KATSAUS LUKUVUOTEEN 2013 - 2014
Hyvät juhlan päähenkilöt, kohta lakitettavat ylioppilaamme, opettajat, koulumme muu
henkilökunta, arvoisat juhlavieraat.
Joutsan yhteiskoulu perustettiin vuonna 1946. Vuonna 1961 yhteiskoulu sai oikeuden antaa lukiokoulutusta. Tässä
tilaisuudessa ovat läsnä tuolloin lukionsa aloittaneet ja vuonna 1964 kirjoittaneet lukiomme ensimmäiset ylioppilaat.
On kulunut siis 50 vuotta siitä, kun nämä “riemuylioppilaat” painoivat ylioppilaslakin päähänsä tässä samassa
juhlasalissa. Juhlaamme osallistuu näistä kahdeksasta vuoden 1964 ylioppilaasta seitsemän. Läsnä ovat: Vento
Kuusisto, Maija Lahtinen, Sanni Lahtinen, Martti Niukkanen, Antti Olkkola, Simo Vallaskangas, Vuokko Tapio.
Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ylioppilasjuhlaamme!
Lukuvuoden aikana koulukeskuksemme laajennukset saatiin valmiiksi ja tänä keväänä
pääsimme viettämään uusien koulurakennusten vihkiäisiä. Tilaisuutta juhlisti läsnäolollaan ja
juhlapuhujana kuntaliiton opetuksesta ja kulttuurista vastaava johtaja Anneli Kangasvieri.
Lukionkin opiskelijoille järjestetyssä vihkiäisjuhlassa esiintyi joutsalaislähtöinen Teatterikone.
Lukion vuotuinen kalenteriprojekti onnistui tänäkin vuonna ja osoitti, että teistä opiskelijoista
löytyy vahvaa yrittäjähenkeä. Tätä yrittäjähenkeä vaati myös joulun alla toteutetun
musikaaliprojektin “Pahuuden kaltereiden” toteuttaminen.
Lukiomme on kuluneen lukuvuoden aikana ollut mukana Keski-Suomen lukiohankkeessa.
Erityisesti koulumme kansainvälisyystiimi on ansiokkaasti panostanut lukion kehittämiseen ja
yritysyhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa. Viime syksynä lukiomme palkittiin kunniamaininnalla Keski-Suomen
lukiohankkeen järjestämässä “Lukiosta työelämään” -kilpailussa, jossa etsittiin uusia ideoita moderniin lukioopetukseen.
Joutsan lukiossa on edistetty kotikansainvälisyyttä koko lukuvuoden ajan mm. osallistumalla eTwinning –
ohjelmaan, jossa on tehty internetin välityksellä yhteistyötä saksalaisten opiskelijoiden kanssa. Ensi syksynä
lukiomme saksan opiskelijoiden ryhmä vierailee yhteistyökumppaneidensa luona Essenissä.
Tämän kevään aikana saimme uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, kun
opiskelijat La Pommerayn kaupungista Ranskasta olivat vierainamme.
Lukiomme painopistealueena ovat edelleen myös
koulumme
liikunnanopettajien
ja
urheiluseurojen yhdessä ideoimat urheiluvalmennuskurssit. Liikuntavalmennuskurssilaiset kävivät
toukokuussa
testauttamassa
fyysisen
kuntonsa
Tanhuvaaran
urheiluopistolla.
Hyvät nuoret! Painatte tänään päähänne valkolakin. Suljette takananne koulun ovet. Teillä on ollut hyvä
yhteishenki, jota ovat olleet edistämässä yhteiset projektit ja esimerkiksi Lontooseen toteutettu matka viime
vuonna. Opiskeluelämä kaikkine mahdollisuuksineen on edessänne. Toivon teille rohkeutta lähteä eteenpäin
pelkäämättä eksymistä. Uskokaa itseenne niin mekin olemme teihin uskoneet.
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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