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Kesäkuu on alkanut, lukuvuosi on saatu päätökseen. On suvivirren ja iloisten juhlien aika. Taas 

lähtevät sadat tuhannet suomalaiset lapset ja nuoret kesälaitumille ja koulut sulkevat kesäksi 
ovensa. Niin tapahtuu täälläkin. Toiset meistä lähtevät vain parin kuukauden ajaksi, palatakseen 
syksyllä takaisin. Toiset taas lähtevät nyt viimeistä kertaa, sulkien lukion ovet takanaan lopullisesti. 
Ennen lähtöä on kuitenkin aika muistella hetki mennyttä matkaa. Millainen polku tuli kuljettua 
tähän päivään asti, mitä tuli tehtyä ja mitä koettua. Mitä esimerkiksi kulunut vuosi piti sisällään? 

Kun syksyllä aloitimme uutta lukuvuotta, tiesimme jo odottaa muutoksia tapahtuvaksi. Sitä, 
mitä lukuvuoden aikana lopulta tapahtui emme kuitenkaan voineet tietenkään ennustaa. Yksi 
odotetuimmista vuoden tapahtumista oli uudisrakennusten valmistuminen ja muutto uusiin 
opetustiloihin. Joulun jälkeen aukaisi A-rakennus ovensa taito- ja taideaineille, hiihtoloman jälkeen 
kantoi lukioväki muuttolaatikoita B-taloon. Avarat tilat, valo ja opiskelijaystävällinen 
oppimisympäristö saivat ansaitsemansa ihailun heti ensi hetkistä alkaen.  

Myös toinen suuri muutos lukuvuodelle oli tiedossa jo syksyllä. Marraskuussa Joutsan lukiota 
kymmenen vuoden ajan ohjannut rehtori Seppo Degerman jäi pois lukion johdosta ja vaikka 
eläkepäivät ovat ansaitut, olisimme toki mielellämme pitäneet Sepon pidempäänkin joukossa 
mukana. Toivotamme kuitenkin Sepolle edelleen antoisia eläkepäiviä ja kiitämme vielä kerran 
työtoveruudesta, opastuksesta ja tuesta näiden vuosien aikana.  

Muitakin yllätyksiä vuodelle toki mahtui; vielä syksyllä lukio teki tiiviisti Comenius-hankkeen 
myötä yhteistyötä kansainvälisen kumppanikoulun kanssa. Kun toinen osapuoli vetäytyi 
projektista, ei se ollut vain yllätys. Koko hanke matkoineen vaarantui. Mukana olleet opettajat ja 
opiskelijat näyttivät kuitenkin taistelutahtonsa ja sinnikkään puurtamisen, hyvän mielikuvituksen 
ja joustavuuden avulla Lontoo-matka kuitenkin toteutui ja voimisti kansainvälisyyttä lukiossa 
edelleen. Yllätyksenä voinee pitää myös toista ulkomaan matkaa, Euroscola-päivää Strasbourgissa, 
johon Joutsan lukio kutsuttiin edustamaan Suomea tammikuun lopussa. Tämä matka antoi paitsi 
kokemusta ja tietoa Euroopan ytimestä, vahvisti entisestään erinomaisen hyvää käsitystä 
lukiomme opiskelijoista. Vastuunkanto, ryhdikkyys ja avoimuus toisten kulttuurien kanssa olivat 
kantavia voimia koko matkamme ajan.  
Jotta lukuvuosi koulumaailmassa sujuisi, jotta lukio voisi kehittyä ja vaikuttaa myös sitä 
ympäröiviin ihmisiin, tarvitsee työyhteisömme tukea ja kumppaneita myös lukion ulkopuolelta. 
Kiitän nyt lukuvuoden päättyessä Joutsan kuntaa siitä tuesta, jonka se toiminnallemme osoittaa, 
lukuisia yhteistyökumppaneitamme niin Joutsassa kuin sen lähialueella sekä huoltajia, jotka ovat 
osoittaneet tukensa ja kiinnostuksensa työhömme niin monin tavoin. Luonnollisesti kiitokset 
menneestä lukuvuodesta kuuluvat myös koulumme henkilökunnalle, opettajille ja kaikille 
opiskelijoille. Tänne on ollut mukava tulla töihin, päivä toisensa jälkeen.  

Ja nyt lukuvuosi on siis miltei ohi. Nyt on aika juhlia ja juhlistaa erityisesti niitä, joille tämä kevät 
on yksi elämän merkkipaaluista. Tänä keväänä Joutsan lukiosta saa valkolakkinsa 22 uutta 
ylioppilasta. Kolmen vuoden ajan te olette keränneet itsellenne täällä lukiossa omaisuutta, joka on 
kestävämpää ja arvokkaampaa kuin mikään muu koskaan hankitttu tavara tai rahalahja. Kolmen 



vuoden ajan teitä ovat täällä opettaneet ja ohjanneet niin opettajat kuin toiset opiskelijatkin. Te 
olette muokanneet ja rakentaneet omaa maailmakuvaanne ja ajatuksianne, ja nyt kun te siirrytte 
uuteen vaiheeseen elämässänne, teillä on eväät ja valmiudet jatkaa itsenäisempinä ja 
sivistyneempinä ihmisinä itsenne kehittämistä. Toivon ja luotan, että te osaatte ja haluatte käyttää 
nyt hankkimaanne pohjaa vain parhaisiin tarkoituksiin ja näin vahvistatte sitä edelleen. Päämäärä 
oli arvokas, saavutus hieno ja ansaittu, tästä on hyvä suunnata eteenpäin. Onnittelut teille 
suorituksestanne, hyvää ja aurinkoista kesää myös kaikille muille. 
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