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Kirioitukset alkoivat maanantaina
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oli kaunis ja rohkea 
:

Hei hulinaa! 39 abiturienttia
hyvästeli pala kurkussa l2-vuoti-
sen koulutaipaleen aikana tu-
tuiksi tulleet luokkahuoneet ia
opettajat. Penkkaripäivänä tors'
taina oli Joutsassa karnevaalihu-
mua, jota tokaluokkalaiset jat-
koivat periantaina "vanhoien
päivänä". Valta kun oli siirtynyt
kolmosilta kakkosille

Joutsan lukiossa
39 abiturienttia

Kevään 1993 ylioppilaskirjoi-
tukset alkoivat kuluvalla viikolla
kielten kuullun ymmärtämisko-
keilla, joita oli kolmena päivänä.
Peqlrinpainaiaiset perinteisine il-
taffi väajeluineen ovat ohjelmas'
sa nyt torstaina ja sen jälkeen on-
kin reilun kuukauden tauko kir-
joitusten jatkuessa maaliskuun
22. påiivänä iiidinkielen ensimmiii-
sellä kokeella. Viimeinen koepäi-
vä on 5.4. ja lakkiaiset jårieste-
tään lauantaina 5. kesäkuuta.

Joutsan lukiossa on tällå kertaa
39 atriturienttia, joista 21 tyttöä ja
t8 poikaa, eii määrä on keskimää-
räistä pienempi verrattuna viiden
edeliisvuoden keskiarvoon, .!oka on
47 (vuosina 1992.1988 kirjoituksiin
Joutsan iukiossa on osallistunut
35-51-43-32-68 henkea). Tämån ke-
,våån abeista on Joutsasta 23 (ll tlt-
töä,/12 poikaa), Hartolasta ll (8/3),
Luhangasta 3 (1/2\ ja I.eivonrnäel-
tä 2 (l/l\.

Joutsan lukion toisluokkalaisia

on tällä hetkellå 65 ja ykkösluokka-
laisia 52, joten parina seuraavana
keväänä on odotettavissa suurempi
abiturienttien joukko kuin mitä on
ollut tänä ja viime vuonna.

Kuluvana wonna Keski-Suomen
läänin päivälukioiden kolmansilla
luokilla on | 425 oppilasta, joista
tyttöjä on 58 90. Kirjoituksiin osal-
listuu lisäksi aiemmin hylätyn ko-
keen uusijoita ja arvosanan korot-
tajia sekä Jl.rräskylän lukion iltalin-
jan opiskelijoita. Päivålukioiden
abiturienteista 43 Vo kirjoittaa laa-
jan matematiikan. Englannin en-
simmäsenä vieraana kielenä kirjoit-
taa94 Vo, ruotsilt Yo ja saksan 1 Vo.

Yiioppilaskirjoitusten jatko-oh-
jelma on seuraavanlainen (Joutsan
lukio): ma 22.3. äidinkieli I - ke
24.3. reaaiikoe - pe 26.3. pakolli-
nen vieras kieli (englanti), kirjalli-
nen osa - ma29.3 . åidinkieii II -ke 31.3. toinen kotimainen kieli
(ruotsi), kirjallinen osa - pe 2.4.
matematiikka - ma 5.4. ylimäåräi-
nen vieras kieii (saksa tai ranska),
kirjallinen osa. ' .- ' *.'J

merkit yli 30 vuotta palvelleille
Joutsan kunnallisille viran- ja toi-
menhaltijoille tunnustuksena ansi-
okkaasta kunnallisesta toiminnasta.
Merkkejä olivat luovuttamassa val-
tuuston pj. Mikko Kuitunen ja kun-
nanjohtaja Kyösti Uosukainen.

Ansiomerkinsaajat: Rauno Asko-
la, Oili Avikainen, Simo Avikainen,
Risto Honkanen, Esko Immonen,
Sisko Ilmonen, Pirkko Laakso, Hel-
ga Lampinen, Heimo Latva, Keijo
Luhanko, Raija Oiiala Salme Pylk-
kö, Lasse Rönkä, Pentti Sauvala,
Riitta Schroderus, Marffi Schrode-
rus ja Yeli Tö1rylä.

Illalla hienon, kykin halki astel-
leen kulkueen muodostaneet Jout-
san partiolaiset. sytyttivåt kynttilät
sankarihaudoille.
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Joutsan lukion kauniit ja rohkeat abiturientit murehtivat lakanassaan :

epävarmaa tulevaisuutta: "Kun päivä päättyy ja hetki lyö, niin meikäti
bailaa - entäs työ?" Itsekritiikkiäkin abeista löytyi: "Paska lähtee' ;
haju jää." , j

Tulevaisuus tekee synkäksi, muita... ' ;
*
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Joutsassa lukion aulassa:

pelotellaan. Viimeistäiin sil-
loin, kun istuin koeluokassa
ja sain tehtiiväpaperit käsii-
ni, huomasin. että eihåin

tässä mitiiåin iåinnitettävää
olekaan. Yliöppitaskirjoi-
tukset on. loppujön lopdksi
varn sarja kokeita, Jani
puntaroi aulassa.

Lukion oppitailler,,:
tulossa ruokamaksu-Joutsan lukion oppilaat joutuvat

pulittamaan syyslukukauden 1993

alusta lukien ruokamaksua 4 mark-
kaa päivää kohden, mikäli Joutsan
kunnanvaltuusto h1väksyry koulu-
lautakunnan ja edelleen kunnanhal-
lituksen asiasta tekemän esityksen.

Nykyisin lukio-opetusta saavalta
opiskelijalta voidaan oppilaitoksen
ylläpitäjän toimesta periä maksua
ruokahuollon järjestämiseqtä, joka
on enintään 4 mk laitoksen työpäi-
vää kohti riippumatta siitä, osallis-
tuuko ruokailuun vai ei.

Siitä huolimatta, piiättääkö kunta
periä kyseistä maksua, kunnan val-
tionosuudesta vähennetään kuluva-
na vuonna 530 mk opiskelijaa koh-
ti, mikä Joutsan lukion kohdalla
tarkoittaa valtionosuuden vähenty-
mistä noin 41 000 markalla/vuosi
joutsalaisten oppilaiden osalta. Li-
säksi vieraskuntalaisten maksuo-
suus putoaa likipitäen samalla sum-
malla.

Koulukyytien
korvaaminen

Toisena lukioon liittlvänä asiana
Joutsan kunnanhallitus hyväksyi
koululautakunnan tekemän ehdo-
tuksen, jonka mukaan niille Jout-
san lukion oppilaille, joiden koulu-

matka ylitt.ää l0 km, korvataan
koulumatkakustannukset linja-au-
totaksan mukaisesti vuoden 1993
alusta lukien. Korvauksen saaminen
edellyttåiä linja-auton käyttöä silloin
kun se kohtuullisesti soveltuu oppi-
laan koulumatkoihin.

Samalla lautakunta kuitenkin to-
tesi, että keskiasteen koulukuljetus-
ten kustannusten jakaantuminen on
muuttumassa uuden valtionosuus-

-f 
]

lain johdosta. Jatkossa onkin tar-
koitus neuvotella naapurikuntien
kanssa kotikuntien osallistumisesta
lukio-oppilaiden kuljetuskustan-
nuksiin.

Joutsan kunta saa v. -93 valtion-
osuutta kuljetuskustannuksiin 60
prosenttia 3 123 markasta kuljetet-
tavaa oppilasta kohden. Summa on
sama kaikille oppilaille riippumat-
ta matkan pituudesta.

Englanti oli odotettua helpompi
Joutsan lukion aulassa

pantiin maailman kieliä ei-
len iltapäivällä tärkeysjiir-
jestykse-en. Jani X uirsiie
Luhan-gan Tammijiirveltä ja
sysmäläissyntyineh. nykyi-
srn Joutsassa asuva Petteri
Oksanen olivat samaa
mieltä siitä, että ensin tulee
englanti, sitten saksa ja

- Odotettua helpompi, kommentoi Jani
eilen Joutsan lukion 

-aulassa. 
Taustalla

ruotsi kaukana perässä- ttirtpita"iiit;åitut ritru
olr perJantarna vuorossa
englannin kirjallinen koe.
Jani Kuustie piti sitii odo-
tettua helpompana.

- Yleensiikin ylioppilas-
kirjoituksista t<otiistaä tii-
kaa ja niillä etukäreen jopa

Kuusitie (etualalla) englannip kirioitusta
Petteri Oksanen. --j- )i,.,,",- "it r -f I

Riehakkaat abiturientit vaikutti-
vat suorastaan pelottavilta juhlies-
saan räyhäkkäästi koulutuntien
loppumista ja itsenäisen lukutyön,
"pänttäyksen", alkamista ylioppi-
laskirjoituksia varten.

Joutsan "Kauniit ja rohkeat" ei
olekaan Karimäessä asuva kunnal-
lispolitiikan eliitti, vaan porukka
löytyykin Joutsan lukiosta. Lukion
abiturientit varastivat röyhkeästi
määritelmän itselleen ripustamalla
perinteiselle penkinpainajaispäi-
vän ajelulle vieneen traktorin perä-
kärryyn lakanan, johon luonneh-
dinta oli kirjoitettu.

Kauniit ja rohkeat, jotka voisivat
käyttää myös titteliä "hurjat ja ää-
nekkäät", olivat vuokranneet itsel-
leen traktorin, jota kuljetti abitu-
rientti Johanna Hentisen veli Mar-
ko Hentinen.

Abit rääkkäsivät ennen Joutsan
kirkonkylän kiertoajelulle lähtö-
ään lukion kakkosluokkalaisia,
joille he maksoivat takaisin edellis-
päivänä potkijaisissa kohtaamiaan
kärsimyksiä. Kakkoset antoivat
potkijaisissa kolmosille erilaisin

metkuin sähäkän lähtövauhdin
pois ankeasta koulumaailmasta.

Toisen luokan oppilas Minna
Kilpipuro joutui hurjaan kosmeto-
logiseen käsittelyyn, .jossa abit
rneikkasivat Minnan kasvot hehke-
ään loistoon. Katri Jalovaara. Mia
Reinikainen, Anu Huuskola. Han-
na Virtanen ja Milla Manninen
maalasivat Minnan huulet tum-
mansinisellä kajalilla, piirsivät
poskeen sydämen ja pursottivat
päähän läjän partavaahtoa. Abi-
rentut kiusasivat Minnaa erityisen
hartaasti, koska hän on tyttöjen
entinen luokkakaveri. Minna käy
tänä vuonna toistamiseen toista
luokkaa.
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korismestaruuden Aurinko keskeisenä

osuuspankkienJoutsan lukion tyttöjen korissar-
jassa abien "kauniit ja rohkeat" ei
antanut muille mahdollisuuksia.
vaan otti kaikissa otteluissa voiton
ja lannisti vielä muun Suomen jouk-
kueenkin niukasti 12-10. Seuraavik-
si tulivat 2AB ja ylåasteen joukkue
kolmella pisteellään ja lAB.

Voittajajoukkueessa pelasivat
Katri Jalovaara, Pauliina Hentinen,
Johanna Hentinen, Sari Haajanen,
Tarja Nieminen, Miia Reinikainen,
Mari Soisalo ja Johanna Kailanen.
Ottelut tuomitsi Paavo Valkonen.
joka piti kaikkien joukkueiden jär-
kevää ja yritteliästä pelityyliä hyvin

1t:":l:lTrirteenä 
sarj arre.

Aria Hiller
väitteli tohtoriksi

Joutsan Yhteiskoulusta ylioppi-
laaksi kirjoittanut Arja Hiller on
väitellyt liiäketieteen tohtoriksi väi-
töskirjallaan Propofoli-nukutukses-
ta lasten kita- ja nielurisaleikkauk-
sissa.

Vuonna lg54 syntynyt tliller on
valmistui lääketieteen lisensiaatiksi

kuvaamataitokisassa

Kansainvälisen Osuuspankkien
kuvaamataitokilpailun aiheena oli
tänä vuonna'Aurinko luo elämän'.
Kilpailusarjoja oli neljä. Pienim-
mäisillä (6- lGvuotiaat) oli tehtävä-
nä piirtää kuva, jossa on aurinko,
I l-l4-nrotiaiden oli taiteiltava, mitä
aurinko voi saada aikaan ja 15-18-
vuotiaat saivat pohdittavakseen, mi-
ten voisimme kä)ttää paremmin hy-
väksemme auringon energiaa. Sar-
joittain parhaat työt liihetetään Hel-
sinkiin valtakunnalliseen arvoste-
luun.

Keski-Suomen Osuuspankin päi-
kalliset konttorit palkitsivat maa-
nantaina Joutsassa alueensa menes-
tyneet kilpailijat. Työt oli asettanut
paremmuusjåirjestykseen arvostelu-
raati, johon kuuluivat Mirja Lam-
mi, Sirkka Rekonen, Jorma Mäki-
nen, Marko Nikkanen, Veijo Virta-
nen ja Raija Ahola Joutsasta sekä
Anja Mikkola Leivonmäeltä. -Palkitut:

9-10 v: l) Heikki Kallio, Havu-
mäen a-a, 2) Maija Riitaoja, Pap-
pisen a-a, 3) Timo Hakala, Havu-
mäen a-a, 4) Riikka Ahola, Joutsan
kk:n a-a, 5) Tarja Laitinen, Leivon-
mäen kk:n a-a.

l1-14 v: 1) Kirsi-Maria Hytönen,
Havumäen a-a, 2) Tomi likkanen,
Joutsan-Luhan gan ya, 3) Heidi Nie-
minen, Joutsan kk:n a-a, 4) Harri
Perälä, Joutsan-Luhangan a-a, 5)
Terhi Saarinen. Mieskonmäen a-a.
6) Elina Metsänen, Joutsan kk:n a-
a, 7) Jukka Huikko, Joutsan-Lu-
hangan ya.

I 5-l 8 v: l) Ari Sievänen, Joutsan
lukio, 2) Maija Heinonen Joutsan-
Luhangan ya, 3) Johanna Halme,
Joutsan lukio. lS Z#V -E7

ja anestesiologian erikoi5Jääkäriksi
Helsingin yliopistossa. $trV, ,E
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Osuuspankkien kuvaamataitokilpailun menestyjiä Keski-Suomen Osuuspankin Joutsan ja Leivonmäen kont.
toreidenpalkitsemina.PankinedustajanakuvassaoikeallaonpalvelupäiillikköVeijoVirtanen.
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Opp iias ku nnan luheen j o hTaj ä,

abiturientti Hanna Virtanen oli va-

linnut hulina-asukseen penkkarei-
hin Punahilkan vetimet. H)rytä-
vään, valkoiseen kummitusasuun
pukeutunut Timo ImPinen herätti
änsaittua hilpeyttä yleisössä, joka
seurasi abien kapuamista traktorin
peräkärryyn.

Mikko Peltoniemi, Petri Pessala,

Pet:r \iemi ja Jouni Rantanen aPi-
- -r- --- ;-lrrrine rrrkkalaitteineen Te-

ningraA Cowboys -yfriytt*i. M-ä
Reinikainen kantoi miehekkäänä
metsurina kainalossaan moottori-
sahaa, jolla ei kuitenkaan kaadet-
.taisi ensimmäistäkään mäntyä.
Katri Jalovaara oli sidotuttanut it-
sensä kipsatuksi potilaaksi, jolla ei
kääreistä päätellen ole ehjänä edes
kotona kattilassa porisevat soppa-
luut.

Hulinaa kauhisteli:
v-:^^ D--^t-^_^
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Lukion korist5rtöt
hävisivät Hankasalmelle

Joutsan lukion tytöt hävisivät ko-
ripallo-ottålun Hankasalmella paik-
kakunnan lukion joukkuetta vas-
taan lukemin 17-10. Joutsan tasai-
sesta joukkueesta parhaiten onnis-
tuivat Pauliina Rasmus, Miia Reini-
kainen ja Minna Niemi ,15 tl.*l

Puoliajalla Joutsa oli kolme pis-
tettii jäljessä. Toisen jakson alku vä-
hän takelteli enntn kuin joutsalais-
tltöt tottuivat isäntiä kannustavaan
huutokuoroon. Hankasalriii nykäi-
si kuitenkin kaulaa selvåiän voittodn.
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luokan oppilaspaikkamääristä fS &;_t

Joutsan lukiolte kak3i
perusopetusryhmää

Keski-Suomen lääninhallitus on
päättiinyt läåinin lukioiden ensim-
måiisten luokkien perusopetusryh-
mien määristä lukuvuodelle 1993-
94. Joutsan lukiolle on vahvistettu
kaksi opetusryh mää, mikä tietää 7 2
oppilaspaikkaa. Myönnettyjen pe-
rusopetusryhmien lukumäiirä ei kui-
tenkaan rajoita lukioon otettavien
oppiiaiden määråä, sillä säännösten
mukaan ryhmä voi olla suurempi-
kin kuin 36 oppilqsta.

....,t...
I ällarsen sääcletlyä Suuremman

perusopetusryhmaF? muodostami-
nen oa täysin yllapitajån harkinnas-

sa. Kun perusopetusryhmien säåte-
ly jaänee ensi vuonna pois läånin-
hallituksen toimivallasta, on luki-
oon otettavien oppilaiden mäåirä sil-
loin kaikilta osin ylläpitäjän -yleensä kunnan - päätettävissä.
Paikallisilla ratkaisuiila voidaan siis
jo nyt vähentää lukion ulkopuolel-
le jäävien oppilaiden mäåirää.

Kevään yhteishaussa (toukokuun
tilasto) on Joutsan lukioon ensisi-
jaisesti hakeneita 59, joten oppilas-
paikkoja olisi vielä vapaana ainakin
kolmetoista.

OKilTTA
-----.-
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Jyväskylän normaalikoulu 56
Jyväskylän lyseon lukio 41

Palokan lukio 40
Kesyn lukio 38

Kinnulan lukio 38
Haapamäen lukio 37
Tikkakosken lukio 37

Jämsän lukio 34
Hankasalmen luldo 33

Viitasaaren lukio 33
Joutsan lukio 32
rffitrffi5z
Kilpisen lukio 32

Äänekosken lukio 32
Viitaniemen lukio 30
Pihtiputaan lukio 29
Saarijärven lukio 29
Voionmaan lukio 29

Lievestuoreen lukio 28
Suolahden lukio 28

Laukaan lukio 27
Vaajakosken lukio 27

Karstulan lukio 24
Jämsänkosken lukio 22

Korpilahden lukio 22
Petäjäveden lukio 21

Konneveden lukio 18

Kuhmoisten lukio 18

Keski-Suomi yhteensä 33
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c) lji{"iiJoutsan lukion
2'" kevään ylioppilaat
Joutsan lukiosta valmistui tänä

keväänä 39 uutta ylioppilasta, jois-
ta21 tyttöä ja 18 poikaa. Kuuden
laudaturin paperit kirjoitti joutsa-
lainen Pauliina Hentinen. Merkille-
pantavaa on, että Joutsan lukion
abeista ei kukaan "reputtanut", eli
hylättyjä suorituksia ei tällä kertaa
tullut.

Uusista ylioppilaista - jotka saa-
vat lakkinsa lauantaina 5.6. - on
Joutsasta 23 (11 tt"ttöä / 12polkaa),
Hartolasta ll (8/3), Luhangasta 3
(l/2) ja Leivonmäeltä 2 (l/1). - He
ovat:

Jouni Ahonen (Lu), Sari Haaja-
nen (Ha), Eiina Heikkilä (Ha), Jo-
hanna Hentinen (Jo), Pauliina Hen-
tinen (Jo), Sari Hovila (Le), Anu
Huuskoia (Lu), Tero Häkkinen

(Le), Kalle Håinnikäinen (Jo), Timo
Impinen (Jo), Katri Jalovaara (Jo),
Sari Järvinen (Jo), Johanna Kaila-
nen (Jo), Sari Kiiskinen (Jo), Hen-
ni Kotimäki (Jo), Jani Kuustie (Lu),
Pirjo Käpölä (Ha), Mia Lahti (Ha),
Miia Lindelin (Jo), Esa Lähdelahti
(Jo), Milla Manninen (Jo), Vikke
Manninen (Jo), Teemu Mäkinen
(Jo), Antti Mäkiranta (Ha), Petri
Niemi (Jo), Tarja Nieminen (Ha),
Petteri Oksanen (Jo), Anna-Mari
Palm (Ha), Mikko Peltoniemi (Jo),
Petri Pessala (Jo), Jouni Rantanen
(Jo), Pasi Rantanen (Ha), Miia Rei-
nikainen (Jo), Mari Soisalo (Jo),
Tiina Svärd (Ha), Jani Tervahauta
(Jo), Kimmo Teräväinen (Jo), Pet-
ri Vallgren (Ha) ja Hanna Virtanen
(Ha).

yo-todistuksessa on vain ätliä
Joutsalainen pauliina H e n _ mutta useasri hän huomasi pakene-

t i n e n, 19, kirjoitti Joutsan lu- vansa tappavaa jankkaamista.

kiosta ainoana täysosuman, kuusi - Väliliä oli pakko keskeyttää
laudaturia. lukeminen. Usein huornasin tå[ot-

- En odortanut kuutta ät!ää. :::T'^::;jt 
ja jopa kotitvöt alkoi-

mutta neljään tai viiteen ;rk"il. 
vat rlrarsrua'

paUliina kertOO. Joutsalaiset ovat olieet riemuis-
saan, kun kylälle saatiin yksi kuu-

pauliina tiesi, ertä hån saa lau4a_ den ållän ylioppilas.
turin. ylioppilaskir.io;tustensa arvo- - En ole vcinut kulkea kadulla
sanaksi, rnutta napakymppi oli hå- niin, etteikö joku rientåisi onnitte-
nelle yllätys. lemaan. Ihmi,set ovat myös 

"*nliri
- Laskeskeiin io ennen ylioppi- ieet puhelirniise, "Panni" huoa.h-

iaskirjoituksia rnistä aineista minul- taa.
la olisi_mahdollisuus kirjoittaa lau- Hänestå on ki'aa kun ihmiset
datur. Huoinasin, että voin ottaata- muistavat, mutta hänelle u" *i:"n-
voitteeksi laudaturin paperit. nut onnitteiutohinassa, että k;u;i;

Hyvästä kielipäästään tunnettu laudaturiaarvostetaanliikaa. Yliop-
"Panni" onnistui parhaiten englan- pilasjuhlat hän kuitenkin aikoo juh-
nissa, jossa hein kirjoitti aineesia lä- lia kunnolla; hän uskaltaa odoitaa
hes täydet pisteet. Kieliä hän ei juuri juhliinsa sataa vierasta.
pänt,inn)tennenki.rjoituksia, mutta Opintomenestyksensä varjopuo_reaalin lukiessa.alkoi jo veri mais_ leksi han taas laskee ,.n, .tlå';otiua suussa. Kielten kanssa hän on kut veijarit muistuttavai itt;;; j;;vielä kirjoitustenkin jälkeen niin kuvastilaudatureista,.i"ttd;;;
paljon kaveri, että hän toivoo pää- pienintäkään tietfi;itö;yytt;;;:
sevänsä opiskelemaan yliopistoon ieeksi.
ensi syksynä englantia ja.saksaa. _ Mulle veistellään, että pitäis_

Pauliina valmenrautui ylioppilas- hän sun se ja se uriu ti.tai, iori.u
kokeeseen ruoskimallaitseaänluke_ ra tiijåitii kuusi ällää.
nnan aamu)fueksilsJä iltapäiviiän,. : " . ". ": ; KaRu

Pauliina H e n t i n e n kruunasi lukiotaipaleensa kuudella laudaturil,
la, ia sekös saa opettajan urasta haaveilei"n n*ioon r."rvoille kesäisennym\n' 

:i : *'t;

;
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Stipendit ja palkinrör
Joutsan lukio
Joutsan Yhteiskoulun perustamisesta tu-
lee tänä vuonna kuluneeksi 47 vuotta.
Erillisenä lukiona tiimä oli 19. lukuwosi.
Oppilaita oli koulun alkaessa 157 ja
päåttyessä 156.

Rehtori Rauno Kivistön mukaan vai-
kean taloudellisen tilanteen ruoksi on
myös Joutsan lukiossa jouduttu supis-
tamaan joitain toimintoja.

- Tästä huolimatta suuntaamme kat-
seemme rohkeasti tulevaisuuteen. Vuo-
den päästä edessä on siirtyminen luokat-
tomuuteen ja samanaikaisesti pyritåån
saamaan käyttöön Valtioneuvoston vii-
me maaliskuussa päättämåån tuntija-
koon pohjautuva uusi opetussuunnitel-
ma. Molemmissa uudisiuksissa kantava-
na periaatteena on valinnaisuuden sekä
joustavuuden lisääminen. Valmisteiuja
molempien uudistusten osalta on kou-
lussamme jo tehty, eikä näköpiirissä ole
mitään ylivoimaisia esteitä. Prosessi ta-
pahtuu niin, että luokattomuuteen siir-
t)ry kerralla koko koulu, mutta uusi opi-
tussuunnitelma etenee vuosittain vanhen
väistyessä alta pois.

Kivistön mukaan kokemukset luokat-
tomuutta kokeilleista lukioista ovat ol-
leet rohkaisevia.

- Oppilaiden kannalta on ehdotto-
man myönteistä se, että luokalle ei jåä-

dä, kursseja voi uusia monipuoiisemmin
ja suorittaa jopa opetukseen osallistu-
matta, tai jopa kesäisin, ja se, ettå jo-
kainen voi suunnitella oman yksilöllisen

opinto-ohjelmansa. Tämä antaa valin-
nan vapautta, mutta vaatii toisaalta pir
käjänteispttä ja itsekuria. Koulunkäyn-
nin keskelträminen on luokattomissa lu-
kioissa kuitenkin ollut viihiiisempåä kuin
enrisen mallin mukaisissa.

- Oppilaalla on myös mahdollisuus
itse säädellä opiskeluajan pituutta, jos-
kaan tämä ei ole olennaisesti muuttanut
tilannetta. Valtaosa käyttää perinteiset
kolme vuotta, harvat neljå ja vielä har-
vemmat kaksi. Kivistö selvittää.

Joutsan lukion stipendit ja muut palkin-
not:

LC Hartoia: Antti Måkiranta 200 mk,
Tarja Nieminen 200 mk, Tiina SvärC 200
mk, Hanna Virtanen 200 mk.

LC Joutsa: Pauliina Hentinen 500 mk,
Katri Jalovaara 500 mk, Mari Soisalo
500 mk, Pasi Nieminen 250 mk, Paulii-
na Rasmus 250 mk.
LC Joutsa/Jousa: Kati Häkkinen 250
mk, Henni Kotimäki 250 mk, Satu Sa-
komaa'250 mk, Elina Tuominiemi 250
mk.

Luhangan Osuuspankki: Petra Ahvenai-
nen 400 mk, Eija Heinonen 400 mk.
Joutsan Seutu Oy Petri Niemi 500 mk.
Yalokuvien tuotosta jaettavat Juha F{eik-
kilä 150 mk, Hanna-Leena Hyppänen
150 mk, Hannele Korhonen 150 mk, Rit-
va Oksanen 150 mk.
Englannin stipendirahastosta jaettava: Te-
ro Häkkinen 500 mk.

Joutsan lukion kevään 1993 valkolakit in corpore.

Ida Kilpisen rahasto:
Tutkielmista: Pauliina Hentinen,/Mari
Soisalo 200 mk, Valtteri Honkapää/Ti_
mo Kuitunen 200 mk, Katja Kusmin/
Tuula Niemi 200 mk.
Tietokoneohjelmasta: Jani Rauriainen
200 mk.
Koulumenestykestä: Katri Siltanen 200
mk.

Kirjapalkinnot:
Pohjola.Nordenin: Hannele Korhonen.
Sanna Kuitunen.
Saksan suurlähetystön: Katri Jalovaara.
Ruotsin suurliihetystön: Tero Häkkinen.
Johanna Kailanen, Miia Lindelin.

K.S Osuuspankin Joutsan aluekonttorin
ryhtisormus: Pauliina Hentinen.
Koululiikunta 150 v. mitali: Katri Jalo-
vaara.

MAOL:n kilpailut:
Matematiikka, avoin sarja: l. Kimmo
T:.ryrtq1.! P*ri N19ry, Matemariik-

ka, perussarja: t. faninautiainenl Fa-
si Nieminen. - Fysiikka, A-sarja: 1.

Kimmo Teräväinen, 2. Tero Häkkinen.
Fysiikka, B-sarja: 1. Jani Rautiainen,2.
Toni Lahtinen, 3. Ahti Weijo. - Kemia,
A-sarja: 1. Tero Håkkinen, 2. Toni Lah-
tinen. Kemia, B-sarja: l. Jani Rautiai-
nen (valtakunnallisesti 32.), 2. Toni Lah-
tinen (60.), 3. Pasi Nieminen.

Pauliina Rasmus on saanut stipendin
opiskellakseen kesäkuussa vaihto-oppi-
laana Spiegelbergissä Saksassa.

*å,:,::i::::,';,ifr #:"#3i!ffffii::
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Kauraselle opettajien
juoksussa SM

Jukka Kauranen voitti Kuorta_
neella juostun opettajien valtakun-
nallisen mestaruuden M650-sarian
maastoj uoksun. Kaurasen voittoai-
ka oli 10.22 ja se oli t3 gg.lgrntia
toiseksi tullurta parempi$$, y.1

Trloksia
koululiikuntaliton

kilpailuista
Päättyneeltä yleisurheilukaudelta

vielä muutama poiminto joutsalais-
ten nuorten menestymisestii syksyn
koululiikuntaliiton kilpailuista.

Äånekoskella KLL:n Keski-Suo-
men piirin kilpailuissa B-tyttöjen
sarjassa fiina Niemi ja Tluu lbivo-
nen selvittivät tiensä lajinsa loppu-
kilpailuun. Tiina sijoittui kuulan-
työnnössä viidenneksi tuloksella
10,15 ja Täru oli korkeushypyssä jae-
tulla kuudennella sijalle tuloksella
140. Pituudessa Inka Nyman hyppä-
si tuloksen ,101 ja IGti Syrjiiaho 392.
Elina Metsiisen aika 100 metrillä oli
14,48.

A-tytöisså Påivi Hyytiiiinen oli
korkeudessa kuudes tuloksella 145.

A-poikien sarjassa Juha Uosukai-
nen, joka edustaa nykyisin Voion-
maan urheilulukiota, oli pituudes-
sa kolmas tuloksella 601 ja 110 met-
rin aidoissa niinikään kolmas ajal-
la 16,84.

KLL:n SM-kilpailuissa Tämpe-
reella kymmenotteluun erikoistunut
Juha teki seiviishypyssä hyvän tulok-
sen 396 ia siioittui kahdeksannek-si TS Itw_Vt

Erityisopetus_tå
annetaan 3r ,?h-

aiempaa vähemmiri
Joutsan ja Luhangan kouluissa

annetaan aiempaa vähemmän eri_
tyisopetusta puhe-, lukemis- ia kir-
joitusvaikeuksista kärsiville jaosil-
le. Erityisopettaja Ulla Lehmusiaa-
ri on siirtynyt luokanopettajaksi
Pappisen ala-asteelle.

Erityisopettaja Anja Tuominie_
mi joutuu nyt yksin hoitamaan
opetuksen Joutsassa. Sivistvstoi-
menjohtaja Jorma Mäkinen aivioi.
että opetuksen määrä varmasti vä-
henee sekä Joutsassa että Luhan-
gassa, mutta se ei kokonaan lopu
ainakaan Joutsassa.

Erityisopettaja UIla khmussaa_
ri siirtyi Pappisen ala-asteelle elä_
kepäiville lähteneen pirkko Laak-
son tilalle.

Luhangan ja Joutsan yhteisen
englannin opettajan virka on myös
täyttämättä. Kunkin koulun omat
luokanopettajat joutuvat itse opet-
tamaan englantia. Joutsan kirkon-
kylån ala-asteella, Angesselässä ja
Pappisessa kieltä opettaa Eira Sa-
rolahti:

Koululautakunta
myönteinen lukion
luokattomuudelle

Joutsan koululautakunta hyväk-
syy lukion tavoitteen siirtyä luokat-
tomaan lukioon jo ensi syksynä.
Varsinaisesti mm. luokattomuuden
mahdollistavat uudet opetussuun-
nitelmat on tarkoitus ottaa Jout-
sassa käyttöön vasta vuotta myö-
hemmin eli syksyllä 1995.

Koululautakunta on todennut.
että mikäli jollakin koululla on val-
miutta ottaa uusi opetussuunnitel-
ma jo aiemmin käyttöön, asialle ei
ole mitään esteitä. 1i cv ,: 'i 

1

Simo Avikainen
eläkkeelle heinäkuussa

,.. 
Joursan yläasreen ja kirkonky_

lan ata-asteen rehrori Simo Avikai_
nen jåä virastaan elåkkeelle ensi
vuoden heinäkuussa. Joutsan kou_
lulautakunta on myöntänyt hånelle
eron rehräväsrä. /s' t"*ia -.r i

Lukiossa opiskelee alkavana lu-
kuvuonna aiempina vuosia enem-
män oppilaita. Lukiolaisia on nyt
yli l?0, kun heitä muutama vuoii
sitten oli vain 140 oppilasta.

Joutsassa koulujen syysloma on
poikkeavaan aikaan viikolla 43. eli
25.-30. päivänä lokakuuta. Muual-
la Keski-Suomessa loma pidetään
viikkoa aiemmin viikolla 42.

LiikunT.anopettaja Lea Viita|aIIa (toinen " .)jioft;; d;ö;Ikija Töy.ry-lällä ja ytiiasteen rehtori Simo'Ävit-aisefta äU



Joutsalaiset atk-nerot
voittivat Ruotsissa
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Joutsalaisnuorukainen Jani
Rautiainen oli paras pohjois-
maisessa tietokoneiden ohjelmointi-
kilpailussa. Huikean joutsalaisme-
nestyksen yarmisti Pasi Saro-
I a h t i, joka sijoittui kolmanneksi.

Joutsan lukion kolmannella luo-
kalla opiskeleva Jani Rautiainen,
18, voitti lokakuun puolivälissä
Ruotsissa järjestetyn tietokonekil-
pailun, johon osallistui suomalai-
sia, ruotsalaisia ja norjalaisia nuo-
ria. Koulukaveri. toisella luokalla
opiskeleva Pasi Sarolahti, 17, kruu-
nasi pronssilla kadehdittavan jout-
salaismenestyksen.

- Emme osanneet odottaa näin
hyvää menestystä, hämmästelevät
vaatimattomat kaverukset.

Etevä kaksikko innostui osallis-
tumaan Sundsvallissa kisaan. kun
tietokoneiden käsittelyä opettava
Veli Töyrylä patisti heirä mukaan.
He eivät tuskin olisi osallistuneet.
jollei heidän opertajansa olisi anta-
nut vinkkiä.

- Muut suomalaiset osallistujat
olivat lähinnä suomenruotsalaisiä.
pojat kertovat.

Karimåessä Joutsassa asuvat Ja-

ni ja Pasi saivat kumpikin palkin-
noksi kymmenen tuhannen mar-
kan arvoisen tietokoneen. Kum-
mallakin oli jo ennen palkintoko-
netta hyvä tietokone kotona. Mo-
lemmat ovat harrastaneet tietoko-
neiden peliohjelmilla pelaamista ja
ohjelmien rakentamista jo kymme-
nen vuotta.

Pojat ovat hankkineet tietoko-
neiden ohjelmointitaitonsa itsenäi-
sesti. Atk:ta opettavan matemaat-
tisten aineiden lehtorin Veli Töyry-
län mukaan hän voi antaa taituri-
kaksikon tietoihin lähinnä vain täs-
mennyksiä. Lukion atk-tunneilla
pojat kertaavat jo osaamiaan asioi-
ta, jotka he övat keksineet jo vuo-
sia aiemmin. Nykyään he vaalivat
tietojaan ja taitojaan asioimalla
tietokoneiden harrastajien "kon-
taktitorilla" eli sähköpostissa, jon-
ne he saavat yhteyden tietokoneella
ja puhelimella.

Veli Töyrylän poika Ilkka Töyry-
1ä osallistui Kari Tarvaisen kanssa
samaan kilpailuun wonna 1988.
Ilkka sijoiuui 12. sijalle, vaikka
atk:n opetus oli Joutsan lukiossa
silloin vielä nuorta.

Kaisa Ruokamo

.$s
tNs:l:

3::f*.:.,.11$,1'?::l_r,"_J:.tyutiaineneivätanraneetmuiltepoh jois_
maisiilenuoriile juurlmahdoilisygfsia,;;t"iliäö;;-;#,rä;

Jontsaan tietokoneiden ohjelmointikisassa.
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