
KATSAUS LUKUVUOTEEN 2011 - 2012

Joutsaan perustettiin vuonna 1946 kannatusyhdistyksen ylläpitämä yhteiskoulu. Vuonna 1961 yhteiskoulu 
sai oikeuden antaa lukiokoulutusta. 1.10.2011 vietimme juhlavin menoin Joutsan yhteiskoulun 65- ja 
lukion aloittamisen 50-vuotisjuhlaa.
Joutsan koulukeskuksen valmistuvat uudistilat nykyisen lukiorakennuksen yhteyteen vuoden 2013 aikana 
tulevat vaikuttamaan positiivisesti Joutsan lukion asemaan seutukunnalla. Lukio voi uudistilojen jälkeen 
toimia täysipainoisesti sitä varten suunnitelluissa tiloissa ja uskon sen myötä Joutsan lukion 
vetovoimaisuuden lisääntyvän opiskelevan nuorison keskuudessa entisestään.
Joutsan lukio on myös kuluvan lukuvuoden aikana voimakkaasti panostanut lukion toiminnan ja 
näkyvyyden kehittämiseen. Syylukukauden lopussa toteutettiin toisen kerran opettajien ja opiskelijoiden 
toimesta suuren suosion saaneet “lukiomessut”. 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 yritysyhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa.
Vaativa Comenius -kansainvälisyysprojekti Sisko Minkkisen johdolla on myös tämän lukuvuoden aikana 
työllistänyt neljä aktiivista opettajaa ja suurta (37) opiskelijajoukkoa. Em. hankkeen puitteissa opettajat ja 
opiskelijat olivat huhtikuussa 2011 italialaisen yhteistyökoulun Capellini - Sauron lukion vieraina ja tämän 
kevään aikana yhteistyökoulun opiskelijat opettajineen olivat Joutsan lukion vieraina (tarkempaa tietoa: 
Comeniuskatsaus).
Ulpu Silvastin ja Johanna Eskelisen yhdessä aktiivisten opiskelijoiden kanssa toteuttama onnistunut 
musikaaliprojekti ansaitsee tulla mainituksi samoin koulumme liikunnanopettajien ja urheiluseurojen 
yhdessä ideoimat urheiluvalmennuskurssit.
Vapauden viesti siirtyi juhlallisin menoin abeilta kakkosille Itsenäisyysjuhlassa, joka samalla oli syksyn 
lakkiaisjuhla. Lucian päivän perinteen mukaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ruotsin opettajansa 
johdolla levittivät valon sanomaa lukiosta yhtenäiskouluun, vanhainkodille 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 
opiskelijoiden huoltajille vanhempaintilaisuuksia. Huoltajat ovat kiitettävästi olleet mukana eri tapah-
tumissa.

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

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