
KATSAUS LUKUVUOTEEN 2010 - 2011
Päättyvä lukuvuosi oli Joutsan lukion 37:s. Joutsan lukion kurssitarjonta on vielä mahdollista-

nut sen, että opiskelijat ovat voineet valita lähes kaikissa opetettavissa aineissa syventäviä ja soveltavia
kursseja.

Opintokäyntejä on tehty runsaasti yrityksiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiske-
lun syventämisen ja opinto-ohjauksen merkeissä. (ks. opinto-ohjauksen tapahtumia, yritysvierailu-
kuvia)

Peruskorjattu lukiorakennus on ollut nyt melkein kolme lukuvuotta lukion lisäksi yläkoulun
käytössä. Lukion osalta tämä tilanne on ollut haastava. Tilaongelmista, ikäluokkien pienenemisestä
ja ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisääntymisestä johtuen lukion suosio on kärsinyt vaikka
opiskelijarekrytointiin on erityisesti satsattu opinto-ohjauksen ja tutor-toiminnan avulla. Syysluku-
kauden lopussa toteutettiin opettajien ja opiskelijoiden toimesta suuren suosion saaneet “lukio-
messut”. Erityispiirre aikaisempiin vuosiin verrattuna on se, että yhteishaussa poikaoppilaat näyttä-
vät karsastavan nykyään lukio-opiskelua. Toiveissa on, että yhtenäiskoulun peruskorjauksen jäl-
keen vuoden 2013 alusta lukio voi toimia täysipainoisesti sitä varten suunnitelluissa tiloissa ja sen
myötä opiskelijatilanne normalisoituisi.

Joutsan lukio on kuluneen lukuvuoden aikana osallistunut merkittäviin kehittämishankkeisiin:
Lukio on ollut lukuvuoden aikana aktiivisesti mukana Keski-Suomen lukiohankkeessa. Erityisesti
koulumme työelämätiimi on hankkeessa ansiokkaasti panostanut lukion kehittämiseen ja yritys-
yhteistyöhön.

Vaativa Comenius -kansainvälisyysprojekti Sisko Minkkisen johdolla on koko lukuvuoden työl-
listänyt neljä aktiivista opettajaa ja suurta (37) opiskelijajoukkoa. Em. hankkeen puitteissa opettajat
ja opiskelijat olivat huhtikuussa italialaisen yhteistyökoulun Capellini - Sauron lukion vieraina.
(tarkempaa tietoa: Comenius-katsaus)

Vapauden viesti siirtyi juhlallisin menoin abeilta kakkosille itsenäisyysjuhlassa, joka samalla
oli syksyn lakkiaisjuhla. Lucian päivän perinteen mukaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
ruotsin opettajansa Lisa Pohjolan johdolla levittivät valon sanomaa lukiosta yhtenäiskouluun, van-
hainkodille ja päiväkotiin.  Wanhat kunnostautuivat järjestämällä näyttävät vanhojen tanssit
urheiluhallilla koko koulumäen väelle ja kuntalaisille.

Kodin ja koulun yhteistyön merkeissä on pidetty lukion aloittaville ja toisen vuosikurssin opis-
kelijoiden huoltajille vanhempaintilaisuuksia. Huoltajat ovat kiitettävästi olleet mukana eri tapah-
tumissa.

Lukion oppilaskunta on toiminnallaan kehittänyt myönteistä ilmapiiriä koulussamme. Oppilas-
kunnan puheenjohtaja ja -hallitus ansaitsee kiitoksen siitä, että he ovat aktiivisella toiminnallaan
vaikuttaneet lukion ilmapiirin kehittämiseen. Oppilaskunta järjesti lukuvuoden aikana erilaisia lukio-
henkeä vahvistavia yhteisiä tapahtumia.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja niitä tahoja, jotka ovat muistaneet nuoria
stipendein ja kirjapalkinnoin. Antamanne tuki on erinomainen kannustin nuorille.
Lopuksi kiitän opiskelijoita, opettajia, henkilökuntaa yhteistyöstä ja toivotan kaikille
hyvää kesää.
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