Sanna Virolainen, Anne-Mari Ruokangas, Riku Immonen ja Pasi Virtanen kertoivat ajatuksiaan ylioppilaskirjoituksia odotellessa.

Penkkarit tanaan
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Abien mietteita
Viime perjantaina kavimme kyseleinissa Joutsan lukion kolmasluokkaIaisten mietteita, kun heidan osalIaan lukiossa opiskelua oli Melia
enaa kolme aamua. Ajatuksiaan ja
mietteitaan kertoivat Pasi Virtan e n ja Sanna V irolainen Hartolasta, Riku Immonen Joutsasta ja Anne-Mari Ruokangas Luhangasta.
Ajatus siita, etta lukio alkaa olla
takanapain, ei juuri suurempia
mietteita heissa nostattanut. Asiaa
ei viela osaa oikein ajatella, kertoilivat jotkut. Ja eihan opiskelu nyt
lopu, kevaan ylioppilaskirjoitukset
ovat viela edessapain ja joukossa
tuskin on ketaan, joka ei jollain lailla niihin valmistautuisi. TytOt kertoivat, etta aikaisemmin viela kau, histeli kirjoituksia, mutta nyt vain
odottaa niiden tuloa jotta paasisi

niista eroon. "Voi aina lohduttautua ajatuksella, ettei niihin ole viela kukaan kuollut ja toivoa, etta
menisivat hyvin omalta osalta, ajattelee asiaa paljon realistisemmin
kuin aikaisemmin", Anne-Mari
kertoi.
Torstai-paivana kolmasluokkalaiset viettavat penkinpainajaisia
edellisvuosien tavoin. Puvut paivaa
varten ovat 'nes jokaisen itse tekemia.. Samoin nuorempien oppilaiden kustannuksella pilailu ja perinteinen ajelu Joutsan keskustassa.
Uutena aikaisempiin vuosiin nahden on pistaytyminen yid- ja ala-asteella. Illalla abit siirtyvat Saarijarvelle Summasaareen jatkamaan juhliaan. "Penkkareihin ei enaa niin
paljon jaksa tuhlata energiaa, haluaa vain mandollisimman paljon yhdessaoloa oman luokkansa kans-

sa", oli Sannan mielipide, kun kysyttiin odotuksia penkkareista.
Vaikka kirjoituksetkin ovat viela edessa, on jo ajateltava mita niiden jalkeen. Riku ja Pasi aikovat
vapaaehtoisina armeijaan, muttei
jos se onnistu niin sitten opiskeluja
jatkamaan. Tytat eivat myoskaan
aseta valivuotta ensimmaiseksi vaihtoehdoksi, vaan aikovat jatkaa
opiskelua.
Niille, jotka yield miettivat kannattaako lukio kayda vai ei, antavat nama nuoret seuraavanlaisen
neuvon:
— Kannattaa lukio kayda, jos ei
viela ole taysin varma mille linjalle
aikoo ammattikoulussa. Opiskelu
taalla ei ole hiki hatussa raatamista, jos ei itse siita sellaista tee. Aika pitkalle pystyy itse muokkaa-

maan oman osuutensa taalla. Hyvia muistoja on jaanyt mieleen yhteisista tempauksista, joita ovat
mm. erilaiset gaala-illat, harrastusiltapaivat, retket, jne.
Haastateltavat neija nuorta jou-r tuivat kuvailemaan itseaan ja 64
muuta lukion kolmasluokkalaista ja
vastaus oli tamanlainen:
Meidan joukko on moderni.
rento, eloisa ja persoonallinen! Sannan, Anne-Marin, Pasin ja Rikun
perusteella voisin itse lisata muutaman adjektiivin kuvaamaan heita:
iloisia, sanavalmiita, elamanmyOnteisia ja asiallisia.
Lykkya tykO teille, abit-88, kirjoituksiin ja muutenkin hyvaa jatkoa!

Tiina Maki

Joutsan lukion tytiit Minna, Mad ja Johanna tutkivat kiinnostuneena kummilapselta tullutta kirjetta.

Kirje lukion
kummilapselta
Monet varmasti muistavat Joutsan lukion oman kummilapsen, Peter Njengan, jonka hyvaksi taannoin jarjestettiin muunmuassa
kummilapsigaala. Nyt Peter on ensimmaisen kerran itse ottanut yhteytta kummeihinsa lahettamalla
heille kirjeen.
Peter kertoo kirjeessa voivansa
hyvin. Hanen koulunsa Starehe
vastaa takalaista ylaastetta ja lukiota ja sijaitsee lahella Nairobin
keskustaa. Koulussa on yli tuhat
oppilasta. Peter kertoo opiskelevansa kemiaa, matematikkaa, saksaa, englantia, historiaa, uskontoa,
biologiaa, kuwahilia ja ATK:ta. —
Osaan tehda omia ohjelmia, vaikkakaan en kovin monimutkaisia,
han kirjoittaa. Staheressa on myos
hyvat harrastusmandollisuudet.

OAJ:n ftieVP
Joutsan opettajille
Opettajien
ammattijarjeston,
OAJ:n puheenjohtaja Voitto Ranne oli luovuttamassa opettajien
Keski-Suomen piirin kevatkokouksessa mitaleita liikunnan ja kulttuurin hyvaksi tehdysta tyOsta.
Maakunnallisella ja paikallisella
tasolla ansioituneilie rnyonnetyn
hopeisen kulttuuri hyvaksi -mitalin
sai Seppo Pankalainen ja hopeisen liikunnan hyvaksi -mitalin
Pa avo Valkonen. Paikallisella
atasolla tehdysta tyOsta saivat
pronssisen mitalin Lea Viitala
liikunnan ja Kari Tuominiemi
kulttuurin alalta. — RV.

Peter kertoo olleensa hyvin vaikuttunut ja kiitollinen kuullessaan
saaneensa kummikoulun. Han lupaa tehda parhaansa menestyakseen koulussa. Han kertoo kayttaneensa saamansa avustukset hyodyllisesti.
— Olen nyt kolmannella luokalla ja tyOskentelen todella kovasti.
Olemme aikeissa sulkea koulun
kanden viikon kuluttua. Toivotan
teille kaikille onnea ja menestysta,
mina muistan teita kaikkia, Peter
lopettaa kirjeensa.
— Kummilapsitoiminnan vastuuhenkilo Mad Hietala on kirjeesta mielissaan. — Ehdin jo vahan aikaa ihmetella, eiko pojasta
kuulukaan mitaan, han naurahtaa.
— Kirje tekee kummilapsen konkreettiseksi, elavaksi ja olemassaolevaksi ihmiseksi. Tuntui hyvalta lukea, eta apu todellakin on mennyt

Kummilapsigaalassa keratyt rahat ovat riittaneet erinomaisesti.
Peterille on lahtenyt rahaa jo kahdesti, tosin kirjetta kirjoittaessaan
han on luultavasti saanut vasta yhden rahaeran. — Ensi syksyna on
kuitenkin luvassa uusi kummilapsigaala, Mari lupailee.

Lukiolle tappio ja
voitto koriksessa
K-angasniemen lukion koripalloilijat jatkoivat Joutsan lukion kanssa
edellispaivana Kangasniemella alkanutta korispelien sarjaa ottamalla
ystavyysotteluissa yhteen poikien ja
tyttOjen joukkueilla.
Poikien ottelussa Kangasniemi si
yhteispelinsa paremmin pyOrimaan
voittaen ottelun 43-28. Vieraiden
parhaana pelaajana palkittiin Janne Ylonen, jota saesti hyvin Seppo
Honkanen. Joutsan paras oli Janne Lahtinen tehden myos eniten koreja. Muu joukkue oli tasainen.
TyttOjen ottelussa alku oli tasaista ennen kuin Joutsa sai pelinsa rullaamaan ja teki nopeilla hyOkkayksilla selvan eron vieraaseen eli otti
voiton uusien pelipaitojensa kunniaksi 24-4. Kangasniemen selvasti
paras oli Ira Erjava ja Joutsan tasaisesta porukasta onnistui hyokkayksien paattajana Terhi Toivonen
ja palkittiin. Muista uurastivat hyvin Outi Viitala, Sanna Virolainen
ja Annukka Valkonen.
Molemmat ottelut tuomitsi varmaan tyyliinsa Esko Immonen. Lopuksi kritisoitiin peleja viela videonauhalta teenjuonnin lomassa. —
P. V.
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Kouluiaiset
siivosivat
tienvarsia
Joutsan koululaiset — lukio,
aste ja ala-aste — pitivdt perjantaina siivouspdivad. Viitisensataa koululaista kerdsi roskat pois omalta
koulualueeltaan, urheilukentalta,
kuntoradalta sekd teiden varsilta
Tammihaarasta Oravakiveen, kirkonkyldltd Viherille seka Tampinmyllylle.
Tienvarsikilometreja puhdistui
yhteensd viitisenkymmentd.
Hammastyttavan paljon ihmiset
roskaavat teiden varsia. Eivatka ainoastaan roskaa, vaan heittelevat
myOs tarve-esineitd. Koululaisten
kampanjassa lOytyi mm. tuhatkunta
markkaa sisaltdnyt lompakko, joka
asianmukaisesti toimitettiin poliisin
loytotavaratoimistoon.

s' 2
Joutsan lukio
hopealle
viestikarnevaaleissa
Joutsan lukion tyttOjen 3 x 600
metrin viestijoukkue juoksi hopealle Ita-Hameen koulujen perinteisessa ESA:n viestikarnevaaleissa
Landessa. Joutsan joukkueessa
juoksivat Minna Makiranta, Jutta
Leppaketo ja Minna Ndatanen.
TyttOjen 4 x 100 metrin viestissd
joutslaisjoukkue padsi myOs loppukilpailuun, mutta ei siina onnistunut padsemadn mitaleille asti.
Poikien 3 x 100 metrilld Joutsa
nousi Petri Teittisen kovan ankkuroinnin ansiosta pisteille.

lA lukio d korismestari
Joutsan lukion tyttojen luokkien
vdlisen korissarjan paras oli tans
vuonna 1A:n tasaisen hyva joukkue, jossa pelasivat Terhi Hintikka,
Minna Nadtanen, Sanna Tikander,
Terhi Toivonen ja Annukka Valkonen. Hyva yhteispeli ja suoraviivainen hyOkkayspeli tukenaan tiukka
paikkapuolustus toi selvat voitot
3AB:sta ja 2. luokasta. Paikallinen
pankki palkitsi muotihenkseleilld
voittajajoukkueen ja muiden parhaat eli Outi Viitalan, 3AB ja Tarja
Oksasen 2. lk. Tarkeinta kuitenkin
oli sarjan tuoma piristys koulutyohOn ja mukava kuntolisa.

Joutsan lukiosta
64 uutta valkolakkia
Joutsan lukiosta valmistuu tänä kevaana 64 uutta ylioppilasta.
Taydet kuusi laudaturia kirjotti
rutalahtelainen Satu N i e m in e n. Kaikkiaan Idrjoituksiin
osallistui 68 abiturienttia.
Uudet ylioppilaat:
3A:
Tiina Ahola
"Ma Ahonen
Tiina Flink
Hell Halttunen
Jaana Halttunen
Mikko Helenius
Sirpa Hyvarinen
Mari Jokinen
Anne Jarvinen
Kaisa Kalmari'
Elina Kiuru
Johanna Kotimaki
Katja Kuisma
Virpi Kamppi
Anna-Maija Laitinen
Jarmo Lehtinen
Susanna Laderberg
Marja Merinen
Virpi Muttilainen
Satu Nieminen (6L)
Sirpa Nieminen
Riikka Niskanen
Eeva Peltonen
Marjo Pesonen
Suvi Rantanen
Elina Rekola
Leena Ruhanen
Petra Santala
Leena Seppald
Anu Tahtinen
Outi Viitala

3B:
Anne Aaltonen
Juhd Flinkman
Merja Haapala
Jussi Heikkinen
Tom Heiskanen
Heikki Hannikainen
Ville Hannikainen
Riku Immonen
Janne Jdrvinen
Sami Kallioinen
Anne Kilpinen
Marja Kiskonen
Pauli Laine
Tarja Laitinen
Sanna Latva
Seija Lavia
Mika Marttinen
Minna Mdkiranta
Katariina Neva
Marju Nieminen
Tero Nikkanen
Sari Nummela
Jaana Nadtanen
Raija Pajala
Timo Pakarinen
Tuula Pippuri
Marko PynnOnen
Anne-Mari Ruokangas
Teija Ryynanen
Kirsi Siltala
Heli Sorsa
Sanna Virolainen
Pasi Virtanen
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Satu aikoo
kielia lukemaan
Joutsan lukiori kevaan ainoa
kuuden laudaturin ylioppilas
19-vuotias Satu Nieminen kaavailee
jo uusia opintoja. Ylioppilaskirjoitusten jalkeen Satu on valmistautunut yliopiston pdasykokeisiin. Sydantd lahellA on kieltenopiskelu ja
tulevaisuuden leipapuuksi Satu
suunnittelee mandollisesti tulkin
ammattia.
19-vuotias Satu on kotoisin Leivonmaen Rutalandesta ja yldasteen
han on kaynyt Toivakassa.
Kevaan kirjoituksia Satu ei pitanyt jarin vaikeina, mutta yliopiston
paasykokeisiin valmistautuminen
heti kirjoitusten jalkeen tuntuu jo
rankemmalta urakalta.
— Tuntuu typeraltd ruveta lukemaan heti kirjoitusten jalkeen esi•
merkiksi kauppakorkean pdasykokeisiin, jonne on viisi pdasykoekirjaa. Onneksi tuonne kieliosastolle
ei ole nyt kuin yksi padsykoekirja,
kertoo Satu.

Valkolakkien juhla
Joutsan lukion lukuvuoden
paattajaistilaisuuden kohokohdaksi nousi ymmarrettavasti valkolakkien jako kevaan 64
uudelle ylioppilaalle.
Tilaisuudessa puhunut rehtori

Rauno Kivisto kertoi, etta paattyneena lukuvuonna Joutsan lukiossa oli enimmillaan viisi
luokkaa, joissa kaikkiaan 156
oppilasta, kun parhaimmillaan
luokkia on joskus ollut yhdeksan ja oppilaita 227. Kivisto kuitenkin vakaasti uskoo, etta
lahivuosina lukion oppilasmaara on hiljalleen jalleen nousemassa. Han totesi edelleen, etta
menneen lukuvuoden aikana on
perusryhmat olleet epamukavan
suuria — oppilaita on ryhmissa
ollut jopa 35-37 — mika johtuu
ns. tuntikehysjarjestelmasta.
— Kulunut lukuvuosi on ollut tyoteliasta, ahkeraa opiske1ua, sanoi Kivisto, joka arveli,
etta koululla jarjestetyt yli 20 tilaisuutta ja 14 oppilaskerhoa
ovat tuoneet mukavaa vaihtelua
rankan opiskelun vastapainoksi.
Kivistti totesi, etta paattynyt

Lukion
palkinnot
ja stipendit
Joutsan Osuuspankin ryhtisormus: Sarni Kallioinen 3B.
Joutsan Saastopankin palkinnot
MAOL:n jarjestamissa kilpailuissa: Matematiikka avoin sarja: I.
Sami Kallioinen 3B. Matematiikka
perussarja: 1) Ilkka Thyryla, 2) Vesa Onali. Fysiikka B-sarja: 1) Vesa
Onali (valtakunnallisesti 27.) 2)
Ilkka Toyryla. Kemia A-sarja: 1)
Sami Kallioinen ja Heli Sorsa 3B.
Kemia B-sarja: 1. Vesa Onali ja Ilkka Toyryla.
Joutsan Osuuspankin palkinto

lukuvuosi ei tuonut mitaan jarisyttavaa uutta. Han kuitenkin
ennustelee, etta tams on "tyynta myrskyn edella", silla ensi
vuosikymmenen alussa on luvassa luokaton lukio, jonka voi
lapikayda nopeammin tai hitaammin kuin nykyisen, ja jossa koulutus kestaa vahintaan 3
vuotta.
Kivisto mainitsi puheessaan,
etta "nykyisellaan suomalainen
lukio on kansainvaliset kriteerit
kestava suoritus". Tata lienee
tuskin syyta epailla.
Paattajaistilaisuudessa oli valkolakkien jaon ja padhanlaittamisseramonioiden ohella
tunnelmaa mukavasti piristavaa
ohjelmaa. Tilaisuus kaynnistyi
marssilla, jonka soitti musiikinopettaj a Paavo Hakon johtama
puhallinorkesteri. Muusta musiikillisesta tarjonnasta vastasivat Plivi Honkapia, joka lauloi
Otto Palmgrenin Heijastuksen,
lukion oppilaskuoro seka Terhi
Toivonen, joka musisoi hanurillaan. Suvivirren sakeistojen vaLissa oli alkuhartaus, jonka piti
lehtori Tuulikki Pulli. Lopuksi
jaettiin stipendit ja palkinnot.
Joutsan lukion rehtori Rauno K i v i s t 6.
MAOL:n, TTL:n ja Osuuspankin
jarjestamassa tietotekniikkakilpailussa: Tom Heiskanen 3B.
Kirjapalkinnot: Pohjola-Nordenin: Mari Hietala 1B, Paivi Honkapad 1A, Heli Meronen 1A. Ruotsin
suurlahetystOn: Tom Heiskanen
3B, Elina Kiuru 3A, Katariina Neva 3B. Saksan liittotasavallan suurlahetyston: Satu Nieminen 3A.
Stipendit:
LC-Hartolan:Anne Aaltonen 3B
200 mk, Tuija Ahonen 3A 200 mk,
Mari Hietala 1B 200 mk, Jaana
Naatanen 3B 200 mk, Sanna Virolainen 3B 200 mk.
LC-Joutsan: Kimmo Borg 2A
300 mk, Sirpa Nummela 1B 200
mk, Tarja Oksanen 2A 200 mk, Suvi Rantatlen 3A 300 mk, Siru Suu-

ronen 1B 200 mk, Johanna Tuominiemi 1B 200 mk, Ilkka Toyryla 2A
300 mk, Annukka Valkonen IA
200 mk.
LC-Joutsa/Jousan: Virpi Kamppi 3A 150 mk, Minna Makiranta
3B 150 mk, Satu Nieminen 3A 250
mk, Vesa Onali 2A 150 mk, Taru
Suuronen lB 150 mk, Milko Tietavainen 2A 150 mk.
SP-Joutsan: Sami Kallioinen 3B
300 mk, Elina Kiuru 3A 300 mk,
Outi" Viitala 3A 300 mk.
SP-Luhangan: Kaisa Hako 3A
150 mk, Kimmo Holappa 1A 200
mk, Kaisa Koivisto 2A 150 mk.
OP-Luhangan: Anne-Mari Ruokangas 3B 300 mk, Heli Sorsa 3B
300 mk.
Joutsa Fan Club ry:n: Tero Nik-

kanen 3B 200 mk.
Valokuvien tuotosta jaettavat:
Janne Kangasvieri 1B 100 mk, Tarja Laitinen 3B 100 mk, Minna
Naatanen IA 110 mk, Sari Tonteri
IA 110 mk.
Ida Kilpisen rahastosta ansiokkaista tutkielmista jaettavat: Tyoryhma Tuomo Oksanen/Jari Salonen 2A 150 mk, Kari Tarvainen 2A
150 mk.
Kunniakirjat:
Ansioista musiikin alueella: Tero
Nikkanen ,3B.
Mitalit:
Koululiikuntaliiton urheilumitalit: Anne Kilpinen 3B, Minna makiranta 3B;

Joutsan lukiosta valmistuneet uudet ylioppilaat.
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Joutsan Osuuspankki jarjesti maanantai•itan eocktaii•tilaisuuden paikkakunuan
yiloppilaille.
laisuuden terveyssanat lausni toimitusjohtaja Heikki K as r n e (kuvassa takana), joka kertoi lisaksi °sunspankkiasiaa. Heikin esityksen jaikeen paikalle saapuneet paeikymnientii henkva saivat kualla Jaakko Vii talan ja :lard H o salon kitaransoition sekii liikunnanopiskelija Atte Hotin alustuksen aiheesta
"Mita lukion jalkeen";

YLIOPPILAS ON KIRJANSA

ANSAINNUT

Joutsan lukiosta
2 uutta ylioppilasta

125,1993(ovh. 385,-)
185,VIDEOKUVAAJAN KASIKIRJA
VUOSISATAMME KRONIKKA 390 3 - (ovh. 580,-)
MEILTA MYOS VIERASKIRJAT elk. 45 3PAPERITAITEEN KAUNIIT YO-KORTIT
YLIOPPILAAN KIRJA
LAKITIEDON PIKKUJATTILAINEN

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin
osallistui maassamme kaikkiaan
9 202 henkiloa, joista naisia oli
5 606. Suurin osa osallistuneista oli
hyvaksytyn kokeen uusijoita.
Joutsan lukiosta syksyn ylioppilaskirjoituksissa saatiin kaksi uutta
ylioppilasta: Sanna Ahola Joutsasta ja Seppo, HynninmHartolasta.

TARJOUS TO—TO
LAUTASLIINAT
HYLLYPAPERIT

2,• I PRKLT JOUTSAN'""
PAPER1KAUPPA

JOUSITIE 48,
PUH. 221 02

Koulukorista-tKangasniemella y'd

Kouluholkka ja
gaala-ilta tanaan
Joutsan lukiolla

Joutsan ja Kangasniemen lukioitten valinen koripalloyhteisty6 jatkui
maanantai-iltana Kangasniemella.
Aluksi ottivat pojat mittaa toisistaan. Isannat olivat hienokseltaan
edella vieraiden aristellessa, mutta
ajoittain Joutsankin peli kulki mukavasti, vaikka tappio tuli luvuin
68-36 (34-13). Tasaisen joutsalaisjoukkueen parhaita olivat Juha Salonen, Ilkka Hentinen ja Juha Jarvinen.

Joutsan lukiolla on tanaan torstaina 20.10. mandollisuus virkistaytya monella tavoin. Ensin on pohjoismainen kouluhOlkka, jossa kierretaan omaa vauhtia pururata (3
km) vahintaan yhden kerran. Lahto on lukion ruokalasta Ho 15-18,
valilla ja lenkin jalkeen on mehutarjoilu. Jokainen osallistuu lisaksi arvontoihin.
Iltaa voi jatkaa oppilaskunnan
seitsemalta alkavassa gaala-illassa,
jolla kootaan rahaa kenialaisen
kummipojan koulutukseen. Samaan tarkoitukseen menee myeis
kouluhOlkan vapaaehtoinen kolehti. Tapahtumiin toivotaan mukaan
kaikkia joutsalaisia ja ymparispis-, 1

TyttOjen ottelu alkoi tasaisena,
mutta Ira Erjavan kaukoheitoilla
Kangasniemi siirtyi puoliaikajohtoon 16-8. Toisella puoliajalla Jout-

sa sai ajoittain hyvan otteen peliin
ja mad johtoonkin, mutta pienet
virheet lopussa antoivat voiton Kangasniemelle 23-21. Joutsalaistytoista
onnistuivat parhaiten Annukka Valkonen, Sanna Tikander ja' Tiina
Partanen.
Ottelusarja jatkuu kevaalla kangasriiemelaisen vieraiIulla Joutsaan.
Nain kehitetaan molempien koulujen koululiikuntaa ja saadaan harrastukselle tavoitteita. — PV.

takinrusjo.

Kummilapsi-gaala
Joutsan lukiolla
Joutsan lukiolla jarjestetaan
viime vuotiseen tapaan ohjelmailinen kummilapsi-gaala, jolla kerataan varoja lukion kenialaisen kummilapsen Peter
Njengan, 18, koulutukseen. Peter on koyhan maanviljelijaperheen poika ja kay kummiavustusten turvin Starehen poikakoulua Nairobissa. Vasta saapuneen tiedon raportin mukaan
Peterin edistyminen useimmissa .
keskiarvoa parempi.
Torstaina 20.10. jarjestettavan Kummilapsi-gaalan, jonne
toivotaan tietenkin runsaasti
yleisod, jarjestelyista vastaa lukion oppilaskunta, joka suorittaa Peterista kummimaksua
vuosittain 1 000 mk
J0

M 5+1\' 3 + M 5 km viesti
1. Kainuu (Juha-Pekka Keranen, Tellervo Huotari, Jaakko
Monkk5nen) 41.21,6; 2. Keski-Suomi (Heikki Ojala,7 l7v o Suuronen, Jukka Kauranen
46.4131.. ismaa atti
Etelani, Helena Palosaari,
Jouko Tahkola) 50.09,3;
4. Pohjois Karjala (Esko Sormunen, Aija Haapala, Reijo
Kohonen) 52.17,8.
-

opianeslutk

OAJ:n plirien valinen
pistekilpailu

1. Pohjois-Karjala 41; 2. Koillismaa 30; 3. Kainuu 27;•
4. Keski-Suomi 20; 5. EteldPohjanmaa 15; 6. Pohjois-Savo
ja Etela-Karjala 12; 8. KeskiPohjanmaa 11; 9. Sisa-Suomi
9; 10. Kanta-Hame, Lappi ja
Pohjois-Lappi 7; 13. Oulun •
alue 4; 14. Oulun eteldinen 3;
15. Satakunta ja Lansi-Uusimaa 1.

Aliebet 45 v 10 km
1 jukka Kauranen Keski-SuoIni/lotsa 32.47,3; 2. Eero
Franti, Keski-Pohjanmaa/Kokkola 33.55,6; 3. Alpo Peltola,
Sisa-Suomi/Kannon koski
4. Juhani Isotalus,
38.04,3;
Oulun etelainen/Alavieska
38.58,5; 5. Reijo Korhonen,
Pohjois-Karjala/Kitee 42.50,5.
Miebet 50 v 5 km
1. Rauno Rantakallio, Etela-

Karjala/Lappeenranta .16.46,4;
2. Kauko Sirkeinen, Kainuu/
Suomussalmi 16.50,9; 3. Olavi
H.imanka, Keski-Pohjanmaa/
Himanka 16.58,2; 4. Matti Raw Eteld-Pohjanmaa/Kauhava
17.58,4;. 5. Veli Pippuri, Poh18.24,4;
jois-Karjala/Joensuu

Naiset
-

5 km

1, Anja Kauppinen, Pohjois-

Savo/lisalmi 1-6.25,5; 1 Aija
Haapala, Pohjois-Karjala/Lipe ri 20.14,6; 3. Tellervo Suur,Q ;
nissane•Kski-Suom/jc_

