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Katsaus lukuvuoteen 2019 - 2020

Lukuvuonna 2019 – 2020 Joutsan lukiosta kirjoitti 25 uutta ylioppilasta. Tulokset olivat 
varsin hyvät. YLE:n lukiovertailussa Joutsan lukio oli Keski-Suomen kolmanneksi paras 
lukio Jyväskylän Normaalikoulun lukion ja Muuramen lukion jälkeen. Ylioppilaat saavuttivat
kevään 2020 yo-kirjoituksissa 12 laudaturia, 24 eximiaa, 34 magna cum laude 
approbaturia. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Maaliskuussa kesken yo-kirjoitusten lukio siirtyi kokonaan etäopetukseen. 
Ylioppilastutkintolautakunta tiivisti kahden viimeisen viikon ylioppilaskirjoituksen viikkoon ja
näin ollen kirjoituksia oli viitenä peräkkäisenä päivänä. Kokelaat hajautettiin neljään 
luokkaan ja valvovia opettajia oli vain kuusi. Oppitunnit siirrettiin pidettäväksi etänä ja tämä
nopea siirtyminen vaati opettajakunnalta kykyä sopeutua uuteen tilanteeseen ja opetella 
uusia työtapoja sekä suunnitella oppitunnit aika lailla uudella tavalla. Opettajat suoriutuivat 
tilanteesta hyvin. Opiskelijoille suoritetun kyselyn tulos oli, että opettajat ovat pystyneet 
tekemään todella hyviä ja monipuolisia oppitunteja ja tehtäviä verkkoon. Lukio jatkoi 
etäopetusta aivan toukokuun loppuun. Tämä mahdollisti yläkoulun hajauttamisen lukion 
tiloihin toukokuun kahden ja puolen viimeisen viikon aikana.

Kevään yhteishaussa Joutsan lukion asetti ykkössijalle 29 uutta lukiolaista, joista 18 
joutsalaista ja 11 hartolalaista. Koulumme hyvät kirjoitustulokset vaikuttavat varmasti 
halukkuuteen hakeutua meille. Tulevana lukuvuonna pystymme hankkimaan uusille 
lukiolaisille leasing-rahoituksella tietokoneet – merkittävä vetovoimatekijä sekin.

Tulevan lukuvuoden suunnittelussa on otettava huomioon hallitusohjelmaan kirjattu 
oppivelvollisuuden laajentaminen, joka astuisi voimaan vuonna 2021. Tämä nostaa lukion 
kustannuksia arviolta 1900 € / opiskelija / lukuvuosi.

Opiskelijakunta

Kuluneena lukuvuotena opiskelijakunnan hallitus muodostui kymmenestä 
opiskelijajäsenestä sekä ohjaavasta opettajasta, Eeva Sankarista. Lukuvuoden alussa 
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pidetyssä yleiskokouksessa valitsimme opiskelijakunnalle uuden puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan. Loput virat jaettiin hallituksen jäsenten kesken.

Puheenjohtaja: Paaso Martti
Varapuheenjohtaja: Milena Kääriäinen
Sihteeri: Kuitunen Iida
Tiedottaja: Tamminen Runo
Rahastonhoitaja: Chrisse Törnvall
Opettajajäsen: Sankari Eeva
Luottamusopiskelijat:
1. vsk: Tamminen Runo, Seppälä Vilma
2. vsk: Iida Kuitunen, Törnvall Chrisse
3. vsk A-luokka:  Mannila Sanni, Reinikainen Siiri
3. vsk B-luokka: Kosonen Kaisa, Alanko Eerika

Kun lukuvuosi 2019-2020 on tullut päätökseensä, on hyvä muistella, mitä opiskelijakunta 
ja opiskelijakunnan hallitus on menneenä lukuvuonna tehnyt. Lukuvuosi alkoi elokuussa 
pidetyllä lukion yhteisellä yleiskokouksella, jossa valittiin hallituksen tuleva kokoonpano. 
Kokouksen jälkeen saatiin työt hyvin alulle ja jo syyskuussa ratkottiin lukiolaisten 
voimasuhteita perinteisessä salibandyturnauksessa. 

Lokakuun alussa osalla opiskelijoista kärsimättömyys alkoi olla koetuksella, kun edessä 
häämötti yksi omarahoitteinen matka kuvankauniiseen Kataloniaan ja lähes heti tämän 
jälkeen, EU-rahoitteinen matka itäisessä Saksassa sijaitsevaan Bitterfeldiin. Matkat saivat 
kuitenkin vielä odottaa, koska oli lukion perinteisen elokuvapäivän vuoro, jossa lukio tarjosi
opiskelijoille munkkeja ja limsaa. Syyslukukausi alkoi tulla päätökseen, mutta oli vuoro 
vielä pikkujoulujen ja joulukalenterin, jotka totuttuun tapaan onnistuivat hyvin. 

Joululoman jälkeen pyöräytettiin käyntiin kevätlukukausi 2020. Opiskelijakunnan hallitus 
mietti kokouksessaan, miten piristää lukiolaisia. Oli vuoro teemapäivän, jossa ideana oli 
pukeutua niin rennosti ja jopa hölmösti kuin vain mielikuvitus riittää. Kaikista 
idearikkaimmat asut palkittiin ruhtinaallisesti. Mentiin ajassa hieman eteenpäin ja tuli abien
lähdönaika, yksi ulkomaanmatka Sloveniaan ja tietysti Vanhojen päivä. Vanhojen päivänä 
tanssittiin ja iloittiin. Tuona päivänä jokainen, tanssiva lukiolainen oli todellinen 
mestariteos.

Opiskelijakunnan hallitus joutui abien lähtöä seuranneessa erimielisyyksissä  
puolustelemaan lukiolaisia ja heidän perinteitään. Tilanteeseen saatiin aikaan jonkinlainen 
yhteisymmärrys, mikä raukaisi edeltäneet jännitteet.   

Kevään loppupuolisko oli valtakunnallisesti erittäin poikkeuksellista, kun SARS-CoV-2-
virus alias Covid-19, sulki valtioiden rajoja ja laittoi ihmisiä karanteeniin. Virus kosketti 
myös Joutsaa, ja lukiomme suljettiin koko loppukevääksi. Tämä ei kuitenkaan meitä 
lannistanut. Ylioppilaskirjoitukset olivat suuressa vaarassa, mutta lukiomme selviytyi niistä 
esimerkillisesti sekä opiskelijamme menestyivät niissä loistavasti. Tästä kertoo myös 
lukiomme sijoitus valtakunnallisessa vertailussa sijalle 66. Muut opiskelijat ja opettajat 
joutuivat suorittamaan opintoja etänä, mutta tästäkin selvittiin hyvin, kiitos lukiomme 
ammattitaitoisten ja mahtavien opettajien.  



Opiskelijakunnan hallitus ideoi keväälle myös hieman ohjelmaa, kun teimme 
livelähetyskuntopiirin, joka sai yllättävän hyvän vastaanoton. Lisäksi lukuvuonna 2019-
2020 koulullamme tehostettiin liikkuvaa koulua. Tempauksen myötä saatiin monitoimitilaan
hierontatuoli, darts-taulu sekä iso määrä erilaisia liikuntavälineitä. Oli meillä vielä 
kuukausiarvonnat, joissa arvottiin lahjakortteja liikkuville opiskelijoille. 

Kokonaisuudessaan lukuvuosi onnistui mallikkaasti. Vaikka mukaan mahtuikin 
vastoinkäymisiä, oli onnistumisien määrä suurempi, ja niin kuin matematiikka meille 
opettaa, on meillä tällöin aihetta olla tyytyväisiä. 

Hallituksemme haluaa kiittää kaikki opettajia, jotka tekivät enemmän kuin merkityksellistä 
työtä koko lukuvuoden ajan. Kiitämme myös rehtoria, joka työpanoksellaan on tehnyt 
paljon hyvää. Lopuksi haluamme onnitella kaikkia lukiomme opiskelijoita, varsinkin uusia 
ylioppilaita, joille toivomme onnistumisia ja kaikkea hyvää tulevia koitoksia varten.

Martti Paaso
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, Joutsan lukio
31.5.2020

Tutorit

Kuluneena lukuvuonna lukion tutoreita olivat Anni Järvinen, Iida Oittinen, Milla Tenhunen, 
Runo Tamminen ja Vilma Seppälä. Tutorit saivat oppia ja ohjausta edellisten vuosikurssien
tutoreilta. Ohjaajana toimi rehtori. Tutorit kävivät lukuvuoden aikana kaksi kertaa Hartolan 
yhtenäiskoululla esittelemässä lukiota ja olivat mukana vanhempainilloissa esittelemässä 
opiskelijan arkea ja juhlaa.

Opinto-ohjauksen tapahtumia lukiossa

Lukuvuosi 2019-2020 oli kansainvälisen toiminnan täyteinen, jossa tutut perinteiset opon 
tapahtumat jatkuivat edelleen. Uutuutena oli verkko-opintojen nousu, kuluneena 
lukuvuonna kaksi lukiolaista aloitti kielten verkkokurssit, yksi yliopiston tutustumiskurssin ja
yksi TAT:in business kurssin. Verkko-opintoihin päädyimme sitten kaikki loppukeväästä 
koronan vuoksi.

Kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat lukiomme painopisteitä

Kansainvälisyys- ja yrittäjyys ovat lukiomme painopistealueita, joiden avulla haluamme 
tarjota opiskelijoille mahdollisuuden käytännön kielitaidon parantamiseen, maailmankuvan 
avartamiseen ja yhteishengen lisäämiseen. 



* Omarahoitteinen yhteistyöprojekti espanjalaisen lukion kanssa jatkui edelleen:

24.-31.10. Lukiolaistemme ryhmä Espanjassa INS Montmélo lukion vieraana, 

kotisivu: https://peda.net/joutsa/lukio/projektit/mont

* Erasmus+ KA2 BreaKing the Stereotypes eli BreKS-projekti alkoi 1.9.2019. Ensimmäisen
toimintavuoden aikana olivat työkokous Tanskassa 25.-29.11.2019 (2 opettajaa), työpaja 
Slovenissa 3.-7.2.2020 (7 opiskelijaa ja 2 opettajaa) ja työpaja Romaniassa 9.-13.3.2020. 
Romaniaan olivat lähdössä 7 opiskelijaa ja 2 opettajaa, mutta meidän lähtömme peruuntui 
Covid-19 pandemian johdosta. Projektin tavoitteena on murtaa ennakkoluuloja 
tutustumalla käytännön toiminnan avulla eri maiden kulttuureihin ja tapoihin. Projekti jatkuu
vielä ensi vuonna. 

Kotisivu: https://sites.google.com/edu.joutsa.fi/breks

*Erasmus+ KA2 CAREERS –projekti alkoi 1.9.2019. Projekti on 2-vuotinen ja 
ensimmäisenä syksynä oli Saksassa sekä työkokous 24.-26.9.2019 (2 opettajaa) että 
työpaja 4.-8.11.2019 (6 opiskelijaa ja 2 opettajaa). Koko koulumme ”Ammattilaisten 
aamupäivä” 3.9.2019 nivoutui hyvin tämän projektin teemaan sopivaksi, koska projektin 
tavoitteena on antaa opiskelijoille työelämätietoutta omien uravalintojen tueksi. Keväällä 
piti olla Italiassa työkokous 3.-5.3.2020 (2 opettajaa) ja työpaja 23.-27.3.2020 (6 
opiskelijaa ja 2 opettajaa), johon meillä oli jo osallistujat valittu ja valmistelut tehty, mutta 
molemmat peruuntuivat koronapandemian vuoksi. Myös lukiolaisten työelämäretki Lahteen
6.4. jouduttiin koronan vuoksi perumaan.

Kotisivu: https://peda.net/joutsa/lukio/projektit/careers

*10.10. lukiomme osallistui Instagramissa #ErasmusDays kampanjaan kv-toiminnan 
julistenäyttelyllä. Opinto-ohjaaja osallistui näytteilleasettajana sekä 15.11. OPH:n 
valtakunnallisille kv-päiville Jyväskylässä että 16.11. KEOS-tapahtumassa.

*Lisäksi kansainvälisyyteen liittyviä tilaisuuksia olivat 13.12. 1.vuosikurssin järjestämä 
Lucia aamunavaus koko koululle ja Kauneimmat Joululaulut tilaisuudessa 19.12. 
kansainvälisten joululaulujen osuus.

Kansainvälisyyteen nivoutuu vahvasti mukaan toinen painopisteemme eli yrittäjyys. 
Lukiomme yrittäjyyskasvatus sisältää varainhankinnan eri projektien, opiskelijakunnan 
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.

Koulutustapahtumia ja retkiä
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3.9. Ammattilaisten aamupäivä klo 9-12, jossa 12 eri alojen ammattilaisten kertoi omasta 
työstään yläluokkalaisille ja lukiolaisille (lisätietoja: 
https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/opiskelu/oppilaanohjaus/t/ammatit19)
8.11. Abien retkikohteena oli ABI-päivä Jyväskylässä, jolloin tutustuimme Jyväskylän 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan.

4.12. Abit vierailivat Studia -messuilla Helsingissä. Samassa yhteydessä osa abeista ja 
kakkosista vieraili Eduskunnassa kansanedustaja Anne Kalmarin vieraina ja toisen 
vuosikurssin kuvataideryhmäläiset tutustuivat Designmuseoon sekä Ateneumiin.

6.4. Työelämäretki Lahteen (jouduttiin perumaan koronan vuoksi)

Oppilaitosesittelyjä

3.11. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen ja biologian opinnot, Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston opintojen esittely sekä Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedkunnan ja it-
tiedekunnan opintojen esittelyt.

15.11. Lauri Rannaste biokemia ja Erik Rannaste prosessitekniikka Oulun yliopistosta

Vanhempainillat ja yhteistyö Hartolan kanssa

Lukion vanhempainiltojen tavoitteena on antaa huoltajille tietoa nykyisistä lukio-opinnoista 
ja niiden vaatimuksista sekä tulevaista jatko-opinnoista.

4.10. Lukion tutorit esittelemässä lukion toimintaa Hartolan yhtenäiskoulun 9.-luokkalaisille

8.10. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta: lukio-opintojen aloittaminen ja 
opiskeltavat aineet

3.12. ”Hakijan ilta” Joutsan ja Hartolan 9.luokkalaisille ja huoltajille: lukio-opintojen esittely 
lukion tutor-opiskelijoiden toimesta

22.4. suunniteltu toisen vuosikurssin vanhempainilta, jonka aiheena piti olla 
ylioppilastutkinto ja jatko-opinnot, jäi etäkoulun alle, ja aiheesta lähti sähköpostitse tiedote 
koteihin.

Opinto-ohjaaja osallistui aktiivisesti lukion markkinointiin, osallistumalla 6.2. järjestettyyn 
”Lukion tutustumispäivään” yhdessä tutoreiden kanssa. Opinto-ohjaaja oli tutoreiden 
kanssa Hartolassa 12.3. auttamassa 9.lk hakijoita ainevalintojen teossa.
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Muu yhteistyö

Opinto-ohjaaja ylläpitää Joutsan lukion Instagram-tiliä, jolla on myös vastuusomettajia 
lukiolaisista. Opinto-ohjaaja on osallistunut aktiivisesti Keski-Suomen opinto-ohjaajat ry:n, 
OPH:n, AVI:n ja seutukunnan ammatti-, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkostoihin
ja koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

Sanna Pienmäki opo

Liikkuva opiskelu -hanke  2020-2021; jatkohanke

Hankkeella toteutettiin Liikkuva opiskelija -toiminnan käynnistäminen Joutsan lukiossa. 
Hanke oli nimeltään: “Liikettä ja hyvinvointia lukiolaisille”. Hankkeen ohjausryhmässä toimi 
Joutsan kunnan ja seututerveyskeskuksen edustajia sekä opiskelijajäsen lukiosta. 
Ohjausryhmässä olivat mukana myös hankkeen kaksi liikkuva opiskelija -koordinaattoria, 
Essi Vuorela ja Merja Saarela.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä 
osallisuutta. Pyrittiin kannustamaan lähialueelta tulevia kävelemään / pyöräilemään 
koulumatkat. 

Hankkeen avulla luotiin mahdollisuuksia liikkua välitunneilla ja hyppytunneilla aiempaa 
enemmän. Yhtenäiskoulun liikuntasalin vapaat vuorot olivat lukiolaisten käytössä ja lukion 
monitoimitilaan hankittiin välineitä vapaatunti- ja välituntiliikuntaa varten. Koripalloteline 
saatiin myös lukiolaisten käyttöön. 

Oppitunteja pyrittiin toiminnallistamaan. Jokaiseen luokkaan tehtiin breikkipussit, joista 
löytyy pieniä opiskelua tauottavia tekemisiä oppituntien keskelle. Jumppapalloja ja 
seisomapöytiä hankittiin monipuolistamaan työskentelyasentoja ja muistutukseksi laitettiin 
julisteita luokkien seinille. Kunnan liikuntaneuvojan kanssa keväälle suunnitellut 
yllätystaukojumpat jäivät poikkeustilanteen takia toteuttamatta. 

Lukuvuoden aikana järjestettiin haastekampanjoita vapaa-ajan liikunnan lisäämiseksi. 
Teemoina olivat mm. “Massaa marraskuussa” ja “Liiku kaverin kanssa”. 
Haastekampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin mm. hierontalahjakortti ja lahjakortti 
urheiluliikkeeseen. 

Huomiota kiinnitettiin myös opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin järjestämällä 
teemapäiviä ja tietoiskuja. Näissä oli mukana koulun henkilöstöä ja yksityisiä toimijoita. 
Toukokuulle suunniteltu teemapäivä jäi toteuttamatta poikkeustilanteen takia. 



Monitoimitilaan hankittiin hierontaistuin. Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat 
osallistuivat syksyllä liikunta-tutor -koulutukseen. Opettajat osallistuivat maaliskuussa 
positiivisen pedagogiikan koulutukseen. Lukuvuoden aikana sekä opiskelijoille että 
opettajille tehtiin forms-kyselyt, joissa kartoitettiin tämän hetken ajatuksia ja toiveita tulevaa
varten. 

Tapahtumia lukuvuonna 2019 - 2020

elokuu:

 hankevastaavat tapasivat 12.8., 20.8., 27.8.

 harrastusviikko (vko 35): aamunavaukset 3kpl (Jonna) peruskoululle ja lukiolle, 
harrastusmadot myöskin kaikille, Joutsan seudun harrastustoiminnan kalenteri 
ruokalan aulaan (Jonna), harrastusaiheiden käsittelyä luokissa opettajan harkinnan 
mukaan

 mukaan saadut yhteistyökumppanit: Teresa Teppola, liikuntaneuvoja Helena 
Kämäräinen, Jonna Keihäsniemi, terveydenhoitaja

 koulutusten selvittelyä

 

Syyskuu

 hankevastaavat tapasivat 3.9. 

 tapaaminen lukion oppilaskunnan kanssa 5.9.

 harrastusmadoista koonti ja tiedotus top5 -harrastuksista Wilma-viestin välityksellä

 tarviketilaus vko 38 (edustaja koululla 17.9.)

 suunnitteltiin tikkataulun, säilytyskaapin ja koripallotelineiden paikkaa 11.9. sekä 
30.9.

 kyselyiden valmistelua opettajille ja opiskelijoille (google forms)

 ostettiin bluetooth-kaiuttimet ja hierontaistuin 

 

Lokakuu

 hankevastaavat tapasivat 1.10.

 liikuntatutor koulutus lukiolaisille (ykkösluokka) 4.10.  

 tapaaminen lukiolaisten kanssa 21.10. 



 kyselyt henkilöstölle ja opiskelijoille 1.10. 

 liikuntahaastelaatikko käyttöön, eka arvonta suoritettu 1.11.

 Essi koulutuksessa Vantaalla 9.-10.10.

 tikkataulu ja hierontaistuin käyttöön vko 41

 breikkipussit tunneille käyttöön vko 44

 kaapin välineistö ja jumppapallot käyttöön 24.10. 

 

Marraskuu

 liikuntahaasteena “Massaa marraskuussa”, arvonta 2.12. 

 14.11. tapaaminen lukiolaisten kanssa

 

Joulukuu

 4.12. joulukalenterin luukkuna terkkarin ja psykologin pitämä tietoisku 
palautumisesta

 13.12. joulukalenterin luukkuna “joulunrauhaa” -huone 

 joulu-tammikuun teemana “Liiku kaverin kanssa”

 

Tammikuu

 Helena Kämäräisen kanssa tapaaminen 8.1.

 Hyvinvointiaamupäivä 22.1.: 2 hierojaa (Teresa ja Minna Nieminen), Hilma Peltonen
letittämään, Helena Kämäräinen liikuttamaan ja jalkaterapeutti Eila Paappanen

 ohjausryhmän tapaaminen 16.1.

 seisomapöytien tilaus 9.1.

 liikuntasali lukiolaisten käyttöön vapaatunneilla vko 3 alkaen

 Liikkuva opiskelu verkostotapaaminen Jyväskylässä 23.1.

 budjetin tarkastelua ja koulutusten “kalastelua”



 

Helmikuu

 laatikkohaaste: hiihdä tai luistele helmikuussa

 seisomapöydät käyttöön 4.2.

 verkostotapaaminen Lahdessa 5.2.

 koulutuksen varaus: Positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus, Mari 
Thure-Sivola

 uuden hankkeen hakemista

 koordinaattoreiden tapaaminen 13.2.

 

Maaliskuu

 Helenan taukojumppa (peruuntui etäopiskelun vuoksi)

 koulutus 12.3. 

 

Huhtikuu

 Helenan taukojumppa (peruuntui etäopiskelun vuoksi)

Liikuntavalmennuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2019-2020

Lukuvuoteen startattiin liikuntavalmennuksen osalta yhteislenkin merkeissä 
perjantaiaamuna 9.8.2019. Paikalle tuolloin ilmestyi yhteensä 27 lukiomme opiskelijaa, 
joista 12 ilmoitti olevansa mukana kilpaurheilutoiminnassa, ja loput olevansa aktiivisia 
liikunnan harrastajia. 

Lähdimme syksystä liikkeelle kahdella ryhmällä, (abiturientit ja 1-2lk ryhmä) joilla 
molemmilla oli kaksi 90 min harjoitusta viikossa. Harjoitukset pidettiin maanantaisin ja 
perjantaisin klo 8.15 - 9.45. Toinen harjoituksista oli läpi lukukauden kuntosaliharjoitus, ja 
toinen joko ulkona tai liikuntahallilla pidettävä fysiikkaharjoitus. 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.

Syksyllä 2019 aloitti lukiossamme myös futsal-linja. Futsal-harjoitusten 
valmennusvastuussa oli Joutsan JoSePan päävalmentajanakin toimiva Mikko Paappanen.
Futsal-linjan opiskelijalla kuului viikko-ohjelmaan kahden edellä mainitun 
fysiikkaharjoituksen lisäksi Mikon vetämä keskiviikkoaamun (klo 8.15-9.45) futsal-harjoitus 
liikuntahallilla.

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 6.9.2019 Joutsan urheilukentällä ja liikuntahallilla. Näiden testien jälkeen oli 
suunnitelmissa toteuttaa noin 8 kuukautta kestävä harjoittelujakso, jonka jälkeen oli 
tarkoitus matkustaa perinteiseen tyyliin seurantatesteihin Tanhuvaaran urheiluopistolle. 
Harjoittelujakso sujui hienosti, mutta suunniteltu testileiri jouduttiin kuitenkin peruuttamaan 
vallinneen koronapandemian vuoksi.

Liikuntavalmennuksessa oli tänä vuonna mukana 12 aktiiviurheilijaa kolmesta eri 
lajiryhmästä. Yleisurheilijoita, sekä salibandyn ja jalkapallon pelaajia. Urheilijat edustivat 
KU-58:a (Vantaa), Hartolan Voimaa, Joutsan Flanelsia ja JoSePaa. Näistä seuroista 
Joutsan Flanels ja JoSePa ovat osallistuneet vuosittain lukiossa opiskelevien 
urheilijoidensa sponsoroimiseen.

Kovimpia meriittejä saavuttaneena urheilijanamme mainittakoon abiturienttimme Matias 
Paappanen, joka kuului kaudella 2019-2020 Joutsa JoSePan miesten Futsal-
liigajoukkueen parhaimmistoon. Matias oli joukkueen kolmanneksi tehokkain hyökkääjä 10
maalillaan ja 4 syötöllään. Myös 2. vuosikurssin opiskelija Heikki Rasmus sai kuluneella 
kaudella peliaikaa JoSePan futsal-joukkueen kokoonpanossa. Joukkue sijoittui kesken 
jääneellä kaudella lopulta hienosti liigan runkosarjan sijalle 8. Mielenkiinnolla jäämme 
odottelemaan mitä jatkossa seuraa ja millaisia urheilijalupauksia saamme ensi syksynä 
lukionsa aloittavista oppilaista liikuntavalmennuslinjallemme. 

Petri Castrén, Liikuntavalmennuksen koordinaattori



OPETTAJAT

Castrén Petri, liikunta, terveystieto
Eskelinen Johanna, äidinkieli ja kirjallisuus
Juntunen Arto, rehtori
Partanen Sanna, englanti, saksa 
Levomäki Katja, biologia, maantiede
Miettinen Matti, matematiikka, tietotekniikka, vararehtori
Mustalampi Päivi, kemia
Niemi Matti, matematiikka, fysiikka, 23.2.2020 alkaen
Niinimäki Sari, äidinkieli ja kirjallisuus
Paappanen Mikko, yhteiskuntaoppi
Partanen Sanna, englanti, saksa
Pienmäki Sanna, opinto-ohjaaja, vararehtori
Pohjola Lisa, ruotsi
Saarikko Sirpa, espanja 
Sankari Eeva, uskonto, psykologia, filosofia
Silvasti Ulpu, wanhojen tanssit, terveystieto
Sirkka Mari, matematiikka
Tabell Heikki, matematiikka, fysiikka 1.8. – 23.2.2020
Tuominen Markus, musiikki
Varjus Taina, kuvataide
Vuori Mika, historia, yhteiskuntaoppi

HENKILÖKUNTA 

Lahtela Terttu, koulusihteeri
Karhu Hannu, huoltomies
Siltala Antti, huoltomies
Heino Anja, ravitsemustyöntekijä 
Lahtinen Anna-Mari, ravitsemustyöntekijä 
Lankia Ulla, ravitsemustyöntekijä 
Minkkinen  Sirpa, ravitsemustyöntekijä
Karjalainen Outi, laitoshuoltaja
Oksanen Senja, laitoshuoltaja
Otava Sari, laitoshuoltaja
Toivakka Sirkka, laitoshuoltaja
Norkko Marjaana, laitoshuoltaja
Nieminen Sirkka, laitoshuoltaja

Kevään 2020 ylioppilaat

   Erämies     Sara



   Hannula     Lotta

   Ikonen      Aada

   Järvinen    Jerry

   Karvonen    Antti

   Kiviö       Santeri

   Kosonen     Kaisa

   Kuitunen    Katri

   Lahtinen    Petra

   Laitinen    Pepita

   Lampinen    Lotta

   Lehtinen    Eetu

   Lehtonen    Vilma

   Mannila     Sanni

   Nieminen    Sara

   Paappanen   Matias

   Pajunen     Mikael

   Peltonen    Ilari

   Porvari     Henrik

   Rasmus      Erkki

   Reinikainen Siiri

   Rolig       Rauli

   Salmela     Tino

   Säynätmäki  Anni

   Talvinen    Riikka

Joutsan lukion stipendit ja kirjapalkinnot 2020

Stipendit

Joutsan Seutu Katri Kuitunen



Joutsan Taideseura Klaara Viro

Keskisuomalainen Osakunta Lotta Hannula

LC Hartola Georgious Pantelidis
Tino Salmela
Vilma Seppälä

LC Joutsa Jerry Järvinen 
Henrik Porvari
Erkki Rasmus

LC Joutsa/Jousa Iida Kuitunen
Emilia Lehtinen
Vilma Lehtonen
Riikka Talvinen
Ilari Peltonen

LC Luhanka Aada Ikonen

Luhangan Osuuspankki Sini Siitonen

Keski-Suomen Osuuspankki Antti Karvonen 

Sysmän Säästöpankki Mikael Pajunen

Lukion opiskelijakunta Siiri Reinikainen

Kirjapalkinnot

Sverigekontakt i Finland rf Erkki Rasmus

Long Play -vuosikerta Ilari Peltonen

Kirjapalkinto äidinkielen 
laudaturin kirjoittaneille Sara Erämies

Lotta Hannula
Jerry Järvinen
Katri Kuitunen
Anni Säynätmäki
Riikka Talvinen



Oppikirjat 2019 - 2020

ÄIDINKIELI:

Ykköset ja kakkoset: Haapala, Hellström ym. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (ISBN 
978-951-28914-2) sekä kurssikohtaisesti kurssivihkot. Alkaville kurssivihkot Tehtäviä 1 - 3 
ja jatkaville kurssivihkot Tehtäviä 4 - 5. ÄI1-kurssin kurssivihkon Särmä, Tehtäviä 1 ISBN-
numero on 878-951-1-29024-7.

Abiturientit: Johanna Karhumäki ja Elina Kouki, Jukola, Tekstioppi sekä kurssivihkot 6, 8 ja
9.

Kurssit ÄI7, ÄI10, ÄI11 ja ÄI12: ei kirjaa

ENGLANTI, A-kieli:

Insights Course, kurssit 1-8 (Otava)

Grammar Rules! (Otava)

SAKSA, B2- tai B3 -kieli:
Magazin.de, kurssit 1-8 (Otava)

RUOTSI, B-kieli:

Precis, kurssit 1-7 (Sanoma Pro)
RU8 kertauskurssi: Signal kirja

ESPANJA, B2- tai B3 -kieli:
Dime, kurssit 1-6

FILOSOFIA:

FF1: IDEA 1, Johdatus filosofiaan. Otava ISBN 978-951-1-27313-4

FF2: IDEA 2, Etiikka, Otava ISBN 978-951-1-29618-8

FF3: IDEA 3, Yhteiskuntafilosofia, Otava ISBN 978-951-1-27942-6

FF4: IDEA 4,  Tieto, tiede ja todellisuus, Otava ISBN 978-951-1-29938-7

PSYKOLOGIA:
PS1: Skeema 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen. Edita ISBN 978-951-37-6722-8
PS2: Skeema 2, Kehittyvä ihminen. Edita ISBN 978-951-37-6725-9

PS3: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita ISBN 978-951-37-6841-6



PS4: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita ISBN 978-951-37-
7016-7

PS5: Skeema 5, Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, Edita ISBN 978-951-37-7017-4

USKONTO:
UE1: Uusi Arkki 1, Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot. Edita ISBN 978-951-37-6729-7

UE2: Uusi Arkki 2, Maailmanlaajuinen kristinusko, Edita, ISBN 978-951-37-6728-0

UE3: Uusi Arkki 3, Maailman uskontoja, Edita, ISBN 978-951-37-6764-8

UE4: Uusi Arkki 4, Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, Edita ISBN 978-951-37-6953-
6

UE5&6: Uusi Arkki 5-6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa, Edita ISBN 978-951-37-
7187-4

TERVEYSTIETO:

Kurssit 1-3: Fogelholm ym. Terve! (Sanoma Pro)

HISTORIA:
HI1: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien 
muutoksessa. Edita 2015, Jari Aalto yms.

HI2: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 2, Kansainväliset suhteet. Edita 2016, Seppo Hentilä 
yms.

HI3: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA  3, Itsenäisen Suomen historia. Edita 2016, Jari Aalto
yms.

HI4: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Edita 
2017, Jari Aalto yms.

HI5: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi. Edita.

HI6: KAIKKIEN AIKOJEN HISTORIA 6, Maailman kulttuurit kohtaavat. Edita 2018, Jari 
Aalto yms.

YHTEISKUNTAOPPI:
YH1: KANTA 1: Suomalainen yhteiskunta. Edita 2016, Elina Kestilä-Kekkonen yms.
YH2: KANTA 2, Taloustieto. Edita 2016, Timo Lindholm yms.

YH3: KANTA 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Edita 2017, Vuokko Aromaa yms.

YH4: KANTA 4, Kansalaisen lakitieto. Edita 2016, Maria Hongisto-Mäenpää yms.

MATEMATIIKAN YHTEINEN KURSSI:

Halinen ym. MAY1 Luvut ja Lukujonot, Otava

PITKÄ MATEMATIIKKA:



Hähkiöniemi ym, Juuri-kirjasarja, Otava

LYHYT MATEMATIIKKA:

Ekonen ym: TEKIJÄ, Sanoma Pro

FYSIIKKA:

Lehto ym. Fysiikka, SanomaPro

KEMIA:

Mooli (LOPS 2016), Lehtiniemi, Turpeenoja. Otava.

BIOLOGIA:
BIOS 1: Elämä ja evoluutio, SanomaPro

BIOS 2: Ekologia ja ympäristö, SanomaPro

BIOS 3: Solu ja perinnöllisyys, SanomaPro

BIOS 4: Ihmisen biologia, SanomaPro

BIOS 5: Biologian sovellukset

MAANTIEDE:

GEOS 1: Maailma muutoksessa, SanomaPro.

GEOS 2: Sininen planeetta, SanomaPro

GEOS 3: Yhteinen maailma, SanomaPro

GEOS 4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, SanomaPro

KUVATAIDE:

Töyssy ym. Kuvataide, Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Sanoma Pro)

TULEVAN LUKUVUODEN LOMA-AJAT 

Syysloma 12.- 16.10.2020
Joululoma 20.12.2020 - 6.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021



SYKSYN YLIOPPILASTUTKINTO 

Ilmoittautuminen viimeistään 27.5.2020 klo 15.00  kansliaan.
Tutkintomaksusta lähetetään tilisiirtolomake kotiin.

Yo-koepäivät syksy 2020

ma 14.9. alkuperäiset kokeet jaettu
kemia, terveystieto

ke 16.9. alkuperäiset kokeet jaettu
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti

to 17.9. uusi koepäivä uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, maantiede

pe 18.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), 
lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 21.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä
 oppimäärä

ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 24.9. alkuperäiset kokeet jaettu filosofia, biologia

pe 25.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi),
kirjoitustaidon koe

ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina



saame

ti 29.9. uusi koepäivä psykologia, historia, fysiikka

ke 30.9. saamen äidinkielen koe

to 1.10. uusi koepäivä

vieras kieli, pitkä oppimäärä
ranska
espanja
saksa
venäjä

Kokeet alkavat klo 9.00 ja osallistuvien on oltava paikalla klo 8.30.

Lisää tietoa: www.ylioppilastutkinto.fi 

ILMOITUSASIAT

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 9.00 lukion aloittavilla  ja klo 11.00 
kaikkien lukiolaisten yhteisellä tilaisuudella auditoriossa. Lukuvuosi päättyy la 5.6.2021.

Uusintakuulustelu pidetään 11.8.2020 klo 12-15 luokassa B1. Ilmoittautuminen 
uusintakuulusteluun viimeistään 3.8. kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

Lukion kanslia

Kanslia on suljettuna ajalla 1.-24.7.2019.

Joutsassa 4.6.2020

Arto Juntunen
rehtori

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

