
Hyvät läsnäolijat

Hienoa, ettii olemme tåinä?in tiissä paljastamassa lukion taidehankintaa. Meidiin lahjoittajien side
tähän kouluun on syntynyt oppilaana olemisesta Joutsan yhteiskoulussa ja Joutsan lukiossa.
Muutimme tiihåin taloon vanhalta puukoululta syksyllä 1 961 . Tuo päivä teki kouluelåimrin juhlaksi ja
toi valtavan arvostuksen uusille tiloille. Tåinne muutti tuolloin yhteensä yli 500 oppilasta. Samalla
käynnistyi myös lukiokoulutus näissä tiloissa kahdeksan oppilaan voimin.

Koulua yllapitlinyt kannatusyhdistys oli kunnan ja yksityisten tuella tehnyt valtavan työn
joutsalaisten nuorten koulutusmahdollisuuksien hyviiksi. Me entiset oppilaat olemme ikuisesti
kiitollisia koulun perustajalle rehtori Hossolalle ja hiinen tukenaan toimineille eversti Kauraselle ja
pankinjohtaja Pekkoselle, joiden muotokuvat tåällä on. Niimä miehet raivasivat seutukunnan
nuorille väykin koulutiautua kykyjensä mukaisesti aina yliopisto-opintoja myöten.

Te nykyiset opiskelijat olette påiässeet saneerattuihin tiloihin, joita toivottavasti arvostatte ja
kohtelette sen mukaisesti. Kun toukokuur alussa 2008 vietettiin uusitun lukion vihkiäisiä, päätin

tytrjentåiä 6O-vuotisjuhlatilini oman kouluni taidehankintaan. Tietoisena siitii ettei 1500 euroa kanna
pitkälle, annoin vinkin peruskorjauksen tehneelle puolisoni yritykselle. Yritys tuli mukaan saman

suuruisella summalla.

Sopivan taideteoksen löytiiminen ei ollut helppo tehtävä. Nimetyssä työryhmiissä olivat itseni
lisåiksi kunnanjohtaja, rehtori ja kuvaamataidon opettaja. Hankinnassa tehtiin monenlaisia
tunnusteluja eri suuntiin. Eriiiillä Jiimsiin käynnillä vierailimme puolisoni kanssa Ähtavan
ateljeekodissa, joka jo sinälliiiin on nåihtiivyys. Taina Varjus kavi tiimlin jälkeen valitsemassa
sovitukseen tuotavat teokset ja näin taideteos löyyi. Lopullisessa valinnassaraati kasvoi melko
suureksi.

Vaikkei alkuperäisiä haaveita kasvusta tai lentoon låihdöstä tavoitethrkaan, olemme työhön erittäin
tyytlväisiä. Sen nimi "Pauhaava sydiin" on hyvin nuoruutta kuvaava. Teos on elävä ja
våirimaailmaltaan sopiva. Toivon sen piristiiviin ja tuovan aurinkoa työpäivåiånne ja juhlistavan
juhliamme, onhan sali Joutsan tiirkeiden tapahtumien areena

Toivon myös, ettii t?imä hankinta on påiiin avaus taide- ja ympiiristörakennushankkeille Joutsassa.
Edessä oleva yhteiskoulun 65- ja lukion 50-r.uotis juhlavuosi tuo varmasti juhlintaa taloon. Myös
luokkakokouksiin kokoontuville olisi suotavaa olla kanava ja mahdollisuus tukea sopivan kokoisia
esim. viherjöintiin liittyviä hankkeita lukion ympiiristössä. Keskustelua on myös käyty entisten
oppilaiden, opettajien ja koulun ystävien järjestäytymisestä koulun tueksi.

Muistutan vielä, että teillä loistavat opiskelumahdollisuudet Joutsassa. Omalla suhtautumisellanne
ja työpanoksellanne ratkaisette lopulliset paikkanne eltim?in kilpakentillä.
Onnea työllenne tässä talossa.


