
KATSAUS LUKUVUOTEEN 2017-2018 

Hyvät tulevat ylioppilaat, arvoisat riemuylioppilaat, entiset ja nykyiset opettajat, nuorten sukulaiset 

ja tuttavat! 

Kulunut lukuvuosi on ollut muutoksia ja yllätyksiäkin täynnä koulussamme. Vajaan vuoden aikana 

on koulussa työskennellyt kaksi rehtoria sekä käyty läpi kaksi rehtorinvalintaa. Nyt toivottavasti 

prosessi on mennyt maaliin saakka ja elokuussa aloittaa uusi rehtori, jonka toivotaan tulevan 

tehtävään pitemmäksi aikaa. Ympäristössämme on muutoksia, joihin rehtorin johdolla koulun on 

valmistauduttava. Päädyin virkaatekevän rehtorin pestiin yllättäen ja rehellisesti sanottuna ilman 

omaa aktiivista pyrkimistä tehtävään. Yksi suurista huolenaiheista oli sähköisten kirjoitusten ja 

niihin liittyvien tehtävien haltuunotto sekä onnistumisen varmistaminen. Onneksi rutinoitunut 

opettajakunta, henkilökunta sekä asiaa harjoitelleet opiskelijat olivat valmiita tehtävään. Tekniikka 

toimi hienosti ja oli mahtavaa havaita, että Joutsassa käytössä ollut toimintamalli oli jopa 

valtakunnallisesti edistyksellinen ja tulevaisuudessa suositeltava. 

Kahden koulun ja muiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen on vienyt suuren osan rehtorin 

ajasta. Se on siinä mielessä harmillista, että opiskelijoita sekä henkilökuntaa haluaisi tavata 

enemmän kuin minkä aika antaa myöten. Koulussa ollaan kuitenkin paitsi osaamista varmistamassa 

myös kohtaamassa ihmisiä. Peruskoulussa sitä sanotaan kasvattamiseksi. Lukiossa oikea termi 

lienee ohjaus. Joutsan lukio ei ole suuri lukio. Kaikki toiminnot ovat lähellä. Opiskelijat ja opettajat 

tuntevat toisensa. Suuren yksikön tunnelmaa ovat päässeet kokemaan alkavan ryhmän opiskelijat, 

joiden tunneilla on ollut enimmillään 34 opiskelijaa. Oma aktiivisuus korostuu tässä tilanteessa.  

Joutsan lukion vahvuuksia ovat liikuntapainotteisuus, yritteliäisyys, kansainvälisyys sekä riittävän 

vaativa perustyö, eli opiskelun suhteen uskalletaan vaatia työtä ja tuloksia. Liikuntakursseilla on 

pystynyt tavoitteellisesti kohottamaan kuntoa ja kehittymään omassa urheilulajissa. Leirillä ja 

testauksissa on saanut hyödyllistä tietoa omaisuuksiensa kehittymisestä. Tulemalla pieneen lukioon, 

ei ole ainakaan tarvinnut jäädä pieniin piireihin; kansainvälisestä toiminnasta ovat päässeet 

nauttimaan kaikki opiskelijat vierailuiden aikana ja moni on päässyt mukaan projektien matkoille. 

Mahdollisuudet lähteä opiskelemaan tai työhön Euroopan Unionin alueelle tai muuallekin ovat 

mahdollisuuksia siinä missä kotimaakin.  

Joutsan lukio nosti sijoitustaan tämän kevään ylioppilaskokeen perusteella tehdyssä vertailussa. 

Sijoitus on varsin hyvä ja sitä saa edelleen ensi vuonna parantaa... 

Uskon ja toivon että mahdollisimman monella teistä seuraavan vaiheen haut onnistuvat. Ja elleivät 

onnistu, on mahdollista hankkia kokemusta työelämästä, armeijan käymisestä tai vaikkapa tulla 
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korottamaan arvosanoja. Tulevaisuudessa esityksen mukaan arvosanoja saa korottaa vaikka 

viidennenkin kerran, ei meillä lasketa! Ehkäpä pian on myös mahdollista alkaa suorittaa 

korkeakouluopintojen osia jo lukiokoulutuksen aikana. Näihin tulee koululla olla valmiuksia. 

On aina hienoa olla mukana nuorten ihmisten elämän käännekohdissa. Erityisen hienoa se on 

vanhempana, mutta myös opettajana ja tuttavanakin. Valmistuminen tutkintoon tai ammattiin on 

aina osoitus siitä, että on jaksettu lähteä, yrittää, onnistua ja välillä epäonnistuakin. Tehdä sitä mikä 

tekee päivästä ja elämästä arvokasta. Arvokasta siksi että on merkitystä sillä, mitä on tehnyt. 

Perusopetuksen loppuvaiheessa nuorilla ihmisillä on menossa murrosikä, joka vaikuttaa käytökseen 

ja kiinnostuksen kohteisiin. Koulun ja opiskelun merkitystä ei aina tunnusteta ja sitä vähätellään. 

Toisen asteen opintoihin siirryttäessä oman vastuun merkitys korostuu. Esimerkiksi kurssien 

valinta, läpäisy, riittävien arvosanojen saaminen jne ovat aika pitkälti omasta halusta kiinni.  

Oi kulta-aika riemukas,  

suloisin, armahaisin,  

kun nuor' on, ylioppilas,  

ja puutetta ei laisin,  

ja huolt' ei tuntis ollenkaan,  

kun viikset vain sais kasvamaan! 

En tiennyt muiden hädäst', en, 

ilosta sydän sykki;  

vahv' olin, punaposkinen,  

ja kaikki suonet tykki.  

Niin nuori olin, riehakas,  

ja ylpeä kuin kuningas. 

Nuori ylioppilas ehkäpä äskeisen runoilija Runebergin omista kokemuksista hahmottunut, on 

monen mielestä osuvasti kuvannut ikiaikaista nuoren ihmisen voiman tunnetta. Kun itse luin 

Vänrikki Stoolin tarinat, tajusin kuinka syvästi kirjailija halusi kuvata sitä kokemusta ja viisautta 

mitä ulkoisesti nuoren korskean miehen katsannossa ei tuosta vaatimattoman oloisesta vanhuksesta 

löytynyt. Kunnes tuolla nuorella oli aikaa pysähtyä kuuntelemaan, ensin ihmetellen ja lopulta 

syvästä kunnoituksesta hiljentyen. Te riemuylioppilaat olette painaneet lakin päähänne tässä 

rakennuksessa viisikymmentä vuotta sitten. Nyt ei ole kulunut kauaakaan siitä, kun olette jättäneet 

työelämän taaksenne. Osa teistä taitaa olla siinä kiinni osittain vieläkin. Olette aktiivisia senioreja ja 

pystytte tuomaan tähän juhlaan oman hienon tervehdyksenne siltä ajalta, jollaista me nuoremmat 

emme ole kokeneet, kuten esimerkiksi opintojen maksullisuus yhteiskoulussa. Varmastikin tunne 

siitä, että rahallisten uhrausten vastineeksi oli syytä pärjätä saattoi olla melko tavalla yrittämään 

ajava voima.  

Nyt teillä nuorilla on ollut koko kouluhistorianne ajan olleet aikamoiset luksus oltavat tähän 

verrattuna. Oppikirjat ovat maksullisia ja mahdollisesti muitakin kuluja on ollut. Varsinainen 

opiskelu on ollut maksutonta ja ruokailu sekä kuljetuksetkin ovat kuuluneet pakettiin. Toivottavasti 

arvostatte sitä ja haluatte jalostaa osaamistanne jatkossa itseänne kiinnostavalla alalla.  

On ollut mielenkiintoista ja valaisevaa olla mukana riemuylioppilaiden suunnitteluryhmän 

kokoontumisissa. Mieleen on jäänyt se vahva kiitollisuus, mikä on huokunut sitä mahdollisuutta 

kohtaan, että tässä kunnassa on voinut vahvistaa koulupohjaa tulevia opintoja varten. Monen teidän 

opiskelutie johti korkeakouluihin lukemaan lääketiedettä, tekniikkaa, taloutta.  

Esittelen seuraavaksi juhlaamme kunnioittamaan saapuneet riemuylioppilaat ja heidän silloiset 

opettajansa. 



Seuraavaksi luen päättyneen lukuvuoden opiskelumenestyksestä ja muusta kunnostautumisesta 

myönnetyt stipendit. Näitä stipendejä ei tulla noutamaan, vaan ne löytyvät todistuskuoresta 

valmiina. Lopuksi Keski-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen Pekka Lankia tulee 

luovuttamaan pankin lahjoittaman perinteisen ryhtisormuksen. 

Kiitos kaikille lahjoittajille! Riemuylioppilaat ovat tänään aiemmin aamulla istuttaneet koulun 

alueelle kaksi tammea. Heiltä on tullut myös lahjoituksia yhteiskoulun rahastoon, jonka varojen 

käytöstä tullaan esittämään käyttösäännöissä stipendien jakamista sekä kaikkia opiskelijoita 

hyödyntävien tapahtumien tai välineiden rahoittamista. Lämmin kiitos myös teille 

riemuylioppilaille. 

Haluan vielä puheen lopuksi kiittää lukion vararehtori Sanna Pienmäkeä tuesta työssä sekä 

tarmokkaasta kansainvälisten projektien vetämisestä. Opettajia oppimisen tukemisesta ja 

opiskelijoita siitä, että aiheutitte rehtorille mitättömän vähän päänvaivaa. Ja siitä että annoitte 

ystävällisesti opettajien joukkueen voittaa jalkapalloturnauksen. Arvostan! 

Ylioppilastutkintolautakunnan minulle suomin valtuuksin julistan teidät ylioppilaiksi. Haluan 

Joutsan lukion puolesta onnitella teitä. Pyydän laittamaan ylioppilaslakin päähänne 

ylioppilastutkinnon suorittamisen merkiksi. 

Sanotaan, että teissä nuorissa on tulevaisuus. Klisee kuulostaa varmastikin jo kuluneelta. 

Viisikymmentä vuotta sitten tässä samassa salissa seisoi myös ylioppilaslakki päässään nuoria 

ylioppilaita. He alkoivat rakentaa sitä tulevaisuutta, joka teille näkyy nykyhetken hyvinvoivana ja 

tasa-arvoisena Suomena. Teidänkin tehtävänänne on rakentaa paitsi omaa, myös tämän maan 

tulevaisuutta.  

Oppineella on aina omaisuus mukanaan. Teillä nuorilla ylioppilailla se on nyt omaisuutenanne, kun 

lähdette jatkamaan kohti seuraavia opintoja. Olkoon tulevaisuutenne oman näköisenne ja 

ratkaisunne teille sopivat. Toivotan teille onnea ja menestystä elämässänne! 

Mika Sirkka, vs. rehtori 




