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Kotkan lyseon kuulumisia , Mette Godenhjelm, lyseon rehtori 

Lukuvuosi 2019-2020 käynnistyi lähes viidensadan opiskelijan ja kolmenkymmenen opettajan voimin. Lukuvuoden aikana 
tavoitellaan jälleen kerran hyviä tuloksia hyvinvoivassa ja yhteisöllisessä Lyseossa.  Lisäksi koulutyötä kehitetään muuta-
mien erillisten hankkeiden avulla.  

Koulutyön liikunnallistamista viedään eteenpäin Liikkuva-opiskelu -hankkeen turvin. Tähän on saatu erillistä hankerahaa 
aluehallintovirastolta. Teema on tärkeä, sillä tutkimustulokset osoittavat hyvien oppimistulosten ja liikunnan välisen posi-
tiivisen yhteyden. Syksyn aikana hankimme liikunnallisuutta tukevia laitteita välituntikäyttöön. Liikuntatutor-opiskelijat 
pitävät välituntiliikuntatempauksia. Tavoitteena on myös käynnistää sporttikerho, jos vain opiskelijoilla kiinnostusta riittää. 
Kaikkia opiskelijoita kannustetaan info-tv-kampanjalla sekä kilometrikisassa kestävään liikkumiseen koulumatkoilla. Näin 
liikkuminen kytketään ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

Opetussuunnitelman uudistustyö käynnistetään, sillä lukiolaki on uudistunut 1.8.2019 ja valtakunnalliset lukion opetus-
suunnitelman perusteet tulevat muuttumaan. Uudistustyötä tukee kaksi hanketta, joista toisessa ovat mukana lähes kaikki 
Kymenlaakson lukiot ja toisessa kaikki Kotkan kaupungin lukiot. Hankkeet mahdollistavat työaikaa tutor-opettajille. Valmis-
ta pitää olla syksyllä 2021. Tavoitteena on lisätä opettajien tiimityöskentelyä ja yhteisopettajuutta. Osa opetuksesta pitää 
jatkossa järjestää yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Kaikille opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuus kansainvälistymi-
seen sekä työelämäyhteistyöhön. Lukion kurssien paketoiminen eri oppiaineiden muodostamiksi suuremmiksi kokonai-
suuksiksi tulee mahdolliseksi. Montaa asiaa pitää pohtia, jotta lukiokoulutus tarjoaisi hyvän kasvun ympäristön tulevaisuu-
denkin lukiolaisille. Lyseo on tässä mielestäni hyvässä vireessä, montaa tulevaisuuden haastetta on meillä jo kokeiltu. Esi-
merkiksi korkeakouluyhteistyön syventäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa nytkähti eteenpäin, 
kun koko opettajakunta tutustui Metsolan kampuksen toimintaan syyskuussa.  

Lyseon seniorit voisivat olla apuna työelämäyhteistyön ja korkeakouluyhteistyön sekä kansainvälisyyden mielekkäässä sy-
ventämisessä. Olemme senioreiden tässä asiassa yhteydessä, kunhan pääsemme vähän pidemmälle työssämme.  

 

Lukuvuoden työn rungon muodostavat ihan tavalliset oppitunnit 
sekä syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitukset. Oppituntien lisäksi 
yleissivistystä karttuu eri vuositasojen teemapäivissä sekä hyvää 
mieltä tuovissa välituntitempauksissa. Ykköset pääsevät joka syksy 
osallistumaan kaupungintalon valtaukseen, kakkoset osallistuivat 
tänä syksynä XAMK:n ja Cursorin järjestämään Future for Business 
Race -kaupunkisuunnistukseen ja Abit vierailevat Studia-messuilla 
saadakseen näkymiä jatko-opintoihin. Seniorit ovat viime syksynä 
rahoittaneet Studia-messun bussikuljetukset, tästä teille suuri kii-
tos!  

 

Syksyn kohokohtia opiskelussa ovat Itämeren kenttäkurssi, joka 
toteutettiin Kotkan Luovissa yhdessä Tikkurilan lukion kanssa, Nuo-
ri yrittäjyys 24 h -leiri Kotkan Ristiniemessä yhdessä Etelä-
Kymenlaakson muiden lukioiden ja Cursorin kanssa sekä kansainvä-
linen toimintamme. Syyslomalla Kotkan lyseon kuoro laulaa Lyype-
kissä Kotka-Lyypekki 50-vuotta juhlatilaisuudessa sekä kansainväli-
sillä satamapäivillä. Tämän matkan mahdollistaa Deutsch-Finnische 
Verein. Syysloman jälkeen ryhmä lyseon abeja osallistuu historian 
teemaleirikouluun Berliiniissä  

 Kuva: Kotkan lyseon kuorolaisia Lyypekissä  



Vuosikokouskutsu 

Kotkan lyseon seniorit ry:n vuosikokous 2019 pidetään tuttuun tapaan Kotkan lyseon ruokalassa.  Vuosi-
kokouspäivä on 19.11.2019 ja kellonaika 17:00. 

Lyseon rehtori Mette Godenhjelm on kutsuttu kertomaan Kotkan kaupungin toisen asteen koulutuksen 
järjestämisen vaihtoehdoista ikäluokkien pienenemisestä johtuen. Kotkassa tehdyssä kouluselvityksessä 
on esitetty erilaisia vaihtoehtoja lukio– ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi  ikäluokkien piene-
nemisen vuoksi. 

Minun Koulutieni-hanke ja juhlakirja 

Kotkan lyseon seniorit ry on käynnistänyt muistitiedon keräyksen. Se tavoitteena on koota Kotkan ly-
seon entisten oppilaiden muistoja koulunkäynnistään. Minun koulutieni – hanke kerää muistoja niiltä 
henkilöltä,  kävivät Kotkan lyseota, Ruotsinsalmen yhteislyseota, Ruotsinsalmen lukiota tai Kotkan 
lyseon lukiota joko kokonaan tai osittain. 

Muistelmista on tarkoitus toimittaa Minun koulutieni – kirja ja julkaista muistelmat myös juhlakirjana 
lyseon 125 vuotisjuhlassa sekä senioreitten verkkosivuilla. 

Muistelmat voivat koskea kansakoulun aloitusta, oppikouluun pyrkimistä, koulumatkoja ja -kyytejä, 
koulukortteeria, siirtymistä keskikoulusta lukioon, koulunkäynnin päättymistä, vaihto-oppilasjaksoa  
tai muuta omaan koulunkäyntiin liittyvää asiaa.  Muistelmiin voi sisältyä luokkatilanteita, persoonalli-
suuksia tai urakokemuksia, jos ne liittyvät koulutiehen. Muistelmat voivat kertoa myös koulutien kat-
keamisesta, koulunvaihdosta ja muista hankalista käänteistä koulutiellä. Muistelmat tarkoittavat tässä 

sekä kirjoitettua tekstiä että valokuvia. 

Muistelmia ja kuvamateriaalia on jo tullutkin, mutta lisää tarvitaan. Erityisesti odotetaan materiaalia 
Kotkan lyseon urheilusaavutuksista. Urheilullahan oli merkittävä rooli koulun alkuaikoina eri lajeissa. 
Voittihan lyseo Suomen oppikoulujen sisähyppykilpailut ja oli koripallocupin loppuottelussa 60-
luvulla. Näistä ja muistakin tapahtumista tarvitaan kuvia ja lisää tietoja. 

Yhteystiedot ja lisa infoa: 

Heikki Vuonamo, 050 1618, Veikko Almgrén, 044 772 9682, Pekka Savolainen, 044 514 0172 

Vuoden 2019 jäsenmaksut  

Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimintamme-
han perustuu juuri jäsenmaksuihin. 

Tiedot maksamista varten: 
 Saaja:  Kotkan Lyseon Seniorit ry 
 Tilinumero: FI69 5172 0220 1748 34 
 Maksu:  20€ 
 Viitenumero:  1009 


