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Hyvät opiskelijamme, teidän perheenne ja läheisenne, hyvät opettajat ja 
koulumme koko henkilökunta! 

Kuinka nopeasti lukuvuosi onkaan taas vierähtänyt kevätjuhlaan. 
Toissa keväänä tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset ylioppilaat 

valmistuivat Joutsan yhteiskoulusta. Samalla käynnistimme riemuylioppilasperinteen, 
joka saa arvoistaan jatkoa tänään. Vuoden 1966 20 ylioppilaasta ovat tänään läsnä: 
Sinikka Dix, Tuula Hakanen, Pekka Halmekoski, Tapio Hauvala, Aarre Kilpinen, 
Marketta Koskinen, Juha Maunula, Marja-Riitta Mäkinen, Maija Onali, Jorma Vaheri 
ja Yrjö Vanhanen.   

Toivotan teidät riemuylioppilaat lämpimästi tervetulleeksi ylioppilasjuhlaamme!  
 Ylioppilaiden juhlaolemus kertoo aina ajan hengestä ja muodista.  
50 vuotta sitten ilmeet olivat vakavan arvokkaita. Poikien pukeutumisen yleisilme on 
säilynyt jokseenkin samanlaisena. Tyttöjen pukuna oli yleensä jakkupuku, mutta 
minimuodin mukaisesti hame hiukan lyhentynyt verrattuna aiempiin vuosiin. Tänään 
voimme ihastella pian lakitettavien ylioppilaiden juhlaolemusta ja tallettaa mieliimme 
muodin ominaispiirteet. 
 Muoti muuttuu eri aikakausina, mutta nuorilla on edessään jännittäviä asioita, jotka 
säilyvät samanlaisina vuosikymmenestä toiseen:  
• Saanko hyvän todistuksen?  
• Saanko sillä haluamani jatko-opiskelupaikan?  
• Pidänkö välivuoden ja menenkö töihin?  
• Lähdenkö armeijaan?  
 Ensi syksystä lähtien lukiossa puhaltavat muutosten tuulet. Lukion ykköset 
aloittavat lukio-opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Syksyn 
ylioppilaskirjoituksissa järjestetään ensimmäiset sähköiset kokeet filosofiassa, 
maantieteessä ja saksan kielessä.   
 Joutsa lukion hengen mukaisesti olemme pyrkineet vahvistamaan opiskelijoiden 
tietoja ja taitoja, joilla selviää elämässä. Olemme etsineet työtapo-ja, joiden avulla 
yhä sähköistyneempi, yhteistyötaitoja vaativa ja projekti- mainen työskentely 
onnistuisi opiskelijoiltamme luontevasti tulevina vuosina. Emme ole keskittyneet 
pelkkään ylioppilastutkintoon. Tänään se on juhlan pääroolissa, mutta tulevaisuus 
vaatii paljon muutakin. 
 Lukiomme painotukset, liikunta, kansainvälisyys ja yrittäjyys, ovat olleet tälläkin 
lukukaudella hyvin voimissaan. Liikuntavalmennuskurssilaiset ovat jatkaneet 
yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen sekä Tanhuvaaran urheiluopiston kanssa. 
 Kansainvälisyydestä mainittakoon 31 Ranska –projektilaisemme vierailu  La 



Pommerayen kaupungissa viime lokakuussa. Marraskuussa 10 Horizon -
projektilaistamme osallistui viikon mittaiseen työpajaan Barcelonan Montmelóssa.  
Maaliskuussa 10 opiskelijaa osallistui NZEB –projektin työpajaan Tanskassa ja 
huhtikuussa järjestimme työpajan täällä Joutsassa yhteensä 30 espanjalaiselle, 
italialaiselle ja saksalaiselle Horizon –projektin opiskelijalle. Piakkoin on 
päättymässä saksalaisen Sebastianin lukuvuoden kestänyt opiskelujakso 
koulussamme.  
 Varainhankintaprojekti oli tuottoisa tänäkin vuonna. Projektin tuotoilla tuettiin 
painopistealueitamme kansainvälisyyttä ja liikuntavalmennusta sekä Wanhojen 
tansseja. Yritteliäisyyttä ovat vaatineet myös opiskelijoiden suunnittelemat ja 
toteuttamat koulun tapahtumat ja juhlat.  
 Lukiolaistemme keskuudessa suuren suosion saavuttanut maastokurssi toteutettiin 
tänä keväänä jo 13. kerran. 
 Tulevien ylioppilaiden menestys oli hyvä viime syksyn ja tämän kevään 
ylioppilaskirjoituksissa.               
 Kiitos menestyksestä kuuluu opettajille, jotka ovat antaneet laadukasta 
lähiopetusta opiskelijoille sekä tietysti teille tuleville ylioppilaille. Tulokset ovat 
osoitus ahkeruudestanne. Ennen kuin onnittelen teitä saavutuksestanne toivotan 
onnea tuleville vuosille.... 

 Haluan esittää pienen kokoelman tunnettujen henkilöiden toteamuksia onnesta ja 
onnellisuudesta 
 -  Tavoitteen saavuttaminen on menestystä, siitä nauttiminen on onnellisuutta. 
 Ja taas toisaalta  
 -  Menestys on sitä, että saa haluamansa. Onni on sitä, että haluaa saamansa. 
 Samaa sävyä vähän toisin ilmaistuna  
 -  Se on onnellinen, joka ei sure sitä mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä mitä 
hänellä on.  
 Ja valitettavasti 
 -  Onni on hiljainen vieras, useimmiten sen huomaa vasta, kun se jo tekee lähtöä. 
 Ja hyvät abiturientit, pian ylioppilaiksi julistettavat nuoret, muistakaa  
 -  Onni ei ole asema jolle saavutaan, vaan tapa matkustaa. 
Haluan Joutsan lukion puolesta onnitella teitä saavutuksestanne sekä toivottaa onnea 
tuleville vuosille!  
 
 Merja Heinäaho  
 rehtori 
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