
 

Pekka Savolainen 

 

Kotkan lyseon seniorit 40 vuotta  

Seniorit valppaana koulumaailman muutoksissa 

 

Kotka on koulujen kaupunki. Peruskoulun tulo vauhditti pitkälti toistasataa 

vuotta kehittynyttä kouluverkon muutosta. Kotkan lyseon entiset oppilaat 

seurasivat tarkkaan tätä muutosta. Huolena oli silloisen Ruotsinsalmen lukion 

toiminnan lakkauttaminen. Koulun toiminnan jatkaminen oli yksi tärkeimmistä 

Kotkan lyseon seniorit ry:n  perustamiseen johtavista syistä. Lyskä jatkaa 

toimintaansa, niin myös Seniorit. 

 

Kotkan lyseon kanta-äiti oli vuonna oli 1996 perustettu Kotkan Suomalainen 

Yhteiskoulu. Koulu perustettiin  Kotkan suomalaisten yksityiskoulujen 

kannatusyhdistyksen toimesta. 

Oppikoulujen määrä kasvoi nykyisen Kotkan alueella niin, että ennen 

peruskoulun tuloa alueella toimivat Kotkan Lyseon lisäksi Kotkan tyttölyseo, 

Kotkan yhteislyseo, Kotkan yhteiskoulu, Kotka Svenska Samskola, Karhulan 

yhteiskoulu ja Sunilan yhteiskoulu. 

Ensimmäisten yhdeksän kouluvuoden siirtäminen yhtenäiskoulujärjestelmään  

oli suurin muutos, mitä Suomen koulutuspolitiikassa on milloinkaan tehty. 

Paljon polemiikkia herättänyt peruskoulu oli tuli jäädäkseen. Muutos tarkoitti 

Kotkassa, että tyttölyseosta tuli Katariinan yläaste ja lukio, Kotkan 

yhteislyseosta Langinkosken yläaste ja lukio, Kotkan yhteiskoulun toiminta 

päättyi ja Karhuvuoreen perustettiin yläasteen koulu. Keskuskoulusta tuli 

yläaste ja Kotkan lyseosta Ruotsinsalmen lukio. Kotkan kaupunki omisti 

kaikki koulut, myös valtion koulut, Kotkan lyseo ja Kotkan tyttölyseo siirtyivät 

kaupungin omistukseen. Peruskouluun siirtyminen tarkoitti käytännössä 

kunnalisen koululaitoksen muodostamista. 

Monet entiset lyseolaiset tunsivat kuitenkin huolta koulun tulevaisuudesta. 

Helsingin kotkalaiset, joukossa myös ennen poikakouluaikaa koulua käyneitä, 



olivat kokoontuneet vuodesta 1979 lähtien ja pohtineet seniori-yhdistyksen 

perustamista. Näiden aktivistien joukossa olivat muiden muassa  Matti 

Sarakontu ja Mirja Huuhka, Itse asiassa tältä pohjalta alkoi virittäyminen 

koulun tuleviin 85-vuotisjuhliin. Myös lyseon rehtori Martti Korhonen oli 

myötämielisesti mukana. Tiettävästi yhtään rekisteröityä  senioriyhdistystä ei 

perustettu vanhoihin oppikouluihin  ennen toista maailmansotaa. Vanhin 

rekisteröity lienee Helsingin Normaalilyseon Vanhat Norssit r.y. vuodelta 

1947. 

Kotkan lyseon senioriyhdistys perustettiin 17.10.1981, siis koulun 85-

vuotisjuhlien yhteydessä. Perustavaan kokoukseen osallistui 44 henkilöä 

Puhetta johti pastori Oke Peltonen ja sihteerinä toimi toimittaja Mirja Huuhka. 

Yhdistysrekisteriin perustettu yhdistys merkittiin 22.12.1982. 

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin HTT Kauko V. Niinisalo 

ja hallituksen jäseniksi Veijo Kuusisto, Oke Peltonen, Risto Mussalo, Risto 

Hovi, Mirja Huuhka, Osmo Markkanen, Jaana Saikin ja Seppo Salmi. 

Sihteeriksi tuli sääntöjen mukaisesti koulun rehtori. Yhdistyksen tarkoituksena 

on pitää yhteyttä Kotkan lyseon lukion ja sen edeltäjien oppilaiden ja 

nykyisten oppilaiden kesken sekä seurata ja mahdollisuuksien mukaan tukea 

Kotkan lyseon lukion ja sen oppilaskunnan toimintaa. 

Yhdistys voi järjestää tilaisuuksia toistensa tapaamiseen, toimeenpanna 

muun muassa kokous- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, 

hankkia tietoja koulun entisten oppilaiden ja opettajien elämänvaiheista ja 

tukea muutoinkin koulun toimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja sekä omistaa kiinteistöjä. 

 

Puuhakas yhdistys 

Yhdistyksen ensimmäinen suurempi hanke oli oppilas- ja opettajamatrikkelin 

aikaansaaminen. Matrikkelin piti valmistua koulun 90-vuotisjuhliin. Mittava työ 

käynnistyi 1983, jolloin matrikkelin toimittajiksi saatiin lehtori Jouni Salo ja 

rehtori Pekka Savolainen. Molemmat ovat koulun entisiä oppilaita, 

luokkatovereita ja historianopettajia. 

Tähän työlääseen hankkeeseen lähtökohtamateriaalina oli koulun 50-

vuotisjuhlien jälkeen koottu matrikkelikortisto, siis jo aika vanha. Uutta tietoa 

haettiin sitten monella eri tavalla, kunnes vihdoin päästiin postittamaan 



lopullinen kyselylomake entisille koulun oppilaille. 

Hankkeen rahoitusta hoitamaan valittiin erillinen toimikunta pankinjohtaja Kari 

Alangon johdolla. Hankkeen eri vaiheissa merkittävää apua saatiin 

markkinointipäällikkö Risto Warjukselta, rehtori Martti Korhoselta ja kanslisti 

Heli Sandbergilta. Matrikkeli valmistui määräaikaan mennessä vajaa 300 

sivuisena, sisältäen myös joitakin koulun entisten oppilaiden artikkeleita. 

Alkuvuosien toinen merkittävä hanke oli saattaa yhteen entiset ja nykyiset 

oppilaspolvet yhteisten luentotilaisuuksien avulla ja samalla tarjota suurelle 

yleisölle mahdollisuus osallistua eri elämänalojen kiinnostaviin aiheisiin sekä 

tehdä nuorta yhdistystä tunnetuksi. Luennoitsijoiksi saatiinkin kirjailijasta 

kenraaliin ja tutkijasta professoriin eri ikäisiä lyseolaisia. Koulun 90-

vuotisjuhla kokosi salin täyteen juhlaväkeä. Senioriyhdistyksen panos näkyi 

juhlapäivän aikana monin tavoin.  Päivän pääjuhlassa juhlapuheen piti 

toimittaja Arto Tuominen. Senioriyhdistys piti  viisivuotisjuhlakokouksen ja 

uunituore oppilasmatrikkeli oli nyt juhlaväen saatavilla. 

Lyseon 95-vuotisjuhla toteutettiin poikkeuksellisella tavalla, nimittäin 

laivaristeilynä Viipurinlahdelle. Idea lainattiin Kotkan tyttölyseon entisten 

oppilaitten ja opettajien vuotta aikaisemmin tekemästä mallista. 

Tarkoitukseen oli vuokrattu vuorokaudeksi "MS Kristina Brahe" ja laivalla 

muisteltiin lyhyiden puheiden siivittäminä menneitä parempia aikoja ja 

pidettiin hauskaa. 

 

Koulun kunnioitettava sadan vuoden ikä lähestyi. Suomessahan vielä 

nykyisinkin satavuotias koulu on harvinaisuus.  Mittavissa satavuotisjuhlien 

järjestelyissä seniorien työpanoksella oli merkittävä osuus. 

Jo ennen varsinaista juhlavuotta yhdistys oli saanut koulun oppilaista ja 

opettajista tuntuvaa talkooapua järjestäessään useampana vuotena 

itsenäisyyspäivänaattona konserttitanssiaisia. Niiden tuotto käytettiin lähes 

kokonaisuudessaan oppilaiden toiminnan tukemiseen. Näissä tilaisuuksissa 

oli oppilaiden musiikkiesityksiä ja laulua sekä kuoropoikien senioreitten 

esityksiä, buffet-illallinen ja tanssia orkesterin säestyksellä. Orkesterissa oli 

usein koulun oppilaita ja opettajia. 

Buffet-illallisen mahdollisti yhteistyö Kotkan ammattikoulun kanssa yhteisen 

ammattikoulu-lukiokokeilun merkeissä. Oppilaista oli apua paitsi ohjelman 



esittäjinä myös kalusteiden siirtäjinä, arpojen ja lippujen myyjinä, siivoojina, 

narikan hoitajina ja hyvien ideoiden esittäjinä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat 

mukana häärineet kanslisti ja vahtimestari ja opettajat, olihan heitä mukana 

muutenkin kuin soittokunnassa. 

Vuoden juhlien 1992 tanssiorkesterina oli Kotkan nuoriso-orkesteri ja toisena 

seniorien keskuudesta koottu soittajaryhmä. Seuraavana vuonna Irmeli 

Mäkelä orkestereineen veti väkeä lyseon jykevälle parketille. 1994 oli 

vuorossa taas Kotkan nuoriso-orkesteri ja satavuotisjuhlien aattona opettajien 

oma orkesteri. 

 

Yhtä juhlaa koko viikko 

 

Juhlavuosi aloitettiin näyttävästi osallistumalla meripäiväkulkueeseen ja 

pitämällä omaa informaatiotelttaa kantasatamassa. Kuoropoikien seniorit oli 

toimittanut suomalais-virolaisen laulukirjan "Laula kanssani - Laulge kaasa"ja 

sitä myytiin muun informaation lomassa. Myyntitykkinä menestyksellä toimi 

Harvi Soimakallio. 

Ennen varsinaista lokakuun juhlaviikkoa julkaistiin kannatusilmoituksilla 

kustannettu tiedotuslehti, jonka painos oli 40 000. Se jaettiin talousalueen 

jokaiseen postiosoitteeseen. Tätä hanketta vetivät Risto Warjus, Erkki Ranta, 

Reino Suni ja Pauli Mannonen.Toimituskuntaan kuuluivat myös lehtori Olli 

Kupiainen ja oppilas Suvi Norema. Juhlia varten hankittiin myös juhlapinssi ja 

painatettiin postikortti, joita sai sitten ostaa juhlavuoden aikana ja 

myöhemminkin. Pinssi lienee nyt jo keräilyharvinaisuus. 

Suuritöisin ponnistus oli juhlakirjan toimittaminen. Tässä hankkeessa 

yhdistyksen hallitus kokonaisuudessaan oli toimituskuntana, sihteerin 

toimiessa päätoimittajana. Kirjaan päätettiin sisällyttää histiriikkiosa ja koota 

koulumuistoja vuosikymmenten varrelta. Tavoitteet saavutettiinkin varsin 

hyvin, sillä kirjoittajia ilmaantui parinkymmenen hengen joukko. Myös tässä 

kirjassa on opettaja- ja oppilasluettelo ja ne ulottuvat vuoteen 1996 asti. 

Kirjan julkistamistilasuus pidettiin lyseon juhlasalissa syyskuussa 1996 ja 

paikalla oli kiitettävä määrä tiedotusvälineitten edustajia. Talkootyönä 

syntynyt kirja markkinoitiin juhlaillallisille saapuneille etukäteen ja muuten sitä 



oli myynnissä kaikissa juhlaviikon tilaisuuksissa ja lyseon kansliassa. Kotkan 

suomalaisten yksityiskoulujen kannatusyhdistyksen tuki oli merkittävä. 

Lisättäköön vielä, että koulun oppilaat toimittivat juhlan kunniaksi 

"JuhlaKOKON". Tähän oli koottu 40-60-lukujen julkaisuista parhaimpia paloja 

sekä 90-luvun oppilaiden kirjoituksia. Seniorit osaltaan valistivat kirjoittajia 

lehden merkityksestä. 

Juhlaviikolla oli joka päivälle erilaisia tapahtumia, tässä muutamia poimintoja 

niistä. 

Juhlaviikon ensimmäinen konsertti järjestettiin konserttitalolla, jonne koulun 

entinen oppilas, pianotaiteilija Teppo Koivisto veti sali täyteen yleisöä. 

Seuraavina päivinä  järjestettiin studia generalia yleisöluennot. 

Luennoitsijoina kuunneltiin opetusneuvos Esko Almgrenia, päätoimittaja 

Jukka Vehkasaloa, kaupungingeodeetti Risto Iivosta, eversti Erkki Silvoa, 

rehtori Kari Kinnusta, päätoimittaja Heikki Vuonamoa, toimittaja Oke Jokista 

ja professori Matti Rudankoa. Kotkan kaupungin pääkirjaston auditoriossa 

esitettiin  Niko Jaakkolan ohjaama videoelokuva MAGNA CUM LAUDE ja 

koko lokakuun ajan konserttitalon taidegalleriassa oli valokuvanäyttely 

KOTKAN LYSEO 100 vuotta ja koululla puolestaan dokumenttinäyttely oppi- 

ja opetusvälineistä sadan vuoden ajalta. 

Koulun iltalinja järjesti oman juhlakonserttinsa koulun juhlasalissa ja 

samanaikaisesti konserttitalolla oli Kotkan Lyseon 100-vuotisjuhla-kavalkadi 

liikunnallisin, musiikillisin ja kuvallisin keinoin ja Kotkan nuoriso- orkesteri, 

Pelgulinna keskkoolin kuoro, Lyseon kuoropojat ja Haridustöö-listen 

naiskuoron seniorit tarjosivat yleisölle elämyksiä. 

Pääjuhlaan koulun juhlasalissa  valtiovallan terhvehdyksen toi oikeusministeri 

Kari Häkämies ja juhlapuheen piti kouluneuvos Antero Penttilä. Pääjuhlan 

yhteydessä paljastettiin rehtori Martti Korhosen muotokuva, jonka oli tehnyt 

lehtori Martti Pentti. Jo aiemmin päivällä oli paljastettu Kotkan Lyseon 

kuoropoikien perustajan Arvo Vainion muotokuvan. Muotokuvan tekijäksi oli 

valittu taiteilija Aarno Hammar. 

Muistojen illassa koululla oli runsaan buttef-illallisen lisäksi pientä 

sirpaleohjelmaa ennen tanssiaisia. Tanssiorkestereita oli kaksi, jotka 

molemmat oli koottu vsrsin tunnetuista muusikoista. Kaikki koulun entisiä 

oppilaita. Ilonpitoa jatkettiin koulun ovien sulkeuduttua pikkutunneille asti. 



 

Koulun 105-vuotisjuhla toteutettiin 10.11. 2001 ja myös tuolloin pääjuhlan 

lisäksi järjestettiin koululla illavietto juhlatansseineen. Juhlien yhteydessä oli 

runsaasti oppilaiden musiikkiesityksiä. Vuosijuhlan yhteydessä julkaistiin 

oppilaiden esittämää musiikkia CD:n muodossa. CD:tä oli työstetty 

musiikinopettaja Ari Onnelan johdolla. Koska edellisen juhlatapahtuma oli 

ollut aika näyttävä, juhlittiin nyt vähän rauhallisemmin. 

Kotkan lyseon lukion ystävyyskoulu Pelgulinna Gymnasium täytti 90 vuotta 

vuonna 2002 ja juhli näyttävästi Tallinnassa. Pääjuhla järjestettiin Estonia 

Teatterissa ja muut tapahtumat omalla koululla Mulla 7:ssä. Tähän juhlaan 

osallstui joukko lyseon opettajia ja oppilaita sekä pikanttina lisänä 

kuoropoikien seniorit. Paikallinen muistojen ilta Pelgulinnassa oli 

samanlainen kun meillä Kotkassa. 

 

110-vuotiasta juhlittiin taas kirjalla 

 

Senioriyhdistyksellä oli myönteisiä kokemuksia  satavuotisjuhlista ja kun 

edelleen seniorikuorolaiset olivat valmiina kantamaan kortensa kekoon 

aloitettiin hyvissä ajoin juhlajärjestelyt. Tapahtumaa tehtiin julkiseksi melko 

näyttävän tiedotuslehden avulla. Monet kotkalaiset yritykset tukivat, kuten 

aikaisemminkin, ostamalla lehdestä mainostilaa. Puuhamiehinä toimivat 

Antero Palomäki, Reino Suni, Harvi Soimakallio ja Matti Koski.                                                                                                                                

Aikaisemmin oli jo aloitettu 110-vuotisjuhlakirjan teko. Se oli jo kuudes Kotkan 

Suomalaisesta Yhteiskoulusta ja sen jatkajista. Tällä kertaa päädyttiin lähinnä 

vanhaan ja uuteen valokuvamateriaaliin, jota täydennettiin piirroksilla. 

Vanhoja valokuvia saatiin koulun arkistosta ja uusia ottivat Kotkan 

AV.keskuksen toiminnanjohtaja Pekka Reponen ja koulun entinen oppilas Kai 

Kilappa. Lehtori Martti Pentti teki myös kuvamateriaarla oppilasryhmänsä 

kanssa kirjaa varten. 

Lauantain pääjuhlapäivänä vihittiin käyttöön koulun lippu, jonka oli 

suunnitettut arkkitehti Mikael Enegren Carl Stolten koulun juhlasalin 

päätyseinässä olevan lasimaalauksen pohjalta. Myös tämä lippuhanke oli 

senioriyhdistyksen ideoima ja kustantama. 



Pääjuhla aloitettiinkin Suomen ja koulun lippujen saapumisella juhlapaikalle. 

Tämän jälkeen seniorikuoro kantaesitti koulun tunnuslaulun "KOTKAN 

LYSEO". Tätä varten järjestettiin sävellyskilpailu, jonka voitti Reijo Paavola, 

myös lyseon kasvatti ja sen sanoitti Martti Pentti. juhlapuheen piti professori 

Matti Rudanko. Ohjelmaan sisältyi muun muassa oopperalaulaja Vejo 

Varpion osuus, teatterineuvos Matti Raninin muisteloita ja oppilaskunnan ja 

ystävyyskoulun puheenvuorot. 

Iltajuhla oli koululla. Buffet-illalliseen kuului myös uusi 

juhlakirja.Iltaohjelmassa oli monipuolinen musiikki-iloittelu ja pieniä hauskoja 

puheita. Juhla-tansseista vastasi tällä kertaa koulun oma orkesteri NAPOLI 

Maruzzella-ryhmineen. 

 

115-vuotisjuhlia ei järjestetty koulurakennuksen saneeraustöiden vuoksi ja 

120-vuotisjuhlat seniorit juhlivat konserttitalon kabinetissa. Koulu ei 

osallistunut juhliin millään tavalla. 

Pöytäkirjojen mukaan senioriyhdistys järjesti yhdessä Junnun lauluseuran 

kanssa 1997 "JUNNUN CONSUT". Tähän tilaisuuteen, muun väen lisäksi 

kutsuttiin Juha Vainion entisiä luokkatovereita henkilökohtaisella kirjeellä. 

Tässäkin tilaisuudessa oli ruokatarjoilu ja sali oli täynnä väkeä.vuonna 1999 

järjestettiin Wanhan ajan iltamat, jossa musisoi ELDORADO-orkesteri.  

Rehtori Pekka Savolaisen jäädessä eläkkeelle senioriyhdistys osllistui hänelle 

järjestettyyn läksiäisjuhlaan. Juhlan yhteydessä paljastettiin Martti Pentin 

tekemä muotokuva ja nauttiin oppilasesityksistä. Tasavallan presidentin 

myöntämän opetusneuvoksen arvonimeen  kuuluvan avoimen kirjeen  rehtori 

emeritus Pekka Savolainen otti vastaan senioriyhdistyksen vuosikokouksessa 

kaupunginjohtaja Henry Lindelöfiltä 2017. 

 

RIEMUYLIOPPILASJUHLAT 

Riemuylioppilashan on 50 vuotta aikaisemmin lakin saanut. Tähän liittyvää 

juhlamuotoa on Suomessa ollut vasta vähän aikaa. Tapa on siirtynyt 

pääkaupunkiseudulta ja Kotkan lyseon lukiossa sitä vietettiin ensimmäisen 

kerran 1987. Lyseon ensimmäiset ylioppilaat olivat kyllä valmistuneet jo 

vuonna 1902. Katariinan lukiossa -entisessä Tyttölyseossa - ensimmäiset 



riemuylioppilasjuhlat oli vuonna 1988, tuolloin oli kulunut 50 vuotta koulun 

ensimmäisten ylioppilaiden lakituksesta. 

Näiden koulujen yhdistämisen jälkeen löytyi melko nopeasti vakiintunut 

muoto yhteisen juhlan järjestämiseen. Vuodesta 1996 lähtien on 

riemuylioppilaille lähetetty kutsu saapua lakkiaispäivänä lyseolle 

aamukahville, lakkiaisjuhlaan, käyntiin sankarihaudoilla ja sen jälkeen 

juhlalounaalle - useimmiten ravintola Meriniemeen kauniin ympäristön 

takia.Tilaisuudessa on kuultu kvartettilaulua, lausuttu runoja,  pidetty puheita 

ja tietenkin muisteltu menneitä. Tästä sitten on jatkettu eri tavoin päivän 

ohjelmaa. Senioriyhdistykselle ja koululle nämä ovat olleet mukavia PR-

tapahtumia. 

Olin järjestämässä näitä tilaisuuksia 33 kertaa ja niistä on jäänyt useita 

mieleen. Mainitsen erityisesti vuoden 1993 riemuylioppilasjuhlan, koska 

sotatilan vuoksi vuoden 1943 kokelaat julistettiin ylioppilaiksi ilman 

ylioppilaskirjoituksia. Silloin todistukset ja lakit haettiin kansliasta ja 

sotilaspuvun kanssa ei saanut pitää ylioppilaslakkia. Lakitin pyynnöstä nämä 

jo vähän ikääntyneet sotaveteraanit keväällä 1993, silloin he saivat lakit 

virallisesti päähänsä. Myös vuosi 1995 oli sikäli erikoinen, että juhlassa olivat 

sekä vuoden 1935 että 1945 ylioppilaat. 

 

 

MARTTA LOIMARANNAN RAHASTO 

Martta Loimaranta, os Sikanen on merkitty silloisen Kotkan Yhteislyseon 

oppilas-matrikkeliin syksyllä 1928. Hän oli kotoisin Lappeenrannasta, mutta 

kävi oppikoulun Kotkassa.  Tämä lahjakas matemaatikko opiskeli  Helsingin 

yliopistossa professori Rolf Nevalinnan johdolla. Hän siirtyi miehensä kanssa 

Ruotsiin Stella Polaris- operaatiossa rauhanteon jälkeen. 

Martta Loimaranta teki suurimman osan elämäntyöstään Ruotsissa toimien 

matemaatikkona vakuutusyhtiö Thulessa , myöhemmin Skandia.  Martta 

Loimaranta  halusi lahjoittaa koululle, sen senioriyhdistyksen hoitoon, 

nimeään kantavan rahaston. Rahaston ohjesääntö vahvistettiin 21.12.1989. 

Martta Loimarannan ajatuksena oli jakaa rahastosta vuosittain yksi-kaksi 

suurempaa stipendiä matemaattisesti lahjakkaille oppilaille. Lyseon monien 



stidendirahastojen vuosituotot olivat jääneet aika pieniksi, mutta tämän 

rahaston peruspääoma oli merkittävästi suurempi. Rahaston tuotoista puolet 

piti liittää vuosittain pääomaan. 

Rahastosta on voitu jakaa stipendejä vuodesta 1990 lähtien ja jaetaan 

edelleen. Ensin rahastoa hoiti erillinen toimikunta, mutta käytännön syistä sitä 

hoitaa nykyisin yhdistyksen hallitus.Stipendit jaetaan opettajakunnan 

esityksen perusteella. 

 

AVUSTUKSET 

Senioriyhdistys, lähinnä järjestämiensä juhlien ja muiden tapahtumien 

tuotoiilla, on voinut tukea sekä kuoropoikien seniorikuoron että koulun 

oppilaiden toimintaa. Kuoropoikien osuus senioritoiminnassa oli keskeinen 

juhlien järjestelyiden yhteydessä. Yhdistyksen hallituksessa oli aina,  kuoron 

toiminnan hiipumiseen asti kuoropoikien edustaja. Tätä postia hoiti pitkään 

Harvi Soimakallio ja hänen jälkeensä Erkki Silvo. 

Oppilaskuntaa yhdistys on avustanut osallistumalla monien ekskursioiden 

rahoittamiseen. Useimmiten kohteena ovat olleet Helsinkiin tehdyt vierailut, 

kuten eduskunta, korkein oikeus, Helsingin yliopisto, kansallisarkisto ja 

yliopiston kirjasto.Koulun musiikin opetukseen on hankittu PA-laitteet ja 

joitakin soittimia. 

Mahdollisuuksien mukaan on tuettu myös ystävyyskoulutoimintaa. 

Lyseolaiset ovat vierailleet  Tallinnan Pelgulinnassa useampaan kertaan, 

toisin melko pienillä kokoonpanoilla. 

Oma lukunsa on ollut Kotkan lyseon lukion, Kotkan AV-keskuksen ja 

Tallinnan kouluviraston yhteiset leirikoulut. Leirikoulujen teemana oli yleensä 

luonnon kuvaaminen videokameroilla ja kertyneen materiaalin editointi. 

Leirikouluja järjestettiin Tallinnassa, Riiassa, latvialaisia oli mukana kaksi 

kertaa,  Kotkassa, Kaunissaaressa, Saarenmaalla, Otepäässä ja 

Hiidenmaalla. Näitäkin tapahtumia pystyttiin joskus tukemaan. 

Leirikoulutapahtumista erikoisin oli Helsingissä järjestetyt suomalais-virolaiset 

laulu- ja tanssijuhlat, joita oppilaat kuvasivat. Näistä syntynyt kuvakooste 

lähetettiin molempien maiden presidenteille, sillä molemmat olivat editoidussa 

kuvakoosteessa. 



 

VUODEN LYSEOLAINEN 

Senioriyhdistys päätti 2013 vuoden lyseolaisen valinnasta. Tämä rituaali on 

kuulunut monien koulujen  senioriyhdistysten toimintamuotoihin. Tiettävästi 

tässäkin on ollut ensimmäisenä Helsingin Normaalilyseo, jossa vuoden 

Norssi on valittu vuodesta 1955 lähtien.  

Vuonna 2013 Kotkan lyseon lukiossa valittiin ensimmäiseksi vuoden 

lyseolaiseksi Veijo Varpio.  Komeaääninen tenori tuli tunnetuksi lukuisten 

merkittävien eurooppalaisten oopperatalojen solistina ja yhtä lailla Helsingin 

juhlaviikkojen pitläaikaisena toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan Varpio oli 

lainopin kandidaatti. 

Vuonna 2014 valittiin Alpo Tuurnala, insinöörikommodori, laivasuunnittelija, 

tietokirjailija ja akvarellisti. Vuoden lyseolaiselle on järjestetty kolun 

juhlasalissa julkistamistilaisuus, jonne on kutsuttu median edustajia ja valitulle 

on luovutettu kunniakirja. Tilaisuudessa valittu on kertonut kouluvuosistaan ja 

elämänurastaan. Paikalla on ollut aina myös koulun opettajia ja oppilaita. 

Professori Matti Rudanko valittiin vuoden 2015 lyseolaiseksi. Rudanko kirjoitti 

ylioppilaaksi 1969 ja opiskeli Helsingin yliopistossa oikeustiedettä, jossa 

myös väitteli tohtoriksi.  Rudanko toimi uransa aikana mun muassa 

akatemiatutkijana, professorina Lapin ja Aalto yliopistoissa. Erikoisaloinaan 

hänellä on sopimusoikeus ja vahingonkorvausoikeus. Hänen 

oikeustieteellinen  kirjallinen tuotanto on laaja. 

Vuoden 2016 lyseolaiseksi valittiin Saila Valtonen, jolla on myös 

oikeustieteellinen koulutus. Saila Valtonen toimi Myllykoski Oy:n lakimiehenä 

ja täältä hänen uransa lähti voimakkaaseen nousuun. Hänet valittiin EY-

tuomioistuimeen. Saila Valtonen on työskennellyt pitkään Euroopan 

Unionissa talous-ja rahoitus-asioiden parissa. 

Toimitusjohtaja  Markku Hämäläinen valittiin vuoden 2017 lyseolaiseksi. 

Markku Hämäläinen on koulutukseltaan paperi-insinööri ja on toiminut uransa 

aikana isänsä jälkiä seuraten paperialalla erilaisissa tutkimus- ja 

johtotehtävissä. Markku Hämäläinen on nykyisin Kotka Mills Oy:n 

toimitusjohtaja. Yritys valmistaa maailmanmarkkinoille uudella muovin 

korvaavaa pakkausmateriaalia.  



Vuonna 2018  teatterijohtaja Kari Arffman valittiin vuoden lyseolaiseksi. 

Arffman on vuoden 1987 ylioppilas ja hän opiskeli Tampereella yliopiston 

näyttelijätyön laitoksella näyttelijäksi.Työuransa aikana hän on ollut 

näyttelijänä Tampereella ja Raumalla. Teatterinjohtajana Kari Arffman on 

toiminut muun muassa Kotkan kaupunginteatterissa vuosina 2003-2008 ja  

Helsingin kaupunginteatterissa vuodesta 2016 lähtien. 

Vuoden 2019 lyseolainen on koulun tietysti entinen oppilas, mutta myös 

opettaja, opetusneuvos Esko Almgren. Hän sai lyseosta ylioppilaslakin 1952 

ja valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1956 Helsingin yliopistosta. Esko 

Almgren toimi Kotkassa biologian ja maantiedon lehtorina Kotkan Lyseossa 

ja sittemmin rehtorina Kotkan yhteiskoulussa - entinen Uuraan yhteiskoulu - 

ja Katariinan lukiossa. Päätoimiseksi poliitikoksi Almgren siirtyi, kun hänen 

valittiin kansanedustajaksi. Eduskunnassa Almgren oli 1979-1991. Almgren 

toimi myös Suomen kristillisen liiton puheenjohtajana. Kotkan 

kaupunginvaltuustossa Almgren oli yhtäjaksoisesti 1965-2017. 

Vuonna 2020  puolustusvoimien varusmiessoittokunnan johtaja Ville 

Paakkunainen, vuoden 1997 ylioppilas valittiin vuoden lyseolaiseksi. Hän 

opiskeli Sibelius Akatemiassa puhallinorkestereiden johtamista useiden 

tunnettujen kapellimestareiden johdolla ja suoritti diplomin 2006. 

Paakkunainen on johtanut useita puhallinorkestereita ja kouluttanut 

varusmiessoittajia. Ville Paakkunaisen johdossa ovat olleet puolustuvoimien 

varusmiessoittokunta, Kaartin soittokunta ja Lapin sotilassoittokunta. 

Sotilasarvoltaan Paakkunainen on musiikki-kapteeni. 

 

KOTKAN SUOMALAISTEN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS 

Yhdistys perustettiin 1895 ja on yksi vanhimmista Kotkassa edelleen 

toiminnassa olevista yhdistyksistä/seuroista. Yhdistyksen tarkoituksena oli 

perustaa Kotkaan suomenkielinen oppikoulu. Tämä kunnianhimoinen hanke 

toteutuikin jo 1896, jolloin Kotkan Suomalainen Yhteiskoulu aloitti 

toimintansa. Tähän yhdistykseen lyseolla on ollut kokoajan kiinteä yhteys. 

Yhdistys tukee kulttuurityötä.  

Tämä tuki on näkynyt myös Kotkan Lyseon Seniorit r.y:n toiminnassa. 

Seniorit ovat saaneet tuntuvaa tukea suurempien painotutteiden 

kustannuksiin. Yhdistyksen hallituksessa on aina ollut lyseon edustus. 



Kannatusyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on varatuomari Kari Alanko. 
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