
Tyttojen korissarjassa Joutsassa nahthn kovaa ja periksiantamatonta 
taistelua. Kuvassa pallottelevat hopeaa ottanut lukion 2AB ja kolman-
neksi jainyt yliaste. 

1); 

AbitytOt lukion 
korissarjan voittoon 

Joutsan lukiossa pelattiin tyttojen 
koripallossa luokkien valinen sarja, 
johon osallistui kolmisenkymmen-
ta pelaajaa. Voiton vei 3ab:n jouk-
kue ottaen vastustajiltaan taydet 
pisteet: ensin 2ab:lta 18-10 ja sitten 
ylaasteelta 18-6. Hopeaa otti tab 
voittaessaan ylaasteen yritteliaan 
joukkueen 24-8. Voittajajoukkuees-
sa pelasivat Annukka Valkonen, 
Minna Naatanen, Sanna Tikander, 
Johanna Tuominiemi, Marika Tuis-
kunen, Katri Kokko, Katri Kuusi-
maki ja Terhi Hintikka. 

Kaikki joukkueet pelasivat har-
rastuksen maardan nanden oikeaop-
pista koripalloa, jossa koko jouk-
kue oh mukana ja pallo eli hyvin. 
Merkittavin ero oli yhteispelin to-
teutumisen nopeus, joka abeilla oIi 
muita parempi. Myas korinheitto-
prosentti ratkaisi varsinkin hopeaot-
telussa, jossa 2ab:n Nina Jarvi heitti 
20 pistetta joukkueelleen. — PV 

Joutsan lukion pojille 
reilu korisvoitto 

Joutsan lukion jatkien korisjouk-
kue jatkoi 25.4. voitokasta ottelu-
sarjaansa Kangasniemen lukiota 
vastaan. Syksylla voittomarginaali 
oh vain kaksi pistetta, mutta tdila 
kertaa kangasniemelaiset kokivat 
rokaletappion numeroin 53-40. 

Joutsalaisista kunnostautui mm. 
monitaitoinen atleetti Janne Lahti-
nen murjomalla 22 pistetta. Hytik-
kayspaassa ratkaisevia koreja teki 
Ilkka Hentinen 16 pisteen edesta ja 
peli-iloa nostattivat Petri Puttosen 
kolme kolmen pisteen koria. 

Voitokkaan joukkueen kokoon-
pano oli seuraava: Ilkka Hentinen, 
Janne Lahtinen, Petri Puttonen, Ju-
ha Jarvinen, Pasi Landelahti, Ant-
ti Kalhoinen, Antti Hauvala ja 
Mika Hakkanen. —MH. 

Joutsaan luokaton 
lukio v. 1992 ? 

Joutsan lukiosta kaavaillaan 
luokatonta lukiota vuonna 1992. 
Koulun taholta lahtenyt hanke on 
vasta suunnitelma-asteella, mutta 
rehtori Rauno Kivisto uskoo 
sen toteutumiseen. 

Luokattoman lukion perusidea 
on, etta oppilaat saavat suorittaa lu-
kion kurssimaaran omassa tandis-
saan. Opiskelu voi nain kestaa 2-4 
vuotta. Oppilaille jää enemman 
joustovaraa. 

Talla hetkella Suomessa luoka-
tonta lukiota kokeillaan kymmenes- 

sa koulussa. Kokeilu kestaa vuoteen 
1992 ja sen jalkeen on muillakin lu-
kiolla mandollisuus muuttua luo-
kattomiksi. 

- Kun mandollisuus luokatto- 
muuteen tulee, me esitamme siirty-
mista uuteen iariestelmaan. Koulu 
on vahvasti taman asian takana, 
kertoo Kivisto. 

- Kokeilu on selvasti miellytta- 
nyt oppilaita. Esimerkiksi Helsingis-
sa on luokattomaan lukioon selvasti 
enemman pyrkijOita kuin normaa-
lilukioihin, kertoo 

'7=1? 



Joutsan 
43 abiturienttia 

Maanantaina alkoivat taman ke-
vaan ylioppilaskirjoitukset joihin 
Joutsan lukiosta osallistuu 43 abi-
turienttia. Naista 13 on poikia ja 30 
tyttoja. Kirjoituksiin osallistuu 
myos nelja jo aikaisemmin kirjoit-
tanutta. Suurin osa, 25 abia, on 
Joutsasta, yhdeksan Hartolasta, 
kuusi Luhangasta, kaksi Leivon-
maelta ja yksi Hirvensalmelta. 

Kirjoitukset alkoivat englannin 
kuullun ymmartamisella, tiistaina 
oli vuorossa ruotsin ja keskiviikko-
na valinnaisten kielien, saksan ja 
ranskan kuullun ymmartamiset. 
Kirjoitukset jatkuvat 19.3. aidinkie-
len kokeella ja seuraavana ovat vuo-
rossa 21.3. reaali, 23.3. pakollinen 
vieras kieli englanti, 26.3. ruotsi, 
28.3. matematiikka ja 2.4. valinnai-
set kielet. 

Englannin kuullunymmartamis-
kokeessa on 20 kuullunymmarta-
mistehtavaa ja viisi avointa moni- 

valintatehtavaa. Kirjallisessa ko-
keessa on 20 monivalintatehtavaa ja 
viisi aukkotehtavaa. Ruotsin kuul-
lunymmartamiskokeessa on 20 
kuullunymmartamistehtavaa ja viisi 
avointa tehtavaa, joihin vastataan 
suomeksi. Ruotsin kirjallinen on en-
nallaan. Saksan ja ranskan kuullun-
ymmartamiskoe on ennallaan, mut-
ta kirjallisessa on 20 monivalinta-
tehtavaa ja viist.aukkotehtavaa, jot-
ka suoritetaan aidinkielella seka 35 
monivalinta-aukkotehtavaa. 

K. Teravainen 

Annukka kirjoitti 
kuusi laudaturia 

Joutsan 
Kirjoittajia 44, hYvaksyt-

tyja 41. 
Harri Heikinoja, Teija 

Heikkonen, Terhi Hintikka, 
Kimmo Holappa, Paivi 
Honkapaa, Sari Holm, Kat-
ja Jukola, Leea Karila, Tuija 
Kemppainen, Katri-Helena 
Kokko, Katri Kuusimaki, Jo-
hanna Kama, Janne Lahti-
nen, Jutta Leppaketo, Heli 
Meronen, Tommi Nurmi-
nen, Minna Naatanen, Kirsi 
Sakomaa, Paivi Salonen, 
Virpi Salonen, Sami Sauva-
la, Eeva Siltanen, Markku 
Soilu, Soili Tonteri, Marika 
Tuiskunen, Annukka Valko-
nen (6L), Mari Hietala (6L), 
Kimmo Honkanen, Sinikka 
Hakkinen, Janne Kangasvie-
ri, Marko Kuitunen, Janne 
Markkanen, Sirpa Numme-
la, Mervi Oksman, Mervi 
Saarinen, Juha Soilu, Siru 
Suuronen, , Tap_ Suuronen, 
Johanna Tuominiemi, Esko 
Wessman, Harri Vesanen. 

Annukka Valkonen, joutsa-
lainen kuuden laudaturin ylioppilas 
kertoi olleensa hieman yllattynyt 
kuultuaan kirjoitusten tulokset. 
Kuutta laudaturia han ei osannut 
varmuudella odottaa mm. pisterajo-
jen Iiikkumisen vuoksi. 

Annukka kuuluu Suomen Suun-
nistusliiton aluevalmennusryh-
maan ja harjoitteli melko normaa-
listi kirjoitusten aikana. Han ehti 
jopa kilpailemaan kaksissa SM-ki- 
soissa. Vahempi, mutta tehokas 
kirjoituksiin lukeminen antoi aikaa 
myOs harrastuksille. 

Annukka ei ole tulevaa kesaa 
viela kummemmin suunnitellut, 
mutta aikoo pyrkia yliopistoon 
opiskelemaan — esim. Jyvaskylan 
Yliopiston liikuntatieteelliseen tie-
dekuntaan on jo hakupaperit  tilat- 
tu. 

0.V. 

Kellar! 
valkolakit 

Ylioppilaskokeisiin osallistui ta-
ng kevaana 44 Joutsan lukion op-
pilasta. Valkolakin saajia on 41, eli 
kolmen kohtalona oh reputtaminen. 
Kuuden laudaturin suorituksia oli 
talla kertaa kaksi ja naista vastasi-
vat joutsalainen Annukka Valkonen 
ja hartolalainen Mari Hietala. 

Joutsan lukion uudet ylioppilaat 
ovat (Jo = Joutsa, Le = Leivonmaki, 
Lu = Luhanka, Ha = Hartola, Hi = 
Hirvensalmi): 

3A: Harri Heikinoja (Jo), Teija 
Heikkonen (Ha), Terhi Hintikka 
(Jo), Kimmo Holappa (Lu), Paivi 
Honkapaa (Ha), Sari Mina (Jo), 
Katja Jukola (Jo), Leea Karila (Lu), 
Tuija Kemppainen (Lu), Katri-He- 

Annukka V a l k onen 

lena Kokko (Jo), Katri Kuusimaki 
(Jo), Johanna Karna (Lu), Janne 
Lahtinen (Jo), Jutta Leppaketo 
(Jo), Heli Meronen (Jo), Tommi 
Nurminen (Jo), Minna Naatanen 
(Ha), Susanna Sakomaa (Jo), Pai-
vi Salonen (Jo), Virpi Salonen (Ha), 
Sami Sauvala (Jo), Eeva Siltanen 
(Hi), Markku Soilu (Jo), Soili Ton-
teri (Ha), Marika Tuiskunen (Ha) 
ja Annukka Valkonen (Jo). 

3B: Mari Hietala (Ha), Kimmo 
Honkanen (Lu), Marjatta Hakki-
nen (Le), Janne Kangasvieri (Jo), 
Marko Kuitunen (Jo), Janne Mark-
kanen (Jo), Sirpa Nummela (Jo), 
Mervi Oksman (Le), Mervi Saarinen 
(Jo), Juha Soilu (Jo), Siru Suuro-
nen (Jo), Taru Suuronen (Jo), Jo-
hanna Tuominiemi (Jo) ja Esko 
Wessman (Ha). 

Ylioppilaaksi kirjoitti myos Harri 
Vesanen (Ha). 



Risto A v i k a i n en ojensi Joutsan Osuuspankin ryhtisormuksen luhanka-
laiselle Kimmo H ()lap all e. 

Stipendit, palkinnot, ja lab- 
 joitukset 

Koulujen lukuvuosi 1989-90 on 
takana pain ja toukokuun viimei-
sena todistuksia, stipendeja ja 
muita huomionosoituksia jaettiin 
jo tutuksi kaynein menoin. 

Joutsan lukio 
Joutsan lukiossa lakitettiin juhlal-

lisin menoin 41 uutta ylioppilasta ja 
paastotodistuksen sai kaikkiaan 43 
opiskelijaa. 

Oppilaita lukiossa.paattyneen lu-
kuvuoden alussa oh 153 ja lopussa 
149, eh nelja eronnutta kirjattiin lu-
kuvuoden aikana, mike prosentuaa-
lisesti on valtakunnan tasoon verrat-
tuna keskimaaraista vahemman. 
Ensimmaisilla luokilla oli 47 oppi-
lasta, joista 28 tyttoa ja 19 poikaa, 
toisilla luokilla 59 oppilasta, joista 
32 tyttba ja 27 poikaa ja kolman-
silla luokilla 43 oppilasta, joista 30 
tyttoa ja 13 poikaa. 

Lukion opettajakunnasta elak-
keelle jai englannin kielen vanhem-
pi lehtori Anni Jarvenpaa, joka on 
toiminut talossa vuodesta -63 iah-
tien. Kukitus- ja muistolahjasere-
monian yhteydessa rehtori Rauno 
Kivistii mainitsi, etta Anni on nai-
den 27 vuoden aikana kaikkien mui-
den opettajan tyiihtin sisaltyvien 
tehtavien lisaksi pitanyt n. 24 700 
oppituntia ja korjannut n. 15 000 
koetta. 

Stipendit: 
LC-Hartola: Mira Ahonen 300 mk, 

Niina Jarvi 300 mk, Minna .Naltanen 
300 mk ja Soili Tonteri 300 mk. 

LC-Joutsa: Sami Leinonen 400 ink, 
Pauliina Mattila 400 mk, Minka maki-
nen 400 mk, Tapia Nurminen 400 mk, 
Mikko Pankalainen 400 mk ja Annuk-
ka Valkonen 500 mk. 

LC-Joutsa/Jousa: Mari Hietala 500 
mk, Tarja Koivisto 250 mk ja Taru Suu-
ronen 250 mk. 

SP-Joutsa: Mika Hakkinen 300 mk, 
Sirpa Nummela 300 mk ja Johanna Tuo-
miniemi 300 mk. 

OP-Luhanka: Kimmo Holappa 400 
mk ja Katja Salonen 400 mk. 

Valokuvien tuotosta jaettavat: Anna 
Pankalainen 200 mk ja Sanna Tamme-
lin 200 rnk. 

Ida Kilpisen rahastosta ansiokkaista 
tutkielmista jaettavat: tyaryhma Kimmo 
Honkanen/Janne Kangasvieri 100 mk, 
Arja Hyvarinen 100 mk, Sami Leinonen 
100 mk, tyaryhma Susanna Sakomaa/ 
Paivi Salonen/Virpi Salonen 100 mk ja 
Sanna Vanhatalo 100 mk. 

Englannin stipendirahastosta jaettava: 
Sint Suuronen 500 mk. 

Joutsan lukion kevaan uudet ylioppilaat 



LAMPIMAT 
KIITOKSET 
huomaavaisuudestanne 
lakkiaispaivanani. 

Juha 

SUURKIITOS muistamisesta 
lakkiaispaivanani 

Annukka 

PETANQUE el kansanornaisesti "petankki" on saanut suosiota Jout-
sass& Taman mielenkiintoisen kuulanheittopelin harrastajia on paik-
kakunnalla jo runsaasti. Viime viikon keskiviikkona Myllytien ken-
talla kaytlin kuuden joukkueen petankki-kisa, jonka voittajaksi heitti 
itsensa yiaasteen opettajien joukkue Lehmussaari (vas.), Simo Mi-
kainen ja Rink° Viltala. Takana Joukon kuulakaarta seuraa Seppa-

' Jan Helge. Petankin pelaajia nakee Raisin usein er; oten lukion ken- 
mika onkin hyva paikka heiteila. 

N.> 0 
.„_. 

Kiitos 

KIITOS 
Suuntaan maille kaukaisille, 
kiitos teille muistaneille. 

Anni 

KIITOS 
Jutta 

Parhaimmat 
KIITOKSENI 
muistamisesta 

lakkiaispaivanani. 
Marko Kuitunen 

Kirjapalkinnot: 
Pohjola-Nordenin: Matti Kiuru ja 

Mervi Lautsilta.— Ruotsin suurlahetys-
ton: Terhi Hintikka, Katri Kokko ja 
Katri Kuusimaki. — Saksan liittotasa-
vallan suurlahetyston: Annukka Valko-
nen. — Suomen Kuvalehden: Markku 
Soilu. 

Muut: 
OP-Joutsan ryhtisormus: Kimmo Ho-

lappa. — OP-Joutsan palkinnot MAOL: 
n ja Tietotekniikkaliiton tietotekniikka-
kilpailussa: I) Esko Wessman, 2) Jark-
ko Kauranen, 3) Mika Hakkanen. — 
SP-Joutsan palkinnot MAOL:n kilpai-
lussa, matematiikka avoin sarja: I) Mari 
Hietala; matematiikka perussarja: 1) 
Minna Salonen, 2) Piia Suuronen, 3) Leo 
Pussinen; kemia B-sarja: I) Mikko Pan-
kalainen. — KLL:n Janne Lah-
tinen ja Annukka Valkonen. 



Virolaispojille maistui suomalainen saunamakkara OravakivessL 

Virolaisnuoret pistaytyivat 
yllatysvierailulle Joutsaan 

Joutsa sai viime viikonvaih-
teessa toimia ikkunana Euroop-
paan parillekymmenelle virolais-
nuorelle. 

Nuoret tulivat yilitysvierailul-
le Joutsan lukion ystavyyskou-
luksi pyrkivasta Kilingi-Ntiname 
Keskkoolista ja viipyivat Jout-
sassa kaksi yota. 

Suomalaisessa elamanmenos-
sa riitti ihmettelemista ja rehtori 
Rauno K iv ist on nopeasti 
laatimaan ohjelmaan vieraat 
tuntuivat olevan enemman kuin 
tyytyvaisia. 

Oppilaat olivat viime kevaan yli-
oppilaita. Matka oh heille kaikille 
ensimmainen ulkomaanmatka, ai-
kaisemminhan Virosta on ollut hy-
yin vaikeaa paasta ulkomaille. 

— Koulumme on 302-vuotias ja 
monet entisista oppilaistamme 
ovat menestyneet elatnassaati hy-
yin. Monet professorit, kirjailijat 
ja saveltajat ovat aikoinaan opis-
kelleet koulussamme, kertoo kou-
lun musiikin opettaja, suuri Suo-
men ystava Olav Sepp. 

Keskustelu virolaisten kanssa 
onnistui parhaiten tulkin valityk-
sella, sills vaikka kieli oh kovin tu- 

tun tuntuista ja seassa vilahteli tut-
tuja sanoja, ei keskustelusta virok-
si tai suomeksi tullut mitaan. Olav 
Sepp ja hanen tyttarensa Sigrid pu-
huivat suomea erinomaisesti ja toi-
mivat tulkkeina. 

— Olemme asuneet viisi vuotta_i 
Tallinnassa, jossa nakyy Suomen 
televisio. Suomen kielen olemme 
opetelleet sielta, Sigrid kertoi. 

— Me tulemme thin pienelta 
paikkakunnalta, etteivat suomalai-
set tv-ohjelmat nay siella. Monet 
nuoret opiskelevat silti itsekseen 
suomea. 

— Suomessa elaminen nayttaa 
kylla aivan taysin erilaiselta kuin 
mein Virossa. Toivomme paase-
vamme tanne uudestaan ja toivom-
me saavamme ystaVyyskoulun 
Joutsan lukiosta, Olav sanoi. 

Tieto virolaisten vierailusta saa-
tiin Joutsaan vasta pan paivaa en-
nen heidan saapumistaan. Koska 
oppilaat liihottelivat kesalaitumil-
la, oh rehtori Rauno KivistOn isan-
nOitava vieraita itse. Apuna oli ai-
dinkielen opettaja Juha Paananen 
ja pari entista oppilasta. 

Lyhyesta varoitusajasta huoli-
matta vieraille oh jarjestetty mo-
nenlaista ohjelmaa, johon nama 
tuntuivat olevan enemman kuin 
tyytyvaisia. Lauantai-iltana vieraat 
saunotettiin Temisevan Eeron sau-
nassa Oravakivessa. Sunnuntaiaa-
muna vieraat tutustuivat Joutsan 
kirkkoon, iltapaivalla heille oli jar-
jestetty kirtoajelu Heinolaan ja 
Lahteen. Heinolassa vieraat saivat 
kuunnella Rantapuistossa suoma-
laista rockia. 



Harvoin on tainnut P a a n a s e n Juhalia olla nain innokkita ATK:n opiskelijoita, kuin lama virolaisnuo-
ret, jotka eivat olleet koskaan tyoskennelleet tietokoneiden kanssa. 

Abit 
triplamestareiksi 

Joutsan lukion abi-pojat saavut-
tivat historiallisen, kolmannen mes-
taruuden jokasyksyisessa jalkapal-
loturnauksessa. Kasittamatteiman 
huonon peliesityksen jalkeen loisto-
kas abiteam saattoi syyttaa vain it-
seaan tasapelista ekaluokkalaisia 
vastaan. Toisessa koitoksessa luki-
on karaisemat kolmasluokkalais-
kOrmyt murjoivat rutiinivoiton to-
kaluokkalaisista tuloksin 3-0. 

Tamanvuotisen turnauksen jar-
jestelyt onnistuivat muuten hyvin, 
mutta tuomarityoskentelysta lukion 
kaytavilla saattoi kuulla ajoittain 
rankkaakin arvostelua. Mainitta-
koon, etta pitkan lukiouransa aika-
na nama kolmansien luokkien ur-
heilun monitaiturit eivat havinneet 
ainoatakaan ottelua. 

Tulokset: 1.1uokat - 2.luokat 0-1, 
1.luokat - 3.1uokat 2-2, 2.luokat - 
3.1uokat 0-3.  

zitic 
Lukio liikkthnassa 

luonnossa 
Joutsan lukiolaiset paasivat liik-

kumaan loistavassa syyssaassa vii-
me viikon keskiviikkona. 

Luokkien kesken kamppailtiin 
mestaruuksista, tytiit pesa- ja pojat 
jalkapallossa. Tyttojen ottelun voit-
ti kolmansien yhdistelma kakkos-
luokkalaisten selviytyessa taparasti 
toiseksi. Jalkapallossa kakkosluok-
kien pojat olivat ylivoimaisia pitaen 
oman maalinsa maalittomana ja 
laukoen yhteensa 20 kertaa ykke)s-
ja kolmasluokkalaisten maaleihin. 

Tyttojen voittajajoukkueessa pe-
lasivat Marika Tuiskunen, Johanna 
Tuominiemi, Terhi Hintikka, San- 

na Tikander, Johanna Kama, Jut-
to Leppaktto, Eeva Siltanen, Mer-
vi Saarinen, Katri Kuusimaki, Kat-
ri Kokko ja Teija Heikkonen; ja 
poikien voittajajoukkueessa Antti 
Hauvala, Tommi Heinio, Ilkka 
Hentinen, Petteri Hirvonen, Ilkka 
Hokkanen, Mika Hakkanen, Juha 
Jarvinen, Harri Kailanen, Antti 
Kallioinen, Sarni Leinonen, Pasi 
Landelahti, Leo Pussinen, Petri 
Puttonen ja Jan Slant. 

Luontoon lukiolaiset paasivat vir-
kistaytymaan Valklammen kierta-
van luontopolun puitteissa. 4H-neu-
voja Pekka Laitisen informoitua 
tehtavia oppilaat kiersivat polun. 
Monipuolisesti luontotietoutta mit-
taavista tehtavista selviytyi parhai-
ten abi Kimmo Holappa. 

L.V. 

Janne Hayrinen vei 
lukion haulikkokisan 

Joutsan lukion ensimmainen hau-
likkokisa jouduttiin ampumaan ko-
vassa syystuulessa, mutta saasta 
huolimatta karki ampui hyvin kiek-
koja hajalle. Voittoon ylti aiemmin-
kin kiekoille ahne Janne Hayrinen 
kandeksalla osumalla. Toinen sija 
ratkesi vasta uusinnassa Jari Tasa-
sen ja Jarno Lehtisen valilla edelli-
serf eduksi. 

Parhaat: 1) Janne Hayrinen 8/10, 
2) Jari Tasanen 6, 3) Jarno Lehti-
nen 6, 4) Antti Hauvala 5, 5) Mark-
ku Kiskonen 4. Kaikkiaan mukana 
oli yhdeksan erahenkista riistanhoi-
toyhdistyksen avustaessa jarjeste-
lyissa. —PV . 



Lahtijat vasemmalta: Heikki Mattila, Kaija Toyryla, Rauno Ahola, Tapio Nurminen, Antti Kallioinen, Ju-
ha Nieminen, Antti Hauvala, Taneli Rasmus, Saku Hamina, Paivi Makela, Soili Saikkonen, Sari Kemppai-
nen, Katri Jalovaara ja Marja 011ilainen. Kuvasta puuttuvat Hartolasta mukaan tulleet Paula Huhtimaki, 
Tarja Nieminen ja Leena Siltanen. 

Joutsan lukiolaisten 
Vironmatkan paivakirja 

2°/  tz. 	tt -L_ 

Joutsan lukion reissaajat, 13 
oppilasta ja kolme opettajaa, te-
kivat unohtumattoman Viron-
matkan lokakuussa. Retkelaiset 
kirjasivat paivakirjaan koke-
muksiaan Tallinnaan ja Kilingi-
N6mmen kuntaan tehdyita mat-
kalta. 

Torstai 18.10. 
Torstaiaamuna, kun osa lahti-

jOista istui yield kokeissa, ei tuntu-
nut silts, etta jo kuukauden verran 
valmisteltu Vironmatka olisi pian 
alkamassa. Puolilta paivin Rauno 
Aholan pikkubussi kurvasi lukion 
pihalle ja opettavainen retkemme 
Viroon alkoi. 

Helsingistd matkamme jatkui 
Tallink -laivalla Tallinnaan. Kaik-
kien pdastya viimein tullista tapa-
simme matkajarjestelyista vastan-
neen Olev Seppin ja hanen tyttd-
rensd Sigridin, joka toimi tulkki-
namme. Ensimmainen yo vietettiin 
Peoleo -motellissa, joka ylldtti ys-
tdvallisella palvelullaan, siisteydel- 

Iddn seka isoilla pehmeilla tyynyil-
tadn. 

Perjantai 19.10. 
Aamupalan jdlkeen ldhdimme 

tutustumaan Tallinnaan. Idyllises-
sä mutta ehostuksen tarpeessa ole-
vassa vanhassa kaupungissa ka-
vimme kauniissa ortodoksikirkos-
sa. Valitettavasti emme pdasseet vi-
rolaisten omaan kirkkoon, kuten 
Sigrid Tuomiokirkosta sanoi. 
Toompean mdeltd tahystimme yli 
Tallinnan. Raatihuoneen torilta ha-
jaannuimme ostoksille. 

Iltapaivalla 	mat katessamme 
kohti Kilingi-Ndinmed pysdhdyim-
me Parnuun maittavalle ja tdyttd-
valle aterialle ravintolaan. 

Kilingi-N6mmessa meita oh vas-
tassa koulun kuoro ja uudet ysta-
varnme kukkakimppuineen. Iloi-
nen yllatys oli, etta mytis Kilingi-
N6mmen kunta muisti meita terve-
tutiaispuheella. Meilla puolestam-
me oli ilo antaa koululle tuliaisiksi 
Suomesta kielikasetteja ja radio-
nauhuri, jotka oli hankittu Joutsan 

Lions -klubien lahjoittamilla va-
roilla. Joutsan kunnan terveiset va-
litti Rauno Ahola luovuttamalla 
koululle Joutsan kirjan. 

Kilingi-N6mmessa majoittautu-
misemme oli jdrjestetty oppilaiden 
perheisiin. Tuntui hyvalta kuulla, 
etta olimme kauan odotettuja vie-
raita niin kouluun kuin koteihin-
kin. Kodeissa tutustuimme hyvin 
virolaisten jokapaivdiseen 
madn. Kieliongelmia ei pahemmin 
ollut — se mita ei sanojen avulla 
ymmarretty, selvitettiin 
Keskustellessamme perheissd tuli-
vat ilmi myos Viron ongelmat, 
muunmuassa elintarvikepula. 

Illalla osallistuimme abirientoi-
hin, jotka olivat kaukana meikaldi-
sista potkiais- ja penkkariperinteis-
td. Retkiseurueemme abit  osallis-
tuivat hiukan empien Abikasteen 
nimella kulkevaan rituaaliin. Kaste 
ei kuitenkaan nimestdan huolimat-
ta sisaltanyt mitadn markad tai in-
hottavaa. Abijuhlallisuuksien  jal- 
keen diskoilimme puoleenyohon. 



Abikastajaisten juhlallisuutta lisasi kynttilakulkue lapi pimean koulun seka yhteen aaneen lausuttu abivala. 

Abirientoihin osallistuneet paisivat piirtAmaAn omat kuvansa seta. kir-
joittamaan tervehdyksensa muistoksi nuoremmille oppilaille. 



Nakyma Toompean maelta. 

Lauantai 20.10. 
Lauantaiaamupdivan vietimme 

"perheidemme" kanssa ja suurin 
osa meista tutustui Kilingi-N6m-
meen. Vaihdoimme osoitteita ystd-
viemme kanssa ja toivotimme hei-
ddt lampimasti tervetulleiksi vasta-
vierailulle Joutsaan. Kandentoista 
maissa ldhdimme haikein mielin 
kohti Tallinnaa. Matkalla pysdh-
dyimme hetkeksi Karksiin ja Vil-
jandissa syotyamme Raunon ohi 
poljettava kaasua tosissaan. Aika-
taulu meni kireaksi, kur, iltaohjel-
massamme oli yield oopperaesitys. 
Kuuluisassa Estonia -teatterissa 
saimme nauttia Aino Kallaksen 
novelliin perustuvasta Barbara von 
Tisenhusen -oopperasta. Esityksen 
puvusto ohi upea ja vaikka emme 
ymmartdneet kieltd tarpeeksi, oop-
peran juoni selvisi englanninkieli-
sen ohjelman avulla. 

Sunnuntai 21.10. 
Aamupalan jaikeen jatimme Pe-

oleon ja suuntasimme kohti va-
luuttakauppaa tehdaksemme vii-
meiset tuliaisostokset. Satamater-
minaalin tungoksessa sanoimme 
kiitoksemme Oleville. Kaikkia kah- 

luusaappaitamme, rapyloitamme, 
vapojamme, teekuppejamme ja 
shakkilautojamme raahatessa 
saimme iloisia hymyjd tullivirkaili-
joilta ja jalleen selvisimme laivaan 
ilman suurempia kommelluksia. 
Kovan merenkaynnin takia suurin 
osa maailmanmatkaajaseuruees-
tamme tyytyi vain taistelemaan 
merisairautta vastaan. Kaikesta 
huolimatta muutamat innokkaim-
mat jaksoivat sytield pusseittain 
vaahtokarkkeja sekd juosta laivaa 
ympari. 

Yhdeksan aikoihin illalla kotiin 
pdastyamme aloimme innokkaasti 
virolaisittain dantden kertoa mat-
kakuulumisia. Matkasta jai paljon 
mukavia muistoja sekd uusia ysta-
vid, joiden kanssa kirjeenvaihto on 
jo alkanut. Virolaisten vastavierai-
Ida on kaavailtu ensi syksyksi ja 
toivomme, etta voimme jarjestdd 
heille yhtd mukavan ja muistorik-
kaan vierailun kuin he jarjestivat 
meille. Meilla kaikilla kun oli syyta 
sanoa lahtiessamme: 

— Palju tgnu kiilalis lahkuse 
eest! Tere tulemast Soomeen! (Pal-
jon kiitoksia vieraanvaraisuudes-
tanne! Tervetuloa Suomeen!) 

Ruotsalainen 
matkalehtori 

vieraili lukiossa 
Joutsan lukion oppilaat saivat 

seurata ruotsalaisen matkalehtorin, 
Hans Furubyn opetusta. Han vierai-
li Joutsassa nyt toisen kerran — 
edellisesta kaynnista ehti kulua kol-
misert vuotta. 

Hans Furuby kiertad kuukauden 
ajan Suomen lukioita ja muita kes-
kiasteen oppilaitoksia. Han vierai-
lee padasiassa ruotsin tunneilla tar-
koituksenaan antaa elava kielinay-
te Ruotsin ruotsista. Han painottaa 
opetuksessaan suullista kielitaitoa ja 
yrittaa innostaa oppilaita keskuste-
lemaan ruotsiksi. Joutsan lukiolla 
matkalehtori antoi nelja oppituntia. 


