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Mette Godenhjelm, rehtori: Koronasyksystä selvittiin!
Joulu kolkuttaa ovella, lauantaina 19.12. Kotkan lyseo viettää historiansa ensimmäisen joulujuhlan verkossa. Opiskelijat
ovat juhlan tähtiä ja luvassa on ainakin musiikkia, videokuvaelma ja joulutervehdyksiä. Joululoman tarpeessa taidetaan olla
tänä syksynä ihan erityisen paljon. Koronan vuoksi koko kouluarki on pitänyt miettiä pienissäkin asioissa uudelleen.
Elokuussa opettajakunnan piti ensiksi miettiä, miten pystyisimme toteuttamaan koronaan liittyvät turvajärjestelyt kun talo
on täynnä eläväisiä nuoria ja luokat ovat ahtaat. Käsien pesuun ja oikeanlaiseen aivastamiseen on ohjeistettu monta kertaa
ja monella tavalla. Jotta turvavälit olisivat mahdollisia, ovat opiskelijat ruokailleet ruokasalin lisäksi juhlasalissa ja luokissa.
Loimme Wilmaan (Lyseon sisäinen tiedotusjärjestelmä) heti lukuvuoden alussa pysyvän palautelinkin, jonne opiskelijat
saivat antaa palautetta koronajärjestelyistä. Monta hyvää kehittämisideaa nuorilta on saatukin. Syksyn aikana ei korona
päässyt Lyseoon pesiytymään, eikä yhtään luokkaa määrätty karanteeniin.
Etäopetukseen jouduttiin kuitenkin siirtymään, kun Kymenlaakson koronatilan heikkeni joulukuun alussa. Siirtyminen tehtiin käytännössä yhdessä yössä. Opettajat osoittivat ammattitaitonsa ja opiskelijat hyvät opiskelutaitonsa. Kevään etäjaksosta oli saatu kokemusta. Teoria-aineissa opettaja pystyy jakamaan oman tietokoneensa näytöltä tehtäviä ja opettaa melkein kuin opettajanpöydän takaa. Opiskelijoita opettaja ei kuitenkaan yleensä näe, kun ryhmät ovat niin suuret. Kovin eläväistä ei vuorovaikutus tuolloin ole. Taito-ja taideaneissa on pitänyt soveltaa monella tavalla. Erityinen haaste on vanhojen
tanssien harjoittelu. Liikunnanopettajat ovat videoineet opetusvideoita ja nuoret harjoittelevat yksin kodeissaan. Se hauskuus, joka ryhmässä syntyy, jää tässä tietysti pois. Puutteista huolimatta opiskelu on kuitenkin sujunut. Koronapalautelinkki muutettiin etäpalautelinkiksi ja etäjaksosta saatu palaute on ollut hyvää, opiskelu on sujunut, vaikka kaipuu lähiopetukseen onkin iso.
Yksi koronan tuomista poikkeuksista oli se, että kevään 2020 ylioppilasjuhla järjestettiin vasta elokuussa. Juhlaa vietettiin
Karhuvuoren urheilutalolla, sillä vain siellä tilaa oli riittävästi turvallisen juhlan järjestämiseen. Karhuvuori toimi juhlatilana
yllättävän hyvin. Joulukuussa vietettiin syksyn ylioppilasjuhlaa Lyseon kauniissa juhlasalissa. Koronamääräykset olivat niin
ankarat, että juhlavieraita ei voitu juhlaan ottaa ollenkaan. Läsnä olivat vain rehtori ja musiikin lehtori sekä uudet ylioppilaat.

Kotkan lyseon syksyn 2020 ylioppilaita. Keskellä edessä Kotkan lyseon senioreitten stipendin saanut ylioppilas Tiikasalo.
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Koulutieni projekti—125v juhlakirja
Koulutieni-projektia jatketaan edelleen. Se tavoitteena on koota Kotkan lyseon entisten oppilaiden
muistoja koulunkäynnistään. Monen koululaisen opintie oli niin henkisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti
kuin konkreettisestikin vaativa ja monipolvinen.
Muistelmista on tarkoitus toimittaa Minun koulutieni – kirja ja julkaista muistelmat myös senioreitten
verkkosivuilla.
Kirjoituksia on tällä hetkellä kasassa jo yli 30 kappaletta ja ainakin muutama liikunta– ja urheiluhenkinen
on tulossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarinoita juhlakirjan julkaisemiseksi on riittävästi. Vielä ehdit kirjoittaa oman tarinasi juhlakirjaan nopeasti toimimalla.
Lisätietoja saat työryhmän jäseniltä:
Heikki Vuonamo, 050 1618, Veikko Almgren, 044 772 9682, Pekka Savolainen, 044 514 0172
Kirjoituksista ja valokuvista emme maksa palkkiota. Myös työryhmä tekee työnsä ilman palkkiota. Kirjoituksista ja muistelmista kootun kirjan rahoittaa Kotkan lyseon seniorit ja sen tuotto tuloutetaan yhdistykselle.

Vuoden 2020 lyseolainen
Vuoden 2020 lyseolaiseksi on hallitus valinnut musiikin maisteri, musiikkikapteeni, päällikkökapellimestari Ville Paakkunaisen. Hän opiskeli lyseossa 1994—1997. Paakkunainen on toiminut varusmiessoittokunnassa vuodesta 2017 lähtien ja toiminut myös Kaartin soittokunnan kapellimestarina mm. Linnan
juhlissa.
Koronan takia emme ole voineet ojentaa hänelle kunniakirjaa kuluvana vuonna. Nyt tavoitteena on kuitenkin järjestää kunniakirjan luovutus vuoden 2021 alussa joko läsnäolotilaisuutena tai etäyhteyksien
avulla. Tästä tarkemmin ensi vuoden alussa.
Tällä hetkellä koko Kotkan toinen aste (lukiot ja ammatillinen koulutus) on siirtynyt etäopetukseen ja
tilanne jatkuu ainakin vuoden 2021 tammikuun alkupuolelle asti.

Yhdistyksen hallitus 2020-2021
Yhdistyksen vuosikokous valitsi syksyn kokouksessaan 17.10 toimintakaudelle 2020-2021 hallitukseen:
Pekka Mättö pj
Matti Koski
Pekka Savolainen
Jukka Lopperi
Ari Helle
Olli Karttunen
Olli Päivänne
Antero Seppä
Veikko Almgren
Sepp Kakko
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 2021 alussa määritetään hallituksen tehtävien jako: varapuheenjohtajan, sihteerin ja mahdllisten mjitten tehtävien hoitajat.

2

Vuoden 2020 jäsenmaksut
Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimintammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin.
Tiedot maksamista varten:
Saaja:

Kotkan Lyseon Seniorit ry

Tilinumero:

FI69 5172 0220 1748 34

Maksu:

20€

Viitenumero: 1009

Rauhallista Joulua ja maltillista Uutta Vuotta!
Kotkan lyseon seniorit ry:n hallitus
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