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KATSAUS LUKUVUOTEEN 2016-2017
Arvoisa juhlayleisö; uudet, pian lakitettavat ylioppilaat sekä koko lukion väki.
Kuinka nopeasti lukuvuosi onkaan taas vierähtänyt kevätjuhlaan.
Olemme jo kolmena edellisenä vuonna viettäneet ylioppilasjuhlamme yhteydessä
riemuylioppilasjuhlaa. Tänään se saa arvoistaan jatkoa. Vuoden 1967 26 ylioppilaasta ovat tänään
läsnä: Tuulikki Airaksinen, Terho Eloranta, Pirkko Forss, Eero Halmekoski, Ella Kiesi, Aimo
Lavia, Ulla Lehtinen-Nikkola, Aila Mielikäinen, Veijo Niinikoski, Pekka Rahkila, Reino Rossi,
Pirkko Salmenniemi ja Antti Tonteri.

Toivotan teidät riemuylioppilaat lämpimästi tervetulleeksi ylioppilasjuhlaamme!
Vietämme Suomi 100 juhlavuotta. Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhla on sukupolvemme
merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena on tarkastella mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa.
Tähän hetkeen sopii tarkastella ylioppilastutkinnon yli 100 -vuotista taivalta, sen alkuhetkistä
nykypäivään ja tulevaisuuteen.
Suomalainen ylioppilastutkinto on saanut alkunsa yliopiston suullisista pääsykuulusteluista, joilla
mitattiin kokelaiden latinan ja kristillisen opin perusteiden osaamista.

Nykymuotoisten ylioppilaskirjoitusten alkuvuotena pidetään vuotta 1852, jolloin suullisten
kuulusteluiden rinnalle otettiin käyttöön kirjalliset kokeet: äidinkielinen kirjoitus sekä käännös
äidinkielestä vieraalle kielelle, joka oli yleensä latina.

Naiset saivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin vain erityisluvalla eikä heidän annettu käyttää
ylioppilaslakkia. Heidän oli tyydyttävä ylioppilasjuhlissaan pelkkään lyyraan.

Vuonna 1874 kirjalliset kokeet siirrettiin pääosin yliopistolta lukioille. Yliopiston sensorit kuitenkin
laativat ja tarkastivat koekysymykset. Naisten osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin vapautettiin.
Lukion oli järjestettävä valmistuville oppilailleen kirjallinen koe suomen ja ruotsin kielessä,
vieraassa kielessä (saksa, ranska, venäjä tai latina) sekä matematiikassa.

Vuonna 1901 otettiin lisäksi käyttöön erilliset pitkän ja lyhyen matematiikan kokeet. Läpäistyään
kaikki kirjalliset kokeet oppilaat osallistuivat yliopiston järjestämiin suullisiin kuulusteluihin. Sekä
kirjallisissa että suullisissa kokeissa hyväksytyt saivat luvan kirjautua yliopiston opiskelijoiksi ja
käyttää ylioppilaan arvonimeä.

Suulliset kokeet lakkautettiin (1919). Vuoden 1921 ylioppilastutkintoasetuksessa tutkinnon
järjestäminen siirrettiin kokonaan lukioiden vastuulle. Ylioppilastutkintoon kuului viisi pakollista
koetta: äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja matematiikan rinnalle tuli reaalikoe,
jolla mitattiin kokelaan tietoja luonnontieteellisissä aineissa (fysiikka, kemia, biologia ja maantieto)
sekä historiassa ja uskonnossa. Yliopiston sijaan Ylioppilastutkintolautakunta vastasi kokeiden
laatimisesta ja korjaamisesta.

Sodan aikana järjestettiin rintamalla palvelleille nuorukaisille ns. sotilasylioppilaskirjoituksia.
Vuosina 1940 ja 1942 tutkintoa ei lainkaan järjestetty, vaan silloin lukion viimeisen luokan oppilaat
julistettiin ylioppilaiksi päästötodistuksen arvosanojen perusteella.

Vuonna 1994 sallittiin tutkinnon suorittaminen hajautettuna, korkeintaan kolmena peräkkäisenä
tutkintokertana. Tämä on sittemmin saanutkin suuren suosion, sillä 2/3 opiskelijoista suorittaa
tutkintonsa hajautettuna. Myös tutkintorakennetta uudistettiin lisäämällä hiukan sen valinnaisuutta.
Kokelaan oli kirjoitettava neljä pakollista koetta sekä valinnan mukaan ylimääräisiä kokeita
(voimassa edelleen). Äidinkieli oli kaikille pakollinen, mutta loput kolme sai valita toisen
kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalin joukosta (voimassa edelleen).
Uudistuksen yhteydessä keskustelua herätti etenkin se, että toisen kotimaisen kielen kokeen
pakollisuus poistui. Vuonna 2006 vanha reaalikoe lakkautettiin ja jaettiin erillisiin ainereaaleihin,
jotka sisältävät oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Kaikkien aikojen kirjoitettujen aineiden ennätys on
keväältä 2015, kun erään helsinkiläisen lukion opiskelija kirjoitti 16 ainetta.
Tutkinnon syksyllä 2016 alkanut sähköistäminen on jo meneillään. Uusia aineita tulee jatkuvasti
mukaan. Viimeisenä matematiikka. Vuonna 2019 koko tutkinto toteutetaan tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen, eikä paperista ylioppilastutkintoa enää järjestetä. Meidän
lukiossamme sähköiset kokeet järjestetään lukiorakennuksessa matematiikan luokassa, jossa on 20
kirjoittajapaikkaa. Kokeet suoritetaan pääosin opiskelijoiden omilla koneilla.
Nyt tutkinnon uudistamista suunnitellaan jälleen. Siitä halutaan entistä vaativampi. Tavoitteena on
lisätä matematiikan ja toisen kotimaisen kielen suosiota. Toisaalta kokeita voisi jatkossa uusia
nykyisen kahden kerran sijaan kolme kertaa. Kokeiden suoritusaika lyhenisi kuudesta tunnista
neljään. Kaksipäiväinen äidinkielen koe muuttuisi yksipäiväiseksi. Suullinen koe tulisi takaisin,
kieliin, mutta aikaisintaan vuonna 2022. Nähtäväksi jää, mitkä esitetyistä uudistuksista tulevat
toteutumaan.
Miten kulunut lukuvuosi meni meidän lukiossamme?
Päättynyt lukuvuosi oli täynnä toimintaa, viihdetaiteilija Uotista lainaten suorastaan ”täyttä törinää”.
Tämä näkyi varsinkin painopistealueillamme kansainvälisyydessä, liikuntavalmennuksessa ja
yrittäjyydessä.
Lukiossamme pyörii kolme Erasmus+ -projektia, joista kaksi on suunnattu opiskelijoille, yksi
opettajille. Opiskelijoille tarkoitetut projektit mahdollistavat 10 lukiolaisemme osallistumisen
työpajaviikolle. Syyskuussa NZEB –tiedeprojektilaisemme olivat mukana työpajaviikolla Italian

Viterbossa ja joulukuussa Hollannin Rotterdamissa. Lokakuussa Horizon -projektilaisemme olivat
Saksan Bitterfeldissä ja nyt toukokuun alkupuolella Espanjan Carunassa.
Helmikuussa Ranska –projektimme kutsui 31 Lycee Saint Joseph lukion opiskelijaa vierailulle
lukiollemme viikon ajaksi. Huhtikuussa olimme isäntäkouluna 70 eurooppalaiselle NZEB –
projektilaiselle sekä heidän opettajilleen. Ranskan Angersin lukiosta oli kaksi opettajavierasta
lukiossamme viikon ajan.
Olemme myös vastaanottaneet muutaman tunnin vierailulle EduCluster Finlandin kautta tulleita
opettajia sekä rehtoreita Intiasta ja Kiinasta kouluumme.

Varainhankintaprojekti, joka on yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan, oli tuottoisa teidän
opiskelijoiden aktiivisuuden ansiosta. Projektin tuotoilla katettiin osa kansainvälisyyden,
liikuntavalmennuksen ja Wanhojen tanssien kustannuksista. Aktiivista otetta ovat vaatineet myös
opiskelijoiden suunnittelemat ja toteuttamat koulun tapahtumat ja juhlat. Tuoreimpana n. viikko
sitten järjestetty Ranska –konsertti.

Kestosuosikkimme maastokurssi toteutettiin tänä keväänä jo 14. kerran. Teimme toteutuksen
osalta sellaisen muutoksen, että jatkossa tälle teemaopintoihin kuuluvalle kurssille osallistuvat
lukion ykköset.

Tänään lauantaina valkolakin painaa päähänsä 26 714 uutta ylioppilasta. Uusista ylioppilaista 58%
on naisia. Pienellä maalaislukiollamme on hyvät mahdollisuudet menestyä. Jokainen oppilas
tunnetaan, opiskelun polulla saa henkilökohtaista ohjausta.
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ylioppilastutkintotodistuksen ja valkolakin. Saatte myös Joutsan lukion päättötodistuksen. Olette
osa koulumme historiaa sekä sen katse tulevaisuuteen. Sillä tulevaisuutta varten me koulua teemme.
Rehtorin ja opettajan työn hienous ja ainutkertaisuus on tehdä työtä paremman tulevaisuuden eteen.
Siksi minun toiveeni on, että jaatte eteenpäin koulumme tarinaa. Nuoruuteen kuuluu heittäytyä
tilanteeseen täysillä. Jos elämässä ryhtyy liikaa jarruttelemaan, niin sitä saa jarrutella
loppuelämänsä. Välillä tulee kolhuja, mutta nekin kuuluvat elämään. Kolhuitta ei selviä kukaan,
joka haluaa tehdä elämässä jotakin merkityksellistä. Siksi toivon, että otatte mukaanne seuraavan
asenteen: uskalla olla oma itsesi ja elää hetkessä.

Lopuksi 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.

OPISKELIJAKUNTA
Opiskelijakunnan hallitus muodostui tänä vuonna kahdeksasta opiskelijajäsenestä sekä
opettajajäsenestä. Hieman aiemmista vuosista poiketen, jäsenistä vain puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja nimettiin lukuvuoden alun yleiskokouksessa 24.8.2016; muut tehtävät jaettiin
luokilta valittujen luottamusopiskelijoiden kesken.
Puheenjohtaja Kuitunen Erik
Varapuheenjohtaja Fågel Anna
Sihteeri Fågel Lotta
Tiedottaja Nicklén Aksel
Rahastonhoitaja Ahola Kia
Opettajajäsen Sankari Eeva
Luottamusopiskelijat:
1. vsk: Fågel Lotta ja Nicklén Aksel
2. vsk: Ahola Kia ja Heino Jiro
3. vsk Kemppi Jussi ja Piipari Inka

Lukuvuosi 2016-2017 on kunnialla ohi ja on aika lähteä kesälomalle. Koululla on tänä vuonna ollut
todella paljon kansainvälistä toimintaa, mikä on todella hieno asia. Lukiohan on yleissivistävä koulu
ja vieraiden kulttuureiden tuntemus kuuluu asiaan. Syksyllä järjestettiin salibandyturnaus, johon
lähes koko lukio osallistui. Joukkueet muodostettiin sekaisin eri vuosiluokkien oppilaista, ja
tapahtuma oli kerta kaikkiaan onnistunut. Parhaat joukkueet palkittiin makeilla yllätyksillä.
Syksyllä ryhmä opiskelijoita vieraili myös Saksassa ja Italiassa. Lokakuussa lukiolla kävi
vierailijoita Lukiolaisten Liitosta. Etenkin alkaville tarkoitetussa tilaisuudessa kerrottiin liiton
toiminnasta sekä tiedotettiin liiton jäsenyydestä ja opiskelijakortista. Koulukeskuksessa toimivaan
tasa-arvoraatiin valittiin hallituksesta edustajiksi Jussi Kemppi ja Inka Piipari. Opiskelijakunta
osallistui myös nenäpäiväkeräykseen ja lukion Hakijan Iltaan. Joulukuun alussa oli jälleen aika
lukion perinteisille pikkujouluille. Tapahtuma veti opiskelijoiden lisäksi heidän muualla opiskelevia
ystäviään tanssilattiaa täyttämään. Joulukuuta varten opiskelijakunta oli myös valmistellut
joulukalenterin: pari kertaa viikossa pidettiin pienilaatuinen kisa tai arkea piristävä tapahtuma,
kuten piparinsyöntikilpailu ja glögitarjoilu. NZEB-tiedeprojektin puitteissa ryhmä opiskelijoita lähti
viikoksi Hollantiin puhumaan energiatehokkaasta rakentamisesta. Tammikuussa koululle tuli
Lukiolaisten Liitosta lukiokummi seuraamaan hallituksen toimintaa, johon hän olikin tyytyväinen.
Seuraavat kuukaudet olivat opiskelijakunnalle hieman hiljaisempia, useiden kansainvälisten
vieraiden ja matkojen aiheuttamien kiireiden vuoksi. Opiskelijakunta kertoi toiminnastaan useiden

eri maiden opettajille. Huhtikuun alussa kuntavaalien alla opiskelijakunnan hallituksen oli tarkoitus
järjestää vaalipaneeli, mutta se kariutui ehdokkaiden matalaan osallistujamäärään. Opiskelijakunta
kuitenkin osallistui yhdessä yläasteen kanssa varjovaaleihin. Toukokuun alussa opiskelijoita
matkusti viikoksi Espanjan Coruñaan Horizon to the Future –projektin merkeissä. Kuun lopussa,
kesäloman jo häämöttäessä, pelattiin toista kertaa lukion jalkapalloturnaus. Opiskelijoista
muodostui neljä joukkuetta, joiden lisäksi opettajilta tuli joukkue haastamaan nuoret. Päivä oli
oikein mukava ja sää suosi pelaajia. Opettajien joukkue vei tällä kertaa voiton, yläasteelta saatujen
vahvistusten avulla. Palkinnoksi he saivat virkistävät juomat, jotka kuumana päivänä tulivatkin
varmasti tarpeeseen Kiitokset koko lukion väelle mukavasta vuodesta ja oikein hauskaa kesää
kaikille!
Abivuotta odotellen, Erik Kuitunen Opiskelijakunnan puheenjohtaja

OPINTO-OHJAUKSEN TAPAHTUMIA LUKIOSSA
TUTOREIDEN TOIMINTA OLI AKTIIVISTA JA LUKIO-OPINTOJA ESITELTIIN USEISSA
TILAISUUKSISSA.
10.8. Tutoreiden järjestämä tutustumisaamu uusille ykkösille
marraskuussa tutoreiden lukio-opintojen infot yhtenäiskoulun 9.luokkalaisille
10.11. Hartolan 9.luokkalaisille lukio-opintojen info
29.11. Lukion toiminnallinen Hakijan ilta 9.luokkalaisille ja heidän huoltajilleen
16.1. Lukioon tutustumispäivä Joutsan ja Hartolan 9.luokkalaisille
maaliskuu tutoreiden ohjeita 9. luokkalaisten lukion ainevalintojen tekoon Hartolassa ja Joutsassa
16.5. Yhtenäiskoulun 8.luokkalaisille lukio-opintojen info
18.5. Hartolan 8.luokkalaisille lukio-opintojen info
VANHEMPAINILLOISSA HUOLTAJATKIN SAAVAT TIETOA LUKIO-OPINTOJEN
HAASTEELLISUUDESTA JA VOIVAT TUKEA JA KANNUSTAA NUORIA OPINNOISSAAN.
11.10. I vsk vanhempainilta: lukio-opintojen aloittaminen
25.4. II vsk vanhempainilta: yo-tutkinto ja jatko-opinnot
LUKION KEHITTÄMINEN: KANSAINVÄLISYYS JA YRITTÄJYYS
Kansainvälisyys- ja yrittäjyys ovat lukiomme painopistealueita. Kansainvälisen toiminnan
kehittäminen jatkui erittäin voimakkaana kuluneena lukuvuonna:
Omarahoitteinen yhteistyöprojekti ranskalaisen lukion kanssa jatkui edelleen:
3.-10.2. Lycée Saint Joseph:in opiskelijaryhmä vieraanamme.
Horizon to the Future -projekti, Erasmus+ KA2-hanke:
27.-29.9. Horizon to the Future -projektin 3.työkokous Bitterfeldissä, Saksassa.
24.-28.11. Horizon to the Future -projektin 3.työpaja ”Presentation skills” Bitterfeldissä, Saksassa,
10 opiskelijaa ja 2 opettajaa.
NZEB-projekti, Erasmus+ KA2 –hankkeessa oli kaksi työkokousta ja kaksi työpajaa. Kevään
työpaja järjestettiin Joutsassa 3.-7.4. ja viikko olikin toiminnan täyteinen 86 osallistujan voimin.

SMILE-hanke
Opettajien Job Shadow vierailuja kesän 2016 aikana 4 ja kielikursseja 2 opettajalle, yksi opettaja oli
vierailulla syyslomalla. Me vastaanotimme kaksi ranskalaista opettajaa toukokuussa.
EduCluster –yhteistyön myötä saimme intialaisia rehtoreita vieraaksemme lukioon 2.5.
Kansainvälisyyteen nivoutuu vahvasti mukaan toinen painopisteemme eli yrittäjyys. Lukiomme
yrittäjyyskasvatus sisältää varainhankinnan eri projektien, oppilaskunnan sekä
liikuntavalmennuksen toimintoihin. Käytännön varainhankinnan kautta opiskelijat oppivat monia
työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiimityötaitoja ja ajanhallintaa, organisointi- ja
neuvottelutaitoja sekä saavat kokemusta rahastonhoitajana toimimisesta.
Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät myös eri alojen vierailijat, joita vierailee myös eri oppiaineiden
tunneilla.
KÄVIMME LUKUVUODEN AIKANA KOULUTUSTAPAHTUMISSA JA RETKILLÄ:
2.9. Ammattilaisten aamupäivä, johon osallistui 17 lähiseudun yrittäjää ja eri alojen ammattilaista,
jotka kertoivat opiskelijoille omasta työstään. Kiitos kaikille!!
11.11. Abien retkikohteena oli ABI-päivä Jyväskylässä, jolloin tutustuimme Jyväskylän yliopiston
ja ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan.
30.11. Abit vierailivat Studia -messuilla Helsingissä.
ERI OPPILAITOKSISTA KÄVI AKTIIVISESTI VIERAILIJOITA KERTOMASSA JATKOOPINTOMAHDOLLISUUKSISTA.
7.11. Jatko-opintomessut: esittelyssä Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Jyväskylän,
Tampereen ja Kuopion yliopistojen tutkintoja.
7.12. restonomi AMK –opintojen esittely: Katariina Kovakoski ja Vilma Virlander
19.12. elokuva- ja tv-tuotanto AMK –opintojen esittely: Lina Kuhanen
15.12. sairaanhoitaja AMK-tutkinnon esittely: Viivi Lehtonen
Tapahtumien lisäksi opinto-ohjaaja on ollut Nuorten työpaja -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.
Opinto-ohjaaja on osallistunut aktiivisesti Keski-Suomen opinto-ohjaajat ry:n, OPH:n, AVI:n ja
seutukunnan ammatti-, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.
Kiitos kaikille yhteistyötahoille ja vierailijoille!!!
Sanna Pienmäki opo/vararehtori

Liikuntavalmennuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2016-17
Lukuvuoteen startattiin Liikuntavalmennuksen osalta yhteislenkin merkeissä perjantaiaamuna 12.8.2016.
Paikalle tuolloin ilmestyi yhteensä 38 lukiomme opiskelijaa, joista kolmannes oli aktiiviurheilijoita ja loput
aktiivisia liikunnan harrastajia. Osanottajamäärä kurssilla vakiintui lähiviikkojen aikana 33 opiskelijaan.
Vaikka alkuviikkoina muutama opiskelija tippuikin kurssilta pois, tarkoitti tämä käytännössä vielä sitä, että
oppilaat oli jaettava kahteen ryhmään. Ilman tätä toimenpidettä tila olisi loppunut kesken esimerkiksi
kuntosaliharjoitteissa. Kolmannen jakson päätyttyä 7.2.2017 pystyimme tiivistämään kurssin yhteen
ryhmään koska tuolloin abien lukiokurssit tulivat päätökseensä, ja kurssilaisten määrä putosi 19 opiskelijaan.
Lähdimme siis syksystä liikkeelle kahdella noin 16 oppilaan ryhmällä joilla molemmilla oli kaksi harjoitusta
viikossa. Harjoitukset pidettiin maanantai- ja perjantaiaamuisin klo 8.15-9.45. Toinen harjoituksista oli aina
omatoiminen kuntosaliharjoitus, ja toinen joko ulkona tai liikuntahallilla pidettävä fysiikkaharjoitus.

Omatoimista kuntosaliharjoitusta varten käytiin harjoitusohjelma alkuun läpi yhteisesti, jonka jälkeen
oppilailla oli vaihtoehtoina noudattaa tätä kyseistä ohjelmaa kuntosalikerroilla itsenäisesti, tai toteuttaa omaa
henkilökohtaista kuntosaliohjelmaansa. Kaikki fysiikkaharjoitukset tehtiin puolestaan opettajan valvonnassa
läpi koko lukukauden. Harjoitusohjelmia vaihdettiin tasaisin väliajoin pyrkien kehittämään täten
ominaisuuksia monipuolisesti ja pitämään kurssiohjelma mielekkäänä.
Edellisvuosien tapaan jatkoimme kurssiin liittyen yhteistyötä Tanhuvaaran urheiluopiston kanssa. Ideana on
ollut tarjota kurssilaisillemme mahdollisuus seurata kehittymistään kaksi kertaa vuodessa toteutettavien
kuntotestien avulla. Tanhuvaaran urheiluopisto on toteuttanut urheilijoille eri lajiryhmien virallisia
liittopohjaisia kuntotestejä, ja liikunnan harrastajille yleisiä fyysisiä ominaisuuksia mittaavia testejä.
Lähtötasotestit toteutettiin perjantaina 16.9.2016 Joutsan urheilukentällä ja liikuntahallilla. Näitä testejä
seurasi noin 8 kuukautta kestänyt harjoittelujakso, jonka jälkeen matkustimme perinteiseen tyyliin
seurantatesteihin Tanhuvaaran urheiluopistolle. Tuo testileiri toteutettiin 19.-20-5.2017.
Liikuntavalmennuksessa oli tänä vuonna mukana 11 aktiiviurheilijaa neljästä eri lajiryhmästä.
Yleisurheilijoita, hiihtäjiä, sekä salibandyn ja jalkapallon pelaajia. Urheilijat edustivat Hartolan Voimaa,
Joutsan Pommia, Flanelssia ja JoSePaa. Näistä seuroista Joutsan Flanels ja JoSePa ovat osallistuneet
vuosittain lukiossa opiskelevien urheilijoidensa sponsoroimiseen.
Kovimpia meriittejä saavuttaneena urheilijanamme mainittakoon ykkösvuoden opiskelijamme Maria
Olkkonen, joka on saavuttanut tytöt 15 v. kiekonheitossa SM –hopeaa, sekä tytöt 15 v. ja 16 v. sarjoissa
peräkkäisinä vuosina kuulantyönnössä SM- pronssia. Mielenkiinnolla jäämme odottelemaan mitä jatkossa
seuraa ja millaisia urheilijalupauksia saamme ensi syksynä lukionsa aloittavista oppilaista
liikuntavalmennuslinjallemme.

Petri Castrén, Liikuntavalmennuksen koordinaattori

Joutsan lukion KANSAINVÄLISYYS toiminta lukuvuonna 2016-2017
Lukuvuosi 2016-17 on jo toinen peräkkäinen vilkkaan kv-toiminnan vuosi Joutsan lukiolla.
Olemme olleet mukana kolmessa eri yhteistyöprojektissa, joista kaksi on EU-rahoitteisia.
Kalenteriprojekti tuki tänäkin lukuvuonna opiskelijakunnan ja liikuntavalmennuksen ohella kv-työn
varainhankintaa. 2017-projektin kalentereita myytiin reilu 500 kappaletta.
1. Horizon to Future Erasmus+ KA2 -projekti
Projektin toiseen vuoteen kuuluivat työpajaviikot syksyllä Bitterfeldtissä Saksassa sekä keväällä
Corunassa Espanjassa sekä niitä edeltävät työkokoukset. Kummallekin työpajaviikolle osallistui
meiltä 10 opiskelijaa sekä kaksi opettajaa. Väliaikoina opiskelijat ovat tehneet työpajoihin liittyviä
tehtäviä sekä esitelleet matkoja toisille opiskelijoille ja opettajille. Ennen matkoja on pidetty
osallistujille ja heidän perheilleen vanhempainillat.
Sanna Pienmäkeä ovat työllistäneet projektin työkokoukset sekä arviointi- ja suunnittelutehtävät.
2. NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) Erasmus+ KA2 -projekti
Projektin tiimoilta järjestettiin 19.8. kaikille lukiolaisille yhteinen Uusiutuvan energian päivä, jonka
aikana kaikki lukiolaiset vierailivat tutustumassa aiheeseen liittyviin lähiympäristön kohteisiin, mm.
Luhangan tuulivoimapuistoon. Myöhemmin syksyllä lukiolla kävi vierailija esittelemässä
tuulivoimaa hieman lisää.
Syksyllä oli kaksi projektin työpajaviikkoa, toinen Italiassa ja toinen Hollannissa. Niihin osallistui
kumpaankin Joutsasta 10 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Työkokous pidettiin Ranskassa.
Vanhemmille ja lähtijöille järjestettiin yhteiset illat ennen matkoja.
Kevätlukukauden työkokous pidettiin Romaniassa ja työpajaviikko toi Joutsan lukiolle 3.-7.4.

Alankomaista, Bulgariasta, Italiasta, Ranskasta, Romaniasta, Tanskasta ja Turkista n. 70 opiskelijaa
opettajineen. Pienen paikkakunnan ja pienen lukion näkökulmasta iso ponnistus onnistui
yhteistyöllä ja projektista vastuullisten opettajien aktiivisuudella. Myös omia opiskelijoitamme
osallistui eri työskentelyihin ja tapahtumiin, vaikka työpaja osuikin koeviikon ja uuden jakson
taitteeseen.
3. Joutsan lukio ja Lycée Saint Joseph, La Pommeraye
Kevätlukukaudella jatkui yhteistyö ranskalaisen ystävyyslukion kanssa: 3.-10.2. saimme
vieraiksemme 25 opiskelijaa sekä kolme opettajaa. Viikon aikana vieraat majoittuivat
opiskelijoidemme kodeissa, osallistuivat oppitunteihin ja heille järjestettiin omaa ohjelmaa mm.
Jyväskylä -vierailu sekä yhteistä ohjelmaa mm. yhteinen illanvietto koululla. Host-perheille
järjestettiin vanhempainilta 19.1.2017.
Perusopetuksen 1-7 -luokat viettivät 6.2. toimintapäivää ja kutsuivat ranskalaiset mukaan
osallistumaan.
Syksyllä alkanut vastavierailun suunnittelu ja varainkeräys vilkastuivat kevättä kohti (konsertit
helmi- ja toukokuussa) ja tulevana syksynä on Ranskaan lähdössä 23 opiskelijaa.
Projektikokouksissa sovittiin erilaisista talkoista sekä valmisteltiin vierailuohjelmaa.
Kansainvälisyyskasvatuksen vuosikellon mukaisia tapahtumia:
29.11. kv-projektilaisia esittelemässä toimintaa lukion Hakijan illassa
14.12. Lucian päivä (päivänavaus yläkoulu+lukio, vierailu alakoululla)
21.12. Kauneimmat joululaulut, joissa laulettiin myös vieraskielisiä joululauluja ja luettiin
englanninkieleinen joulukertomus
9.-15.4. kaksi ranskalaista opettajaa tutustumassa koulunmäen elämään (yhteys Lycée St Josephin
kautta)
2.5. EduClusterin kautta intialaisia vieraita lukiolla, ohjelmasta vastasi lukion puolelta Sanna
Pienmäki, Eeva Sankari kävi kertomassa kv-tiimistä ja sen toiminnasta vieraille, Eki Kuitunen ja
Akseli Koskinen esittelivät opiskelijakunnan toimintaa sekä opiskelija näkökulmaa lukion
kansainvälisyyteen
Toukokuussa kysely KV-toiminnan vaikuttavuudesta, tulokset kootaan ja niitä esitellään myös
päättäjille
Lukion KV-tiimi, johon kuuluvat Kaisa Eirtola, Saara Ketolainen/Lisa Pohjola, Sanna Pienmäki ja
Eeva Sankari kokoontui lukuvuoden aikana 9 kertaa. Osa kokoontumisista liittyi projekteihin ja
mukana oli myös muita opettajia.
Kansainvälisiä projekteja on mukava tehdä ja niissä oppii paljon itsestään, toisista ihmisistä sekä
maailmasta. Kiitokset siis kaikille teille, jotka olette olleet mahdollistamassa Joutsan lukion kvtoimintaa: opiskelijat ja teidän perheenne, opettajat sekä koulunmäen henkilökunta. Erityiskiitokset
Sanna Pienmäelle, jonka aktiivisuus ja verkostoituminen ovat mahdollistaneet menossa olevat
projektit sekä kouluravintola Jousen väelle, joka on aina yhtä avuliaasti ja innokkaasti projekteissa
mukana.
Olemme todella kiitollisia host-perheille ja yhteistyökumppaneillemme saamastamme tuesta.
Tervetuloa mukaan kansainväliseen toimintaan Joutsan lukiossa,
tiimin psta Eeva Sankari

OPETTAJAT
Castrén Petri, liikunta, terveystieto
Eirtola Kaisa, englanti, saksa
Heinäaho Merja, rehtori
Levomäki Katja, biologia, maantiede
Miettinen Matti, matematiikka, tietotekniikka
Mustalampi Päivi, kemia
Niemi Matti, matematiikka, fysiikka
Niinimäki Sari, äidinkieli ja kirjallisuus
Pienmäki Sanna, opinto-ohjaaja
Pohjola Lisa, ruotsi, vv sij. Ketolainen Saara 6.4.2017 saakka
Sankari Eeva, uskonto, psykologia, filosofia
Saarikko Sirpa, espanja
Silvasti Ulpu, liikunta, terveystieto
Sirkka Mari, matematiikka
Tuominen Markus, tuntiopettaja, musiikki
Varjus Taina, tuntiopettaja, kuvataide
Vuori Mika, tuntiopettaja, historia, yhteiskuntaoppi

HENKILÖKUNTA
Lahtela Terttu, koulusihteeri. sij. Paula Lavia 30.9.16 saakka.
Karhu Hannu, huoltomies
Siltala Antti, huoltomies
Heino Anja, ravitsemustyöntekijä
Lahtinen Anna-Mari, ravitsemustyöntekijä
Lankia Ulla, ravitsemustyöntekijä
Minkkinen Sirpa, ravitsemustyöntekijä
Oksanen Senja, laitoshuoltaja
Otava Sari, laitoshuoltaja
Toivakka Sirkka, laitoshuoltaja
Norkko Marjaana, laitoshuoltaja
Metsänen Elli, laitoshuoltaja
Nieminen Sirkka, laitoshuoltaja

OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ
Opiskelijoita lukuvuoden alkaessa 62
Lukuvuoden aikana eronneet 4
Lukuvuoden aikana aloittaneet 2
Päättötodistuksen saaneet 20

OPISKELIJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT
Alkavat:
Ryhmänohjaaja: Sari Niinimäki
Elfvengren Patrik
Fågel Lotta
Kutramoinen Iiro
Laine Karita
Lavio Laura
Lehtinen Merja
Mannila Tommi
Nicklén Aksel
Nurminen Viivi
Oittinen Oskari
Olkkonen Maria
Olkkonen Riku
Parkkonen Lauri
Piipari Pinja
Rundqvist Patrik
Tarhonen Elisa
Tarhonen Jani
Viro Elias
Weijo Valtteri
19
Jatkavat:
Ryhmänohjaaja: Levomäki Katja
Aaltonen Iina
Ahola Kia
Fagernäs Peter
Fågel Anna
Haapala Erika
Heino Jiro
Huuskola Wilhelmiina
Hyväkkä Mikko
Kallio Sara
Kolari Anni
Koskinen Akseli
Kuitunen Erik
Nieminen Markus
Paaso Mirjam
Saarinen Emma
Sissoho Samba
Säynätmäki Veikka
Tabell Otto
Viro Loviisa
19

ABIT
Ryhmänohjaaja: Vuori Mika
Autioniemi Kare
Heinonen Toni
Hutri Hugo
Hölttä Silja
Karvonen Heikki
Kaukonen Annu
Kemppi Jussi
Kuisma Kati
Kuurne Iida
Lampinen Jutta
Malin Kaisa
Mannila Emma
Nicklén Aida
Piipari Inka
Rajala Iida
Säynätmäki Verneri
Tuukkanen Reetta
Törnvall Bettina
Viik Jonna
Virtanen Emma
20

UUDET YLIOPPILAAT
Autioniemi Kare
Heinonen Toni
Hutri Hugo
Hölttä Silja
Karvonen Heikki
Kaukonen Annu
Kemppi Jussi
Kuisma Kati
Kuurne Iida
Lampinen Jutta
Malin Kaisa
Mannila Emma
Nicklén Aida
Piipari Inka
Rajala Iida
Säynätmäki Verneri
Tuukkanen Reetta
Törnvall Bettina
Viik Jonna
Virtanen Emma

STIPENDIT JA PALKINNOT 2016 – 2017
LC-HARTOLA
YO Jussi Kemppi 2.lk Iina Aaltonen 1.lk Karita Laine
LC-JOUTSA/JOUSA
YO Jutta Lampinen, Hugo Hutri 2.lk Sara Kallio 1.lk Lotta Fågel
LC-JOUTSA
YO 2.lk Erika Haapala, Akseli Koskinen, Otto Tabell 1.lk Elias Viro, Oskari Oittinen
LC-LUHANKA
YO Kare Autioniemi YO Aida Nicklen YO Toni Heinonen
SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKI, Joutsan konttori
YO Emma Mannila
JOUTSAN SEUTU
YO Verneri Säynätmäki
JOUTSAN SEUDUN TAIDESEURA ry
YO Emma Mannila
JOUTSAN LUKION OPISKELIJAKUNTA
YO Reetta Tuukkanen
JOUTSAN YRITTÄJÄT – yrittäjän alku –stipendi
2.lk Anna Fågel
RIEMUYLIOPPILAAT –lahjoitus lukiolle
KESKI-SUOMALAINEN OSAKUNTA -abistipendi
YO Kaisa Malin
OP LUHANKA
YO Aida Nicklen

MITALIT JA KUNNIAKIRJAT
OP-NUORISOPALKINTO Ryhtisormus
YO Kaisa Malin
PRO-MUSICA mitalit
YO Iida Rajala YO Bettina Törnvall
KIRJAPALKINNOT
Laudatur äidinkielessä
YO Emma Mannila
Long play -kirjalahja 2 kpl

YO Jutta Lampinen, YO Inka Piipari
Sverigekontakt i Finland 1 kpl
YO Jutta Lampinen
Pohjola Norden 1 kpl
2 lk. Sara Kallio
Saksan liittotasavallan suurlähetystö 1 kpl
YO Emma Mannila

LUKUVUODEN 2016-2017 TAPAHTUMIA LUKIOSSA
Syyslukukausi
ma 9.8. klo 9-15.00 Opettajien suunnittelupäivä (Veso)
ti 10.8. klo 9-11.00 Tutoreiden järjestämä tutustumisaamupäivä uusille ykkösille
ti 10.8. klo 11.00 Lukion tilaisuus auditoriossa ja ryhmänohjaajan tunnit
pe 12.8. klo 9.15 Koululaisjumalanpalvelus Joutsan kirkossa
pe 19.8. Uusiutuvan energian teemapäivä klo 9-15 (NZEB)
pe 26.8. Lukiolaisten valokuvaus
pe 2.9. Ammattilaisten aamupäivä klo 9-12
la 3.9. Ranska Bon Voyage –projektilaiset Hartolan markkinoilla
pe 9.9. Liikuntapäivä, lukio (sähly ja osallistuminen yhtenäiskoulun yleisurheilupäivään
toimitsijana ja leikittäjänä)
YH2 –kurssilla vieraana Marika Iikkanen Sysmän Säästöpankin Joutsan konttorilta
pe 16.9. Tanhuvaaran urheiluopiston testaukset liikuntakurssilaisille klo 8.30-11.00
pe 23.9. Shanghain opettajat vierailulla (EduCluster)
26.-30.9. Horizon to the Future –projektin työkokous Bitterfeldissä Saksassa, 2 opettajaa.
26.-30.9. NZEB –projektin työpaja Viterbossa, Italiassa, 10 opiskelijaa ja 2 opettajaa.
12.-3.10. Syksyn YO-kirjoitukset
la 8.10 opettajien VESO-koulutus
ma 10.10. Lukiolaisten liiton edustaja vierailulla
ti 11.10. klo 18 alkaen: Lukion 1. lk:n vanhempainilta
ke 12.10 Tuulivoimaa –luento (NZEB)
vko 42 Syysloma
24.-28.10. Horizon to the Future –projektin työpaja Bitterfeldissä Saksassa, 10 opiskelijaa ja 2
opettajaa.
3.-5.11. NZEB-projektin työkokous Ranskassa, 2 opettajaa.
ma 7.11. Jatko-opintopäivä kaikille lukiolaisille
to 10.11. Lukio-opintojen info Hartolan 9. luokkalaisille
pe 11.11. ABI-päivä ja tutustuminen Jyväskylän yliopiston ja a
ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan
to 17.11. Liikunta 5. -kurssilaiset Jyväskylässä
23.11. Ilmoittautuminen kevään YO-kirjoituksiin päättyy
ti 29.11. Hakijan ilta 9.lk:n oppilaille ja huoltajille
30.11. Studia-messut Helsingissä. Abit.
pe 2.12. Itsenäisyysjuhla ruokalassa ja Sodan runtelemat –elokuvanäytös Kinolla.
ke 14.12. Lucia-kulkue koko koulun aamunavauksessa

ke 18.12. Kauneimmat joululaulut
to 19.12. Joulunäytelmä, lukio 2. lk
Kevätlukukausi
ma 16.1.Lukioon tutustumispäivä Joutsan ja Hartolan 9. luokkalaisille
ma 30.1. Tutor päättäjäiset
2.-3.2. NZEB-projektin työkokous Romaniassa, 2 opettajaa.
3.-10.2. ranskalainen opiskelijaryhmä vieraanamme Lycée Saint Joseph:ista La Pommeraye:sta.
la 11.2. Bon Voyage –projektin varainhankintakonsertti
pe 12.2. YO-kirjoitukset, äidinkielen kirjallinen koe
13.- 15.2. YO-kirjoitukset, kuullunymmärtämiskokeet
ke 15.2. klo 15-16 Potkiaiset
to 16.2. Penkkarit
pe 17.2. Wanhojen tanssit
24.-25.2. Lumiolio - maastokurssi
vko 9 Talviloma
to 9.3. Liikuntaryhmän lasketteluretki Laajavuoreen
13.-17.3. Horizon to the Future –projektin työkokous Corunassa, Espanjassa, 2 opettajaa.
13.-29.3. YO-kirjoitukset, kirjalliset kokeet
3.-7.4. NZEB –projektin työpaja Joutsassa, vierainamme 65 opiskelijaa ja 15 opettajaa.
10.-13.4. ranskalaiset opettajat Beatrice ja Laurence vierainamme.
Varjovaalit lukiolaisille
ke 19.4. opettajien VESO-koulutusilta
ti 25.4. Lukion 2. lk:n vanhempainilta klo 18 alkaen: YO- kirjoitukset ja jatko-opinnot
1.5. Vappu
ti 2.5. intialaisia rehtoreita vierainamme 36, EduClusterin kautta
ti 16.5. ja pe 19.5. tutoreiden lukioesittely Joutsan ja Hartolan 8.luokkalaisille
19.-20.5. liikuntavalmennuksen leiritys Tanhuvaaran urheiluopistolla
9.-29.5. KU2-kurssin taidenäyttely Joutsan kirjastossa
25.5. Helatorstai - ja Bon Voyage –projektin varainhankinta konsertti
pe 2.6. Erasmus-projektien todistusten jako ja kakkutarjoilu
pe 2.6. Päätösjumalanpalvelus
pe 2.6. Lakkiaisharjoitukset
la 3.6. Kevätjuhla
su 4.6. Ilmoittautuminen syksyn YO-kirjoituksiin päättyy.

KIRJALUETTELOT
Alkavien ryhmän uuden OPS:in mukaiset oppikirjat:
ÄIDINKIELI:
Sanoma pron Jukola-kirjasarja: Johanna Karhumäen ja Elina Koukin Jukola Tekstioppi sekä
Karhumäen ym. Jukola 1, Tekstit ja vuorovaikutus.
ENGLANTI:
Englannin kurssit 1-3: Insights Course 1, Insights Course 2 ja Insights Course 3 (Otava)

RUOTSI:
RU 1 ja 2 -kurssit: Precis 1 ja Precis 2 kirjat
SAKSA:
Saksan kurssit 1-3: Magazin.de 1, Magazin.de 2 ja Magazin.de 3 (Otava)
ESPANJA:
Dime 1 (kurssit 1-2), Dime 2 (kurssit 3-4) ja Dime 3 (kurssit 5-6)
FILOSOFIA:
FF1: IDEA 1, Johdatus filosofiaan. Otava ISBN 978-951-1-27313-4
PSYKOLOGIA:
PS1: Skeema 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen. Edita ISBN 978-951-37-6722-8
PS2: Skeema 2, Kehittyvä ihminen. Edita 978-951-37-6725-9
USKONTO:
UE1: Uusi Arkki 1, Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot. Edita ISBN 978-951-37-6729-7
HUOM! Kirjasarjat säilyvät psykologiassa ja uskonnossa samoina, mutta vanhat kirjat eivät käy!!
Kaikki kirjat ovat saatavana myös digiversiona.
TERVEYSTIETO:
TE1,2,3: Fogelholm ym. Terve! (Sanoma Pro) Huom.! Uuden OPS:in mukainen painos!
HISTORIA:
HI1: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa,
Edita 2016, Jari Aalto yms.
YHTEISKUNTAOPPI:
YH1: KANTA 1: Suomalainen yhteiskunta, Edita 2016, Elina Kestilä-Kekkonen yms.
MATEMATIIKAN YHTEINEN KURSSI 1:
MAA1/MAB1: Halinen ym. MAY1 Luvut ja Lukujonot, Otava
PITKÄ MATEMATIIKKA:
MAA2-MAA4, MAA11: Hähkiöniemi ym, Juuri-kirjasarja, Otava
LYHYT MATEMATIIKKA:
MAB2- Ekonen ym: TEKIJÄ, Sanoma Pro
FYSIIKKA:
Lehto ym. Fysiikka, SanomaPro
KEMIA:
Lehtiniemi ja Turpeenoja: Mooli 1, Otava
BIOLOGIA:
Biologian kirja BIOS1, Elämä ja evoluutio (SanomaPro) ISBN 978-952-63-3437-0

MAANTIEDE:
Maantieteen kirja GEOS1, Maailma muutoksessa (SanomaPro) ISBN 978-952-63-3408-0
KUVATAIDE:
Töyssy ym. Kuvataide, Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Sanoma Pro)

OPPIKIRJALUETTELO (vanha OPS), jota abit noudattavat!!
Äidinkieli:

Alkavat, jatkavat: Haapala ym, Särmä (Otava).
Oppikirjat lukiolta, opiskelijat ostavat tehtävävihkot

Englanti:

Kurssit 1-8: McWhirr ym. Open road (Otava)
Kurssi 9: Silk ym. Grammar Rules (Otava)

Ruotsi:

Starttikurssi: Signal
Kurssit 1-7: Fröjdman ym. Magnet (Sanoma Pro)

Saksa:

(C-kieli): Kelkka ym. Kurz und gut 3-8 (Otava)
(D-kieli): Kelkka ym. Kurz und gut 1-8 (Otava)

Ranska:

(D-kieli): Altschuler ym. Escalier (Sanoma Pro)

Espanja:

(B-kieli): Gonzalez Garcia ym. Dime! (Otava)

Venäjä:

(B-kieli): käytettävä kirja selviää myöhemmin

Matematiikka, lyhyt: Aalto ym. Lyhyt matikka (Sanoma Pro)
Matematiikka, pitkä: Kangasaho ym. Pitkä matematiikka (Sanoma Pro)
Kemia:

Lehtiniemi ym. Mooli (Otava)

Fysiikka:

Lehto ym. Fysiikka (Sanoma Pro)

Maantiede:

Kakko ym. Lukion maantiede 1-4 (Otava)

Biologia:

BIOS 1-5 (SanomaPro)

Historia:

Aalto, ym. Kaikkien aikojen historia 1-6 (Edita)

Yhteiskuntaoppi: Arola ym. Kansalainen ja yhteiskunta (Edita)
Uskonto:

Kurssi 3: Ilkkala ym. Uusi Arkki 3 (Edita)
Kurssi 5: Ketola ym. Suomal. Uskonnon Arkki (Edita)

Psykologia: Kurssi 6: Sosiaalipsykologia (Sanoma Pro)
Filosofia:

Hakala ym. Filo 3-4 (Sanoma Pro)

Terveystieto: Kurssit 1-3: Fogelholm ym. Terve! (Sanoma Pro)
Kuvataide: Töyssy ym. Kuvataide, Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Sanoma Pro)

TULEVAN LUKUVUODEN LOMA-AJAT
Syysloma 16.-20.10.2017
Joululoma 23.12.2017-7.1.2018
Abien viimeinen koulupäivä 15.2.2018
Talviloma 26.2.-2.3.2018
SYKSYN YLIOPPILASTUTKINTO
Ilmoittautuminen viimeistään 19.5.2017 klo 15.00 lukion kansliaan.
Tutkintomaksusta lähetetään tilisiirtolomake kotiin.
Yo-koepäivät syksy 2017
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 11.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
ti 12.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, espanja, englanti
Kirjalliset kokeet
pe 15.9.
äidinkieli, tekstitaidon koe
ma 18.9.
psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia (sähköinen koe),
fysiikka, biologia
ke 20.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti
pe 22.9.
toinen kotimainen kieli, ruotsi
ma 25.9.
matematiikka, lyhty ja pitkä oppimäärä
ke 27.9.
äidinkieli, esseekoe
pe 29.9.
uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto (sähköinen
koe)
ma 2.10.
lyhyt kieli, englanti, saksa (sähköinen koe), espanja, ranska (sähköinen koe)
Kokeet alkavat klo 9.00 ja osallistuvien on oltava paikalla klo 8.40.

ILMOITUSASIAT
Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2017 klo 9.00 alkavien ryhmällä ja klo 11.00 kaikkien
lukiolaisten yhteisellä tilaisuudella auditoriossa. Lukuvuosi päättyy la 2.6.2018.
Uusintakuulustelu pidetään 8.8.2017 klo 12.15-14.00 luokassa B1. Ilmoittautuminen
uusintakuulusteluun viim. 3.8. kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

LUKION KANSLIA
Kanslia on suljettuna ajalla 3.-28.7.2017.

Joutsassa 3.6.2017
Merja Heinäaho
rehtori

