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Kotka lyseon kuulumisia 

Rehtori Mette Godenhjelm ja Emilia Kokkola, kertovat Okka-säätiön 

oppilaitoksen myöntämästä kestävän kehityksen sertifikaatista. Okko-

säätiö  edistää ja tukeekestän 

Vuoden lyseolainen 

Vuoden lyseolaiseksi on valittu Helsingin kaupungin teatterin 

johtaja Kari Arfman. Kari aloitti teatteriharrastuksensa jo Kot-

kan lyseon lukion aikana. 

Kari Arffman Wikipediassa: 
 
Kari Anssi Arffman (s. 7. joulukuuta 1968)  
on suomalainen näyttelijä, teatterinjohtaja ja -ohjaaja. 
Arffman valmistui näyttelijäksi Tampereen yliopiston näytteli-
jäntyön laitokselta vuonna 1991. Hän näytteli Tampereen Te-
atterissa 1992–2002 ja johti Kotkan kaupunginteatteria 2003–
2008, minkä jälkeen hän toimi freelancer-näyttelijänä ja -
ohjaajana. Arffman näytteli Lahden kaupunginteatte-
rin  produktioissa 1997 ja 2010 ja Helsingin Kaupunginteatteris-
sa 2007, 2008 ja 2011. Hän on myös ohjannut Rauman Kaupun-
ginteatterissa My Fair Ladyn. 

Vuosina 2011–2015 Arffman johti Jyväskylän kaupunginteatte-

ria, josta hän siirtyi keväällä 2015 freelanceriksi perhesyiden 

vuoksi. Helmikuussa 2016 Helsingin teatterisäätiön hallitus 

esitti Arffmania Helsingin Kaupunginteatterin johtoon. Hän 

aloitti tehtävässä loppuvuodesta 2016 Asko Sarkolan jäädessä 

eläkkeelle. 

Kotkan Lyseon seniorit  ovat avustabneet opiskelijoiden 
opintomatkaa  Saksan Müncheniin. Matka kuuluu Elämys
– ja kulttuurikurssiin.Tässä kuva Dachausta. 
  

kehityksen osaamista ja kehitystyötä  kehityksen osaamista ja kehitys-

työtä  
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 9.15 Tapaamme Kotkan lyseon lukion ala-aulassa. Lehtori Olli Kupiainen on lupautunut esittelemään koulua.  

10.00 Yo-juhla kirkossa (kesto n. 2 tuntia) Riemuylioppilaille on varattu omat paikat. Puheen uusille ylioppilaille pitää 
puolestamme Heikki Vuonamo. Kirkon jälkeen käynti sankarihaudoilla. Riemuylioppilaiden omakustanteiset ruusut toi-
mitetaan kirkkoon valmiiksi oikeanpuoleisen oven luokse, josta jokainen ottaa ruusunsa mennessämme ulos sankarihau-
doille. Riemuylioppilaat laskevat ruusunsa ensin. Pyrimme ottamaan yhteiskuvat kirkon portailla.  

N. 13.00 Lounastamme ravintola Meriniemessä Alussa nostamme itsellemme, Riemuylioppilaille onnittelukuoharit Ruo-
an ja juomat maksaa jokainen itse. Meriniemessä keräämme myös “pienen summan” ruusuista ja postimerkeistä.  

• Muistattehan ottaa ylioppilaslakit mukaan  

• Ilmoittaudu 6.5.2018 mennessä Lyseo: Ilkka Kujala 045 1200 423, ilkka.kujala@kolumbus.fi  

• Tyttölyseo IX A: Mia Holmberg 0440 470 505, mia.t.holmberg@gmail.com  

• Tyttölyseo IX B: Hannele Telaranta 040 727 6963, hannele.telaranta@gmail.com  

Riemuylioppilaat 

Vuoden 1968 ylioppilaat ovat tämän vuoden riemuylioppilaita. Kotkan Lyseon ja Tyttölyseon riemuylioppilaille on lähe-

tetty kutsu juhlistamaan uusien ylioppilaiden lakkiaisia ja samalla tapaamaan molempien koulujen riemuylioppilaita 50 

vuotta viisaampina. Seuraavassa juhlien tapahtumat ja aikataulut: 

Jukka Lopperi pj       Pekka Mättö siht.   

jukka.lopperi@evl.fi       mattopekka@gmail.com   

041- 462 6201   0    50 - 5379601  


