
YLEISKATSAUS

Tänään päättyvä Joutsan yhteiskourun kuudestoista työvuosi on
kulunut tiiviin aherruksen parissa uuden koulutalon tilavissa, lämpi-
missä ja valoisissa suojissa. se melkeinpä henkeä sarpaava ahtaus, joka
viimeisinä vuosina vallitsi vanhassa koulutalossa, on nyt ainakin tois-
taiseksi pois. uusi kourutalo varmistui hyvissä ajoin viime kesänä ja
kalustokin saatiin ajoissa niin, että koulutyö voitiin heti lukuvuoden
alusta alkaa uusissa suojissa. uuden koulutalon vihkiäiset pidettiin
vasta tämän vuoden puoreua helmikuun 1g päivänä kouluhauituksen
edustajan ja lukuisan kutsuvierasjoukon saapuvilla ollessa. vihkiäisten
yhteydessä sai koulu lukuisten onnittelujen lisäksi seuraavat lahjoituh-
set: taloustirehtööri Emil Kuusimäki entisenä joutsalaisena 100.000 mk,
neidit Martta ja Katri rkonen 100.000 mk, apteekkari Aune Vennervirta
15.000 mk sekä eräs lahjoittaja, ioka haluaa pysyä tuntemattomana,
100.000 mk. sanomalehti rtä-Hämeeltä koulu sai vieraskirjan ja arvok-
kaan kirjalahjoituksen sekä Leivonmäen kunnalta kunnan vaakunan.
rjuteen koulutaloon saatiin lahjoituksina yli 200 uutta pulpettia, ioten
koulun kalusto on suurimmaksi osaksi uutta. vain neljässä luokassa on
vanhamalliset pulpetit.

Kunnilta koulu on lukuvuoden aikana saanut seuraavat avustukset:
Joutsan kunta 1.000.000 mk, Leivonmäki 2b0.000 mk, Luhanka 100.000
mk ja Hartolan kunta 50.000 mk. Itä-Hämeen Kirjapaino Oy:ltä saatiin
lahjoituksena 25.000 mk jaettavaksi stipendeinä koulun oppilaille opetta-
jakunnan harkinnan mukaan. Kaikille lahjoittajille lausun koulun puo-
lesta kunnioittavat kiitokset. Koulu tulee kiitollisena muistamaan kaik-
kia niitä' jotka uuden koulutalon rakentamisvaiheen aikana ovat monin
tavoin olleet mukana.

oppilaiden vapaista harrastuksista on ensi sijassa mainittava urhei-
lu- ja liikuntaharrastukset sekä musiikki. Lisäksi on lukuvuoden aikana
koulussa toiminut askartelukerho sekä kirjallisuus- ja näytelmäkerho.
Koulun tilava voimistelusali on ollut iltaisinkin ahkerassa käytössä.
Kolmena iltana viikossa siellä ovat touhunneet paikalisten voimistelu-
ja urheiluseurojen jäsenet ja kaksi iltaa on varattu oppitaiden käyttöön.
Koripallo on tullut erikoisen suosituksi liikunnan muodoksi. Siinä on
järjestetty useita kilpailujakin. Koulun kenttäurheilukilpailut pidettiin
27.9,67; Iuokkien välisen kilpailun voitti lV A. Syksyllä koulun pojat
pelasivat jalkapalto-ottelun ja tytöt pesäpalio-ottelun Sysmän yhteis-

I



koulua vastaan. Koulun hiihtokilpailuissa 28. 2, 62 voitti luokkien välisen
kilpailun M ja koulun parhaalle hiihtäjäIle annettavan kiertopalkin-
non sai haltuunsa Matti Puttonen M luokalta. SOU:n hiihtomesta-
ruuskilpailuihin Lahdessa osallistui 5 tyttöä ja 7 poikaa; koulu tuli tyttö-
jen joukkuekilpailussa yhdeksänneksi ja pojat vastaavasti yhdenneksi-
toista. Jääkiekkosarjan voitti V A. Jalkapallossa III-VI luokilla tuli
voittajaksi IV A. fyttöjen pesäpaliosarjan II-V luokilla voitti III A.

Harrastushiihdossa hiihdettiin yhteensä 50.594 km ja parhaaksi
luokaksi osottautui M, jossa oppilasta kohti kertyi matkaa 173,8 km.
Kaikki oppilaat suorittivat kansanhiihdon.

Erittäin ripeästi on toiminut koulun 12-jäseninen orkesteri, jota on
tarmokkaasti johtanut opettaja Heimo Latva. Orkesteri on antanut
oman merkittävän panoksensa koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja juhliin,
joilla on hankittu varoja pianorahastoon, koulun pelikentän kunnostami-
seen ym. Oppilaiden suosiossa ovat olleet myöskin askartelukerho johta-
janaan kandidaatti Eija Syvänen sekä kirjallisuus- ja näytelmäkerho,
jota on ohjannut maisteri Jaakko Ahonen. Vapaan harrastustoiminnan
elpyminen on luonnollinen seuraus koulun saamista uusista tiloista.

Teinikuntaan, jonka kuraattorina on toiminut maisteri Ähonen ja
puheenjohtajana VI luokan oppilas Heikki Foikolarnen, ovat kuuluneet
IV-VI luokkien oppilaat. Teinikunnan toiminta on ollut varsin vilkasta
ja monipuolista. Koululla pidettiin kristillinen teinikokous ja teinejä
osallistui teinipäiville Kangasniemellä. Teinikunta on järjestänyt useita
yhteisiä juhlia kaikille koulun oppilailie ja osallistunut tarmokkaasti
yleisöjuhlien järjeståimiseen koulun hyväksi. Teinikunta on vieraillut
kaksi kertaa Kangasniemellä sikäläisen teinikunnau vieraana ja järjes-
tänyt vastaavasti kahdet juhlat omassa koulussa. Syyslukukaudella jär-
jestettiin teinikuntaan kuuluville oppilaille vanhojen tanssien kurssi
maisteri Vappu Mäenpään johdoUa.

Kevätlukukaudella järjestettiin koulussa ns. vanhempien päivä,
jolloin VI luokan oppilaiden vanhemmilla oli tilaisuus kokonaisen työ-
päivän ajan seurata työskentelyä koulussa, osallistua ruokailuun ja kes-
kustella niin koulua kuin kotejakin kiinnostavista kysymyksistä. Van-
hempien käsityksen mukaan täIlaiset tilaisuudet ovat mitä suuremmassa
määrin omiaan avartamaan näköaloja ja edistämään koulun ja kotien
väIistä vuorovaikutusta.

Jokapäiväisen aherruksen lomaan ovat vaihtelua tuoneet yhteiset
tilaisuudet kuten joulujuhla, Nukketeatterin ja taiteilija Yrjö Jyrin-
kosken vierailuesitykset ja elokuvaesitykset. Lukuvuoden alussa ja
lopussa koulu osallistui koululaisjumalanpalvelukseen kirkossa. Yhtei-
sissä aamuhartauksissa ovat soitosta huolehtineet Heljä ja Maaria Kil-
vensalo ja Hannu Honkapää.
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