
YLEISKATSAUS

Joutsan yhteiskoulun seilsemästoista lukuvuosi päättyy tänään. Työ-
kauden aikana koulussa on ollut toiminn-assa 10 keskikouluiuokkaa ja
lukion VI ja VII luokka, yhteensä 12 luokkaa. Oppilasmäärä on saavut-
tamassa 400 määrän, jonka se ensi vuonna ylitiäåkin lukion tultua
täysiluokkaiseksi. Ulkonaiset puitteet koulun toiminnalle uudessa koulu-
talossa ovat olleet suotuisat ja omansa vaikuttamaan sii-hen, että työs-
kentely on voinut tapahtua kaikin puolin suotuisissa merkeissä. Niinpä
oppilaiden terveydentila lukuvrroden aikana on oilut erinomainen, jo.ten
poissaoloja koulusta on ollut vähän. Uuden koulutalon rakentaminen on
kuitenkin aiheuttanut sen, että lukukausimaksu on täytynyt pitää niin
korkea.na kuin 150 nmk keskikoulu$sa ja lukiossa 180 nmk. Valtiolta
.saadun ylimääräisen avustuksen turvin on lukukausimaksua kuitenkin
voitu alentaa, keskimiiårin 30-35 markalla. Hyvin toivottavaa olisi, että
r^loden alusta voimaan tullut uusi valtionapulaki saisi aikaan huomatta-
van parannuksen velkataakkojensa alla kamppaileville yksityiskouluille.
Uuden lain vaikutus alkaa. tuntua kuitenkin vasta aikaisintaa.n vuoden
kuluttua. Koulumme osalta huojentumista aiheutunee myöskin siitä, ett?i
oppila,smäärån kasvaessa lukukausimaksutulot lisääntyvät ellei sitten
uudet määräykseL sisaralennuksista aiheuta päinvastaista kehitystä. I(ou-
lun kokonaisvelkamäärä on kuitenkin pakollisten lyhennysten ja tarkoi-
tukseen saadun ylimääräisen avustuksen turvin voitu tähän mennessä
lyhentiiä n. 150.000 nmk:11a.

I{oulun toimintapiiriin kuuluvat kunnat ovat anrstaneet koulua seu-
r.aavasti: Joutsan kunta ?.000 markalla., Leivonmäen ja Luhangan kunnat
kumpikin 1.000 markalla ja Hartolan kunta ?50 markalla. Itä-Hämeen
Ifirjapaino Oy:ltä koulu sai jäUeen lahjoituksena 250 mk jaettavaksi
stipendeinä koulun oppilaille opettaj akunnan harkinnan mukaan. Opinto-
ra,hastoyhdistysten Tuki ry:n yleisölle järjestämän elokuvaesityksen tuot-
tona kartutettiin koulun Hymy-stipendirahastoa 430 markalla,. Avus-
tuksista ja lahjoituksista lausun koulun puolesta lämpimät kiitokset.

Påiåttyneenä lukuvuonna on koulun lukusuunnitelmassa ammatin-
valinta ollut pakollisena keskikoulun ylirnmillä luokilla ja huomioitteni
mukaan herättänyt eriitåiin suurta kiinnostusta oppilaissa ja myöskin
lreidän vanhemmissaan. Heille järjestetyssä selostustilaisuudessa oli läsnä
rlrnsaasti vanhempia, jotka lukuisasti kärttivät myöskin tilaisuutta hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ammatinva.linnanohjaajan kanssa.



Viime syksynä osallistui kaikkiaan 6? koulun oppilasta sadonkorjuu-
kamppailuun suoritt'aen yhteensä 88 työpäivää pääasiassa perunannos-

to^ssa.

Vapa,a"sta harrastustoiminnasta oppilaiden keskuudessa mainiitakoon
vilkas urheilu- ja liikuntaharrastus. r(oulun kenttäurheilukilpailut pidet-
tiin 9. 10. -62; luokkienvälisen kilpailun voitti II B. Koulu osallistui mvös

SOU:n yleisurheilumestaruuskilpailuihin l(uortaneella, jossa koulumme
edusiaja Markku Halonen sijoittui 110 m aidoissa 1. tilalle, pit'uudessa
ja 3-Ioikassa 3. tilalle ja seipäässä 4. tilalle keräten pisteitä niin paljon,

että Joutsan yhteiskoulu tuli yhteispisteissä j,aetulle 1. tilalle. I{oulun
piirissä suoritettiin maastojuoksu- ja maastoviestikilpailut sekä jalka-
pallo-, jä?ikiekko- ja koripallomestaruuslrilpailut. Svsmän yhteiskoulua

vastaan pelatun tybtöjen pesäpallo-ott€lun voitti Sysmån yk. ia poikien
jalkapallo-ottelun Joutsan yk. I{angasniemen yhteiskoulua vast'aan pe-

latut kaksi ottelua koripallossa, voitti molemmat l(angasniemen yk.

Hiihtokilpailut' pidettiin 11. 3. -63; luoklrienvälisen kilpailun voitti V[
luokka, ja sarjansa ylivoimaisimman voittåjan palkinnon sai Ttruukki
Hynninen V B. SOU:n hiihtomestaruuskilpailuissa Saarijärvellä poikien

viestinhiihdossa 4x5 km koulun joukkue oli 8:s. Luokkien välisessä

viestinhiihdossa alasarjan voitti lI A ja. yläsarian v A. Harrastushii]t-
dossa hiihdettiin yhteensä ?1.4?3 km, en'iten hiihtivåt Eero Halmekoski
749 km ia, Anja Peltonen 720 km.

suomen såiiis,töpankkiliiton, Teiniliiton ia Matematiikanopettaja,in
yhdistyksen viidesluokkalaisille järiestärnässä matematiikkakilpailussa
olivat parhaat: Anna-Liisa Häyrinen ja Markku Nummela 15 pistetuå ja

Heikki SaIo 13 Pistettåt,.

Oman panoksensa, koulun tilaisuuksiin ja juhliin on antanut ripeiisti
toimiva koulun orkesteri, iot'a on edelleen johtanut opettaja Heimo r'a't-
va. I(oulussa, on lisåksi toiminut askartelukerho, shakkikerho ja tvttöjen
Raamattupiiri opettaja Hahl'in johdolla.

Teinikunnan kuraattorina on toiminut maisteri Jaakko Ahonen ja
puheenjohta,jana vII luokan oppilas Heikki Poikolainen ja on toiminta
lukuvuoden aikana, ollut varsin vilkasta' ja monipuolista. Paitsi teinien
keskeisiä tilaisuuksia on tein-ikunta järjestänrb useita vhteisiä juhlia
kaikitls koulun oppilaille ja pitänyt yllä kanssakåvmistä naa.purikoulu-
jen teinikuntiin. I(oulun yhteisiä tilaizuuksia ovat lisäksi olleet elokuva-
esitykset ja taiteiliia Kallion viulukonsert'ti.

Viidennet luoka.t tekivät toukokuussa ta,vanmukaisen opintoretken
Turkuun j,a Ahvenanmaa,lle luokanvalvojiensa johdolla. Lukuvuoden

alussa ja lopussa koulu osallistui koululaisjumalanpalvelukseen kirkossa.

I{oulun aamuhartauksissa ovat soitosta huolehtineet Heljä ia Maaria
Iiilvens,alo ja Hannu Honkapäå.


