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Hyvät opiskelijat, opettajat ja koulumme muu henkilökunta 
Arvoisat juhlavieraat 

Ihminen tarvitsee aikaa, mutta viekö aika meitä vai me aikaa?  Odottavan aika on 
pitkä. Kun kyseessä on kiva asia, aika menee liiankin nopeasti. Lukuvuoden päättyessä 
tuntuu usein, että koko lukuvuosi on karannut käsistä. Olimme vasta aloittamassa uutta 
lukuvuotta ja nyt onkin jo kevätjuhlien aika. 

Viime keväänä tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset ylioppilaat 
valmistuivat Joutsan yhteiskoulusta. Samalla käynnistimme riemuylioppilasperinteen, 
joka saa arvoistaan jatkoa tänään. Vuoden 1965 20 ylioppilaasta ovat tänään läsnä: Irja 
Porras, Terttu Hentinen, Anneli Sihvonen, Ritva Siiki, Reetta Koivisto, Matti Olkkola, 
Lauri Sarvilinna, Pentti Sarvilinna, Marja-Leena Sankari ja Raili Kyröläinen. Paikalla on 
myös matematiikkalinjan vastaava opettaja Heimo Latva. 

Toivotan teidät riemuylioppilaat lämpimästi 
tervetulleeksi ylioppilasjuhlaamme! 

Kun te riemuylioppilaat pääsitte ylioppilaiksi vuonna 1965, vuoden suuria 
uutisaiheita olivat maailman ensimmäinen avaruuskävely, Vietnamin sodan 
laajeneminen sekä The Beatles -yhtyeen ritarinarvo. Maailma muuttuu. Marsin pinnalle 
on lähetetty tutkimustarkoituksessa kulkijoita ja mönkijöitä. Nuorilla on edessään paljon 
uusia asioita, jotka säilyvät samanlaisina vuosikymmenestä toiseen. Millaisen 
todistuksen saan? Mihin pääsen opiskelemaan? Lähdenkö armeijaan? Saanko töitä? 
Löydänkö asunnon? 

Täytyy malttaa odottaa. Matkan varrella eteen tulevat haasteet kasvattavat. Asioihin 
on tartuttava päättäväisesti ja yritettävä aina uudestaan. Opimmeko elämänviisautta 
koskaan riittävästi? Arjen kiireissä emme aina huomaa arvostaa hyviä asioita, kuten 
terveyttä, läheisiä, koulutusta tai työtä ennen kuin olemme menettämässä jonkun niistä. 

Koulutus on suurten haasteiden edessä. Lukiokoulutuksessa on meneillään 
ajankohtaisia maakunnallisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita sekä 
yhteistyökuviota. Muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuus. Koulutusta ajetaan 
suuriin, jopa yli 1000 opiskelijan yksiköihin. Tällainen yhteisö on katsottu edulliseksi ja 
paljon mahdollisuuksia tarjoavaksi.  

Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät. Opetussuunnitelmat uudistuvat ja tietotekninen 
osaaminen korostuu. Toivon, että juuri valitut valtakunnan päättäjät haluavat investoida 
mieluummin hyvään ja tasapuolisesti saavutettavaan koulutukseen kuin koulutuksen 
massatuotantoon. Saavutettavuus, laadukas lähiopetus ja jatkossa kurssitarjontaa 
monipuolistava verkko-opetus ovat pienen Joutsan lukion valtteja. 



Joutsan lukion painotukset, liikunta- ja kansainvälisyys, ovat hyvin onnistuneita. 
Kansainvälisyydestä mainittakoon saksan kielen opiskelijoidemme matka Saksan 
Esseniin lokakuussa. Joulukuussa 34 opiskelijaa ja 3 opettajaa ranskalaisesta La 
Pommerayn kaupungista vierailivat koulussamme ja majoittuivat koteihinne. 
Kevätlukukaudella saimme opettajavieraita, Svenin ja Frauken, Saksan Bitterfeldistä 
sekä Karinin Itävallan Wienistä. Piakkoin on päättymässä ranskalaisen Amyn yli 
kuukauden kestänyt opiskelijavaihto koulussamme.  

Liikuntavalmennuskurssilaiset ovat jatkaneet yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen 
sekä Tanhuvaaran urheiluopiston kanssa. 

Eräänlaisena painopistealueena voidaan pitää myös Keski-Suomen 
maanpuolustuspiirin järjestämää lukion 2. luokkalaisille suunnattua 
maanpuolustuskurssia, joka toteutettiin tänä keväänä jo 12. kerran.  

Lukion vuotuinen kalenteriprojekti oli tuottoisa tänäkin vuonna ja osoitti, että teistä 
opiskelijoista löytyi jälleen yrittäjähenkeä. Projektin tuotoilla tuettiin 
painopistealueitamme kansainvälisyyttä ja liikuntavalmennusta sekä vanhojen tansseja. 
Yritteliäisyyttä ovat vaatineet myös opiskelijoiden itsenäisesti suunnittelemat ja 
toteuttamat koulun tapahtumat ja juhlat. 

Mielenkiintoinen koko koulukeskusta koskeva tapahtuma oli auringonpimennyksen 
seuraaminen maaliskuussa. 

Tulevien ylioppilaiden menestys oli hyvä syksyn ja kevään ylioppilaskirjoituksissa.           
Kiitos menestyksestä kuuluu opettajille, jotka ovat antaneet laadukasta lähiopetusta 

opiskelijoille sekä tietysti teille valmistuville ylioppilaille. Tulokset ovat osoitus 
ahkeruudestanne. 

Lopuksi haluan sanoa teille muutamia toivon sanoja. 
“Painat tänään päähäsi valkolakin 

tunnustuksena uurastuksesta, 
osoituksena menestyksestä 

ja todisteena hyvästä saavutuksesta. 
Valkolakki on muistuttamassa sinua elämän 

viisauksista, joita keräät mukaasi. 
On sinusta kiinni, miten lakki 
tai viisaudet pysyvät mukanasi. 

Pidä itsestäsi huolta. 
Olet selviytyjä.” 

 
Onnittelut ylioppilastutkinnon johdosta! 

    Merja Heinäaho 
rehtori 
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