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Kotkan lyseo 125v
Kotkan lyseon 125v juhlat
Pääjuhla
Pääjuhla alkaa 12.11.2021 aamupäivällä kello 10:15. Kotkan kaupungin tervehdyksen tuovat kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja valtuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen. Kotkan lyseon seniorit tuovat myös oman
tervehdyksensä ja palkitsevat tämän vuoden ja koronan takia palkitsematta jääneen viime vuoden lyseolaisen musiikkikapteeni Ville Paakkunaisen. Tämän vuoden lyseolainen selviää itse juhlassa. Perinteiseen
tapaan kuullaan myös oppilaiden musiikkiesityksiä
Juhla on tarkoitettu lyseon henkilöstölle ja oppilaille. Tämä tarkoittaa sitä, että juhlasali ja toisen kerroksen aula ovat melko täynnä. Senioreille varataan paikat juhlasalista ainoastaan juhlan ohjelmaan osallistujille. Juhla päättyy myös perinteisesti yhteislauluun. Näinköhän se on Junnun ”Kotkan poikii”. Junnuhan
oli myös Kotkan lyseon oppilas.
Iltatapahtumat
Iltapahtumat alkavat kello 17:00 luokkakokouksilla. Luokkien koollekutsujat: ilmoittakaa Pekka Mätölle
kokouksestanne s-postiin mattopekka@gmail.com tai puhelimeen 050-5379601. Tämä luokkatilojen varaamista varten.
Kello 18:30 alkavaan iltatapahtumaan juhlasalissa lunastetaan illalliskortit. Iltatapahtuma on avec eli seuralainen on myös tervetullut juhlaan. Ohjelmassa mm.:
- Tervetulomalja
- Musiikkia (lyseon oma bändi)
- Vuoden lyseolaisten esittely
- Musiikkia (lyseon oma bändi)

- Rehtorin terveiset
- Lyseon senioreitten terveiset
- 125v-juhlakirjan esittely

Kello 19:30 alkaen iltapalabuffee. Hyvää ruokaa, juomaa ja iloista seurustelua!
Illalliskortin hinta ja lunastaminen. Maksu mieluiten etukäteen.
Illalliskortti 30€ sis. kaksi kaatoa viiniä tai kivennäisvettä
Illalliskortti + juhlakirja 60€ sis. kaksi kaatoa viiniä tai kivennäisvettä
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Kotkan lyseon 125v juhlat
Kotkan lyseo täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Kotkan lyseon edeltäjä oli Kotkan suomalainen yhteiskoulu,
joka perustettiin vuonna 1896 ja oppilaita oli silloin 48. Nyt aloituspaikkoja 2021 on yli 160 ja ylioppilaaksi
valmistuu lähes 150.
125v juhlallisuuksia on alustavasti tarkoitus pitää syyslukukaudella marraskuussa 2021. Tapahtuma on
otollinen tilaisuus vaikkapa luokkakokouksille juhlan yhteydessä. Kotkan lyseon senioreitten hallitus on
mukana juhlien suunnittelussa. Ensimmäinen valmistelukokous pidettiin jo keväällä ja suunnittelu jatkuu
nyt syksyllä. Tästä myöhemmin lisää kun päivämäärät ja juhlien ohjelma selviää.
Huom! Kaikille yhdistyksen jäsenille tulee erillinen jäsenkirjekutsu sähköpostilla kun asiat ovat selvinneet.

Kotka lyseon senioreitten uusi historiikki
Kotkan lyseon edellinen rehtori ja senioreissa ansiokkaasti vaikuttanut Pekka Savolainen on koonnut
Kotkan lyseon senioreitten historiikin.
Historiikki löytyy nyt senioreitten kotisivuilta JÄSENTIEDOTTEET valikosta.

Koulutieni projekti—125v juhlakirja, Heikki Vuonamo
Kotkan lyseon senioreitten kirja "Muistojeni koulutie" valmistuu koulumme 125 - vuotisjuhliin marraskuun puolivälin tietämillä. Kirjassa 32 entistä lyskäläistä muistelee kouluaikojaan hauskasti, koskettavasti
ja jopa terävästi. Kirjan aloittaa Esko Almgrénin kirjoitus 1940-luvun sota-ajan koulunkäynnistä ja sen
päättää Anne-Maria Saarion kertomus lukioajoistaan 2000-luvun alussa. Lisäksi kirjassa on Pekka Savolaisen kirjoittama Senioreitten historiikki ja Pekka Mätön kuvaus 1960-luvun vireästä liikunta - ja urheilutoiminnasta koulussamme. Kirjaan tulee 288 sivua. Kirja tulee myyntiin 125-vuotisjuhliin koulussamme
sekä Kotkan Suomalaiseen Kirjakauppaan. Muista myyntikanavista kerromme myöhemmin.

Vuoden 2021 lyseolainen
Perinteinen vuoden lyseolainen valitaan myös tänä vuonna. Vuoden lyseolainen julkaistaan ja kukitetaan 125v-juhlien yhteydessä marraskuussa. Viime vuoden lyseolaisen musiikkikapteeni Ville Paakkunaisen kukittaminen on siirtynyt koronan takia myös 125-juhlaan.

Tässsä vielä vuoden 2021 jäsenmaksu muistutuksena

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

3

Kotkan lyseon seniorit ry:n vuosikokous 20.10.2021
Kotkanlyseon seniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20.10.2021 Kotkan lyseon
ruokalassa kello 17:30. Hallitus kokoontuu tätä ennen kello 17:00 samassa paikassa.
Kokous voidaan pitää Kotkan lyseon tiloissa varsinaisen opetusajan ulkopuolella ja ruokala mahdollistaa turvavälien pitämisen riittävän suurina. Korona saattaa aiheuttaa uusia turvamääräyksiä kokoontumisiin. Muutoksista tiedotetaan jäsenistölle jos kokousta ei voida pitää tai kokouskäytäntöä joudutaan muuttamaan
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Vuosikokouksen puheenjohtajan valinta.

3. Vuosikokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
6. Toimintakertomus kaudelta 2020-2021.

7. Tilinpäätös kaudelta 2020-2021 ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021-2022.
10. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021-2022.
11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle .
12. Hallituksen jäsenten ja oppilaskunnan edustajan valinta.
13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta.
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa! Hallitus

