
Ylioppilaskirjoitukset alkoivat maanantaina 
r i 

Joutsan lukiossa tanIL 
kevaana 57 abiturienttia 

Taman kevaan ylioppilaskirjoi-
tukset alkoivat maanantaina ruot-
sin kielen kuullun ymmartamisko-
keella. Tiistaina vuorossa oli eng-
lannin ja keskiviikkona ylimaardis-
ten vieraiden kielten kuullun ym-
martaminen. 

Kaikkiaan kirjoituksiin osallistu-
jia maassamme on n. 30 000. Jout-
san lukiossa abiturientteja on talla 
kertaa 57, joista 30 tytttia ja 27 poi-
kaa. Naista joutsalaisia on 30, har-
tolalaisia 14, lutiankalaisia seitse-
man, leivonmakisia viisi ja korpi-
lahtelaisia yksi. 

Joutsan lukion abien maara on 
parin valinvuoden jalkeen nyt ia-
hempana oppilaitoksen keskiarvo-
lukemaa. Viime vuonna kirjoittajia 
oh 43, toissa vuonna vain 32, v. -88 
68 ja v. -87 74. 

Taman viikon kuunteluiden  jal-
keen kirjoitukset jatkuvat maalis-
kuun 18. paivana aidinkielen ensirn-
maisella kokeella. Tata seuraavat 
20.3. reaali, 22.3. ruotsi, 25.3. ai-
dinkieli II, 27.3. maternatiikka, 3.4. 
englanti ja 5.4. ylimaaraiset vieraat 
kielet, jotka Joutsan lukion osalla 
ovat saksa ja ranska. 

Joutsalaista 
menestysta piirin 
opettajahiihdoissa 

Jukka Kauranen (M40) ja Lasse 
Ronka. (M50)-sarjoissa voittivat 
Keski-Suomen piirin mestaruuden 
viime torstaina Jyvaskylan Laaja-
vuoressa perinteisella tyylilla hiihde-
tyissa laanin opettajakisoissa. 

Jukan sarja oli miesrikkain ja sii- 

na kannonkoskelainen rehtori, 
Hiihtoliiton liittovaltuuston pu-
heenjohtaja, Alpo Peitola sinnitte-
li tiukasti vastaan jaaden 18 sekunt-
tia Jukalle. 

Toivakkalaiset Terttu Marttita ja 
Irja Nieminen saivat myiis kultaa. 
Naisten sarjassa ehdoton ykkonen 
oli ViSu:n suunnistaja, Konginkan-
kaan Paivi Raatikainen. 

Voitto ja tappio 
koululaiskoriksessa 

Joutsan lukion korisjoukkueet 
pelasivat Hankasalmen lukion 
kanssa ystavyysottelut Hankasal-
men monitoimitalon hienossa sa-
lissa. Tyttojen ottelussa Joutsa on-
nistui saamaan alusta alkaen hyvan 
otteen peliin, vaikka iso sali vahan 
oudoksuttikin. Puoliaikajohto oli 
8-4 ja kun loppukin meni viela mu-
kavasti, tuli voitto pistein 17-6. 
Molemmat joukkueet pelasivat 
kenttapelin melko hyvin, mutta pe-
laarnisen vahyys nakyi nakyi korin-
tekovaiheessa. 

Joutsan  tasaisessa joukkueesta 
rakensi onnistuneesti pelia Mari 
Soisalo ja korinteossa kunnostau-
tuivat Henni Kotimaki, Pauliina 
Hentinen ja Pauliina Pippuri, 
muun joukkueenkin: K. Lahtela, 
R. Tolvanen, M. Tiainen, J. Henti-
nen, pelatessa tasaisen varmasti. 
Hankasalmen paras oli pitka pesa-
palloilija Tuulikki Makkonen. 

Poikien ottelu alkoi isantien 
vauhdilla Joutsan totutellessa 
isoon kenttaan ja lasikuitulevyyn. 
Puolia vaihdettiinkin tilanteessa 
26-12. Toinen jakso olikin sitten ta-
saista pelia, kun Joutsa sai Janne 
Pellisen "kuriin" ja alkoi tehda it-
sekin pisteita, vaikka korinteossa 
oli lopussakin suurin heikkous. 
Joutsan parhaita olivat raju pon-
nistaja Jarkko Hauta-aho (15 pist.) 
ja Matti Kiuru (5), mutta loppua 
kohti parantaen pelasi muukin 
joukkue (H. Hakala, J. Jarnsa, M. 
Lehtinen, P. Niemi, M. Pankalai-
nen ja M. Peltoniemi). Hankasal-
men paras oli nuorten karkisuun-
nistajiin kuuluva Janne Pellinen 
(21 p.), 011i Alavuotungin ja Sami 
Oksasen tukiessa hyvin. 

Naisten 
puulaakilentismestaruus 
Naisten puulaakilenttismestareik-

si selvisivat lukion tytot. Finaaliot-
teluissa rajusti vastaan taistellut La-
sol sai antautua kummassakin otte-
lussa eralukemin 2-0. Lukion tytto-
jen ratkaisupelaajat loytyivat sarja-
peleissakin kunnostautuneista pe-
laajattarista: Mari Soisalo, Johan-
na ja Pauliina Hentinen. Toki myOs 
muista loytyi pelihenki1Oita niin, et-
ta mestaruus lohkesi. Saas nah-
da miten koululaitos muistaa mes-
tareita. 

Kolmanneksi sarjassa tuli terveys-
keskuksen joukkue, joka kaatoi 
Emojen joukkueen pronssikamp-
pailussa. Onnittelut mitalisteille 

Naisten finaaleissa palkittiin par-
haat pelaajat Tikanderin kioskin 
sponsoroimana: Lukion tytot: Tar 
ja Nygren, Lasol: Anne Rantanen, 
Terveyskeskus: Merja Sivanne ja 
Emoista: Tarja Reponen. Sarjape-
laajat oli suljettu pois arvovaltaisen 
raadin valinnoista. 

Lentopallo-cupin mestaruus rat-
kesi Ieivonmakisten hyvaksi samal-
Ia tapaa, kuin itse puulaakisarjakin. 
Mieskonmaen joukkueesta tuli kak-
sinkertainen hopeamitalistijoukkue 
heidan havitessa tiukoissa finaaleis-
sa jalleen Leivonmaelle erin 2-0. 
Mutta ehka ensi vuonna tilanne 
muuttuu. 

Abit 
korismestareiksi 

Joutsan lukiossa pelattiin talven 
aikana tyttOjen korissarja neljan 
joukkueen kesken. Abijoukkue ei 
antanut muiden yllattaa, vaikka 
lAB piti heita loppuottelussa tiu-
koilla, haviten vain kandella pis-
teed. 

Sarjan tulokset: 1) 3AB 5 pist. 
(Soili Saikkonen, Tiina Ahonen, 
Nina Jarvi, Sari Kemppainen, Tar-
ja Nygren, Tiina Partanen ja Katja 
Salonen), 2) lAB 5 pist. 3) Ylaaste 
2 pist. 4) 2AB Opisto. 

Sarjan paras pelaaja loytyi rnyOs 
abeista, eli Nina Jarvi, joka teki 
yhteensa 42 pistetta. Tuomarin teh-
ta.via hoiteli Paavo Valkonen ja pis-
teita kirjasivat tunnollisesti Sanna 
Kaistinen ja Valkonen. 

a,"; 



Joutsan lukion kevaan 1991 ylioppilaat. 57 kirjoittajasta 54 sai 

Stipendit ja palkinnot 
Joutsan Lukion 45. lukuvuosi on 

takanapain ja 54 uutta ylioppilasta 
sai perjantaina painaa valkoisen la-
kin paahansa. Juhlapuheessaan Lu-
kion rehtori Rauno KivistO arvioi 
lukion asemaa ja tavoitteita muut-
tuvassa yhteiskunnassa. 

— Tyokauden paattyessa on ta-
pana tehda yhteenveto tapahtumis-
ta. Koulun tyOn laatua on usein vai-
kea arvioida. Onko lukion tyota ar-
vioitaessa katsottava ensisijaisesti 
ylioppilaskirjoitusten tuloksiin vai 
olisiko painotettava esimerkiksi si-
ta miters koulu on pystynyt vastaa-
maan ajan haasteisiin, mita niilla 
sitten kulloinkin tarkoitetaankin. 
Haasteita tulevaisuus asettaa joka 
tapauksessa paljon. 

— Yhtena nykyaikaisen lukion 
tarkeimpana tehtavana pidetaan 
kansainvalisyyskasvatusta, jonka 
tavoitteena on totuttaa nuoret suh-
tautumaan luontevasti eri kie1ta pu-
huviin, kenties eri nakoisiin, erilai-
sista kulttuureista kotoisin oleviin 
ihmisiin. Tata tavoitetta palvelee 
mandollisimman laajan kielitaidon 
hallitseminen, joka on tulevaisuu-
dessakin syyta huomioida valtakun-
nallisessa kielipolitiikassa. 

— Koulun on ponnistehava py-
syakseen mukana vauhdissa, jolla 
yhteiskunnalliset asetelmat muuttu-
vat. Parina viime vuonna on havait-
tu tapahtuneen paljon sellaista, jo-
ka on tehnyt oppikirjojen tiedot 
vanhentuneiksi. Niin on todettava 
kuluneen vuodenkin osalta: Aina-
kin historian ja maantieteen oppi-
kirjat on pantava remonttiin erail-
ta osin. Koulun tehtava on myos to-
tuttaa oppilaat seuraamaan maail-
massa tapahtuvia muutoksia. 

— Nopeiden yhteiskunnallisten 
muutosten aikana on syyta muistut-
taa koulutuksen tarkeydesta. Mita 
enemman itseaan kouluttaa sita 
enemman on valinnan mandolli-
suuksia. Kouluttamaton on aina 
heikommilla. Koulutus on sellainen 
paaoma, jota . ei voida ottaa pois ja 
johon ei lama pure. 

Uutta joustavuutta 
lukio-opetukseen 

Kevattalvella on koululainsaa-
dantoon tullut merkittavia muutok-
sia, jotka tuonevat joustavuutta 
myas lukio-opetukseen. Lukiolaisia 
ja lukion opettajia eniten kiinnos-
tanee siirtyminen luokattomaan lu-
kioon koko maan laajuisesti. 

— Luokatonta lukiota on valmis-
teltu paljon pienemmalla kohulla 
kuin muita uudistuksia. Joutsankin 
lukiossa on muutaman vuoden ajan 
muokattu maaperaa luokattomuu-
delle Oppilaiden keskuudessa aja-
tus on herattanyt runsaasti kiinnos-
tusta. 

Kehityksesta ja saavutetuista 
tavoitteista huolimatta luo talouden 
lama varjonsa lukio-opetuksenkin 
uudistusten ylle. Valtion ja kunnan 
kirea taloudellinen tilanne nayttaa 
lukiossa iskevan arimpaan mandol-
liseen paikkaan, tuntikehykseen. 
Koulutyon suunnittelun kannalt a 
on varsin ikavaa, etta viela ei tiede-
ta kuinka paljon pidettavien tuntien 
maara tulee supistumaan. 

Joutsan lukio 
Joutsan Yhteiskoulun perustamisesta tu-
lee tang vuonna kuluneeksi 45 vuotta. 
Erillisena lukiona tams oh 17. lukuvuosi. 
Oppilaita oh koulun alkaessa 143ja paat-
tyessa 140. 

Stipendit: 

LC Hartola: Tiina Ahonen 300 mk, Mi-
ka Hakkinen 300 mk, Niina Jarvi 300 
mk ja Sirpa JarVitien 1300 ' 

LC Joutsa: Marianne Impinen 800 mk, 
Pauliina Mattila 800 mk, Anna Panka-
lainen 800 mk, Sami Leinonen 400 mk, 
Minka Makinen 400 mk, Tarja Nygren 
400 ink ja Mikko Pankalainen 400 mk. 
LC Joutsa/Jousa: Mika Hakkinen 300 
mk, Katri Jalovaara 300 mk, Pirjetta 
Sievanen 300 mk, Mari Soisalo 300 mk 
ja Tiina Svard 300 mk. 
K•S Saistiipankki Joutsa: Pauliina Hen-
tinen 300 mk, Tero Hakkinen 300 mk ja 
Rauna Tolvanen 300 mk. 
Luhangan Osuuspankkiv:Sami Ruokan-
gas 400 mk ja Katja Salonen 400 mk. 

— 	 - 	- 
Valokuvien tuotosta jaettavat: Jarkko 
Kauranen 100 mk, Paivi Makela 100 mk, 
Minna Otava 100 ink ja Minna Salonen 
100 mk. 
Ida Kilpisen rahastosta ansiokkaista tut-
kielmista ja kirjallisista tOista jaettavat: 
TyOryhma Sari Hovila & Marjut Koivis-
to 200 mk, TyOryhma Tomi Koivisto & 
sari Tasanen 200 mk, TyOryhma Sanna 
Laitinen & Minna Salonen 200 mk, San-
na Nieminen 200 mk, Tyoryhma Kalle 
Hannikainen, Kimmo Teravainen & Pet-
ri Vallgren 150 mk ja Tapio Nurminen 
150 mk. 

Englannin stipendirahastosta jaettava: Ta-
pio Nurminen 500 mk. 

Muut palkinnot: 

Pohjoia•Nordenin kirjapalkinnot: Heidi 
Leinonen, Sari Kiiskinen ja Sinikka 
Liukkonen. 
Saksan suurlahetystlin kirjapalkinto: Kat-
ja Salonen. 
Ruotsin suuriahetyston levypalkinnot: 
Antti Hauvala, Marja Kivinen ja Tiina 
Partanen. 
K-S Osuuspankin Joutsan aluekonttorin 
ryhtisormus: Niina Jarvi. 

Osuuspankin Joutsan aluekonttorin 
palkinnot MAOL:n ja Tietoteluiiikkalii-
ton tietoteladikkakilpailussa: 1. Juha Nie-
minen, 2. Mika Hakkinen ja Tomi Koi-
visto. 
K•S Saastopankin Joutsan konttorin pal-
kinnot MAOL:n kilpailussa: Matematiik-
ka, avoin sarja: 1. Minna Salonen, 2. 
Katja Salonen. Matematiikka, perus-
sarja: 1. Mikko Pankalainen, 2. Marjut 



Markus Tuominen ja Aino V o h 1 o n e n ovat tyytyvaisia jout-
salaisiin. 

D40 	• 
1. Pirjo Valkonen, Joutsa, K-Su, 
44.14, 2. Kaisu Puuppo, Hauho, K-
Ha, 1.12.32 

PITUUS M50 
1. Paavo Kinnunen, Aanekoski, K-Su, 
4.84, 2. Esko immonen, Joutsa, K-Su, 
4.79, 3. Risto Hayrynen, Mikkeli, E-
Sa, 4.69, 4. Reijo Kohonen, Kitee, 
Ka, 4.48 

MAASTOJUOKSU M45 
1. Osmo Kero, Kankaanpaa, Satak, 

Jukka Kauranen, Joutsa, 
K-Su, 14.40.16, 3. Esa Hietala, 
Alavus/E-P, 14.52.18, 4. Vesa 
Haggblom, Jla, K-Su, 15.04.89, 5. 
Vesa Haarala, Liperi, P-Ka, 15.46.46, 
6. Seppo Sundberg, Vammala, Pirk, 
16.00.92 

MAASTOJUOKSU M50 
1. Paavo Kinnunen, Aanekoski, K-Su, 
15.03.14, 2. Aimo Hietalahti, 
Kuivaniemi, Out.al, 15.15.26, 3. Matti 
Raty, Kauhava, E-P, 15.40.02, 4. Erkki 
Rasanen, Jamsa, K-Su, 16.03 35, 5. 
Paavo Valkonen, Joutsa, K-Su, 
16.24.31, 6. Rauno Rantakallio, 
Lappeenranta, E-Ka, 16.26.47 

Koivisto, 3. Mika Hakkirien. — Fysiik- - 
ka, A-sarja: 1. Hannu Sauvala, 2. Leo 
Pussinen. — Fysiikka, B-sarja: 1. Mik-
ko Pankalainen (valtakunnallisesti 38.). 

Minka Makinen ohi Syyslukukaudella 
kouluhallituksen ja Pohjola-Nordenin 
jarjestamalla stipendimatkalla. Mik-
ko Pankalainen osallistuu kesalld -91 sti-
pendiaattina kielikurssille Karlsruhessa 
Saksassa. 	 lo• 

 

Musiikin ja kuvaamataidon opettajat 
vaihtuivat Aileen ylaasteella 

Koulua on kdyty jo yli kuukau-
si. Uusia opettajia Joutsan-Luhan-
gan yldasteelle on tullut kaksi. He 
ovat musiikinopettaja Markus Tuo-
minen ja kuvaamataidon opettaja 
Aino Vohlonen. 

Aino Vohlonen 
on yIdasteella padtoiminen kuvaa-
mataidon opettaja. 

— Olen aikaisemmin ollut opet-
tajana Limingassa ja Kokkolassa, 
jossa olen ollut myiis lasten ja nuor-
ten kuvataidekoululla. Opettajan 
virkaa varten olen kaynyt monia 
kouluja, muun muassa Kokkolan ja 
Imatran kuvataidekoulut. Lisaksi 
olen kaynyt puolen vuoden koulun 
Rotterdamissa Hollannissa. Koulu-
ja on Min paljon, etta koulujen kay-
minen on ollut oikeastaan eldman-
tyo tahAn asti. 

— Opettajan tyon huonoista puo-
lista voin ainakin yldasteella mainita 
suuret ryhmat. Tuntuu, etta oma 
oppi ei mene perille, ja lisaksi on ol-
lut myOs jarjestaytymisongelmia. 
Mielestani opettajan viran hyva 
puoli on sdannaisyys. Tyltipaivani 
pituus on yleensa kuusi tuntia ja 
tyoaikani on 19 tuntia viikossa, ker-
too Joutsassa asuva kuvisopettaja. 

Kesan aikana tutustuin Joutsaan, 
joka tuntuu ihan mukavalta asuin-
paikalta. 

Aino sanoo toiveenaan oppilail-
le, end he antaisivat toisilleen tyki-
rauhan ja hyvat opiskelumandolli-
suudet sekd etta he kuuntelisivat mi-
ta opettaja sanoo. 

— Thensa luulen, etta oppilaat 
tulevat tunnilleni mielendan. Hairit-
sijoitakin joukossa tietysti on, ker-
too Aino ja toteaa lopuksi, etta 
opettajan ammatti oli jo lapsena yk-
si haven toiveammateistaan. 

Markus Tuominen 
— Ensivaikutelmani Joutsasta on 

ihan myonteinen. Kaikki ihmiset 
ovat olleet ystavallisid, ja muuten-
kin tddlld asiat ovat alkaneet pyti- 

ihan mukavasti, kertoo ylaasteen 
ja lukion musiikinopettaja Markus 
Tuominen. 

- Joutsa on ensimmainen ty0- 
paikkani. Taman syksyn aikana 
saan musiikinopettajan tutkinnon 
valmiiksi yliopistossa. Koulutus on 
kestanyt viisi vuotta, jonka olen 
kiiynyt Jyydskylassa.. 

— Nuorena lukiossa ajattehn, et-
ta minusta tulee musiikinopettaja. 
Virka kiinnostaa minua, koska se 
on monipuolista, tuumaa Markus. 

- Opiskelen lisaksi Keski-Suo- 
men konservatoriossa viela noin 
nelja vuotta viulunsoiton opettajak-
si 

— Ensimmaisen kosketuksen 
musiikkiin sain seitsemdnvuotiaana, 
jolloin aloin Tampereella kayda 
pianotunneilla. Viulua, joka taitaa 
olla paras soittimeni, olen soittanut 
12-vuotiaasta asti. 

— Mielestani Risto Saarikettu on 
tehnyt hyvad tytita Joutsan Pikku- 
pelimanmen kanssa, se on hyvd, et-
ta on saatu innostumaan. 
Kansanmusiikkitoiminta on kylla 
aika voimakasta ympdri Suomea. 
Kaikki musiikin harrastaminen 
nuorten keskuuudessa olisi tarkedd, 
Markus korostaa. 

— On tarkedtd, etta musiikkitun-
neilla tutustutaan musiikkiin itse ha-
vannoiden ja tehden. Lisaksi toi-
von, etta kaikki laulaisivat mandol-
lisimman paljon. 

Lopuksi Markus toivottaa kaikil-
le joutsalaisille hyvad syksyn jatkoa. 

Teksti ja kuva: 
Mikko Tamminen 



2. 

Varjovaalit 
lukiossa 

Kunnallisvaalien alla kaytiin uur- 
nilla mytis Joutsan lukiossa, jossa 
kaikki luokat lahes 100-prosentti- 
sesti valitsivat ehdokkaansa koti- 
kuntansa valtuustoon. Tavoitteena 

saada vaki kiinnostumaan vaa- 
livaikuttamisesta ja opettaa kaytan- 
nossa miten vaalitoimitus tapahtuu. 

Kokeilu onnistui siis hyvin: osan-
otto oli innokasta ja suhtautuminen 
asiallista eika ihme, silla muuta-
mat paasivat jo oikeassakin vaalis-
sa aanestamaan. Samalla oppilaat 
saivat kokemusta vaalilautakunnas-
sa toimimisesta ja tuloslaskennasta. 

Joutsan ehdokkaista oli selva aa-
niharava Tero Toivonen (24 aanta) 
osin hyvan lehtimainoksensakin an-
siosta. Seuraavina olivat opettajat 
Veli Toyryla ja Heimo Latva — lie-
1(5 ollut kotikenttaetua? Muita me-
nestyjia olivat kokoomuksen Pent-
ti Riipinen ja Matti Ruohtula seka 
keskustan Aaro Partanen. Yhteen-
sa 81 aanesta keskusta sai 46, ko-
koomus 22, sos.dem. 7 ja SMP 3, 
tyhjia oli 3. 

Hartolan 'aanikunkku' oh Maa-
rit Niemi (7 aanta). Muita menesty-
jia olivat kokoomuksen Arto Rin- 

ne ja Mika Tuomala, sos.demien 
Matti Haajanen, keskustan Minna 
Hyystinmaki ja Mikko Ruskeala se-
ka vihreiden Sari Ikonen ja Tapio 
Mattlar. Puolueista kokoomus sai 
21, keskusta 9, vihreat 6, sos.dem. 
6 ja kristilliset 1 aanta. 

Leivonmaen pienesta otoksesta 
sai keskusta yhden kolmasosan, ja 
seuraavana tuli Leivonmaen puoles-
ta -lista, josta Anssi Makinen oli aa-
niharava. 

Luhangassa keskusta sai lahes 
puolet aanista SKL:n, sos.demien ja 
kokoomuksen jakaessa loput aanet. 
HenkilOista keskustan Meeri Ruuti 
ja sos.demien Kimmo Laine olivat 
suosituimmat. 

Seuraavissa vaaleissa tama jouk-
ko aanestaa sitten "oikeasti" saa 
nanda muuttuvatko mielipiteet vuo-
sien myota. 

Paavo Valkonen 

D14 (124) 

1. Jaana Nyman, Seinajoki, 
27.20, 2. Katja Seitajoki, Helsinki, 
28.03, 3. Elina Kivioja, Halikko, 
28.12, 4. Hanna Heiskanen, 
Rauma, 28.36, 5. Satu Sintonen, 
Vantaa, 28.53, 6. Hannele 
Valkonen, Joutsa, 29.35 

Joutsan lukio mukana 
tietoliikenneopetuksen 

kokeiluprojektissa 
Keski-Suomen laanissa toteu-

taan kuluvana syksyna tietolii-
kenneopetusprojekti, jonka aika-
na suoritetaan kolmessa paikas-
sa monimuoto-opiskelun kokeilu-
ja: Keuruun ylkasteella ja lukios-
sa teemana on etaopiskelu,  Aane- 
kosken ammattioppilaitoksella ai-
heena on videoneuvonta opetuk-
sessa ja Joutsan lukiossa ollaan 
tietoliikenteen ja kansainvalisyys-
kasvatuksen ymparilla. Projektin 
takana ovat Tele Keski-Suomi ja 
laaninhaffitus. Lianinrahaa koko 
projektiin on saatu 130 000 mk. 

Joutsan lukion osuus kokeilupro-
jektissa alkoi elokuun puolessa va-
lissa kestaen aina marraskuun puo-
leen valiin saakka. Kokeilua, josta 
laaditaan loppuraportti Ulna"' vuo-
den loppuun mennessa, johtaa tie-
totekniikkaa ja aidinlcielta lukiossa 
opettava Juha Paananen. 

Kokeiluun osallistuu 10-15 luki-
on toisen luokan oppilasta ja Paa-
nasen lisaksi opettajakunnasta ovat 
mukana ainakin Kaija Myryla seka 
Heikki Mania. 

Paanasen mukaan Joutsan luki-
ossa kokeiluun kaytetaan yksi tie-
totekniikan noin 38-tuntinen kurs-
si, ja muista oppiaineista mukana 
ovat maantieto, vieraat kielet eri-
tyisesti englanti — ja aidinkieli se-
ka mandollisesti myos musiikki ja 
kuvaamataito. 

— Kokeilu toteutetaan Joutsan 
lukion atk-luokan laitteiston ja oh-
jelmiston avulla. Kokeilua varten 
olemme saaneet kayttOOmme Jyvas-
kylan yliopiston tunnuksen maail-
manlaajuiseen Internet-verkkoon, 
jota kaytetaan lahinna eri maiden 
yliopistojen kesken. 

— Lisaksi kaytossamme on kak-
si Suomessa toimivaa niin sanottua 
sahicblehtea; MAP- ja IMTEC 
moitustaulut" , jotka molemmat on 
kehitetty kouluja varten kansainva-
listen kontaktien luomiseen. Kokei-
lun aikana ja mandollisesti sen jal-
keenkin pyrimme pitamaan yhteyk-
sia ulkomaisiin oppilaisiin, Paana-
nen selvittaa. 

Joutsan lukiossa kokeilussa mu-
kana olevat oppilaat tyoskentelevat 
pareittain ja kullakin parilla on ai-
heena oma maantieteellinen alueen- 

Keski-Suomen tietoliikenteen ko-
keiluprojektia Joutsan lukiossa joh-
taa Juha Pa a nane n. 

sa: Afrikka, arabimaailma, Austra-
lia, Kiina, Intia, Japani tai Etela-
Amerikka. 

Parit hankkivat valitsemaltaan 
alueelta tietoa eri keinoin, osin 
maantiedon opettajan johdolla. In-
ternet-alueilta saadut tekstit kaan-
netaan englannin kielen tunneilla. 
Kurssin aikana park laativat kokoa-
mansa materiaalin pohjalta rapor-
tin kayttaen hyvakseen tekstinkasit-
tely-, julkaisu-, kuvitus-, taulukko-
laskenta-, esitysgrafiikka- ja tieto-
kantaohjelmia, Paananen kertoo. 
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Virolaisvieraiden yksi tutustumiskohde oG Joutsan paivahoidon toimintakeskus Roll6. Kuvassa *rag kier-
toajeluisantineen. Olkealla pAlvahoidon toimintakeskuksen johtaja Ritva L a h t i n e n. 

Virolaisryhman vierailu 
Joutsassa men! hyvin 

Virolaisoppilaiden ja -opettajien 
vierailu Joutsassa sujui suunnitel-
lusti ja kaikin puolin mukaVasti 
tosin viisutnivaikeuksien vuoksi 
reissua oh jouduttu siirtamaan vii-
kolla alkuperaista aikataulua myo-
hemmaksi. Lukion opettajaryhma 
ja oppilaat hoitivat isannOinnin 
mallikkaasti. Vierailuohjelmaa oli 
riittavasti herattaen kovasti mielen-
kiintoa. Ei siis mikaan ihme, etta 
maanantaiaamuna oltiin haikeissa 
erotunnelmissa i jalleennakemisen 
nimiin vannottiin. 

Joutsan lukion ystavyyskoulun 
Kilinge-NOmme keskkoolin parin-
kymmenen hengen ryhma saapui 
Joutsaan perjantaina, minks jal-
keen vieraat majoitettiin paikallisiin 
isantaperheisiih. Him paatteeksi jar-
jestettiin lukiolla juhla. 

Lauantaina ohjelmassa oli tutus-
tumiskaynti Jyvaskylaan ja sunnun-
taina kierreltiin Joutsassa, missa 
erityiskohteina olivat urheilukentta, 
vanhainkoti, omakotialueet, paiva-
hoidon toimintakeskus Rani seka 
Olkkosen tila Pekkasissa. Illalla vi- 

rolaiset kavivat katsomassa eloku-
van Joutsan Kinossa. 

Maanantaina aamulla vierailijat 
seurasivat oppitunteja lukiolla, min-
ka jalkeen olikin kotiinlandon aika. 
Matkalaisille annettiin mukaan 
mm. evasta seka kaytOsta poistettu-
ja kirjoja ja kielinauhoja. Ja tieten-
kin halausten kera toivotettiin 
hyvaa kotimatkaa. 

Virolaisvieraita 
Joutsan lukiossa 

Joutsan lukion vieraiksi saapuu 
perjantaina 18.10. ryhma virolaisia 
lukiolaisia ja opettajia. Vieraat ovat 
Kilingi-NOmmen kunnan 'keskkoo-
lista', joka on Joutsan lukion ysta-
vyyskoulu. Kilingi-Nomme sijaitsee 
Etela-Virossa Melia Parnun kau-
punkia. Ensimmaisen kerran Kilin-
gi-NOmmen Keskkoolin oppilaita ja 
opettajia vieraili Joutsassa elokuus-
sa -89. Viime syksyna joutsalainen 
oppilas- ja opettajaryhma kavi Vi-
rossa vastavierailulla. 

Lauantaina vierailuohjelmassa on 
! kaynti Jyvaskylassa, missa tutustu-

miskohteina ovat mm. yliopisto, 
Laajavuori ja Hippoksen urheilu-
alue. Sunnuntaina tutustutaan Jout-
san seudun nahtavyyksiin. Virolais-
vieraat lahtevat Joutsasta ma 21.10. 
aamulla kohti Helsinkia ja edelleen 
Viroa. - 

Virolaisvieraille jarjestetaan per-
jantai-iltana kandeksalta alkaen lu-
kiolla juhla, johon voivat tulla kaik-
ki asiasta kiinnostuneet (paasylippu 
10 mk). Juhlan yhteydessa lukiolla 
on myOs Joutsan koulujen oppilaille 
tarkoitettu disco, jonne ylaasteen 8-
ja 9-luokkalaisetkin ovat tervetullei-
ta. 



Syysloma 	OPettajien ja 

oppilaiden mieleen Joutsan kouluilla jarjestettiin 
ensimmaisen kerran syysloma. 
Kyselin mita mielth syyslomasta 
olivat muutamat opettajat ja op-
pilaat. 

8.B luokan oppilas 
Elisa Salonen 

— Kylla viikon loma on parempi 
kuin kolme paivaa. Siina ajassa en-
nattaa jo matkustamaan, vietta-
maan lomaa ja koulutyOn punner-
rukset unohtuvat hetkeksi. Mina 
kavin loman aikana Lapissa. 

— Siella oli sen verran jo lunta, 
etta pystyi hiihtamaan, hiihtokilo-
metreja tuli vahan yli sata ja lasket-
telurinteet valloitettiin jalkapatikas-
sa, koska niita ei oltu viela lumetet-
tu. 

- Kylla minusta on hyva, etta lo-
ma on tahan aikaan, paljon parem-
pi kun se, etta esimerkiksi joululo-
maa olisi pidennetty viikolla. 

— Tassa on taas vahan pirteam-
pi jatkamaan tats koulutydtakin. 
Kylla tams loma miellyttaa varmasti 
yhta paljon opettajiamme kuin mei-
ta oppilaitakin. Toivottavasti tams 
loma pidetaan joka syksy, Elisa sa-
noo lopuksi. 

Elisa S a 1 n e n  

Lukion opettaja 
Veli Toyryla 

— Kylla tams syysloma on hyva 
asia. Pitka tyOrupeama katkeaa, ja 
seka opettajat etta oppilaat saavat 
vahan hengandystaukoa. 

— Oppilaat ovat sanoneet, etta 
on helpompi jatkaa opiskelua pie-
nen loman jalkeen. Loma on mie-
lestani erikoisen hyOdyllinen niille, 
joilla on useampi matematiikan 
kurssi perakkain. Kylla siina pieni 
tauko on aivan paikallaan. 

— Lomalla kalastelin ja tein kas-
kukirjaa. Muikkuja tuli viitisen ki-
loa seka muutama siika ja ahven. 
Vesi on viela hiukan liian lammin-
ta siian pyytamista varten, sills nyt 
vesi on seitseman astetta, kun sen 
siian pyynnissa pitaisi olla able kuu-
den asteen. 

- Lisaksi tosiaan touhusin koh- 
ta ilmestyvan kaskukirjan parissa. 
Kylla se on jo valmis painettavak-
si, mutts nyt siina tehdaan viela lop-
putarkistelua. 

— Kylla mina uskon ja toivon, et-
ta syyslomasta tulee vakituinen lo-
ma Joutsaan, sanoo Veli lopuksi. 

Lukion ekaluokkalainen 
Sanna Liukkonen 

— Kylla tams syysloma oli pai-
kallaan. Lukiossa opiskelu on kui-
tenkin sen verran raskasta, etta ei 
siina viikon loma ole yhtaan pahit-
teeksi. Viikon pituisena se on ihan 
sopiva, loman ei tarvitse minusta ol-
la yhtaan pitempi. Syksy on kuiten-
kin sen verran ankeata aikaa, etta 
kylla siina tallainen pieni loma tar-
vitaan ennen joulua. 

— Itse olin syyslomalla hoitamas-
sa siskoni lasta. Se vei hyvin ajatuk-
set opiskelusta yhdeksi viikoksi. 

— Kylla minakin olen sita miel-
ta, etta syysloma on hyva nain eril-
lisena lomana. Joululoma on mie-
lestani tarpeeksi pitka samoin kuin 
paasiaisloma huhtikuussa. 

— Kylla mina luulen, etta tams 
loma tulee jokavuotiseksi Joutsas-
sa, paattaa Sanna. 

Ylaasteen opettaja 
Heimo Latva 

— Syysloma oli minusta erin-
omainen asia. Se katkaisi sopivasti 
taman pimean, syksyisen vaiheen. 
Kun olen seurannut oppilaita ja 
opettajia, nun olen huomannut, etta 
molemmat osapuolet tulevat pir-
teampina kouluun kuin ennen lo-
maa. Mielipiteeni on se, etta tams 
syysloma olisi tarpeellinen jatkossa-
kin. 

— Itse olin syyslomalla Enonte-
kiOssa, jossa oli luntakin jo ihan 
riittavasti, joten siella pystyi jo hy-
vin hiihtamaan. Hiihdin lahes sata 
kilometric, ja nain pystyin hoita-
maan myOs fyysista kuntoani. 

— EnontekiOssa oli mielestani yl-
lattavan vahan lomailijoita. Loma-
kohteet olivat kaytannollisesti kat-
soen aivan tyhjat, ihmettelee Hei-
mo. 

— Monet oppilaat ovat varmaan-
kin sita mielta, etta syysloma saisi 
olla pitempi. Mutta minun mieles-
tani viikon loma on riittavan pitui-
nen. 

— Kaskukirja ilmestyy joulukuun ai-
kana, Veil To y r y 1a paljastaa. 
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Edessa selvaa nousua 
Joutsan kunnan sosiaalitoimis-

to teki viime kuussa kunnan lap-
silisatilastojen perusteella Jout-
san ala-asteille oppilasennusteen. 
Ennuste nayttaa yleisesti ottaen 
melko valoisalta — ainakin koko-
naisoppilasmaara on selvasti nou-
cpmaan train. 

Ala-aste / vuosi 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96.97 97.98 

Angesselka 18 18 21 22 23 20 25 29 
Kirkonkyla 203 218 221 223 224 218 221 208 
Marjotaipale 19 20 19 15 16 17 16 15 

Mieskonmaki 23 21 20 22 20 21 18 15 
Pappinen 19 21 20 23 21 19 19 20 

Pynn bla 19 16 19 17 18 19 16 13 

Opp.maara yht. 301 314 320 322 322 314 315 300 

Joutsan sosiaalitoimiston kunnan kuudelle ala-asteelle tekema oppi-
lasmaaraennuste perustuu kunnan lapsilisatilastoihin. Ennuste pitaa 
lahivuosina hyvin paikkaansa, mutta sen todennakijisyysprosentti heik-
kenee mita kauemmaksi 90-Iukua edetaan. Tahan vaikuttaa mm. kun-
nan sisainen ja ulkoinen muuttoliike. 

Ala-asteen opettaja 
Tellervo Suuronen 

— Mina pidin syyslomasta kovas-
ti. Odotin myOs tats lomaa hyvin 
paljon. Kylla sen lapsistakin on 
nahnyt, etta syysloma on piristanyt 
heita pa1jon Ja niinpa toivonkin it-
seni ja oppilaitten puolesta, etta 
syyslomasta tulisi vakituinen loma 
Joutsassa. 

— Itse vietin lomaani seuraavas-
ti. Kaksi ensimmaista paivaa siivo-
sin ja leivoin, kun ne kuuluvat ta-
han perheen aidin rooliin. Oh kylla 
mukava nukkua aamulla pitkaan ja 
suunnitella paivanohjelman. 

— Lisaksi kavin perheeni kanssa 
Jyvaskylassa elokuvissa katsomssa 
Ere Kokkosen komedian "Vaapeli 
Kormy ja vetenalaiset vehkeet". Se 
oh sellainen tyypillinen nykyinen 
kotimainen elokuva. 

— Kylla syysloma on tarpeellinen 
seka opettajille etta oppilaille. En-
nen joulua ainakin minulle tulee 
usein jonkinlaista masennusta, jo-
ten tams syysloma on tarpeellinen 
itse kullekin, Tellervo sanoo. 

— Tama syysloma on mielestani 
Than mukava nain eriIlisena loma-
na. Ainoastaan pari opettajaa ala-
asteella olisi halunnut jatkaa lomaa 
elokuusta. Joten syysloma on suo-
sittu lahes kaikkien opettajien kes-
kuudessa.  

— Kylla syysloman tarpeellisuus on 
nakynyt oppilaissa hyvin, sanoo Tel-
lervo Suuronen. 

Teksti ja kuvat: 
MIKKO TAMMINEN 

Joutsan lukion 
pojille koristappio 
Joutsan lukion pojat saivat vie-

raakseen Hankasalmen lukion ko-
ripallojouk kueen ystavyysotteluun 
omaan saliiial Suureen kenttaan 
tottuneet vi‘raral eivat kuitenkaan 
aristelleet Joutsan pienta tilaa, vaan 
paasivat lahinna kolmen sarjapelaa-
jansa ansiosta selvaan puoliaikajoh-
toonn 18-6, ennen kuin Joutsa paasi 
pelituntumaan mukaan. 

Toisella puoliskolla peli tasoittui-
kin isantien onnistuessa ajoittain 
hyvin, mutta loppunumerot olivat 
32-17 vieraille. Parhaina palkittiin 
Hankasalmen pelinrakentaja ja pa-
ras pistemies Janne Pellinen, suun-
nistajanakin menestynyt monipuo-
lisuusmies. Joutsan paras oli Matti 
Kiuru ja hyvin pelasi myos hartola-
lainen Jarkko Hauta-aho, vaikka 
varoikin toipilasjalkaansa. 

Tasapuolisina tuomareina vihel-
sivat Mikko Mervola ja Esko Im-
monen. —PV. 1 2. , g, - it 


