
YLEISKATSAUS

Tänään päättyvä lukuvuosi on koulun kahdeskymmenesensimmäinen
työkausi, joten koulun voidaan sanoa saavuttaneen täysi-ikäisyyden. Toi-
minnassa olevien luokkien iukumäårä lisääntyi yhdellä kohoten neljään-
toista koska myöskin VI luokalla oli ensimmäistä kertaa rinnakkaisosas-
to. Oppilasmäärä pysyi silti suunnilleen samana kuin edellisenäkin vuon-
na. Keskimäärin oli luokilla 30 oppilasta, jota määrää tekisi mieli pi-
tää ihanteellisena.

Oppilaiden terveydentila on lukuvuoden aikana ollut varsin tyydyttä-
vä. Harvoja tuhkarokko ja sikotauti tapauksia lukuunottamatta ei varsi-
naisia epidemioja ole esiintynyt ja poissaolot ovat yleensä olleet iyhyt-
aikaisia.

Koulu on edelleenkin saanut taloudellista tukea toimintapiiriinsä kuu-
Iuvilta Joutsan, Luhangan, Leivonmäen ja Hartolan kunnilta. Valtiolta
saatiin yiimääräisenä avustuksena 2600 mk, joka summa käytettiin koko-
naisuudessaan vapaaoppilaspaikkojen lisäämiseen. Opintorahastoyhdis-
tysten Tuki ry:n yleisölle järjestämän elokuvaesityksen tuotolla kartutet-
tiin jälieen koulun sfipendirahastoa 4?4 markalla. Entiseen tapaan on sa-
n:malehti Itä-Häme muistanut koulua 150 markan lahjoituksella jaetta-
vaksi stipendeinä koulun oppilaiUe. Kou1un toiminnan kannalta suuriar-
voisimpana saavutuksena voidaan pitää toteutumassa olevaa opettaja-
asuntolan valmistumista. Heinäkuussa valmistuu koulun välittömään 1ä-
heisyyteen kaikkiaan 9 erikokoista asuntoa käsittävä rivitalo. Näin 1op-
puu vuodesta toiseen jatkunut opettaja-asunt)jen kerjääminen.

Yhteyttä kotien ja koulun välillä on pyritty pitämään yllä järjestä-
mällä syyslukukaudella I luokkien oppilaiden vanhempien, vanhempain-
neuvoston ja opettajien yhteinen tutustumis- ja keskustelutilaisuus. I{e-
vätlukukaudella taas olivat V luokkien oppilaiden vanhemmat koolla eri-
koisesti ammatinvalinnan merkeissä. Vanhaa tapaa noudattaen järjesti-
vät III luokkien oppilaat vanhemmilleen ja opettajille pikkujoulun.

Vaihtelua koulutyön lomaan ovat tuoneet koulun yh,teiset tilaisuudet
kuten joulujuhla, prof. Pihkaian vierailu koulussa, harmonikkataiteilija
Veikko Ahvenaisen ja laulaja Matti Tuloiselan esiintymiset sekä pari elo-
kuvaesitystä. Viidensien luokkien perint€ellinen luokkaretki luokanvalvo-
jiensa johdolla suuntautui helluntain tienoissa Turkuun ja Tampereelle.



Historian opettajat r.y:n ja I(ansaliis-Osake-Pankin järiestämään
valtakunnalliseen Taloustietokilpailuun ja samoin Suomen Säästöpank-
kiliiton, Teiniliiton ja Matematiikan opettajien yhdistyksen järjestämään
matematiikkakilpailuun osallistuivat kaikki keskikoulun ylimpien luok-
kien oppilaat. Edellisessä kilpailussa selviytyi parhaaksi V B luokan oppi-
las Anita Laitinen ja jäIkimmäisessä V B luokan oppilas Anneli Tupala.

Lukuvuoden alussa ja lopussa koulu osallistui koululaisjumalanpalve-
lukseen kirkossa. Koulun aamuhartauksissa ovat säestyksestä huolehti-
neet VIII luokan oppilaat Maaria Kilvensalo ja Aila Mielikäinen, VII
luokan oppilas Marja-Liisa Salokoski ja VI luokan oppilaat Ilona Hauva-
la ja Riitta-Liisa Liukkonen.

HAREiASTUSTOIMINTA

Teinikunnan kuraattoreina ovat toimineet maisterit Raili Tähtinen ja
Veijo Hyytiäinen, puheenjohtajana VII luokan oppilas Riitta Hännikäi-
nen ja sihteerinä VI A luokan oppilas Helena l{okko.

Toiminta käsitti nahkakoulutuksen, johon kuului 6 luentoa, pari ke-
räystä, illanviettoja ja vierailuja sekä kerhoista l(ristillisen teinikillan,
jota on johtanut teol. yo. Lea Tolvanen ja puheeniohtajana on toiminut
Raija-Leena l{ekki VII L Kilta on kokoontunut syyslukukaudella viikoit-
tain keskustelutilaisuuksiin ja illanviettoihin, joissa on ollut vierailijoita
kristillisistä yhdistyksistä. I{evätlukukaudella on tehtv tervehdvskävnte-
jä vanhainkotiin.

Kuraatt:ri maisteri Hyytiäinen otti osaa Tampereella pidetyille ku-
raattoripäiviiie. Samoin oli puheeniohtaja teinikunnan edustajana muka-
na STL:n vuosikokouksessa Turussa. Teinikunnan edustajia on lähetetty
myös eriiaisille virkailijakursseilie Jyväskylään ja Mikkeliin lukuvuoden
aikana sekä STL:n kesäkursseille l(uortaneelle viime kesänä. Ohielmas-
sa ovat myös olleet perinteelliset vierailut naapurikouluihin, sekä illan-
vietot teineille ja koko koululle. Muutama lauluiltakin on järjestetty.

Keväällä SPR:n Joutsan csasto järiesti teineille ensiapukurssin. Tei-
nikunta sai Joutsan nuoriso- ja raittiuslautakunnaita avusbusta 100 mk,
josta teinikunnan puolesta parhaat kiitokset.

Oppitaiden vapaaehtoinen liikunnanharrastus on jatkunut totutuissa
muodoissaan. Koulun ulkopuolisen harrastus- ja kilpailutoiminnan orga-
nisoijana on ollut koulun liikuntakerho, jonka puheenjohtajana on toi-
minut l(ari Tossavainen ja sihteerinä Paavo Rahkila molemmat VIIluo-
kalta. Liikuntakerh,on harjoibusillat ovat olleet keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 18-20. Alatuokkalaiset ovat illoissaan lähinnä keskittvneet
kuntoharjoitteluun erilaisten pallopelien muodossa. Yläluokkien harjoi-
tusohjelmaan on sisältynyt myös telinevoimistelua. Harioitusten valvoja-
na on toiminut lehtori Lasse Rönkä ja ns. oppilasvalvojina Jyrki Jalka-
nen, Kari Tossavainen ja Paavo Rahkila.
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I(oulun yleisurheilupäivä oli 22. 9. -66. LuokkienväIisen pistekilpailun
vcitti VII ja henkilökohtaiset tunnustuslautaset saivat ll,aija I{ahilampi
II ja Hannu Leppänen II. Kouiun suunnistusmestareiksi tulivat Simo
Heilakka IV B, Teuvo Slant V B ja Reino Kantele VII sekä luokkana V B.
Palloilumestareiksi tulivat jalkapallossa VI ja koripailossa VII ja IV B.
Äkillisen kevääntulon johdosta koulun hiihtopäivä jäi valitettavasti odot-
tämean ensi taiven lumia. Sensijaan iuokat kilpaiiivat keskenään kan-
sanhiihdossa ollen paras luokka II A 11?, 12 km oppilasta kohti. Henkilö-
kohtaisesti ahkeroivat suksien kanssa parhaiten Ritva Laitinen I B 296
km ja Olavi Turunen VII 805 km. Toukokuun lopuila oli yleinen liikenne-
kilpai1u. I(oulun iiikuntakerho leki aloitteen perinteellisen puulaakien
maastcjuoksuviestin aikaan saamiseksi organisoimalla kilpailun ensi kei'-
ran 16. 5. -6?. Koulun ulkopuclelle suuntautuneesta liikuntaharrastuksis-
ta kannattaa mainita osallistuminen SOU:n yleisurheilumestaruuskilpai-
luihin Lahdessa 24-25. 9. -66. Parhaiten menestyi Kari Tossavainen pi-
tuushypyssä 4:s ja 3-loikassa 3:s. Suunnistuskilpailuihin l(arstulassa
csaiiistui 4-poikainen joukkue. K-S:n liikennekilpailuihin osallistui kou-
Lustamme 4 poikaa ja sijoitus oli kunniakas 3 sija. Palioilurintamalla oli
kiipailukosketusta perinteellisesti Sysmän yhteiskoulun kanssa. Sysmä
voitti molemmat ottelut, tyttöjen pesäpallon 9-1 ja poikien jalkapall:n
3-1. Toukokuun viimeisellä viikolla oli ohjeimassa Lahden ympäristön
oppikoulujen viestikarnevaalit Lahdessa.


