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Helsingin 	kauppakorkeakoulun 
paasykokeisiin. Han on jo ylaas-
teen ajoista harrastanut talousasi-
oita, joten opiskelupaikan valinta — 
ei tuottanut vaikeuksia. 

Joutsan lukion tyttOjen luokkien 
valisen koripallosarjan loppuotte-
lussa ratkaisivat paremmuutta 2A ja 
1A. 

Alkuun 1A onnistui pitkaan sin-
nikkaalla ja oikeasuuntaisella 

pitamaan piste-eron pienena, 
vaikka 2A kokeneempana olikin 
johdossa. Puoliajalle mentiin 2A:n 
johtaessa 10-2. Jatkossa 2A sai hy-
van peliotteen heti alusta, ja kun 
koriinheitot upposivat, oh jojto pi-
an kasvamassa. 

lA jaksoi kuitenkin yrittaa ja pe-
lata mukavaa syOttOpelia loppuun 
asti, mutta korimaara jai pieneksi 
2A:n tiukan puolustuksen takia. 
Lopputulos oli 28-4, mutta pelitilan- 

Joutsan lukiosta 
28 valkolakkia 

Joutsan lukiosta valmistuu fink 
kevaAna 28 uutta ylioppilasta. Yliop-
pilaskokeisiin osallistui yhteensa 32 
abiturienttia. Kuuden laudaturin tu-
Iokseen ylsivAt joutsalaiset Kimmo 
Borg ja Ilkka ToyryIA. 

Uudet ylioppilaat: 
Kimmo Borg 
Pekka Heino 
Jyrki Heinonen 	 33 
Paivi Huovinen 
Kaisa Koivisto 
Mirja Kuitunen 
Marko Lehtonen 
Marko Mayra 
Ari Nieminen 
Marja-Leena Nieminen 
Paivi Nyrja 
'Parja Oksanen 
Tuomo Oksanen 
Pasi Olkkonen 
Vesa Onali 
Kreetta Onkeli 
Eija Putki 
Satu Salminen 
Jari Salonen 
Anne Seppala 
Pirjo Stang 
Kari Tarvainen 
Milko Tietavainen 
Ilkka Toyryla 
Sari Ttiyryla 
Taina Vigman 
Sanna Virtanen 
Minna Valiaho 

Ilkka pyrkii 
kauppakorkeaan 

Kuuden laudaturin ylioppilas 
Ilkka TOyryla, 18, piti kevaan kir-
j oituksia kohtuullisen vaikeina. 
Lopputulos oh Ilkalle pieni yllatys, 
vaikka han ehtikin valmistautua 
kirjoituksiin mukavasti. 

Heti kirjoitusten jalkeen Ilkka 
on aloittanut valmistautumisensa 
seuraavaan suuren koitokseen,  

teiltaan tasoero oli pienempi. 
Voittajajoukkue 2A Annukka 

Valkonen, Minna Naatanen, Sanna 
Tikander, Terhi Hintikka, Jutta 
Leppaketo, Katri Kuusimaki, Jo-
hanna Karna ja Katri Kokko sai 
Jorma Wellingin jakamana hienot 
power-reput. 1A:n parhaita olivat 
Niina Jarvi, Tlina Partanen ja Tar-
ja Nygren. Ottelun tuomilsi leppoi- 
sasti Paavo Valkonen.  

Ilkka Toyryla talitaa valkolakin 
jalkeen Kauppakorkeaan Helsin-
kiin. 

Kimmo aikoo 
kaantajaksi 

Joutsan lukion toinen tar% vuon-
na kuusi laudaturia kirjoittanut tu-
leva ylioppilas Kimmo Borg kertoo 
pitaneensa hyvaa saavutustaan pie-
noisena yllatyksena. Erityisesti rans-
kan koe arvelutti. Ylioppilastutkin-
non Kimmo arveli tans vuonna ol-
leen melko normaalin, ainoastaan 
lyhyt matematiikka oh vaikuttanut 
erityisen helpolta. 

Kimmon tulevaisuudensuunnitel-
missa on hakeutuminen kielenkaan-
taja kouluun Turkuun tai Tampe-
reelle. Kimmo aikoo erikoistua eng-
tannin kieleen. Harrastuksestaan ju-
dosta Kimmo tunnetaan jo Joutsas-
sa hyvin. 

Koululaiskisoista 
Hankasalmella 

Joutsan lukio vieraili iiikuntailta 
paivanaan kanden joukkueen voi-
min Hankasalmella pelaamassa hie-
nossa monitoimitalossa lukion 
joukkueita vastaan. 

Tyttojen ottelu alkoi tasaisena 
Hankasalmen pitaessa taktisesti tai-
tavampaa vierastaan liikkuvalla pe-
lillaan tiukoilla. Pian kuitenkin 
Joutsa karkasi selvaan johtoon ja 
piti sen, vaikka suunnistuslukiolais-
ten hyva fyysinen kunto ja liikku-
vuus vaativatkin vierailta kovaa yri-
tysta loppun asti. Lopputulos oli 
38-24 Joutsan hyvaksi vastasi hyvin 
pelitatapahtumia. Parhaiten onnis-
tuivat Joutsasta Annukka Valkonen 
(17 pist.), Nina Jarvi (8), Sanna Ti-
kander (8) ja Minna Naatanen (5), 
ja Hankasalmelta Nina Koskinen 
(10) ja Mervi Luukkonen (10). 

Poikien ottelu alkoi Hankasal-
men ylivoimalla ja pian oli peli jo 
8-0, mutta sitten Joutsa ehti kyytiin 
mukaan ja rikkomalla vastustajan 
kuvioita se sinnitteli puoliaikatilan-
teeksi 8-8 Hankasalmen sarjapelaa-
jien epaonnistuessa. Toinen puoli-
aika meni hienokseltaan isantien 
hallinnassa, mutta pisteissa Joutsa 
harasi hyvin vastaan haviten lopul-
ta vain 24-26. Parhaiten Joutsan po-
jista pelasivat Janne Lahtinen (8) ja 
Juha Salonen (7), ja Hankasalmel-
ta Mikko Mervola (14) ja Tero Ala-
vuotunki (6). 

Molemmat ottelut viheisi tasa-
puolisesti entinen mestaruussarjape-
laaja Auno Pirttiaho Hangasta. 
Molemmista otteluista saatu positii-
vinen palaute tuonee hankasalme-
laiset vastavierailulle Joutsaan. 

- —PV. 

Kimmo Borg aikoo kielenkain-
tajaksi. 



JOUTSAN LUKIOSTA valmistuneet kevaAn 1989 ylioppilaat perinteisessi yhteiskuvassa lakkiaisjuhlan paatteeksi. Vaikolakin saajia oli 28. 
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Joutsan lukio 
LC-Joutsa: Kimmo Borg 500 mk, 

Ilkka Thyryla 500 mk, Sami Leino-
nen 300 mk, Pauliina Mattila 300 
mk, Tapio Nurminen 300 mk, Siru 
Suuronen 300 mk ja Annukka Val-
konen 300 mk. 

LC-Joutsa/Jousa: Antti Hauva-
la 200 mk, Sirpa Nummela 200 mk, 
Anna Pankalainen 200 mk, Milko 
Tietavainen 200 mk ja Sari Thyry-
la 200 mk. 

SP-Joutsa: Mari Hietala 300 mk, 
Vesa Onali 300 mk ja Eija Putki 300 
mk. 

OP-Luhanka: Kimmo Holappa 
300 mk ja Kaisa Koivisto 300 mk. 

Valokuvien tuotosta jaettavat: 
Nina Jarvi 150 mk ja Minna Naa-
tanen 150 mk. 

Ida Kilpisen rahastosta ansiok-
kaista tutkielmista jaettavat: Mari 
Hietala 70 mk, Katri Kuusimaki 70 
mk, tyoryhma Outi Mattila/Mervi 
Oksman 70 mk, Markku Soilu 70 
mk, Taru Suuronen 70 mk, Ilkka 
Thyryla 70 mk ja Annukka Valko-
nen 70 mk. 

Joutsan Fan Club: Paivi Huovi-
nen 200 mk. 

Kirjapalkinnot: Pohjola-Norde-
nin Kirsi Holappa, Tarja Nygren ja 
Katsa Salonen; Ruotsin suurlahetys-
ton Terhi Hintikka, Mika Hakka-
nen, Marianne Impinen, Mirja Kui-
tunen, Paivi Nyrja ja Pirjo Stang; 
Saksan Liittotasavallan suurldhetys-
ton Ilkka Thyryla; Suomen Kuva-
lehden Sami Ruokangas. 

OP-Joutsan ryhtisormus: Kimmo 
Borg. 

OP-Joutsan palkinnot tietotek-
niikkakilpailussa: 1) Vesa Onali, 2) 
Tuomo Oksanen, 3) Kari Tarvai-
nen. 

SP-Joutsan palkinnot MAOL:n 
jarjestamassa kilpailussa: matema-
tiikka avoin sarja 1) Ilkka Thyryla, 
2) Vesa Onali, 3) Kari Tarvainen; 
matematiikka perussarja 1) Mari 
Hietala; fysiikka A-sarja 1) Vesa 
Onali (valtakunnallisesti 12.), 2) Ilk-
ka Thyryla, 3) Milko Tietavainen; 
kemia A-sarja 1) Vesa Onali, 2) Mil-
k° Tietavainen; kemia B-sarja 1) 
Mari Hietala. 

Lukion uudetirl 
oppilaat 

Joutsan lukion ensimmaiselle luo-
kalle on lukuvuodeksi 1989-90 otet-
tu seuraavat uudet oppilaat: 

Pia Aaltonen, Jouni Ahonen, 
Sonja Elfvengren, Hannu Hakala, 
Saku Hamina, Jarkko Hauta-aho, 
Sari Hietanen, Sari Hovila, Paula 
Huhtimaki, Mika Hakkinen, Jarmo 
Jamsa, Katri Kaikkonen, Petri Kai-
tamaki, Riitta Kalmari, Sari Kiiski-
nen, Markku Kiskonen, Matti Kiu- 

- 	Marjut Koivisto, Tarja Koivis- 
to, Anna Kuusimaki, Minna Laak-
so, Mervi LautSilta, Mika Lehtinen, 
Mari Loipponen, Piia Luoto, Aku-

- Mikko Markkanen, Mari Makinen, 
Juha Nieminen, Sanna Nieminen, 
Jari Oksman, Marjo Onali, Minna 
Paappanen, Eino Partanen, Hanna 
Pippuri, Tommi PylkkO, Mikko 
Pankalainen, Taneli Rasmus, Miia 
Ruuth, Tea Saarela, Marja-Leena 
Siltanen, Mari Sipilainen, Sanna 
Tammelin, Rauna-Riitta Tolvanen, 
Mika Tupala, Antti Virmanen, 
Hanna-Leena Yletyinen. 

Koulujen kevatlukukausi -89 
on paattynyt. Paattajaistilaisuuk-
sissa jaettiin perinteiseen tapaan 
stipendeja ja muita huomionosoi-
tuksia. 



Nuoret parempia 
kinkkukoriksessa 

Joutsan lukion katto 
esitetaan korjattavaksi 
tulevan kesan aikana 

Joutsan lukion vuotavasta ja 
jopa turvallisuusriskin aiheutta-
vasta katosta on puhuttu jo pi-
temman aikaa. Nyt Joutsan tek-
ninen toimisto on selvittanyt ky-
seisen katon korjaustarvetta mm. 
tutkimalla kattotasanteiden pelti-
ja puurakententeita. 

Aihetta pikaisiin korjaustoi-
miin nayttaa olevan, sills viime 
tiistaina kokoontunut tekninen 
lautakunta esittaa kunnanhalli-
tukselle lukion peltikatteen uusi-
mista seka katon tuuletuksen, 
eristyksen ja alusrakenteen kor-
jaamista. 

Tats koskeva suunnitelma on jo 
valmiina, laatijana insinOoritoimis-
to Helander & Nirkkonen. Korjaus-
tyon alustava kustannusarvio on 
290 000 markkaa. Lautakunta, jo-
ka tandentaa teknisen sektorin kar-
sivan tytivoimapulasta edellyttad 
kunnanhallitukselta, etta tytihOn on 
osoitettavissa tyOnjohtaja. 

Tarkoituksena on, etta korjaus-
tyo peltikatetyOta lukuunottamatta 
tehdaan kunnan omana tyona tule-
van kesan aikana kaynnistyen jo 
huhtikuussa. 

Helmikuun puolivalissA suorite-
tun tutkimuksen myOta varmistui, 
etta lukion katon tuuletus on puut-
teellinen, ja etta kosteussulun puut-
tuminen ja ohut lammOneristys ai-
heuttavat jatkuvan 'amnion vuota-
misen. KunnaninsinOOrin mukaan 
puutteellisen tuuletuksen vuoksi ul-
lakkotilan lamptitila nousee, mika 
aiheuttaa talvella lumen sulamista ja 
jaatymista seka maaratyilla ilmoil-
la ilmeisesti myos vesivuotoja. 

Lukion katossa olevat eristys- ja 
tuuletusongelmat eivat selvityksen 
mukaan aiheuta sortumavaaraa. 
Ongelmapuolina ovat sen sijaan lu- 

men jaatyminen katolle ja tarnAn ai-
heuttamat hoitokustannukset, ja  li-
saksi jaan tippumisvaara seka ajoit-
taiset vesivuodot. Lisaksi jatkuva 
kosteus ullakkotilassa aiheuttaa pi-
demmalla aikavalilla puutavaran la-
hoamista. Katon avaamisen yhtey-
dessa todettiin, ettei lahoaminen ai-
nakaan yield aiheuta harmia. 

Lukion katon vesikatteen uusi-
mistyo on parhaillaan urakkakyse-
lyssa. Peltikatteen kokonaispinta-
ala on reilut 1 300 neliOta ja mate-
raalina on konesaumattu muovipin-, 
noitettu pelti. Todettakoon viela, et-
ta kunnan talousarviossa -89 on lu-
kion katon uusimiseen varattu 
400 000 mk. 

Joutsan lukion koriskerhon tytot 
saivat joululomalla vieraakseensa 
entiset kerholaiset ja joukkueiden 
valilla kaytiin kova ottelu paikalli-
sen saastOpankin tukemana. 

"Vanhat" aloittivat vauhdilla 
mennen aluksi johtoon, mutta pi-
an tilanne tasoittui ja puoliajalle 
mentiin "nuorten" johtaessa 12-8. 

Toisen puoliajan alussa nuorten 
peli kulki vauhdilla ja eroa ehti 
syntya ennen kuin vanhat herasi-
vat. Lopputulos mukavahenkisessa 
ottelussa oli 24-12 nuorten hyvaksi. 
Kun ottelu oh viela melko vauhdi-
kasta ja ajoittain taktisesti nappa-
rää ja yritteliasta loppuun asti, jai 
siita miellyttava yleiskuva. 

Niinpa kaikki kandeksan vanhaa 
oli sits mielta, etta ottelusta kan-
nattaa tehda perinne, jossa voi kay-
da verestamassa vanhoja taitoja ja 
mittaamassa nykyisten kuntoa — 
leikkimielella mutta pulssi korkeal-
la. ! 

PV 

Joutsan lukion kattorakenteita tutkittiin hehnikUussa kunnaninsinoori 
Mikko H e n t I s e n johdolla. 



Kandentoista (jos ei nyt sattumoisin ole valilla tuplaillut) vuoden opiskelu paattyi nailtakin nuorukaisilta 
kuormurin lavalle. 

Pienin madra, kautta aikojen 

Joutsan lukiossa nyt 
vain 32 abiturienttia 

Kevaan ylioppilaskirjoituksiin 
Joutsan lukiosta osallistuu tally 
kertaa vain 32 abiturienttia, eli 
maara on vain puoiet normaalis-
ta. Viimeisen 10 vuoden (1979-88) 
aikana kirjoituksissa on Joutsan 
lukiosta ollut mukana keskimaa-
rin 69,3 opiskelijaa. Vuositasoi-
la abiturienttien lukumadra on 
vaihdellut-63:n ja 79:n valilla, ol-
len viime kevaana 68. Tilanne on 
kuitenkin palautumassa pikaises-
ti lahemmas tavanomaista tasoa, 
sills ensi vuonna on laskettu Jout-
san lukiosta loytyvan ylioppilas-
kirjoituksiin 47 ja tats seuraava-
na vuonna jo 66 opiskelijaa. 

Taman kevadn kirjoituksiin 
osallistuvista Joutsan lukiolai-
sista on tyttojd 17 ja poikia 15. 
Joutsalaisia kokonaismadrasta 
on 16, hartolalaisia 12, luhanka-
laisia 2, leivonmakisid 1 ja per-
tunmaalaisia 1. 

Abit "potkittiin" koulusta 

viime viikon keskiviikkona ja 
penkkareita juhlittiin torstaina. 
Joutsan lukion abeilla oli ennen 
matkaa Savonsolmuun tarjotta-
vaan penkinpainaj aisohjelmaa 
ja pikkukiusaa kuten pitdakin. 
Erdskin alempiluokkalainen lu-
kiolaistytto sai niskaansa purkil-
lisen pilkkituokkia, mika var-
mastikin piristi typykan paivad 
ihan mukavasti. Penkkarit padt-
tyi Joutsassa ajeluun ja mekas-
tukseen kirkonkylalld. Kaikki 
abit mahtuivat tally kertaa yh-
den kuormurin lavalle. 

Kielten kuuntelukokeet ovat 
takanapain ja nyt ovat vuoros-
sa tentit. Ylioppilaskirjoitukset 
alkavat sitten maaliskuun 20. 
paivand aidinkielen I kokeella ja 
padttyvat huhtikuun 7. paivand 
ylimdardiseen vieraan kielen ko-
keeseen. Lakkiaisjuhla on perin-
teisesti toukokuun viimeinen 
pdiva. 

Tittelit 
Penkkareissaan abit jakoivat tut-

tuun tapaan enemman ja vahem-
man mairittelevia titteleita ykkos- ja 
kakkosluokkalaisille, jotka niista 
:.nemman ja vahemman tietysti 

Nimitykset olivat seuraavat: 

Miss Mieskonmdki: Mervi Saari-
nen. — Tuomon neljan reign golf-
rata: Kirsi Tammisto ja 3 muuta. — 
Suhina Lempi: Paivi Make15. — 
Naulakkonuolija: Anne Huovila. — 
Lukiolainen: Tuomo Piilola. — Ali 
Kaponen -kortti, gansteri: Antti 
Kallioinen. — Martta: Mari Hieta-
la. — Saihky-Sirkka: Sirpa Iitti. 
Vuoden herkkupoju: Sarni Ruokan-
gas. — Vuoden puputyttO: Annuk- . 

ka Valkonen. — Vuoden pepa: Mir-
ka Lehtimaki. — Sabrina: Katja Ju-
kola. — Kukka & Mehilainen: Pau-
Liina Mattila & Kimmo Holappa. — 
"Vanhassa vary parempi": Eija 
Stenros & Sanna Laitinen. — Vara-
rengas: Tiina Partanen. — Sulok-
kaat: Piia Suuronen & Janne Lah-
tinen. 



Pasi Olkkonen. 

Anne Heino. 

Kimmo Borg. 	 Kaisa Koivisto. 

ON ABIEN AlKA s  
Taas on se aika vuodesta, etta 

Joutsan ja muidenkin paikkakuntien 
lukioissa nakee kaytavilla otsa kur-
tussa kulkevia, huolestuneen nakbi-
sia kolmasluokkalaisia. Siita tietaa, 
etta kirjoitukset eli lopputentit Mies-
tyvat. Tana vuonna kirjoittavia abi-
turientteja on Joutsan lukiosta 32 ja 
kolmen vuoden aikana keskeyttaneita 
on 6. 

Kavimme kyselemassa filliksia 
viikkoa ennen penkkareita ja totesim-
me tunnelman olevan korkealla. 

Luhankalainen Kaisa Koivisto 
kertoi valmistautuvansa kirjoituk-
siM vasta penkkareiden jalkeen, sil-
la nyt on liikaa kaikenlaista "has-
sakkaa", kun opettajatkin ovat 
muuttuneet tosi "hiostaviksi" ja 
penkkareiden ohjelmaakin pitaisi 
viela suunnitella. Mutta onneksi 
penkkaripuku on jo valmis. 

Kaisa kertoi lahtevansa lukion 
jalkeen suoraan tOihin, vaikka ala 
ei viela ole tiedossa. Hanen mieles-
Wan lukion kayminen antaa hyvan 
pohjan jatko-opinnoille, mutta ei 
vaikuta tyopaikan saamiseen. 

Kirjoitusten lahestyessa jannitys 
tietenkin lisaantyy, mutta Kaisa sa-
noi, etta periksi ei anneta, vaan la-
pi mennaan! 

Joutsalaisen Pasi Olkkosen mie-
lesta kirjoitukset ovat kamala paan-
vaiva. Pasi ei ole yield valmistautu-
nut niihin millaan lailla, vaan ajat-
teli lukea vasta penkkareiden jal-
keen. Kaikki aineet eivat kuitenkaan 
oikein suju, silla ainakin ruotsin kie-
lessa tahtoo olla vaikeuksia. Pasin 
mielesta lukiosta ei ole mitaan hy6- 
tya, silla han itsekin tuli lukioon 
vain, koska ei tiennyt, mita muuta-
kaan olisi tehnyt. Ja yield lukion jal-
keenkin suunnitelmat ammatista 
ovat vahan sekavat. Opettajat ovat 
Pasinkin mielesta olleet vahan "ki-
reita", mutta niinhan kay varmas-
tikin joka vuosi ennen kirjoituksia. 

Anne Seppala Hartolasta on sits 
mielta, etta fiilikset ennen kirjoituk-
sia ovat mahtavat. Han on saanut 
lukiosta vain myonteisia vaikuttei-
ta. Kavereita on tullut lisaa. jne. 

Anne kertoi lahteneensa lukioon, 
koska vanhemmat ja sukulaiset si-
ts toivoivat, mutta ei kieltanyt sits, 
etta halusi sinne itsekin. Ja osasyy 
lukioon tuloon oli myOs ammatin-
valintavaikeudet. Annella on selvat 
suunnitelmat, mita lukion jalkeen; 
Au-pairiksi Uuteen-Seelantiin vuo-
den ajaksi, ja sen jalkeen kotimaas-
sa tyOhOn ja omaan leipaan kiinni. 

Annen mielipide lukiosta on, et-
tä se antaa hyvan yleissivistyksen ja 
lukiotason ajankohtaistietoa. 

. Penkkaripaivana on tiedossa jo-
tain erikoista ja sits Anne kertoi 
odottavansa innokkaasti. 

Borgin Kimmon mielesta kirjoi-
tusten lahestyminen ei ole vaikutta-
nut mitenkaan erityisesti koulun- 

kayntiin. Han aikOp lukion jalkeen 
lahtea lukemaan kielia, koska ne su-
juvat hanelta hyvin eivatka muut ai-
neet oikein kiinnosta. Han suunnit-
tell lahtevansa Turkuun tai Tampe-
reelle jatko-opintoihin ja sen jal-
keen ty6hOn, jossa kielia tarvitaan. 
MyOs Kimmon mielesta yo-arvosa-
nasta on hyotya vain jatko-opin-
noissa, silla se antaa hanen mieles-
Man melkein valttamattOman poh-
jan opinnoille. Penkkareihin Kim-
mo ei ole suunnitellut mitaan eri-
koista, mutta Savonsolmuun juhli-
maan olisi kiva menna. 

Joutsalainen Anne Heino paatti 
tulla lukioon, silla Annen aikeeseen 
menna sosiaalialalle ei ika riittanyt 
viela 9.luokan jalkeen. Niinpa toi-
nen vaihtoehto oli lukio. Annen toi-
veammatti on lastenhoitaja, ja han 
aikoo pyrkia sinne heti lukiosta paa-
syn jalkeen. Mutta myOs tOihinme- 

no kavaisi mielessa, ellei opiskeluun 
riita innostusta suoraan lukiosta 
paasyn jalkeen. 

Annen mielesta lukio on pelkas-
taan yleissivistavaa, mutta ei vaiku-
ta tyopaikan saamiseen. Kirjoitus-
ten lahestyminen on aiheuttanut 
Annelle paineita, silla hanta pelot-
taa, etta menevatkO ne lapi. Anne 
aikoo ottaa ilon irti elamasta, kun 
abit torstai-iltana suuntaavat mat-
kansa kohti Pieksamaella sijaitsevaa 
Savonsolmua juhlistaakseen siella 
penkkareitaan. 

Mutta sen jalkeen ei sitten muu-
ta tehd.akaan, kuin luetaan! 


