1

Kotkan lyseon seniorit ry
Jäsenkirje 2/ 2022

Kotkan lyseon ympäristölinjalle kunniamaininta, rehtori Mette Godenhjelm
Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta valitsi ja maakuntahallitus vahvisti Kymenlaakson parhaaksi ympäristöteoksi 2021 Hauhiankosken kunnostuksen. Kunniamaininnat myönnettiin
Pyhtään vesiensuojeluyhdistykselle ja Kotkan lyseon ympäristölinjalle.

Kestävän kehityksen edistämisestä Lyseo on saanut hienosti tunnustusta. Joulukuussa Lyseolle myönnettiin Vihreä lippu (https://
vihrealippu.fi/) ensimmäisenä lukiona Kymenlaaksossa. Tammikuussa saimme kunniamaininnan Kymenlaakson liiton ”Paras ympäristöteko 2021” -kilpailussa. Kestävän kehityksen edistämisessä
keskeissä roolissa on opiskelijoiden ja opettajien muodostama
raati, joka asettaa vuoden tavoitteet kestävän kehityksen työlle.
Raatia vetää lehtori Jenni Salmi, joka ehtymättömällä tarmokkuudellaan saa innostettua nuoret mukaan. Tammikuussa raati asetti
opiskelijoille suunnatun lukuvuosikyselyn tulosten perusteella
vuoden teemaksi ”terveellinen ja turvallinen oppilaitos”. Lukuvuoden aikana raatilaiset ideoivat ja toteuttavat teemaan liittyviä
toimintoja ja tempauksia. Opiskelijoiden osallisuuden tukeminen
ja sitä kautta demokratiataitojen vahvistaminen ovat tärkeitä teemoja arjessamme. Samalla luodaan hyvinvointia ja edistetään
myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Tässsä vuoden 20212 jäsenmaksu
Rohkenemme muistuttaa jäsenkirjeen 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
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Korona kiusaa, mutta koulussa saadaan olla paikan päällä!
Lyseon 125-vuotisjuhlavuosi on edennyt lähiopetuksessa. Onneksi! Opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet pääosin terveenä. Koronan vuoksi on kuitenkin rajoituksia. Kaikilla on maskit ja ruokailuja on porrastettu. Helmikuun alussa abit jäivät lukulomalle, mikä toi väljyyttä tiloihin. Penkkarit ja vanhojen tanssit on koronan vuoksi siirretty. Penkkareita vietetään Etelä-Kymenlaaksossa 28.4. ja vanhojen tansseja
tanssitaan 20.5. Vieraita emme toistaiseksi vieläkään saa ottaa paikan päälle, mutta tätä puutetta etäyhteydet hieman korvaavat. Lukuvuoden aikana onkin järjestynyt useampia virtuaalisia vierailuja.
Uratarinoitaan ovat kertoneet osana Lyseon 125juhlavuotta esimerkiksi venäjän kielen professori Tomi
Huttunen Helsingin yliopistosta ja tutkija Jaakko Metsola
Lappeenrannan teknisestä yliopistosta, molemmilla on kotkalaistausta.
EU-komissaari Jutta Urpilainen vieraili virtuaalisesti Lyseolla osana Kymenlaaksoon suuntautuvaa maakuntavierailua.
Urpilaisen vierailua varten opiskelijat olivat valmistelleet
tiukkojakin ennakkokysymyksiä opettaja Olli Kupiaisen johdolla.
Hyvinvointia lisäävät myös liikkuva opiskelu -hankkeen (https://www.liikkuvaopiskelu.fi/fi) liikuntatutorit, jotka pitävät välillä taukoliikuntaa oppitunneilla sekä liikuntatempauksia välituntisin. Lentopallokerho toimii aktiivisesti ja liikuntatilat ovat opiskelijoiden vapaassa käytössä koulupäivän aikana. Liikuntatutoreita ohjaa jo kolmatta vuotta lehtori Ville Lehtinen.
Lyseossa on muutaman vuoden ajan tarjottu mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä kolmen kurssin verran.
Lehtori Tapani Pylväs on vetänyt ansiokkaasta vuosi yrittäjänä -kurssia osana Nuori yrittäjyys (NY) toimintaa. Kolmannen kerran perä jälkeen Kotkan lyseon joukkue oli alueellisessa semifinaalissa paras toisen asteen NY-yritys lunastaen jatkopaikan huhtikuussa pidettävään valtakunnalliseen finaaliin. Tänä
vuonna Lyseon yrittäjien tuote oli huumorihenkinen selviytymispakkaus uusille lukiolaisille. Kahtena
edellisenä vuonna voittoisat joukkueet olivat musiikkialan yrittäjiä. NY-kilpailuihin voi tutustua
osoitteessa https://uskallayrittaa.fi/
Lukuvuoden ajan arjen pääponnistelut ovat olleet tietenkin ihan tavallisissa oppitunneissa, joita pidetään kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman useammalle periodille
ulottuvat opintojaksot ovat osoittautuneet tietohallinnan näkökulmasta hieman haastetta tuoviksi. Etuna kuitenkin on, että opettaja saa opettaa samaa ryhmää yhtäjaksoisesti pidemmän ajan. Kokemuksen
karttuessa sujuvimmat työtavat kyllä löytyvät. Ykkösten osalta päänvaivaa ovat tuottaneet tietokoneet,
jotka jaettiin ykkösille ilmaiseksi osana oppivelvollisuuslukiota. Koneiden laadussa on ollut paljon toivomisen varaa. Valitettavan moni kone on viikoittain viety huoltoon. Ensi vuoden ykkösille on koneet jo
tilattu, toivomme että laatu on jatkossa parempi.
Käytännön koulutyö sujuu suotuisasti. Järjestelyjen alla ovat jo kevään 2022 ylioppilaskokeet, jotka tänäkin keväänä järjestetään Haukkavuoren koululla. Suurin koetilaisuus on äidinkielen ja kirjallisuuden
koe, johon yhdessä aikuislukion opiskelijoiden kanssa on ilmoittautunut 193 kokelasta.

Mette Godenhjelm, rehtori
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Korona-ajan opiskelu – mitä sovellettavaksi tulevaisuudessa?
Lyseon opiskelija Aleksi Kurki
Korona-aika on luonut opiskeluympäristön, jossa varmaa on vain epävarmuus. Muistan viime lukukaudelta, kun saatoimme vaihtaa vain
parin päivän varoitusajalla etä- ja lähiopiskelun välillä. Se oli monelle
opiskelijalle äärimmäisen kuormittavaa. Tämä näkyy tutkimuksissakin
muun muassa mielenterveyden häiriöiden kasvussa nuorten keskuudessa.
Tänä lukuvuonna kuitenkin, ainakin itse, olen pystynyt opiskelemaan
suhteellisen normaalisti. Tämä johtuu isolta osin siitä, että selkeä
enemmistö oppitunneista on ollut lähiopetusta. Lukuvuosien varrelta
olen havainnut hyviä käytänteitä, joita voisi hyvin hyödyntää myös
jatkossa.

Etäyhteyksien hyödyntäminen opiskelussa voi olla hyvä keino lisätä opintojen joustavuutta, mutta se ei
saisi olla pääopetusmuoto. Etäyhteyksin voidaan taata paremmat oppimisen edellytykset esimerkiksi
kotona sairastavalle opiskelijalle. Verrattuna siis siihen, että opiskelija saisi opettajaltaan esimerkiksi
tehtävälistan tunnin jälkeen kotiin. Täysimittainen etäopetus ei kuitenkaan ole opiskelijoiden tulevaisuuden ja jaksamisen kannalta mielestäni vaihtoehto.
Etäyhteyksillä voidaan lisätä myös opintojen monipuolisuutta. Asiantuntijoiden saaminen oppitunneille ei ole koskaan ollut helpompaa. Etäyhteyksien ansiosta hyvin pienellä vaivalla on mahdollista saada
erilaisista organisaatioista ja instituutioista henkilöitä kertomaan kurssin aiheista omasta näkökulmastaan. Tätä onkin hyödynnetty jo: esimerkiksi komissaari Jutta Urpilainen teki ”digivierailun” lyskalaisten yhteiskuntaopin tunnille.

125v-juhlakirja
Kirjassa on 32 kirjoitusta, joista ensimmäinen, opetusneuvos
Esko Almgrenin kirjoittama kuvaa sodanaikaista ja -jälkeistä
koulunkäyntiä Kotkassa. Kirjan kouluaikojen muistelmaosion
päättää Anne-Maria Saarion kirjoitus kouluajastaan 2000luvun alussa.
Lisäksi kirjassa kerrotaan Kotkan lyseon 1960-luvun vilkkaasta
urheilutoiminnasta sekä seniorityhdistyksen toiminnasta.
Kaikkiaan kirjassa on 288 sivua.

Kirja maksaa 30 euroa noudettuna ja postitettuna 36€.
Sitä voi ostaa suoraan senioriyhdistykseltä ja Kotkan
Suomalaisesta Kirjakaupasta, Kotkan kaupungin palvelupiste
Ruorista sekä Vellamon lahjatavaramyymälästä

125v-juhlakirjan tilauslomakkeelle
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Muita Senioreitten julkaisuja
KOTKAN LYSEON JUHLAKIRJA /
MATRIKKELI
1896 - 1996
100-vuotisjuhlakirja.
Hinta 20€. Hinta sisältää postitusmaksun.

KOTKALAISII ARVON POIKII
Kotkan lyseon kuoropoikien ja
kuoropoikien seniorien
historiikki 1937—2002
Hinta 20€. Hinta sisältää
postitusmaksun.

KOTKAN LYSEON MATRIKKELI
1896—1986
Kotkan suomalaisen yhteiskoulun—Kotkan yhteislyseon—Kotkan
lyseon . Ruotsinsalmen yhteislyseon—Ruotsinsalmen lukion—
Kotkan lyseon lukion matrikkeli
Hinta 20€. Hinta sisältää postitusmaksun.
KOTKAN LYSEON LUKIO
1896—2006
Kuvateos, joka koostuu valokuvista ja piirroksista.
Hinta 20€. Hinta sisältää postitusmaksun.
Kirjojen hinta noudettaessa 15€/kirja. Sovi noudosta puh. 050-5379601 / Pekka Mättö

Edellisten julkaisujen tilauslomake.

Kevään Lyseon senioreitten toimintaa
1. Riemuylioppilaat
Vuonna 1972 kirjoittaneet ovat tämän vuoden riemuylioppilaita.
2.Vuoden lyseolaisen valinta
Vuoden lyseolainen valitaan tänä keväänä kymmenennen kerran. Aikaisemmat vuoden lyseolaiset löytyvät linkistä: Vuoden lyseolainen | kotkanlyseo (kotkanlyseonseniorit.fi)
3. Yliopilasjuhlan stipendien jako
Kotkan lyseon seniorit jakavat myös tänä vuonna stipendejä matematiikassa ja yleisesti hyvin menestyneille uusille ylioppilaille.

Virkistävää talven jatkoa ja kevään odotusta!
Kotkan lyseon seniorit ry:n hallitus

