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Koulun kahdeskymmenes työvuosi, joka tänään päättyy, on kulunut
rauhallisen ja tiiviin työn merkeissä. Oppilasmäärä oli päättyvänä luku-
vuotena jokseenkin sama kuin edellisenäkin, josia voitanee pääteilä,
että koulun oppilasmäärä ainakin Loistaiseksi vakiintunee nykyiselle
tasolle. Myöskin luokkien oppitasmäärät varsinkin keskikoulussa näyt-
tävät tasaanLuvan. Vain V iuokat otivat vielä ylisuuria siilä motemmilla
oli 42 oppilasta. Keskimäärin o]i luokilla 33 oppilasta. Kouiun tääkärin
lausunnon mukaan terveydentila sppilaiden keskuudessa on jukuvuoden
aikana ollut varsin hyvä. Vain ensimmäisten luokkien oppitaissa esiintyi
lukuisasti tuhkarokkotapauksia, jotka kuitenkin olivat yleensä lieviä ja
aiheuttivat lyhyitä poissaoloja. Aivan lukuvuoden lopussa laadittiin kou-
lussa tilasbo poissaolotuntien määräslä erikseen syys- ja kevätluku-
kaudella ja eri. luokilla. Tilastosta ilmeni pari mielenkiintoista seikkaa.
Poissaolojen määrä kevätlukukaudella oli keskimäärin kaksi kertaa niin
suuri kuin syyslukukaudella. Tämä osottaa, ettå kesäloman jälkeen
voimat riitfäväf syyslukukaudella, mutta kevätlukukaudella ne alkavat
ehtyä ja poissaolot lisääntyvät. Toinen seikka, joka tilastosta ilmeni,
oli koulumabkan pituuden vaikutus poissaolojen määi'ään. Keskikou-
lussa on oppilaat jaettu rinnakkaisosastoille siten, että toisella ovat
lyhytmatkaiset ja toiseila ne, ioilla koulumatka on pitempi kuin ? km.
Pitkämatkaisfen luokiila on huomattavasti enemmän, joissakin tapauk-
sissa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin lyhytmatkaisitla luokilla. pitkä
koulumatka on fyysisesti rasittava vaikka sen vaikufus oppilaan edisty-
miseen ei useinkaan tule näkyviin ainakaan näin selvästi.

I{oulun toimintapiiriin kuuluvat kunnat ovat kuluvanakin vuonna
tukeneet koulua seuraavilla avustuksilla: Joutsan kunta 10.000 mk,
Luhangan ja Leivonmäen kunnat kumpikin 1000 mk ja llartolan kunta
750 mk. Valtiolta on saatu 16.200 mk ylimääräistä avustusta lukukausi-
maksujen alentamiseen ja vapaaoppilaspaikkojen lisäämiseen. Sanoma-
lehti ltä-Häme on jäIleen muistanut koulua 200 markan latLjoitukselia,
joka jaetaan stipendeinä koulun oppilaille. Opintolahastoyhdistysten
Tuki ry:n yleisölle järjestämän elokuvaesityksen tuotolla kartutettiin
koulun stipendirahastoa ja saatiin tahjaksi hymypojat jaettavaksi ,,hy-
vän toveruuden kiivassa" parhaaksi äänestetylle kunkin luokan oppi-
laalle. Koulun puolesta parhaat kiitokset avustuksista ja tahjoituksista.



Kotien ja koulun vhteistvön merkeissä järjestettiin svvslukukaudella
I luokkien oppilaiden vanhempien, vanhempainneuvosLon ja opettajien
yhteinen tutustumis- ia keskustelutilaisuus. Samoin olivat kevätluku-
kaudella koolla V luokkien oppilaiden vanhemmat erikoisesti ammatin-
valinnan merkeisså. Tavan mukaan III luokkien oppilaat järjestivät
vanhemmille ja opettajille yhteisen pikkuioulun. Koulun yhteisistä tilai-
suuksista mainittakoon joulujuhla, taiteilija Yrjö Jyrinkosken lausunta-
tilaisuus ja pari elokuvaesilystä. I{oulun V luokkien syyslukukauden
alussa luokanvalvojien johdolla tekemä perinteeilinen luokka- ja opin-
toretki suuntaubui vanhan tavan mukaan Turkuun ja Helsinkiin.


