
YLEISKATSAUS

å Tänään päättwää kahdeksattatoista työvuotta voitanee hyvällä syyl-
!G7 ta pitää tärkeänä merkkipaaluna koulun historiassa. Saalrrttihan koulu

tavallaan täysi-ikäisyyden toimiessaan ensimmäisen lukuvuoden tåysi-
luokkaisena yUopistoon johta,vana oppikouluna ja tänään saavat ensim-
mäiset tiissä koulussa opiskelunsa suorittaneet ylioppilaat valkolakkinsa.
Oppilasmiiårä ylitti myös nyt ensimmäisen kerran 400 ja toiminna,ssa
on ollut 13 luokka.a kun kaikilla keskikoulun luokilla, on rinnakkais-
osastot. I(oulussa voidaan myöskin puhua täystyöllisyydestä sikäIi, että
kaikki opetustilat ovat nyt aina käytössä, va.pa"ata tilaa ei enää ole kii.y-
tettävissä. Ajanmukalsten opetustilojen, kouluruokailutoiminnan ja te-
hostetun terveyden tarkkailun ansiosta ehkå on oppilaiden terveyden-
tila lukulrroden aika,na oUut ilahduttavan hyvä. Yksi vakava loukka,an-
tuminen sattui h.eti lukulrroden alussa, jolloin erii"s II B luokan oppilas
loukkaantui liikenneonnettomuudessa niin pahoin, ettii joutui olemaan
pois koulusta lukulrroden loppuun saa.kka. Yksi I A luokan oppilas on
myös sairauden lrroksi ollut pois koulusta melkein koko kevätlukukau-
den. Muuten poissaoloja on ollut vähåin, joten työskentely on voinut
tapahtua häiriöttä jo vakiintuneissa puitteissa. Mainittakoon vielä, ettii
VIII luokan oppilas Lauri Sarvilinna on ollut koko lukuvuoden ajan
stipendiaattina USA :ssa.

Koulu on edelleen saa"nut taloudellista tukea toiminta-alueensa kun-
nilta sekä valtiolta ylimääräistä al'ustusta lukukausimaksujen alentami-
seen ja vähävaraisten oppilaiden käyttöön annettavien oppikirjojen
hankkimiseen. Suurimmaksi huolen aiheeksi kannatusyhdistykselle ia
koulun johtokunnalle on muodostunut sopivien asuntojen löytåminen
opettajille. Tåirnä vuosittain toistuva pulmatilanne joht'ikin siihen, että
kannatusyhdistys ylimäåräisessä kokouksessaan 19. 4. påiåtti rakentaa
koulun tontista erotettavalle asuntotontille opetta.jien asuntolan, johon
tulee 6-8 huoneustoa. Toivotta.vasti hanke saadaa.n vietyä onnelliseen
päåtökseen ja opettajien asuntopulmat siten ratkeavat. Itä-Hämeen
Ilirjapaino Oy on jälleen muistanut koulua 250 markan la"hjoituksella,
mikä summa jaetaan stipendeinä koulun oppilaille op€tta.jakunnan har-



kinnan mukaan. opintorahastoyhdistysten Tuki ry:n yleisölle järjestä-

mån elokuvaesityksen tuotto oli 38? mk koulun stipendirahastoon' Joub-

san kunla on lisäksi huomioinut koulun merkkilrroden la.hioittamalla

ensimmäisille ylioppilaiile ylioppilaslakit. I(oulun puolest'a haluan lausua

avustuksista ja lahjoituksista parhaat kiitokset.
vapaasta harrastustoiminnasta on ensinnäkin mainittava teinikunta,

jonka kuraattorina on toiminut maisteri Vappu Mäenpää, puheenjohta-
jana VII luokan oppilas Anja Poikolainen sekä sihteerinä VII ltlokan
oppilas Armi Pulkkinen. Toiminta on käsittänyt nahkakoulutuksen, vie-

railut naapurikouluihin, yhteiset illanvietot teineille ja koko koululle

sekä urheilukilpailut. Kevätlukukaudella järjestettiin sPR:n Joutsan

osaston puolesta teineille ensia.pukurssit, joille osallistui runsaasti tei-
nejä. r(oko maata käsittävitte teinien taloudellisen kasvatuksen trurs- $
seille osallistui koulustamme \rII luokan oppilas Penbti Sarvilinna. Ker-
hotoiminnasta mainittakoon askartelukerho, jossa johtajina ovat toimi-
neet piirustuksen opettaja Kirsikka Meinander ja V A luokan oppilas

I{ari Sa,vihariu.
Urheilu- ja liikuntaharrastus oppilaiden keskuudessa on myöskin

ollut vilkasta. Säännöllisesti kaksi kertaa viihossa ovat koulun liikunta-
kerholaisetkokoontuneetharjoituksiinsa.Maanantaisinonpääasiassa
koripalloiltu ja peliantaina on lisäksi ollut yksi tunti telinevoimistelua'

Koulun urheilukilpailut pidettiin 9. 10. -63. Luokkien välisen kilpailun
voitti V A. I(oulun joukkue kilpaill menestvksellisesti SOU:n mest'aruus-

kilpailuissa Tampereella 28-29. 9. -63. Markku Halonen oli 110 m:n
aidois,sa 3:s aja,Ila 14.6, edelleen Heikki Mattila k'orkeudessa 2:nen tu-
loksella 185, pituudessa 3:s ?10 ja kolmiloika,ssa 2:nen 14.33. Lisäksi

osallistuiva.t edellisten ohella 4 x 100 m:n viestiioukkueeseen Kari Tossa-

vainen ja Matti Puttonen. Yhteispisteissä koulu sijoittui 2:lle tilalle 18

pisteellä voittaiakoulun Arkadian yhteislyseon saadessa 20 pistettä. Pi-
tuwhypyn koulujenvälisen kiertopalkinnon ns. Nerkon maljan koulu sai

vuodeksi halfuurxa. I{,oulun piirissä kilpailtiin maastoiuoksussa, ja maas-

touestijuoksussa. Luokkienvälisinä pallopeleinä ovat olleet jalka- ja
pesäpallo sekä jääkiekko.

Perinteelliset syysottelut Sysmän yhteiskoulua vastaan päättyiviidj
seuraavasti: tyttöjen pesäpallon voitti Joutsan yhteiskoulu ja poikien
jalkapallon sysmän yk. I(angasniemen yhteiskoulua vastaan oteltiin
kaksi koripaltro-ottelua, joista syksyisen voitti l(angasniemen Vk. ja ke-

väisen Joutsan yk. Koulu osallistui oppikoulujen koripallocupiin voittaen
1:llä kierroksella Kuhmoisten yk:n, mutta 2:11a kierroksella häviten
Lahden yk:ta vastaan. Ensimmäisen Sysmän yk:ta vastaan pela'tun

koripallo-ottelun voitti koulumme.
Iliihtokilpailut olivat 24. 2. -64. Luokkienvälisen pistekilvan vo tti II

B ja sarjarlsa ylivoimaisilnman voittajan palkinnon sai Tuuliktri Hynni-
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nen VI luokalta. SOU:n mestaruuskilpailuissa Valkeakoskella B-4. 3.
poikien viestijoukkue 4xb km:Ilä saavutti g:nnen sijan. Luokkienväliset
viestinhiihdot suoritettiin 19. 4. Alasarjan voitti II B ja yläsarjan V A.
Harastelijasarjassa kilpailivat, Joutsan kunta, ka.nsa- ja kansalaiskou-
lun opettajat ja yhteiskoulun opettajat. Oppilaiden harrastushiihdossa
kertyi matkaa yhteerxä 51.201 km, oppilasta kohti 130,6 km. Talven
aikarra hiihtiväN eniten tytöistä VI lk:n Maija Onali 418 km ja pojista
IV lk:n Reijo Salrnela 818 km. Koulun urheilu- ja liikuntaharrastuksia
ovat ohjanneet voimistelun opettajat Lasse Rönkä ja Maini Tiironkoski.

Iioulun yhteisiä tilaisuuksia ovat olleet teatteri_ ja elokuvaesitykset
sekä taiteilija Yrjö Jyrinkosken lausuntatunti. Muihin yhteisiin tilai-
suuksiin on oman panoksensa antanut koulun ripeiisti toimiva, orkesteri,
j,otå on johtanut edelleen matem. opettaja Heimo Latva. Maaliskuun 22
päivänå järjestettiin r luokkien oppilaiden vanhemmille yhteinen tilai-
suw ja huhtikuun 26 päivåinä oli v luokkien vanlremmilla vastaavan-
lainen tilaisuus erikoisesti ammatinvalinnan merkeissä. Näissä tilai-
suuksissa oppilaat suorittivat oNelmaa ja va,nherrunat ja opettajat
ovat keskustelleet molempia osapuolia kiinnosta.vista yhteisistä kysy-
myksistii,.

Iloisen riemulliseksi tapahtumaksi muodostui helmikuun 1? päivä,
jolloin koulun vrrr luokka lopetti varsinaisen koulutyönsä. Heidän iloon-
sa otti koulutoverien lisäksi osaa koko kylän väki.

Suomen Sääskipankkiliiton, Teiniliiton ja Ma.tematiikanopettajien
yhdistvksen viidesluokkalaisille järjestii.rniissä matema,tiikkakilpailussa
olivat parhaat: Veijo Niinikoski 2? pistettå, paavo ll,ahkila 25 sekä Aimo
Lavia ja Reijo Hynninen 23 pistettä. I{oultur V luokat tekivåt syyskuussa
perinteellisen luokka- ja opintoretken Turkuun ja Ahvenanmaalle luo-
kanvalvojiensa j ohdollrr,.

Lukuvuoden alussa ja lopussa on koulu osarlistunut kouiulaisjuma-
lanpalvelukseen kirkossa. r{.oulun aamuh^arta.uksissa ovat soitosta huo-
lehtineet Vr luoka,n oppilas Maaria Kilvensalo ja v A luokan oppilas
I{annu Honka,pää.


