VUOSIKERTOMUS
2021 - 2022

Alku työn kaunistaa,
lopussa kiitos seisoo!
Kotkan lyseo 125 vuotta
Päättyvä lukuvuosi on Kotkan lyseon 125vuotisen taipaleen juhlavuosi. Juhlavuosi on
näkynyt pitkin lukuvuotta ja tämä
toimintakertomus on laadittu juhlavuoden
innoittamana.
Kotkan lyseo on yli 500 henkilön
oppilaitosyhteisö. Opiskelĳoita lukuvuoden
alkaessa oli 498, opettajia ja muuta
henkilökuntaa 43. Toimimme kahdessa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa,
modernisti peruskorjatussa kiinteistössä
Kotkan keskustassa. Kanssamme toimii
myös Kotkan aikuislukio, joka on perustettu
50 vuotta sitten.
Lukuvuosi oli koronapandemian ajalta
ensimmäinen, jolloin saimme toimia koko
lukuvuoden lähiopetuksessa. Edellisenä
lukuvuonna etäopetuskuukausia oli viisi, sitä
edellisenä kolme. Kuluvan lukuvuoden
näkyvimmät koronatoimet ovat olleet
5.5.2022 asti voimassa ollut vahva
maskisuositus, vierailukielto,
ruokailujärjestelyt väljemmissä tiloissa sekä
hygieniaan liittyvät ohjeet samoin kuin vahva
vaatimus siitä, että kouluun saa tulla vain
terveenä.
Lähiopetus on ollut kaikille valtava helpotus.
Vaikka osa opiskelĳoista pärjäsi hienosti
etäopetuksessa, on elämää pursuava
oppilaitosyhteisö kuitenkin se opetuksen
järjestämisen muoto, jossa olemme
vahvimmillamme ja joka luontevimmin
valmistaa jatko-opintoihin ja työelämään.
Isolle osalle etäopetus jätti haasteita vielä
lähiopetukseen palattuammekin. Opintonsa
keskeyttäneiden määrä kasvoi,
opiskelĳakohtaisten opetuksen järjestämisen
tai opiskeluhuollon palavereiden määrät
lisääntyivät ja ylioppilaita valmistuu tavallista
vähemmän.
Koronapandemian vaikutuksia lievittämään
Lyseo haki ja sai Opetushallitukselta
lisärahoitusta, jota on käytetty

erityisopettajan työpanokseen,
yhteisopettajuuteen ja opetusryhmien
jakamiseen sekä Lyscafeopintokahvilatoimintaan. Hankerahoitusta
haettiin yhdessä Kotkan kaupungin muiden
lukioiden kanssa.
Lukiokoulutus on kehittyvä koulutusmuoto,
tästä ovat viime vuosina huolehtineet
lukuisat säädösperusteiset uudistukset.
Lukuvuonna 2021-2022 kolme isoa muutosta
vaikutti toimintaan: uusi oppivelvollisuuslaki
yhdessä lukiolain uudistuksen kanssa, uusi
opetussuunnitelma sekä ylioppilastutkinnon
rakenteen muutos.
Ensimmäisen vuositason opiskelĳat ovat
ensimmäisiä oppivelvollisuuslukiolaisia.
Oppivelvolliset saivat lukiosta tietokoneet,
muut opiskeluvälineet ja oppikirjat, joista
suurin osa on digitaalisia. Oppivelvollisuus ja
lukiolaki toivat muutosta myös mm.
poissaoloihin puuttumiseen sekä
opiskeluoikeuden raukeamiseen. Osa
oppivelvollisuuden tuomasta kulttuurin
muutoksesta on vasta muotoutumassa.
Ensimmäisen vuositason opiskelĳat aloittivat
opintonsa uuden opetussuunnitelman
mukaisesti. Ykkösillä opinnot rakentuvat
moduuleista muodostuvista opintojaksoista
aikaisempien kurssien sĳaan. Yksittäiset
opintojaksot voivat olla eri laajuisia. Lukioopintojen laajuus on 150 opintopistettä, mikä
vastaa aikaisemman opetussuunnitelman
mukaan opiskelevien 75 kurssia.
Lukuvuoden päättyessä valmistuvat
ylioppilaat ovat neljäs ja toiseksi viimeinen
vuosikerta, jotka valmistuvat aiemman,
vuoden 2016 opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti. Kun lukioissa
aikaisemmin opetussuunnitelman
muutostahti on ollut noin 10 vuotta, nyt
uudistusvälinä oli 5 vuotta.
Kolmas keskeinen muutos liittyi
ylioppilastutkintoon. Vielä syksyllä 2021 yotutkinnon aloittaneiden kokelaiden tutkinnon

tuli sisältää vähintään neljä koetta. Keväällä
2022 tutkinnon aloittaneiden tutkintoon tuli
sisällyttää vähintään 5 koetta. Keväällä 2022
Lyseosta valmistuu 125 ylioppilaista. Heistä
11 suoritti neljä koetta, 80 viisi koetta, 31
kuusi koetta ja kolme 7 koetta. Syksyllä
valmistui 11 ylioppilasta, joilla tutkinnon
laajuus vaihteli neljästä kokeesta
seitsemään. Tutkintorakenteen muutos
heĳastelee jo vallinnutta olotilaa, useimmat
ylioppilaat ovat viime vuosina suorittaneet
vähintään viisi koetta.
Lukuvuoden aikana Lyseossa toteutettiin
noin 500 kurssia tai opintojaksoa. Opetus
toteutettiin ajallisesti viidessä jaksossa eli
periodissa. Oppituntien aloitusaika on
lukuvuoden alusta alkaen ollut 8.30
aikaisemman klo 8 sĳaan. Lukujärjestykseen
merkittyjen kurssien ja opintojaksojen lisäksi
osa opiskelĳoista suoritti opintoja itsenäisesti
tenttien tai muiden oppilaitosten opetukseen
osallistuen.
Suurin osa lukion toiminnasta tapahtuu
oppitunneilla. Uuden opetussuunnitelman
käyttöönotto edellytti opettajilta vahvaa
yhteissuunnittelua ja uusien ratkaisujen
toteuttamista. Opetuksessa työtapoja pyrittiin
liikunnallistamaan, sillä Lyseo on ollut
kolmen lukuvuoden ajan mukana liikkuva
opiskelu -hankkeessa. Liikunnallisilla
työtavoilla on yhteys parempiin
oppimistuloksiin.

Liikkuva opiskelu on linjassa kestävän
kehityksen työn kanssa, jota Lyseossa on
tehty pitkäjänteisesti. Kuluneena lukuvuonna
saimme tunnustukseksi Vihreä lippu sertifikaatin, jonka tavoittelemisessa Lyseon
opiskelĳoiden ja henkilöstön yhdessä
muodostamalla raadilla on keskeinen rooli.
Raati tarjoaa opiskelĳakunta- ja
tutortoiminnan rinnalla hyvän
mahdollisuuden vaikuttaa lukion toimintaan.
Keskiössä on pitkään ollut hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden edistäminen, mikä näkyy
vahvasti lukiomme arjessa. Hyvinvoiva
lukioyhteisö voi keskittyä ydintehtäväänsä;
opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen
sekä ihmisenä kasvamiseen. Tämä vaatii
sitoutumista ja työskentelyä. Siitä meitä
lyseolaisia muistuttaa juhlasalimme
mietelause. Alku työn kaunistaa, lopussa
kiitos seisoo!
Lukuvuoden päättyessä on kiitoksen aika.
Kiitän lämpimästi kaikkia lyseolaisia ja
yhteistyötahoja 125-vuotisjuhlavuoden
onnistuneesta toteuttamisesta. Kiitän lehtori
Riku Halista juhlavuoden
toimintakertomuksen toimittamisesta sekä
kaikkia toimintakertomuksen laadintaan
osallistuneita. Vielä kiitän lämpimästi kaikkia
lyseolaisia lukuvuoden ahkeroinnista sekä
hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä.
31.5.2022
Mette Godenhjelm, rehtori
Kotkan lyseo

125-VUOTISJUHLA
Perjantai 12.11. klo 10.15-11.15
Kotkan lyseon Arcus-talo, juhlasali

Yksi ruusu on kasvanut laaksossa, kansansävelmä
sovittanut Maaria Salmi
Pinnan alla, säveltänyt Kerkko Koskinen
sovittanut Anu Lehtinen

Kotkan lyseon kuoro,
johtaa Anu Lehtinen

Rehtorin tervehdys

Mette Godenhjelm

Opiskelijakunnan puheenjohtajan tervehdys

Aleksi Kurki

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tervehdys

Pasi Hirvonen

Kotkan kaupunginjohtajan tervehdys

Esa Sirviö

Vuoden lyseolainen 2021
Lyseo 125 vuotta -juhlakirjan julkistaminen

Kotkan lyseon seniorit

Felix Mendelssohn: Prelude Op. 35 No. 1

Tobias Schenk, piano

Sinun kaduillas, koulutie
Kotkan ja lyseon vaiheita vuodesta 1896

Historian kurssin opiskelijat,
ohjannut lehtori Olli Kupiainen

Maamme-laulu

Yhteislaulu, säestys Tobias Schenk

Juhlavuoden
tapahtumat
Kuluneen lukuvuoden aikana Kotkan lyseo
juhli 125-vuotista taivaltaan. Juhlasalissa
vietettiin pääjuhla 11.11.2021. Tilaisuutta
kunnioittivat läsnäolollaan niin
kaupunginjohtaja Esa Sirviö kuin
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi
Hirvonen. Juhlavuoden kunniaksi Kotkan
lyseon juhlasalin lasimaalaukseen
perustuvan logon modernisoi graafikko Kaisa
Naakka.
Kouluruokailun yhteydessä tarjottiin
kakkukahvit. Juhlapäivän kunniaksi
rohkaistiin niin oppilaita kuin
henkilökuntaakin pukeutumaan joko juhla- tai
historialliseen asuun. Arcus-talon käytävällä
oli nähtävillä opiskelĳoiden kuvataidetöitä.
Juhlapäivä huipentui Kotkan lyseon
senioreiden järjestämään iltajuhlaan.
Lukuvuoden mittaan entiset lyseolaiset
pitivät vierailuluentoja, joissa he kertoivat
työstään ja omasta urapolustaan
ylioppilaaksi tulon jälkeen. Luennot pidettiin
koronarajoitusten takia etäyhteyksin.
Helsingin yliopiston venäjän kielen ja
kirjallisuuden professori Tomi Huttunen piti

Lyseon senioreiden
kustantama juhlajulkaisu.

luentonsa 16.11.2021. Hänen aiheensa
käsitteli lokakuun vallankumousta edeltävän
Pietarin suomenkielistä kirjallisuutta.
Lappeenrannan-Lahden teknisen yliopiston
tutkĳa Jaakko Metsola luennoi 12.1.2022
kauppatieteellisestä tutkimuksestaan.
Filosofian tohtori Jaakko Hirvelä päätti
luentosarjan 8.3.2022 kertomalla
tutkimusurastaan teoreettisen filosofian
saralla.
EU-komissaari Jutta Urpilaisen etävierailu
Lyseolla ei ollut osa juhlavuoden virallisia
juhlallisuuksia, mutta kuuluu lukuvuoden
merkittäviin tapahtumiin. Urpilainen vastaili
yhteiskuntaopin kurssin opiskelĳoiden
laatimiin kysymyksiin, jotka käsittelivät
maakunnan ajankohtaisia asioita. Vierailu
liittyi Urpilaisen virtuaaliseen
maakuntavierailuun Kymenlaaksossa
31.1.2022.
Juhlavuoden tapahtumat päättyivät
perinteeksi muodostuneen Vuoden
lyseolainen -tunnustuksen myöntämiseen
3.6.2022. Kotkan lyseon senioreiden
myöntämä tunnustus jaettiin nyt
kymmenennen kerran, ja sen sai professori
Kaisu Puumalainen.
Lyseon yhteistyö senioreiden kanssa tuotti
myös juhlakirjan Muistojeni koulutie. Kirjassa
iso joukko entisiä lyseolaisia muistelee
aikaansa Lyseossa.

Hyvinvointia ja
yhteisöllisyyttä
Hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat olleet usean
lukuvuoden ajan Lyseon toiminnan
keskiössä. Niiden edistämiseksi opettajien
joukosta muodostettiin hyvis-tiimi,
yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontui
säännöllisesti ja opettajat antoivat
tukiopetusta ja auttoivat oppilaita
kotitehtävien tekemisessä opintokahvila
Lyscafessa tiistai-iltapäivisin. Lisäksi
ryhmänohjauksessa lisättiin hyvinvointia ja
yhteisöllisyyttä ensimmäisen vuosiluokan
opiskelĳoiden haastatteluilla, joissa
kartoitettiin uusien opiskelĳoiden
elämäntilannetta ja valmiuksia opiskeluun.
Ryhmänohjauksessa toteutettiin uusille
opiskelĳoille ryhmäytymispäivä lukuvuoden
aluksi 13.8.2021.
Opiskelĳat ovat toimineet yhtä lailla
monipuolisesti hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden tukemisessa.
Opiskelĳakuntatoiminnan lisäksi Lyseon
kuoro on koonnut nuoria yhteen. Osa
opiskelĳoista on toiminut joko tutorina tai
liikuntatutorina tai molemmissa. Tutorit
järjestivät koululla 20.1.2022 No backpack
dayn, jolloin kukin toi koulutavaransa
kouluun jossakin muussa kuin repussa tai
laukussa.
Kotkan kaupungin opetustoimi linjasi, että
lukuvuonna 2021–2022 peruskouluissa ja
lukiossa vietetään mielen hyvinvoinnin
vuotta. Mielessä tuulee -nimen saaneella
mielen hyvinvoinnin viikolla näytettiin
Lyseossa Aivan kuka tahansa meistä -esitys
kaikille opiskelĳoille to 26.8.2021.
Kevätlukukauden viimeisellä ryhmäntunnilla
käsiteltiin opetustoimen osoittamaa mieli
ruudun takaa -teemaa.
Muilla ryhmäntunneilla mielen hyvinvointia
tuettiin muun muassa Puolivälinpullatapahtumassa sekä kouluterveyskyselyn
tuloksia työstämällä.
Kodin ja koulun yhteistyötä toteutettiin
perinteiseen tapaan huoltajailloin, joita
järjestettiin jokaisen vuosiluokan
opiskelĳoiden huoltajille. Peruskoulun
päättäville – mahdollisille tuleville
lyseolaisille – ja heidän huoltajilleen esiteltiin
Lyseon toimintaa tammikuussa
etäyhteyksin.

Lyseo osallistui Liikkuva opiskelu ohjelmaan, johon kuului liikuntatutortoimintaa. Ohjelma konkretisoitui monin
tavoin lukuvuoden aikana. Opiskelĳoilla oli
mahdollisuus osallistua lentopallo-,
salibandy- tai biljardikerhoon.
Kuntosaliharjoittelu oli mahdollista Easyfityrityksen tiloissa tai koulun omassa salissa.
Frisbeegolfkilpailu oli käynnissä 31.10.2021
asti. Joulu- ja tammikuun aikana koulussa
järjestettiin pöytätennisturnaus.
Lisäksi järjestettiin salibandyn ystävyysottelu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamkia vastaan Pyhtään Pyroll-areenalla
12.4.2021. Kevätlukukaudella vierailtiin
laskettelemassa Uuperin rinteessä sekä
tehtiin yhteistyötä Kotkan kiipeilyseuran
kanssa, kun seura tarjosi kiipeilykokeilun
20.4.2022.

Opettajia rohkaistiin pitämään Liikkuva
opiskelu -ohjelman hengessä taukoliikuntaa
oppituntien aikana. Kotkan lyseo osallistui
leikkimielisen Kilometrikilpailun niin talvikuin kesäkilpailuun. Joukkueen nimi oli
KoLyA. Joukkue oli tarkoitettu kaikille Lyseon
yhteisön jäsenille.
Jouluinen juhla vietettiin koronarajoitusten
takia luokissa, joihin näytettiin juhlasalista
välitetty ohjelma. Joulua juhlistettiin lisäksi
ennen lomaa muun muassa järjestämällä
tonttujooga, tarjoamalla opiskelĳoille glögiä,
koristelemalla koulun aulaan joulukuusi sekä
viettämällä tonttulakkipäivää.

Joulupukki vieraili
Lyseossa
terveysturvallisesti.

Abit juhlistivat viimeistä varsinaista
koulupäiväänsä pukeutumalla yöpukuihin
27.1.2022

Penkinpainajaiset järjestettiin
koronarajoitusten takia vasta 28.4.2022
Toivo Pekkasen koulun liikuntasalissa.

Ystävänpäivänä 14.4.2022 ystäville sai
kirjoittaa terveisiä A-talon aulan
ilmoitustaululle, joka täyttyikin viesteistä.
Samana päivänä opiskelĳakunta järjesti
myös jo perinteeksi muodostuneen
pukeutumisen teemaväripäivän, jonka
aikana vaatetuksensa värillä sai halutessaan
viestiä ”ihmissuhdestatuksestaan”.

Wanhat-tapahtumia järjestettiin kaksi
kappaletta koronarajoitusten takia. Vuoden
2021 vanhojen tapahtuma pidettiin
15.10.2021. Karhuvuoren urheilutalossa.
Samaisessa paikassa vuoden 2022 vanhat
viettivät oman tilaisuutensa 20.5.2022.

Liikennevalistusta tarjottiin toisen
vuosiluokan opiskelĳoille Kotkan
kaupunginteatterissa 4.5.2022 pidetyssä
Punainen liitu -tapahtumassa, jossa poliisi ja
pelastusalan ammattilaiset kertoivat
varottavia esimerkkejä siitä, mihin nuorten
holtiton liikennekäyttäytyminen voi johtaa.
Myös nuorena vammautunut
moottoripyöräilĳä kertoi pyörätuolista
tarinansa.
Kotka-Kymin seurakunnan kanssa toimittiin
yhteistyössä. Nuorisotyöntekĳä Rita Halme
oli opiskelĳoiden tavattavissa maanantaisin
Arcus-talolla syyslukukauden puolivälistä
jouluun. Koronarajoitukset estivät yhteistyön
tämän jälkeen. Lisäksi seurakunta järjesti
omissa tiloissaan hyppytunneiksi tekemistä
seurakunnan Arkku-tilassa.
Esiintymisjännitykseen sai apua
Ohjaamossa pidetyssä ryhmässä, joka
kokoontui kerran viikossa.
Lukuharrastuksen heikkenemiseen vastattiin
järjestämällä lukuviikko 19.4.–22.4.2022.
Viikon aikana niin opettajat kuin opiskelĳatkin
esittelivät lukemiaan kirjoja. Lisäksi
järjestettiin runokilpailu. Lukuviikon lopuksi
pidettiin yhteinen lukuhetki, jonka aikana
kaikki lukivat valitsemaan kirjaa. Viikko
järjestettiin yhteistyössä kaupunginkirjaston
kanssa.

Torstaina 2.6.2022 vietettiin perinteiden
mukaisesti Arto Tolsa -areenalla
tunnelmaltaan rentoa kevättapahtumaa
Artofestia. Vapaamuotoisen oleilun lomassa
kisailtiin ja visailtiin – ja tietysti nautittiin
retkieväitä.

Yhteistyötä
korkeakoulujen
ja työelämän
kanssa
Korkeakouluyhteistyö konkretisoitui
lukuvuoden aikana ennen kaikkea erilaisin
vierailuin. Koronarajoitukset näkyivät
tässäkin yhteistyössä, sillä useat vierailuista
olivat etäyhteyksin. Lyseossa seurattiin
etänä Helsingin, Oulun ja Tampereen
yliopistojen yleisesittelyjä. Jatkoopiskelumahdollisuuksiaan esittelemässä
kävivät seuraavat yliopistojen tiedekunnat,
koulutusalat tai laitokset: Oulun yliopiston
lääketieteen sekä hammaslääketieteen
tiedekunnat, Lapin yliopiston oikeustieteen
tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston
kasvatustieteiden koulutusala, Vaasan
yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta ja
Aalto-yliopiston sähkötekniikka.
Yliopistojen lisäksi luonnollisesti
ammattikorkeakoulut esittäytyivät. Seuraavat
oppilaitokset esittelivät toimintaansa:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
XAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK, Yrkeshögskolan Arcada, Diakoniaammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Laureaammattikorkeakoulu sekä Metropolia.

Opinto-ohjauksen
ammatinvalintatapahtuma
Kotkan
kaupunginkirjastossa.

Jatko-opiskelupaikkaansa pohdiskelevalle oli
tarjolla Lyseolla Studentum roadshow
14.1.2022. Shaking up tech -tapahtuma oli
puolestaan tarkoitettu vain
ammatinvalintaansa pohtiville nuorille
naisille. Lyseon nuorilla naisilla oli
mahdollisuus hakea Helsingissä,
Lappeenrannassa ja Oulussa 27.1.2022
järjestettyyn tilaisuuteen, jossa esiteltiin
tekniikan alaa. Opiskelĳalta vaadittiin oikean
sukupuolen lisäksi opintoja pitkästä
matematiikasta.
Opinto-ohjauksessa järjestettiin 10.5.2022
ensimmäistä kertaa
ammattipaneelitapahtuma Kotkan
kaupunginkirjaston auditoriossa toisen
vuosiluokan opiskelĳoille. Opiskelĳa Mariina
Puhakka toimi tilaisuuden juontajana, jakoi
puheenvuoroja ja esitti panelisteille
opiskelĳoilta saatuja kysymyksiä, jotka
liittyivät työelämään, urapolkuihin ja
ajankohtaisiin työelämää käsitteleviin
asioihin. Paneelissa neljä oman alansa

ammattilaista kertoi nuorille omasta
urapolustaan ja siihen vaikuttaneista
tekĳöistä.
Työelämäyhteistyötä toteutettiin niin
työssäoppimisen kuin
yrittäjyyskasvatuksenkin kautta. Paikallislehti
Kymensuu oli Lyseon yhteistyökumppani.
Lyseon äidinkielen projektiryhmä julkaisi
kirjoituksiaan lehdessä.
Yrittäjyyskasvatus on luonnollisesti yksi osa
Lyseon työelämäyhteistyötä.
Yrittäjyyskasvatuksessa toteutettiin NYyrittäjyysinnovaatioleiri Karhulan ja Haminan
lukioiden kanssa yhteistyössä. Merikeskus
Vellamossa 2.–3.9.2021 pidetyn leirin
teemana olivat sosiaalinen media ja
yrittäjyys, ja se oli tarkoitettu ensimmäisen
vuosiluokan opiskelĳoille.
Nettilähetys Boom! - Sandbox-teknologiatila
kaikille -tapahtumasta järjestettiin 21.9.2021.
Seminaarissa esiintyi Skeakersforum all
starsin puhuja Perttu Pölönen, joka puhui
siitä, miten tulevaisuus luodaan ja mitkä ovat
tulevaisuuden teknologiat.

Pörssilähettiläsohjelmassa nuoret saivat
opetusta talouden hallinnasta, säästämisestä
ja sĳoittamisesta. Opetukseen osallistuneista
sukeutui pörssilähettiläitä, joiden tehtävänä
oli kiertää yläkouluja kertomassa
yhdeksännen luokan oppilaille oman
talouden hallinnasta, säästämisestä,
sĳoittamisesta ja vaurastumisesta.
Nuori yrittäjä -lähettiläs Marikki Virtanen
kertoi 26.4.2022 tarinansa yrittäjäksi
päätymisestä ja kutsui kuulĳat
inspiroitumaan hänen tarinastaan.
Valokuvausyrittäjä Virtanen kertoi, kuinka
suuressa osassa Vuosi yrittäjänä -ohjelma
lukiossa oli hänen matkassaan kohti
yrittäjyyttä.
Vuosi yrittäjänä -ohjelman Kymenlaakson
aluefinaali järjestettiin etäyhteyksin 9.2.2022
ja voittajaksi selvisi kolmannen kerran
peräjälkeen Kotkan lyseon NY-yritys. Tänä
vuonna mukana olivat Marikki Virtanen,
Jaakko Nordling, Tuuli Terni ja Iris Mantere.
NY-yrittäjiä luotsasi lehtori Tapani Pylväs.
Nuoret edustivat Lyseota NY-finaalissa
Helsingissä, jonne matkattiin
kannustusjoukkueen kera 27.–28.4.2022.

Opiskelĳoilla oli mahdollisuus hakea
Pörssisäätiön talouskoulutukseen.

Kotkan lyseon oppilaita tutustumassa Kotkan ortodoksiseen
kirkkoon pääkirkon isännän Esa Terviön johdolla.

Kansainvälisiä
yhteyksiä
Leader Sepra ry. järjesti digitaalisten
palvelujen työpajan nuorille 29.9.2021.
Työpaja järjestettiin etänä ja oli osa
Euroopan tulevaisuuskonferenssia.
Opiskelusta Ranskassa ja Alankomaissa
kerrottiin webinaarissa 27.11.2021. Lauri
Löyttyniemi esitteli valtiotiedettä Sciences Po
Pariisin kampukselta ja Alison Wetzelaer
valtio-, oikeus- ja taloustiedettä sekä
psykologiaa Amsterdamin yliopistolta.
24.2.2022 koulun ruokalassa näkyi Ranskateemapäivä paitsi ruoassa myös
opiskelĳoiden tekemissä ruokalan
koristeissa.

Kansainvälisyysviikkoon liittyi 9.5.2022
Eurooppa-päivän viettäminen. Eteläisessä
Kymenlaaksossa EU:n kehityshankkeita
koordinoiva Leader Sepra ry. pystytti
telttansa Arcus-talon pihalle ja jakoi tietoa
toiminnastaan.
Lyseo on osallistunut Agenda2030-aiheiseen
Erasmus+-hankkeeseen vuodesta 2020.
Kahdeksan opiskelĳaa ja kaksi opettajaa
osallistuivat hankkeen ensimmäiselle
liikkuvuusjaksolle Saksan Schwerinissä
15.5.–19.5.2022. Paikalla oli osallistujia
kaikkien hankekumppaneiden kouluista
Saksasta, Puolasta, Italiasta ja Suomesta.

Huhtikuussa 2022 kaksi ranskalaista
opiskelĳaa saapuivat Lyseoon kolmeksi
viikoksi vierailulle Denis Diderot -lukiosta
Langresista. Vastavierailulle Lyseosta
lähtivät toisen vuosiluokan opiskelĳat Iris ja
Ursula Mantere. He olivat vaihdossa Denis
Diderot -lukiossa kolme viikkoa
30.4.–19.5.2022. Opiskelĳavaihto kuului
vaihto-ohjelmaan Finn’Est, joka oli Ranskan
instituutin ja ranskalaisten yhteistyötahojen
avulla järjestetty.
Lyseolla vietettiin kansainvälisyysviikkoa
9.–13.5.2022. 11.5.2022 oli Unicefin
vierailuluento etänä. Jani Lydén kertoi
luennossaan muun muassa tyttöjen
koulutuksesta. Lyseon Arcus-talon käytävällä
oli valokuvanäyttely, johon opettajat ja
opiskelĳat olivat tuoneet kuvia matkoiltaan
Eurooppaan ja kauemmaskin.

Lyseon opiskelĳoita Saksan Schwerinissä.
Kuvassa Maria Shashkova, Marikki Virtanen,
Iina Penttilä, Ella Karvinen, Vieno Riikonen,
Anni Piilola, Jaakko Nordling ja Jenna
Karjalainen.

Leader Sepran teltta Eurooppa-päivänä Lyseon pihalla.

Kestävä kehitys
osallistujat keräsivät 250 euroa Itämeren
suojeluun.
Muita kestävän kehityksen toimia olivat
3.9.2021 opiskelĳoille järjestetty
Hiilĳalanjälki-kysely, energiansäästöviikon
11.–15.10.2021 aikana toteutettu
energiansäästöhanke, jossa haastettiin niin
opettajia kuin opiskelĳoitakin keksimään
keinoja säästää energiaa koulupäivän
aikana, sekä Earth hour -tapahtumaan
osallistuminen 26.3.2022.

Kotkan lyseolle myönnettiin vihreän lipun
käyttöoikeus tunnukseksi laadukkaasta
ympäristötyöstä. Vihreä lippu nostettiin
koulun salkoon joulukuun lopussa juuri
ennen joululoman alkua. Vihreän lipun
toiminnasta vastasi opiskelĳoista ja
opettajista koostuva ympäristöraati.
Lyseon ympäristötyö palkittiin Kymenlaakson
vuoden 2021 paras ympäristöteko -kilpailun
kunniamaininnalla, jonka myönsi
Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittinen
neuvottelukunta. Se kiitteli etenkin nuorten
aktiivisuutta ympäristöasioissa, minkä lisäksi
neuvottelukunta piti tärkeänä sitä, että
opiskelĳoita kannustetaan ja tuetaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa.
Itämeripäivään 26.8.2021 osallistuttiin
laajasti. Päivää vietettiin muun muassa
rakentamalla hiekkalinnoja
Mansikkalahdessa ja vierailemalla Sapokan
Itämerikylässä.Tapahtumassa Lyseon

Mansikkalahdessa hiekkalinnoja tekemässä.

Opiskelĳakuntatoiminta
Opiskelĳakunta järjestäytyi lukuvuoden
aluksi suorittamalla 21.10.2021 vaalin, jossa
täydennettiin opiskelĳakunnan hallitusta
ensimmäisen vuosiluokan oppilailla.
Valituiksi tulivat Fedor Abushkevich, Mea
Sutela, Oona Kyötikki, Jesse Snygg sekä
Julia Krautsuk. Toisen vuosiluokan
opiskelĳoista hallitukseen uudeksi
edustajaksi valittiin Aino Silander.
Hallituksessa jatkoivat toisen ja kolmannen

vuosiluokan opiskelĳoista puheenjohtaja
Aleksi Kurki, Linda Lommi ja Inka Sutela.
Abiturienttien poistuttua koulusta
opiskelĳakunnan hallituksen tehtävät jaettiin
uudelleen. Uutena puheenjohtajana aloitti
Mariina Puhakka ja varapuheenjohtajana
Aino Silander. Rahastonhoitajana jatkoi
Jaakko Nordling. Sihteeriksi valittiin Julia

Krautsuk ja some-vastaavaksi Ursula
Mantere.
Hallitus ylläpiti yhteyksiä koulun ulkopuolisiin
verkostoihin, kuten Suomen lukiolaisten
liittoon. SLL:n piirin edustaja osallistui
hallituksen kokouksiin, ja liiton koulutuksia
hyödynnettiin hallituksen toiminnan
kehittämisessä. Lukiolaisten liitto esittäytyi 1.
vuosiluokan opiskelĳoille Kotkan
kaupunginkirjaston auditoriossa tiistaina
2.11.2021.
Opiskelĳakunnan hallitus teki lukuvuoden
aikana tiivistä yhteistyötä ympäristöraadin
kanssa asioissa, jotka liittyivät erityisesti

hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja
viihtyvyyteen. Hallitus toimi osana raatia ja
osallistui näin koulun tapahtumien
järjestämiseen sekä laajemman
opiskelĳajoukon päätöksentekoon.
Opiskelĳakunta järjesti kouluvuoden aikana
koulukuvauksen 4.11.2021 ja osallistui
Nälkäpäivä-keräykseen 5.10.2021.
Kevyempää ohjelmaa edustivat 14.4.2022
järjestetty pääsiäismunajahti, jonka aikana
eri puolille koulurakennusta piilotetut
suklaamunat odottivat löytäjäänsä, sekä
2.6.2022 Arto Tolsa -areenalla pidetty
yhteisöllinen ulkoilutapahtuma Artofest.

Henkilökunta
Kotkan lyseon lukuvuoden 2021-2022
opettajat tehtävineen, oppiaineineen ja
ohjausryhmineen:
Ambrusin, Hannele, äidinkieli ja kirjallisuus
(3C)
Auranen, Jiri, urheiluakatemia
Godenhjelm, Mette, rehtori
Halinen, Riku, äidinkieli ja kirjallisuus (2A)
Hokkanen, Anne, apulaisrehtori, fysiikka
Kilpiäinen, Jenny, biologia, maantiede ja
ympäristöopinnot (2B)
Kiviharju, Jenni, fysiikka ja kemia (1D)
Korhonen, Henri, englanti ja ruotsi (1C)
Koskihaara, Janne, matematiikka (3E)
Kuittinen, Jiri, ruotsi ja venäjä
Kujala-Heikkilä, Reĳa, englanti ja ruotsi (2C)
Kupiainen, Olli, historia ja yhteiskuntaoppi
(2D)
Kuusniemi, Juha, uskonto, filosofia ja
psykologia (1B 4.10.2021 alkaen)
Lehtinen, Anu, erityisopettaja
Lehtinen, Ville, liikunta ja terveystieto
Linnanmäki, Aaro, matematiikka
Metsätähti, Sami, matematiikka ja fysiikka
(3F)
Mielonen, Saara, ortodoksinen uskonto
Nguyen, Sang, englanti ja saksa
Nokso, Mia, äidinkieli ja kirjallisuus (3A)
Ollikainen, Jarno, musiikki
(14.10.2021
alkaen)
Pitkänen, Jukka, opinto-ohjaaja (4A)

Pylväs, Tapani, historia, yhteiskuntaoppi ja
yrittäjyyskasvatus (1E)
Salmi, Jenni, biologia, maantiede ja
ympäristöopinnot (3B)
Salmi, Maaria, musiikki (1B) (4.10. 2021 asti)
Salmi, Nina, opinto-ohjaaja (4A)
Seitola, Tuomo, psykologia
Simola, Tiina, englanti ja ranska (3D)
Siro, Marjut, kuvataide (1A)
Suvikas, Jarkko, historia, yhteiskuntaoppi,
elämänkatsomusoppi ja filosofia
Tieaho, Kirsi, englanti ja ruotsi
Valtonen, Paula, matematiikka (2F)
Välimäki, Jaana, liikunta ja terveystieto (2E)
Yrjölä, Kirsi, äidinkieli ja kirjallisuus (3D)
Muu henkilökunta tehtävineen:
Aalto, Helmi, koulusihteeri
Andersson, Natalia, ravitsemistyöntekĳä
Bogdanoff, Satu, psykologi
Günther, Kimmo, kiinteistötyönjohtaja
Heliste, Anne, terveydenhoitaja
Kiri, Pirjo-Leena, laitoshuoltaja
Klami, Heli, ravitsemistyöntekĳä
Myar, Ngar, laitoshuoltaja
Paasonen, Minna, kuraattori
Palmu, Nichamon, laitoshuoltaja
Tolonen-Lindberg, Jaana, kuraattori
Ääpälä, Petteri, kiinteistönhoitaja (alkaen
1.6.2022)

Lukuvuoden aikana
valmistuneet ylioppilaat
Syksyn 2021 ylioppilaat Kotkan
lyseo
11 ylioppilasta
Heiliö, Juuso Joona Samuel
Iisakkala, Wiljami Joonas
Kareinen, Milla Anni-Emilia
Kosaiyakanond, Charida
Lehtonen, Daniela Erika Jasmin
Olli-Staehly, Charline
Niemi, Solina Orvokki
Repo, Alissa Isabella
Rimpeläinen, Severi Juhana
Schenk, Tobias Johannes
Ylitapio, Luka Gabriel

Kevään 2022 ylioppilaat Kotkan
lyseo
125 ylioppilasta
Alatalo, Silja Adele
Aronen, Eemeli Kasimir
Asplund, Mikael Oiva Juhani
Bergholm, Rasmus Onni Viljami
Doty, Tommy Edward
Elomaa, Rosa Linnea
Forsman, Sofia Emilia Jasmin
Galcova, Darja
Grönvall, Aaro Ilmari
Hannula, Vilma Ida Maria
Harju, Ella Annika
Harju, Selma Sofia
Harjula, Helmi Aino Emilia
Hartikainen, Papu Eleonoora
Hautamäki, Miila Maisa Matilda
Heikkilä, Siiri Anitta
Heino, Aava Emilia
Heino, Saana Maria Helena
Heiskanen, Liina Emilia
Hellsten, Eetu Wilhelm
Hietala, Maisa Anniina
Hinttula, Milla Amanda
Hirvonen, Saara Wilhelmiina
Holtari, Tuukka Ensio
Hurtta, Ella Olivia
Hussaini, Shakila
Hussen, Samira
Huusko, Akseli Aaron
Hyppönen, Aino Liisi Elina
Jacksen, Saara Carita
Johansson, Aada Maria
Kainulainen, Enni Elina Elisabeth
Kaitainen, Lassi Mikael

Kamunen, Nelli Fanny
Karppi, Anni Siiri Katariina
Kasari, Leevi Oskari
Kerminen, Sofiia Ellen Kaarina
Khirvonen, Artur
Kiljunen, Anton Bruno Tauno
Kopra, Joni Tapio
Korhonen, Riina Sara Kaisa
Korolev, Pavel
Kostian, Jasper Aleksi
Kostian, Juuso Valtteri
Koukkula, Konsta Tapani
Kupari, Eeva Emilia
Kurki, Aleksi Ilmari
Kurki, Laura Eveliina
Kölhi, Ross
Laitinen, Sofia Karoliina Xiu
Lampila, Sade Tuuli
Larvi, Sanni Solveig
Lauhkonen, Kia Anniina
Lavikainen, Aili Eveliina
Lecklin, Valtteri Mikael
Lehtinen, Sanni Anniina
Lehtonen, Ejan Ilmari
Lehtovaara, Ida Emilia
Leinonen, Iida Maria
Leinonen, Niklas Aleksanteri
Leppänen, Samu Santeri
Liljasto, Nelli Aleksiina
Lommi, Linda Alexandra
Lomperi, Silja Amanda
Lonka, Jenna Eveliina
Marin, Senja Riitta
Markkanen, Tuukka Santeri
Martama, Essi Anniina
Martikainen, Niko Timi Oskari
Marttila, Annika Marianne
Miettinen, Anna Marjaana
Moilanen, Veeti Jaakko Vihtori
Mojica, Matias Benjamin
Naski, Siiri Sesilia
Niiranen, Kerttu Pauliina
Niiranen, Roosa Matilda
Nokso, Leo Elias Ilmari
Olli, Venla-Maria
Orhala, Eelis Pekka
Paajanen, Jonna Juulia
Paakkunainen, Pinja Mikaela
Paavola, Anni Sofia
Pasanen, Veeti Juhani Joonatan
Pihlman, Tuuli Emilia
Porkka, Lauri Samuli
Puonti, Tina Lisa Maria
Putkonen, Elli Karoliina

Pynnönen, Ida Emilia
Pynnönen, Roope Oskari
Pöyhönen, Vilma Maj Catarina
Raaska, Peppi Jolanda
Rantanen, Nuutti Eemil Oskari
Rautapää, Helmi Aurora
Reinholm, Gita Kaarina Amanda
Rikka, Elisa Venla Helena
Rissanen, Joel Markus
Ristola, Eeva Tytti Johanna
Roslikov, Maxim
Ruhanen, Iida Karoliina Matilda
Saari, Rain
Sairanen, Jade Casandra
Salopelto, Saara Katariina
Salorinne, Senni Sofia
Schulz, Sarah Melissa
Seppä, Matias Artturi
Setälä, Werneri Yrjö Ilmari

Sirviö, Nuutti Anton Mikael
Sohlman, Elli Ida Annina
Sunila, Nea Melina
Sutela, Inka Matilda
Suviranta, Venla Alma Aurora
Taskinen, Kiia Maria Katariina
Teikari, Anni Maria
Teilas, Laura Eveliina
Tilli, Joel Mikael
Tirkkonen, Heikki Juhani
Toikka, Iia Lotta Maria
Toivanen, Daniel Niklas Kristian
Tompuri, Sini Susanna
Tuomala, Karoliina Sofia
Tuomimaa, Jenna Maria
Vanhala, Milja Melina
Vikman, Lauri Anton
Vitikainen, Aati Toivo Tapani
Väänänen, Niilo Tarmo Tapani

Ylioppilaille myönnetyt
stipendit rahastoineen ja
jakoperusteluineen
Martta Loimarannan rahasto: menestys
opinnoissa ja yo-tutkinnossa tai muu
peruste, 250 euroa.

Khirvonen, Artur

Rautapää, Helmi, paras menestys yotutkinnossa

Lyseon venäjän opettajan stipendi:
menestyksestä venäjän ylioppilaskokeessa,
kirja.

Karppi, Anni, paras menestys yo-tutkinnossa

Hautamäki, Miila

Martta Loimarannan rahasto: matemaattinen
lahjakkuus ja kevään 2022 Lyseon paras
suoritus pitkän matematiikan yo-kokeessa,
400 euroa

Kemia -lehti: menestys ylioppilaskokeessa
tai kiinnostus kemiaan, Kemia-lehden
vuosikerta.

Mojica ,Matias
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö:
erinomaisesti suoritettu pitkän matematiikan
ylioppilaskoe, 1000 euroa.
Mojica, Matias Benjamin
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia:
menestyksekkäästä urheilun ja opiskelun
yhdistämisestä, 50 euroa.
Leinonen, Niklas
Hannula, Vilma
Suomi-Venäjä-seuran Kotkan osasto:
venäjän kielen osaajalle, 100 euroa

Niiranen, Kerttu
Hautamäki, Miila
Pelastakaa lapset ry: opintomenestys, Sryhmän 100 euron lahjakortti.
Alatalo, Silja
Lomperi, Silja
Putkonen, Elli
Pöyhönen, Vilma
Sanni, Larvi
Handelsbanken: yhteiskuntaopin
yliopplaskokeessa menestyneelle
ylioppilaalle, 100 euroa.
Kupari, Eeva

Kotka-Kymin seurakunta: tsempparistipendi
lukio-opintonsa päättävälle ylioppilaalle, 100
euroa.

Ympäristöopintojen opettajat: aktiivisesta
toiminnasta ympäristöraadissa sekä
menestyksestä maantieteen opinnoissa, ??.

Puonti, Tina

Alatalo, Silja

Opintoverkko oy: menestyminen psykologian
opinnoissa ja yo-kokeessa, 100 euroa.

Kotkan lyseo: erinomaisesta kuvataiteen
lukiodiplomista, 50 euroa.

Niiranen, Kerttu

Elomaa, Rosa

Kotkan Pohjola-Norden: ruotsin kielen
ruotsin opinnoissa menestyneelle
opiskelĳalle, e-kirja.

Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin -lehti:
ylioppilaalle, joka on osoittanut itsenäisen
ajattelun taitoa ja menestynyt äidinkielen
kokeessa, vuosikerta.

Kupari, Eeva
Hannula, Vilma
Kotkan Pohjola-Norden: erityistä kiinnostusta
ruotsin kieltä ja pohjoismaisuutta kohtaan
osoittaneelle opiskelĳalle, 60 euroa.

Suomi-Saksa-seura: menestyksestä saksan
ylioppilaskokeessa, 100 euroa.
Vanhala, Toni

Huusko, Akseli
Sverigekontakt i Finland rf: erityistä
kiinnostusta sekä edistystä ruotsin kielessä
osoittaneelle opiskelĳalle, kirja.

Kotka-Greifswald-seura: Kotkan parhaalle
saksan kielen ylioppilaskokeen kirjoittajalle,
100 euroa.
Kiljunen, Anton

Karppi, Anni
Suomalaisen kirjakauppa: parhaalle
äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen
kirjoittajalle, kirja.
Karppi, Anni

Long play -lehti: tiedonhaluiselle ja uteliaalle
opiskelĳalle, vuositilaus.
Tuomimaa, Jenna
Kotkan lyseon opiskelĳakunta: aktiiviselle
opiskelĳakuntatoimĳalle, 50 euroa.

Suomalaisen kirjakauppa: historian
ylioppilaskokeessa menestyneelle
opiskelĳalle, kirja.

Kurki, Aleksi

Karppi, Anni

Kotkan lyseon opiskelĳakunta: aktiiviselle
vaikuttajalle yhteiskunnallisissa tehtävissä,
50 euroa.

Dosentti, apteekkari Juhani Pohjola:
biologiassa parhaiten menestyneelle
opiskelĳalle, 100 euroa.

Putkonen, Elli

Niiranen, Kerttu

Prefere: parhaan luonnontieteiden
arvosanan ylioppilaskokeessa kirjoittanut ja
muita opinnoissa kannustanut, 250 euroa.

Dosentti, apteekkari Juhani Pohjola:
musiikissa menestyneelle opiskelĳalle, 100
euroa.

Bergholm, Rasmus

Setälä, Werneri
Dosentti, apteekkari Juhani Pohjola:
kemiassa menestyneelle opiskelĳalle, 100
euroa.
Hautamäki, Miila

Ensimmäisen ja toisen
vuosiluokan opiskelĳoille
myönnetyt stipendit
jakoperusteluineen
Kemia-lehti: kiinnostuksesta kemian
opiskelua kohtaan, vuosikerta.
Kojo, Jimi
Lindfors, Valtteri
Majander, Fiia
Nyman, Nella
Porkka, Niilo
Roponen, Kerttu
Vanhala, Emilia
UusioUutiset: kiinnostus
ympäristönsuojeluun sekä aktiivinen toiminta
ympäristön hyväksi, vuosikerta.
Arikainen, Vera

Vuosikertomuksen toimitti Riku Halinen.

