
YLEISKÅT'SAT'S

Joutsan Jrhteislioulun yhdeksännentoista t)'övuoden päättyessa olr
koulun oppiiasmäärä 426 osoittaen siten tasaista ja jatkuvas nousu:r.
Kcuiuun py.klvien ikiiluokkien pienenemlnen ja ylrcen riude. oppikor-
iun mukaan iuio naapulissa on aiheuttanui tasåantumista luokkien op-
i;iiasniäärissä ja johtanut -siil-len sanoisiirko suo.iuisaan tiianteeseen. etlå
rlelkein kaikki pääsylrrtkinnossa hyväksytyt pyr.kijåi on voitu ottaa kou-
iuun. Kouiutyön kannalta mieluisina 1:arannuksina on mainittava. ettå
kesä]iä 1964 houlu muurettiin öljy]ämmitykseiie ja lisäksi koulukeittotanja oilet,uskeittiön tarpeita r,yydyttämään saatiin kylmälruoneeseen ko-
neisbo, ionka ansiosta säilytystiiat ratkaisevasti paranivat. I{uluneen Iu-
kuruocien aiusta iähtien on koulussa myöskin toirninul kouluhoitaja. Hä-
nellä ori oilut va"slaanotto joka Yiikko määr'ätiynä aikana ja iisäksl hän
on ta|kastanut, kaikkien luokhien oppilaat. Lääkär.in tal.liastul(sessa ovai
olleet, I, IV, V ja VIII luokkien oppilaat, kaikki uudet o;:lriiaai sekä tar.-
peell vaatlessa muut oplrllaat. Muuten säänrröllistä ja rauhaliisesti jat-
kunutta koulutyötä haittasi jonkun vet'r'an hejmikuussa raivonnut inflrr_
enssa aiheuttaen huomaitavan runsaasli poissaoloja. Toukokuussa esiin-
t,vi myöskin l'unsaasti vaisatautia, ioka kuitenkin oli hyvir-r lyhyraikaista.

Kouiun opettajakunnasta lehtoli vappu lIäenpää oli syyslukukauden
alusla lähtier-r 6 kh Asla-Fulblight-opeitajastipendiaattina USA:ssa

Koulu cn edelleen kuluneer-ia lukuvuonna saanut taloudellista tuken
toirnintapiil'iinsä kuuluvilt,a Joutsan, rraltolan, Luhangan ja Lei\ronmäerl
kunniita. Valiiolta on saatu ylimääräistä avustusta lukukausimaksu.len
alentaraiseen ja vähävalaisten oppilaiden käyttöön annetta',.ien oppiki..-
jojen hankkimiseen. sanomalehti rtä-Häne on jälleen muistaiu; koir-
lua 250 markan lahjoituksella jaettarraksi stipendeinä koulun oppilailta.
opintorahastoyhdistysten Tuki ry:n yleisö]le järjestämän elokuvaesrtys-
sen iuotto oli 352 rnk kouiun stipendirahastoon. Joutsau säästöpankiii
on lahjoittanut vlioppilaslakit kaikille tämär-i kevään abiturienteille. Lä-
hetysseulan pul-iujana koulussa vierailleelta r.o','asti pennaselta saatiin
koulun kokoeirniin lahjana slrutsin muna. Kouiun puolesta lausun avus-
tuksisba ja iahjoituksista tämpirnät kiitokset.

vapaasta ha|rastustoiminnasta on ensinnäkin mainittava teinikunra.
jonka kuraattoleina ovat toimineet maisterit Mantere ja Teiro, puheea,
johtajana vr luokan oppilas Maltti saresoja ja sihtee.inä v A luoka:r



oppilas Mat'ja-Liisa salokosl:i. Toinintei or-r klisittänyt rrahkakor,tlu-...q-

sen. ul.heilutoiminnan. r'ierailui, naapui'iho;iuihirl :ekä yh:,eiset illa--i'. 'r-

tot teileiile ja koko }<ouluile. syysluxulla'irdella- 1.3. i;nä rnar.'i'as:<rlu:.i ,r:1r'-

jesiil ät suonier-i säästöpankkiiiit,to. h{al-urei'heirnin Lnster-rs'rojei.-ll: j, -r

PX{K ja L{ar.tat n1u-otinäytök_:eir "opelaatic reinikcittu". jonka .uiiri i.r1-

vuieiiiin teiuikunnaile. Teinikun'ua sai n!'ösl{iil l|r'olll<aana iahjor':;.i-
sena Joutsan seudun Mastalousnäyttelyll Fä ätoin:iknnnaita 100 IID - j.r

kahvil;uppeja. 1.00 1'uokalauteslta ja veistä. Teinikunta kiit-.ää tästä I,-';-

rnini-ialleen h:,",' ir-r talpeellisest a iahj oituksest a.
.r'einikuiritar-r edusr,aiai: osaiiistuivat l'{ikiielin teilli-!hdistyksen iär'Je:-

iänriiie vit'kaiiijakulsseille ?-8. 11. sekä Suonien teiniliitol vtlosikokou::-
ssen Ja ieinipei-,ilie Jy''ä,sk:'lässä 3-5. 1. Teinikunnan o1'kestei'i;r JåJz-
ynlye sijoi'il,ui koliitanneksi oppikcu!ujen jazz--viltyekilpailtiissa 1.ieistri-

gisså r'iitne kesäirä.


