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JOUTSAN YHTEISKOULULAISET ! 
Tervetuloa Purnuvuoren laskettelukeskukseen tapaamaatt 
koulukavereita 60-luvun lopulta ja 70-luvun alusta, la 
29.2.1992. Kokoontuminen laavulla klo 14.  

Teuvo Slant 	Tero Suo  

Eine Rosenberg-Riihimaki 	Maritta Akman-Mustonen 

Kevaan 1992 ylioppilaskirjoi-
tukset alkoivat tally viikolla kiel-
ten kuullun ymmartamiskokeilia, 
joita oli kolmena paivana. Pen-
kinpainajaiset perinteisine 
vaajeluineen ovat ohjelmassa nyt 
torstaina, minks jalkeen seuraa 
reilun kuukauden rupeama ennen 
loppuja tutkintoja, joista ensim-
mainen, aidinkieli I, on maalis-
kuun 23. paivana. 

Keski-Suomen laanin paivalukioi-
den kolmansilla luokilla opiskelee 
1 250 oppilasta, joista tyttOja 57 %. 
Joutsan lukiossa on tan kertaa 35 
abiturienttia, joista 20 tyttoa ja 15 
poikaa, eli joukko on keskimaarais-
ta pienempi (viiden edellisvuoden ai-
kana, 1991-1987, kirjoittajia on ol-
lut 57-43-32-68-73 eli keskimaarin 
55). Nyt kirjoituksiin osallistuvas-
ta 35 abista on Joutsasta 18 (8 tyt-
toa/10 poikaa), Hartolasta 7 (4/3), 
Leivonmaelta 6 (5/1) ja Luhangas-
ta 4 (3/1). 

Kanden seuraavan vuoden osal-
la nayttaa silts, etta kirjoittajia tu-
lee tamanvuotista enemman, silly 
nyt Joutsan lukion toisilla luokilla 
on yhteensa 43 ja ensimmaisilla luo-
killa 66 opiskelijaa. 

Keski-Suomen paivalukioiden ke-
vaan -92 abiturienteista 43 To kir-
joittaa laajan matematiikan. Eng-
lannin ensimmaisena vieraana kie-
lena kirjoittaa yli 91 Wo ruotsin 7,5 
Rio ja saksan 1,2 07o. Aidinkielen koe 
on muuttunut: kokeeseen sisaltyy 
edelleenkin kaksi ainekirjoitusta, 
mutta toinen aineista kirjoitetaan 
annetun aineiston pohjalta. 

Tutkintopaivat ovat seuraavat: 
10.-12.2. kuullun ymmartarniset —
23.3. aidinkieli I — 25.3. reaalikoe 
— 27.3. matematiikka — 30.3. ai-
dinkieli II — 1.4. pakollinen vieras 
kieli, kirjallinen osa — 3.4. toinen 
kotimainen kieli, kirjallinen osa —
6.4. ylimaarainen vieras kieli, kir-
jallinen osa. 

Joutsan lukiossa lakkiaispaiva on 
lauantai 30. paiva toukokuuta. 

Kirjoitukset alkoivat maanantaina 

Joutsan lukiossa'Q 
35 abiturienttia 

Joutsan seudun OAY:n 
kevatkokous Tammijarvella 

Joutsan seudun' opettajien am-
mattiyhdistys piti kevatkokouksen-
sa maanantaina Tammijarven ala-
asteella. Paikalla oli 15 yhdistyksen 
jasenta. Ennen varsinaista kokous-
ta tutustuttiin koulun uusittuihin lii-
kuntatiloihin. 

Kokouksessa toimi puheenjohta-
jana Tammijarven koulun johtaja 
Pauli Hamalainen. Edellisen vuo-
den toimintakertomus hyvaksyttiin, 
tilinpaatOs vahvistettiin ja mytinnet-
tiin vastuuvapaus talousasioista vas-
taaville. 

Synkkien talousnakymien tuo-
mista uhkakuvista keskusteltiin 
vilkkaasti. Kokousvaen yhteinen 
mielipide oli, etta Joutsan seudulla 
tutee noudattaa valtakunnallisia 
ty6Markkinaqsapuolten valisia so-
pimuksia. ZLi 3 I/,ti 

Joutsan lukion abiturientteja: (vas.) Jarmo J a m s a, Mikko P anka-
lainen ja Matti Kiuru. 
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JUURI ERONNEITA Joutsan lukion abeja penkkaripaivin traktoriajelulla. Mbykkaa piisasi, kuten asi• 
aan kuuluu, mutta jarjestys saibri lavalla hyvana, oltiinhan erinomaisen tiiviisti ja 	 tiukassa 
vaivonnassa. — Painajaispaivan ebtoota paikalliset abirentut ja -riinat menivat viettamaan Tampereelle. 
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Kavin Joutsan lukiolla kysele-
massa kolmen taman kevaan abitu-
rientin mietteita. Tassa joutsalaisten 
Matti Kiurun, Katri Kaikkosen ja 
Jarmo Jamsan ajatuksia. 

- Onhan se ihan mukavaa kun 
paasee pois taalta lukiosta, mutta 
toisaalta taas rupeaa vahan andis-
tamaan kun ei oikein tieda mihin 
menee, sanoo Katri. 

— Kylla on tosi hieno tunne kun 
paasee pois lukiosta, mutta kirjo-
tukset voi olla tosi vaikeet, tuumai-
levat Matti ja Jarmo. 

— Talla hetkella tuntuu, etta kyl-
la se lukioon meno kannatti kaikes-
ta huolimatta, Matti sanoo. 

— Joo, kylla tanne tulo kannat-
ti, mutta uudestaan en lukioa enaa  

kavisi, kommentoi Jarmo naures-
kellen. 

Kylla lukio on hyva vaihtoeh-
to, mutta jos tietaa mille alalle on 
menossa, niin kolmessa vuodessa 
kerkeaa tehda paijon tytita tai val-
mistua ammattikoulusta, toteaa 
Katri pitkan mietinnan jalkeen. 

Jatkosuunnitelmia kysyttaessa tu-
li  vastaus helpon tuntui-
sesti. Katri pyrkii Rovaniemelle ku-
vaamataidonopettajakouluun, Jar-
mo aikoo tOihin ja inttiin, Matti 
puolestaan aikoo lahtea armeijaan. 

Ja yield viimeinen kysymys: Tu-
leeko kuuden 'allan' paperit? 

— Ei ole paineita vaikkei tulis-
kaan kuutta 'allaa', sanovat kaikki 
samaan aikaan. 

Mikko P. 

Joutsalaismenestysta 
opettajien hiihtokisoissa 

Joutsalaiset Jukka Kauranen ja 
Lasse Ronka parjasivat hyvin Jyvas-
kylan Laajavuoressa pidetyissa Kes-
ki-Suomen opettajien hiihtokilpai-
luissa. Kauranen voitti M45-sarjan 
ajalla 9.09 (3,5km) ja Ronka lykki 
toiseksi ajalla 9.23 — kaikki muut 
jaivat kymmenen misluutin huo-
nommalle puolelle.1 • 4-(Z_ 

2AB luion korisparas 
Joutsan lukion perinteisen luok-

kien valisen korissarjan paras oil ta-
na kevaana 2AB, joskin lAB tarjosi 
kakkosille tiukan vastuksen. Mytis 
ylaasteen yhdistelma pelasi jarkevaa 
koripalloa, mutta ei mahtanut ko-
keneemmille pelaajille viela mitaan. 
Abitytot "jattaytyivat" kohteliaasti 
neljansiksi osasyyna tuloksessa 
ehka tenth- ja kirjoituskiireet. 

PaatOsottelutia pelattu Mesta-
rit—"Muu Suomi" paattyi kaikes-
sa sovussa tasapeliin, vaikka 2AB 
alussa nykaisikin selvan johdon. 
Yhdistelman sinnikas yritys ja tiuk-
ka puolustus kuitenkin tehosivat 
pistetasaukseen asti. 

Melko oikeasuuntaista pelia pe-
lanneista joukkueista palkittin Mari . 

Soisalo ja Johanna Mattila; sarjan 
voittajajoukkue sal KSP:n palkin-
not . 

Abien ajatuksia 



Johanna 'Narska' H e n t i n 
arvostaa asiakkaita. 

Ruostuminen uhkaa ja lekallakin ois toita, sanovat Hepolan Auto-
paratiisin duunaripojat Pasi R an t a n e n (vas.) ja Kalle Hanni-
kainen. 

Lasten kanssa leikkimassa Teemu Makinen, "The King of The 
Kindergarden". 

Erilaista opiskelua 	tyoharjottelu 
qz 

Olimme tyeharjoittelussa Joutsan 
Seudussa ja meille avautui vihdoin-
kin mandollisuus ilmaista nuorten 
mielipiteita paikallislehden valityk-
sea. Niinpa santasimme keskelle 
Joutsan keskustan vilinaa ja tavoi-
timme toverimme raskaan tyon raa-
dannasta, tarkoituksena tiedustella 
heidan mielipiteitaan tyetharjoitte-
lusta. Kyselyn tuloksena saimme ai-
kaan taman jutun, josta osa pitaa 
jopa paikkansa. 

Ensimmainen tapaamamme hen- 
joka juuri ja juuri ehti tyOn lo-

massa vastata kysymyksiimme, oli 
Johanna Hentinen Patarouvassa. 

—Mix tanne tulit? 
—En ollut varma, mita tandoin 

tyOharjoittelulta ja lopulta pdadyin 
tanne. 

—Saitko oikean kuvan kaupan 
eri ammateista? 
—Enpa taida tietaa. 

Johanna ei ollut oikein selvilla 
mielipiteistaan, mutta ehka ne sel-
visivat tyOharjoittelun loppuun 
mennessa. 

Pessalan Petri valitsi harjoittelu-
paikakseen kirjakaupan. Kun ka-
vimme tapaamassa hanta, han oli 
hiukan pahoillaan joutuessaan kes-
keyttarnaan tyOnsa, mutta ymmar-
si meidankin tekevan vain tyOtam-
me . Tyopaikan valinnan suhteen 
hanellakin oli vaikeuksia, mutta ei 
hanen ole tarvinnut valintaansa ko-
vinkaan paljon katua. Petri mytis 
luulee, etta tybt olisivat voineet oi-
la  ja hauskoja, jos nii-
ta vain olisi ollut. Han rnuistelee 
kaiholla aikaisempaa tynarjoitte-
tupaikkaansa Saastopankkia, jossa 
sai painaa tOita niska limassa. 

Rantasen Pasi ja Hannikaisen Kal-
le olivat duunarin opissa Auto Cen-
ter Hepolassa. He vastailivat kysy-
myksiimme nain: 

— Mita hommia olette paasseet 
tekemaan? 

ollaan pesty ja imuroitu 
autoja ja ihmetelty muuten vaan. 

—Siispa normaalin duunarin 
hommaa. Meinaatteko suuntautua 
alalle tulevaisuudessa? 

Enpa oikein usko, kertoi Pasi. 
— Jep, mie rupeen duunariks, la-

tasi Kalle. 

Siispa Kallen saatamme loytaa 
myOhemminkin jakarin varresta. 

- Onko jaanyt mitaan erityisen 
myonteista tai kielteista mieleen tas-
ty tyoharjoittelusta? 

- Ei mitaan huonoja puolia. 
Tyonantajakin on oikein mukava. 

Myos kaikenikaiset lapsukaiset 
saivat nauttia naiden kolmen paivan 
aikana lukiotason sivistyksesta. 
Tyoharjoittelijoita oh yla-ja ala-as-
teella, seka paivakodissakin. Aloi-
timme haastattelumme paivakodis-
ta, jossa Teemu Makinen tytisken-
teli lasten parissa. 

— Misty sait idean tulla tyohar-
joitteluun paivakotiin? 

— Olin aikaisemmin harjoitteli-
jana seurakunnan paivakerhossa ja 
siella vasta hauskaa oli. 

— Mita olet tehnyt lasten kanssa? 
— Leikkinyt, auttanut pukemi-

sessa ja tanaan (perjantaina 10.4.) 
soitin kitaralla lapsille rock 'n roll-
musiikkia: lapset tanssivat innois-
saan 

Miten lapset ovat suhtautuneet 
sinuun? 

— Aluksi kaikki vierastivat, mut-
ta nyt kukaan ei enaa pelkaa minua. 

— Saako nainkin lyhyessa ajas-
sa oikean kuvan tyOsta? 

— Kylla, ehdottomasti. 
— Sopiiko miehinen mies talle 

naisten hallitsemalle alalle? 
— Kylla, mina ()Len sopeutunut 

mainiosti. 

Teemu saattaa mytis tulevaisuu-
dessa loytad ammattinsa taita alalta. 

Osataan me muutakin kuin laulaa karaokea, brassailevat taman 
jutun kirjoi taneet Mikko P e l t o n i e m i (vas.) ja Petri NiemL 



— Thalia on kuulkaas tullut 
rat)/ kirja poikineen, kertoo 
Petri Pessala. 

— Voi opettajillakin olla haus-
kaa, kertovat Tapu (vas.) ja 
Panni eli Tarja N i e m i n en 
ja Pauliina H en t in en. 

Seuraavaksi syOksyimme ala-as-
teelle, josta tavoitimme Pauliina 
Hentisen ja Tarja Niemisen opetta-
masta matematiikkaa kolmannelle 
luokalle. Opetus sujui hyvin ja lap-
setkin nayttivat tyytyvaisilta. Var-
muuden vuoksi kysyimme myos 
"opettajien" omaa mielipidetta. 

Ovatko oppilaat kayttaytyneet 
hyvin? 

— No, tottahan toki. Eraat ovat 
vahan nayttamishaluisia. 

— Onko kolme paivaa tarpeeksi 
pitka aika ja onko tyoharjoittelu 
yleensakin tarpeellista? 

— No onhan se hauskaa ja hyo-
dyllistakin. Viikossa tosin ehtisi pa-
remmin tutustua ammattiin. 

— Mita aineita olette opettaneet? 
- Matematiikkaa ja liikuntaa, 

sills ne sujuvat hyvin. 

Oppilaiden mielesta tyttojen ope-
tus sujui Than hyvin, silly kysyes- 

samme heilta oli vastaus: "Jee Ji- 
pii Tosi hauskaa Eri vankaa !" 

Poikien mielesta myiis poikia voi-
si tuna tyOh.arjoitteluun. 

Ylaasteella meno oli rankempaa 
ja siita pitivat huolen Timo Impinen 
ja Wappe Kuustie. Pojat olivat la-
hinna seuranneet tunneilla, sills tun-
tien pitamiseen ei ammattitaito ai-
van riittanyt. Hyvin he olivat 
kuitenkin viihtyneet, lahinna turval-
lisuusmiehina. Annoimme poikien 
tyoskennella rauhassa, mutta haas-
tattelimme sen sijaan Kaarina Tuo-
mista, joka pelkasi kameraa. 

— Rauhoittaako harjoittelijoiden 
lasnaolo oppilaita? 

— Saattaa niista jotain apua olla. 
— Ovatko pojat sivistyneet luki-

ossa ollessaan? 
— Kylla he ovat miehistyneet ko-

vasti, vaikkei se Wapesta paalie 
naykkaan. 

— Ovatko oppilaat muuttuneet 
viime vuosien aikana? 

— No hiiromm... 

Opettaja ei selvasti uskaltanut 
vastata tahan. 

Selvdsti paras asia opettajana ole-
misessa oli poikien mielestd ruoka-
jonossa etuileminen. 

Haastattelimme myos toinen tois- 

Timo Impinen ja Jani 
"Wappe" Kuusitie kavivat 
verestamassa lapsuudenmuisto-
jaan. 

tamme, mutta mielipiteet tyohar-
joittelusta eivat juuri eronneet. Jo-
ka tapauksessa hauskaa oh. 

P & N 



KIITOS 
kaikille 
lakkiaispaivaani 
muistaneille. 

Juha Nieminen 

Lammin 
KIITOS 
muistamisesta 
lakkiaispaivanani. 

Sanna Tammelin 

Kevaan uudet valkolakit 
Joutsan lukiossa kevaan ylioppi-

laskirjoituksiin osallistui 35 abitu-
rienttia, joista 29 saa seuraavassa 
jaossa valkolakin, eli "reputtajia" 
oh kuusi — nelja tytt6a ja kaksi poi-
kaa — joista kaksi Joutsasta, kak-
si Luhangasta, yksi Leivonmaelta ja 
yksi Hartolasta. 

Kuuden laudaturin suoritukseen 
ylsivat joutsalaiset Minka Makinen 
ja Mikko Pankalainen. Joutsan lu-
kiosta valmistuneista uusista yliop-
pilaista on Joutsasta 15, Hartolas-
ta kuusi, Leivonmaelta viisi ja Lu-
hangasta kolme; yhteensa 16 tytt6a 
ja 13 poikaa. 

Valkolakin saajat: .  
Pia Aaltonen (Lu), Sonja Elf-

vengren (Ha), Hannu Hakala (Ha), 
Saku Hamina (Jo), Jarkko Hauta- 

Saku 
KI ITTAA 

muistamisesta 
lakkiaispaivand. 
Markku 

KIITOS 
muistamisesta. 

Anna Kuusimaki 

Parhaimmat kiitokset 
kaikille, jotka muistitte mi-
nua lakkiaispaivanani. 

Mari Loipponen 

KIITOKSET 

kaikille, jotka olivat nosta-
massa lakkia patihani. 

Petri Kaitarniiki 

Parhaat 
KIITOKSET 
muistamisesta. 	Tommi 

KIITOS 
Rauna  

aho (Ha), Mika Hakkinen (Le), Jar-
mo Jamsa (Jo), Petri Kaitamaki 
(Jo), Riitta Kalmari (Lu), Markku 
Kiskonen (Jo), Matti Kiuru (Jo), 
Marjut Koivisto (Le), Tarja Koivis-
to (Le), Anna Kuusimaki (Jo), Mer-
vi Lautsilta (Ha), Mika Lehtinen 
(Ha), Mari Loipponen (Jo), Minka 
Makinen (Jo), Juha Nieminen (Jo), 
Sanna Nieminen (Jo), Tommi Pylk-
1(6 (Jo), Mikko Pankalainen (Jo), 
Taneli Rasmus (Jo), Miia Ruuth 
(Jo), Tea Saarela (Jo), Leena Silta-
nen (Ha), Mari Sipilainen (Le), San-
na Tammelin (Lu) ja Rauna Tolva-
nen (Le). 

Ylioppilaskokeen suoritti hyvak-
sytyksi my6s edellisena kevaana en-
simmaisen kerran kirjoituksiin osal-
listunut, nykyisin Heinolassa asuva 
Petteri Hirvonen. 

Opettajat koolla 
Lautturintuvassa fr.- 4,4  

Joutsan seii  dun opettajien am-
mattiyhdistys piti syyskokouksensa 
Lautturintuvassa 5. lokakuuta. Pai-
kalla oli 24 yhdistyksen jasenta. 
Mukaan oli kutsuttu myos Keski-
Suomen piirin palkkasihteeri Ante-
ro Leppanen ja sivistystoimenjoh-
taja Jorma Makinen. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Tuula Kuitunen ava-
si istunnon ja itse kokouksessa nui-
jaa heilutti Seppo Pankalainen. 

Kokouksessa hyvaksyttiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuo-
deIle 1993. Yhdistyksen asioista tie-
dottaminen havaittiin puutteellisek-
si. Tuleva hallitus velvoitettiin teke-
maan ainakin yhden jasentiedotteen 
vuoden aikana. 

Tuula Kuitunen jatkaa yhdistyk-
sen puheenjohtajana my6s v. 1993. 
Hallitukseen valittiin Heikki Mattila 
(varalla Paavo Valkonen), Marja 
011ilainen (Kaija Toyryla), Pirjo 
Valkonen (Kaarina Torppala), Ju-
ha Damskagg (Ari Lehmussaari), 
Kari Tuominiemi (Anja Tuominie-
mi), Jaana Salonen (Seppo Panka-
lainen), Lasse ROnka (Liisa ROnka) 
ja Mirja Rantanen (Eino Holappa). 

Tilintarkastajiksi valittiin Erkki 
Lammi (Martti Schroderus) ja Simo 
Vallaskangas (Esko Immonen). Li-
saksi valittiin yhdistyksen tyosuoje-
luvaltuutetuksi Jaana Salonen. 

Antero Leppanen selvitteli opet-
tajien elakeasioita. Valtion asetta-
man elakekomitean ehdotus toisi to-
teutuessaan melkoisia heikennyksia 
etenkin nuorten opettajien elake-
etuuksiin. Opettajia huolestuttaa 
myos tuleva valtionosuusuudistus. 

J.D. 

Mari Soisalo matkusti viimeisella viikollaan Kanadassa Brenda 
Dothan ja seitsenvuotiaan tyttaren Emilyn mukana miikkilon:alle. 
Kanadan tsekkilainen Leijonaperhe saatteli Marin myiis kotimatkalle. 
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Joutsan Leijonat jarjestivat 
Marine Kanadan matkan 
Joutsalainen Mari S o i s a l o, 

18, joutui jattamaan Aline kesa-
nä paalinajon kotona ja Joutopai-
vat valiin, koska han matkusti ke-
sakuun lopulla puoleksitoista 
kuukaudeksi Kanadaan. Lions-
Club Joutsa/Jousa jarjesti tyttin 
varikkaalle matkalle. 

— Oh onnekas sattuma, etta pää-
sin mukaan Lions-nuorisovaih-
to-ohjelmaan. Vanhempani eivat 
ole mukana Lions-toiminnassa. 
Olin tuttu oikeille ihmisille ja pidin 
aanta oikeaan aikaan, Mari kertoo. 

Leijonat huolehtivat joutsalaisty-
tosta myOs perilla Kanadassa. Han 
asui kolmessa eri Leijonaperheessa 
ja Leijonakerhot jarjestivat maahan 
saapuneille nuorisovaihdokeilleen 
ohjelmaa. 

— Mielenkiintoisimman viikkoni 
vietin leirilla, joka oli tarkoitettu 
Leiionien nuorisovaihdokeille. Mei- 

ta oil 20 nuorta 13 eri maasta. Pai-
kallinen Lions-club tarjosi meille 
aterian. Ohjelmaa oli niin paljon, 
etta itse leirilla emme ehtineet muu-
ta kuin nukkua: kavimme esimer-
kiksi kokopaivaretkella Niagaran 
putouksilla. 

Mari asui libanonilaisen 
miljonadrin luona 

Erikoisin sijoitusperhe kolmesta 
kanadalaisperheesta oli upporikas 

libanonilainen pariskunta. Mari 
asusti heidan luonaan itavaltalaisen 
Leijonanuoren, Uten, kanssa. 

— Lahes paivittain pelasimme 
squashia heidan omalla salillaan. 
Vierailimme myOs heidan maatiloil-
laan, joita oli perati viisi. Vapaahet-
kinani pelasin Uten kanssa biljardia 
kolmikerroksisen kotitalomme ul- 
lakkokamarissa. 

Ute palasi takaisin kotimaahan-
sa viikkoa aikaisernmin kuin Mari, 
joten han paatti lahtea edellisen si-
joitusperheensa kanssa mokkilo-
malle. Matkan houkuttelevuutta li-
sasi se, etta libanonilaisperhe ja sen 
valtava sukulaislauma puhuivat 
paaosin arabiaa, joten Mari ei olisi 
tuntenut oloaan kotoisaksi ilman 
Utea. 

— Vietimme ensin pari paivaa 
"hehtaarin kokoisessa" asuntovau-
nussa, joka oli ylellisesti varusteltu. 
Sielta jatkoimme pohjoisemmaksi, 
Bayfieldiin, mOkille. 

Takaisin paluu koitti elokuussa. 
— Aitini vaitti lentoasemalla Hel-

singissa, etta olen lihonut matkal-
lani. Onkos se nyt mikaan ihme; ii-
takymmenelta sOin aina 
si muutaman hampurilaisen ja pari 
hot dogia, virnistaa Mari. 



Pankinjohtaja Kalevi S o r s a ehti puheensa jalkeen vaihtaa muuta-
man sanan lukiolla mm. Pentti R a h k i l an kanssa. 

Pankinjohtaja Kalevi Sorsa lukiolla 

"Itsenaiset yksildt voivat toimia 
vain eheassa kansalaisvaltiossa" 

Joutsan lukion Suomi 75 vuotta 
-tilaisuudet paattyivat tiistaina kon-
serttiin tyovaentalolla. Maanantaina 
lukiolla vieraili pankinjohtaja Kale-
vi S o r s a, joka puhui aiheesta "Uu-
si itsenaisyys". Seuraavassa iyhennel-
ma Kalevi Sorsan lukiolaisille ja hei-
dan opettajilleen pitamasta puheesta. 

"Nykyisin Suomi on vaestOltaan 
ja kulttuuriltaan maailman yhtenai-
simpia valtioita. Ulkomaalaisten 
osuus on pienempi kuin missaan 
muussa Lansi-Euroopan valtiossa. 
Poliittisia puolueita on paljon, mut-
ta puolueiden periaatetason tavoit-
teet ovat lahentyneet toisiaan. Kie-
lelliset erimielisyydet on hoidettu 
esimerkillisesti. Vahemmistoja ei 
muutenkaan sorreta. 

On periaatteessa yha mandollis-
. ta, etta suomalainen yhteiskunta 
joutuisi vielakin tuhon partaalle sa-
masta syysta joka oli tuhota sen heti 
itsenaistymisen jalkeen. TyOttomis-
ta, ylivelkaisista ja muista syrjaan 
tuupatuista ei saa antaa muodostua 
ryhmaajoka muistuttaa oikeudel-
liselta ja henkiselta asemaltaan vuo-
sisadan alun torppareita ja makitu-
'palaisia. Vaikka talouslaman aika-
na saastotoimet ovat valttamattO-
mia, yhteiskunnan jasenten perus-
tavan1aatuista turvallisuutta ei tule 
jarkyttaa. Sosiaalisten tukiverkko-
jen purkaminen on inhimillisestikin 
vaarin, mutta Suomelle ei ole siihen 
varaa kansakuntanakaan. 

On edelleen ensiarvoisen tarkeaa, 
etta Suomen kansan kaikki osat pi-
detaan mukana yhteisessa paatOk-
senteossa ja etta Suomen kantavaes-
Won ei passe syntymaan suuria syr-
jaytyneiden joukkoja. Jos Maid to-
teutuu, silloin tiiviitkin kosketukset 
vieraisiin kansallisuuksiin ja kult-
tuureihin vain vahvistavat suomalai-
suutta. 

Tassa minun nakemykseni Suo-
men linjasta tulevina vuosikymme-
nina: kansallinen eheys on edelleen 
paallimmainen tavoite. Eheydella 
tarkoitetaan sits, etta kaikista pide-
taan huolta ja valtetaan yhteiskun-
nan jakamista vihamielisiin ryh-
miin. 

Uusi itsenaisyys nayttaytyy mytis 
yksiloiden itsenaisyytena. Politiikan 
tekeminen uudessa yhteiskunnassa 
on tietysti vaikeampaa kuin entises-
sa, jossa saatettiin antaa maarayk- 

sia, komentoja, velvoituksia. Yha 
useammat suomalaiset tavoittelevat 
myeps omaan elamaansa uudenlais-
ta itsenaisyytta. Kansalaisista tulee 
taysi-ikaisia. He edellyttavat, etta 
heita myOs kohdellaan taysi-ikaisi-
na. Eri osapuolten on kasvettava 
huomaamaan, etta viime kadessa 
yhteiskunta on yhteistydn tulosta, 
etta solidaarisuus, tasa-arvo, vapaus 
ja suvaitsevaisuus toisia kohtaan 
ovat yhteiskuntamme uudistumisen, 
uuden itsenaisyytemme lahtOkoh- 
ta." 	i7S 31°)z-i 

Joutsan lukio 
huomioi maamme 

juhlavuoden 
Joutsan lukiolla jarjestetaan Suo-

men itsenaisyyden 75-vuotisjuhla-
vuoden merkeissa luentoja ja kon-
sertteja. Taman viikon keskiviikko-
na professori Mauno Jokipii tarkas-
teli Suomen tieta autonomiaan ja 
Suomen tieta itsenaisyyteen. Maa-
nantaina 30.11,. lukiolle saapuu 
pankinjohtaja Kalevi Sorsa luennoi-
maan aiheesta "Uusi itsenaisyys". 

Suomi 75 vuotta -konserttitilai-
suudet pidetaan tydvaentalolla. Kes-
kiviikkona 25.11. kuullaan lauluja 
isanmaasta Kalle Kinnusen (barito-
ni) ja Markku POyhasen (piano) tul-
kitsemana. Joulukuun 1. paivana 
musisoivat Mikko-Ville Luolajan-
Mikkola (viulu, kontrabasso) ja Mi-
ka Westerlund (piano) teemalla mu-
siikkia yli tyylirajojen. 

Em. tilaisuudet eivat ole varsinai-
sesti yleisOtilaisuuksia, vaan ne on 
tarkoitettu lahinna lukion sisaisik-
si tapahtumiksi. 7 6'{24 Z- 



Joutsan lukiolaiset kuuntelivat tarkkaavaisina pankinjohtaja Kalevi Sorsan mielenkiintoista puhetta de-
mokratiasta, itsenaisyydesta ja integraatiosta. 

Joutsan Karimaki herkistaa 
edelleen Kalevi Sorsan mielta 

Eero Rellman 
Joutsa ja Karimaen kylano-

sa herkistaa joka kerta pan-
kinjohtaja Kalevi S or s an 
mielta hanen vieraillessaan 
paikkakunnalla. Maanantaina 
Sorsa oli puhujana lukiolla, 
jossa hanen tarttuvaa esitys-
taan kuunneltiin herkeamat-
tä. Sorsa totesi ennen pois-
lahtoaan Karimaen heratta-
van hanessa aina sellaisen 
muistojen tulvan, etta niista 
saattaa yield syntya jopa kir-
ja. 

Talo on entisen muotoi-
nen, mutta eri varinen. Se 
katto oli silloin pareesta. 
Poissa ovat myoskin savu-
sauna ja sikojen karsina. Itse 
ajoin siita nytkin vain ohitse, 
mutta Irene jai tutkimaan ky-
lakuvaa, totes! Sorsa Keski-
suomalaiselle. Sorsat asuivat 
Joutsassa vuosina 1937-44, 
jolloin perhe muutti isan tyo-
paikan mukana Savitaipaleel-
le. 

Sorsa puhe kasitti perus-
teellisen katsauksen demo- 

kratiaan seka itsenaisyyden 
syntyyn niin meilla kuin 
muuallakin. Katsaus ja EY:n 
osuus olivat erityisesti eturi-
vissa istuneitten lukion poi-
kien mieleen. 

— Puhuiko tuossa asken tu-
leva presidentti? No, ei \Tait-
tamatta, mutta hyva esitys se 
oli, kommentoi eras eturivi-
lainen. 

Tuleva 
linjaus 

Sorsa totesi etta kansalli-
nen eheys on oltava edelleen 
paallimmainen tavoite. Ehey-
della tarkoitetaan sits, etta 
kaikista pidetaan huolta ja 
valtetaan yhteiskunnan jaka-
mista vihamielisiin ryhmiin. 
Tallainen eheys voidaan ylla-
pitaa kehittamalla _ valtiota 
edelleen ja sen vikoja poiste-
taan. Vauraus voidaan yllapi-
tää vain osallistumalla tiiviis-
ti kansainvaliseen yhteistyo-
han, ennen muuta Euroopan 
puitteissa, han sanoi. 

Sorsan mukaan kansallinen 
perustuslaki luo edelleen 
kestavat kehykset kansalli-
selle kehitykselle. Viime 
vuosien uudistushankkeet, 
erityisesti siirtyminen enem-
mistoparlamentarismiin, har-
kittavina olevat sosiaaliset ja 
sivistykselliset kansalaisoi-
keudet, ovat niin radikaaleja 
uudistuksia, etta niiden to-
teuduttua on tarpeen hank-
kia kokemuksia uudistusten 
toimivuudesta — samalla kun 
hallitusmuotoon tehdaan Eu-
roopan integraation vaatimat 
muutokset. 

Kansantalous 
hoidettava hyvin 

— Uusi itsenaisyys raken-
netaan hyvin hoidetulle kan-
santaloudelle. Se perustuu 
vahvalle teollisuudelle, jonka 
kokonaiskilpailukyky on hy-
va niin kotona kuin Euroo-
passakin. Vain uusi teollista- 

misaalto voi antaa kansanta- 
loudelle sen voiman, jota uu- 
si 	itsenaisyys 	edellyttaa. 
Mutta se vaatii myos sits, et-
tä olemme valmiit vetamaan 
talouspoliittista linjaa inves-
tointien hyvaksi. Kaikki ei-
vat sits hyvaksy, koska eivat 
valita perehtya siihen eivatka 
haluakaan ymmartaa. 

— Uudessa 	Euroopassa 
Suomi sijaitsee pareemmalla 
paikalla kuin ehka tajutaan-
kaan. Kun suomalaiset avaa-
vat innolla ikkunoita lanteen, 
lannessa uskotaan Suomen 
vahvuudeksi idan olojen tie-
tamyksen. Tassa suhteessa 
mandollisuuutemme ovat 
melkein rajattomat, jos kohta 
me voimme mytis hukata et-
sikkoaikamme, varoitti por-
sa. Tahan kaikkeen pita va-
rautua perusrakennetta, kou-
lutusta, tutkimusta ja yhteis-
tydta vahvistamalla. Laman 
aikana tehdyt Iyhytnaktiiset 
ratkaisut kostautuvat nousu-
kauden aikanasiu4 


