit ry 

Tilinumero:  FI69 5172 0220 1748 34 

Viitenumero:  1258 

Kirjan hinta on noudettaessa 30 euroa. Postitettuna hintaan lisätään postitusmaksu 6 euroa.  

https://www.kotkanlyseonseniorit.fi/125v-juhlakirja
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Yhdistyksen hallitus kaudelle 2021—2022 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi kokouksessa 20.10.2021 kauden 2021-2022 hallituksen: 

Pekka Mättö pj, Pekka Savolainen, Matti Koski, Veikko Almgren, Seppo Kakko, Ari Helle, Olli 

Karttunen ja Antero Seppä . 

 

Hallitus päättää tehtävien jaosta vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa. 

Kuva Muistojeni koulutie-kirjan kannesta 

Pääjuhlan kuvia 

Juhlasalin yleisöä 

Lyseon kuoro 

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Aleksi Kurki 

kuva: Marikki Virtanen  kuva: Marikki Virtanen  

kuva: Marikki Virtanen  

kuva: Marikki Virtanen  

kuva: Marikki Virtanen  

Rehtori Mette Godenhjelm Valtuuston puheenjohtaja 
Pasi Hirvonen 
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Kaupunginjohtaja Esa Sirviö Pianisti Tobias Schenk 

Heikki Vuonamo, Pekka Mättö ja Pekka Savolainen 

kuva: Marikki Virtanen  kuva: Marikki Virtanen  

kuva: Marikki Virtanen  kuva: Marikki Virtanen  

Oppilaiden aikamatka 

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista Joulun odotusta! 

Kotkan lyseon seniorit ry:n hallitus 


