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Elisabeth 
Joutsan lukion 
kuningattareksi 
Elisabeth Rehn sai 37 
aanta eli yiivoimaisesti eni-
ten Joutsan lukiossa perjan-
taina jarjestetyissa harjoi-
tusvaaleissa. Hanen kans-
saan toiselle kierrokselle 
paasi Paavo Vayrynen 15 
aanella. MyOs Pertti Veltto 
V irtanen sai 15 aanta, 
mutta arpa suosi Paavoa. 
Vaaleihin osallistui 106 lu-
kiolaista. 

Raimo Ilaskivi sai 11 
aanta, Eeva Kuuskoski 9, 
Keijo Korhonen 6, Martti 
Ahtisaari 5, Klaus An-
dersson 4, Toimi Kan-
kaanniemi 2 ja Sulo Aitto-
niemi yhden alinen. Pekka 
Tiainen ei saanut yhtaan-
kaki aanta. 

Rehnille lukiolla 
murskavoitto 

Joutsan lukiolaisten aanet olisi-
vat nostaneet Elisabeth Rehnin hu-
jauksessa presidentiksi, sills Lilla-
nin kannatus oli 73,4 % kun Mart-
ti Ahtisaari sai danista 26,6 07o. Lu-
kiolaisista muodostui kaikkiaan 
109 aanioikeutettua yhden ollessa 
vaihto-oppilaana estynyt lukiolais-
aanestyksesta. 

Tyhjia aania lukiolaisilta kertyi 
kaksi ja hylattyja nelja, joista kah-
dessa oli pelkka rasti ja kandessa 
esitettiin ehdokkaaksi Akua. 

	

Lukiolaisaanestys 	jarjestettiin 
molemmilla kierroksilla historian 
tuntien alussa. Vaalitoimikunta 
muodostettiin oppilaista. Aanes-
tysjarjestelyista vastasi opettajis-
ton puolesta Paay.Q Nalkonen.. 
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Joutsan lukio 
aanesti Elisabethia 
Joutsan lukiossa pidettiin "pre-

sidentinvaalit" tk. 13.-14. paivina. 
Abej a ei aanestykseen kelpuutettu, 
mutta eka- ja tokaluokkalaisia sii-
hen osallistui yhteensa 106 eli aa-
nestysprosentti oli perati 97,2. AA-
nista vain yksi tuli hylatyksi. 

Aanestyksen tulos: Elisabet 
Rehn 37, Paavo Vayrynen ja Pertti 
Virtanen 15, Raimo Ilaskivi 11, Ee-
va Kuuskoski 9, Keijo Korhonen 6, 
Martti Ahtisaari 5, Claes Anders-
son 4, Toimi Kankaanniemi 2, Sulo 
Aittoniemi 1, Pekka Tiainen 0. 

Ohi on ! 
Tuhansia oppitunteja, satoja aa-

munavauksia ja kouluruokailuja, 
kymmenittain kokeita ja koulukir-
joja. Hauskoja muistoja kouluvuo-
silta: koulukavereiden toilailuja, 
opettajien loppuunkuluneita vitse-
ja, onnistumisen iloa ja tyytyvaisia 
ilmeita. Joskus tuskaa, hiked ja 
kyyneleita silti nyt, paamaaran 
saavuttaneena, varmana silts , etta 
tams aika ei ole mennyt hukkaan. 

Me, taman kevaan abiturientit, 
olemme saavuttaneet eraan Nate-
pisteen opiskelu-urallamme: yhtei-
set kouluvuotemme taalla Joutsas-
sa ovat ohitse. Jokainen lahtee nyt 
omille teilleen; kuka minnekin pain 
maailmaa. Sits ennen on kuitenkin 
viela edessa kaikista suurin koette-
lemus: ylioppilaskirjoitukset. 

Ennen kirjoituksien alkua on 
tehtava viela valtava tyOmaara kie-
lioppisaannOista matemaattisiin 
yhtaliiihin ja laajoihin esseevas-
tauksiin. Sits odotellessamme ha-
luamme viela pitaa hetken haus-
kaa, juhlistaa koulupaiviemme 
loppumista pukeutumalla naamiai-
sasuihin ja viettamalla penkinpai-
najaisia torstaina 17.2. Toivomme, 
etta mandollisimman moni paasisi 
katsomaan ajeluamme Joutsan 
kirkonkylassa klo 13 jalkeen. Sen 
jalkeen suuntaamme Tampereelle 
iltaa viettamaan. 

Kokonaisuutena nAista vuosista 
on jaanyt hyva maku. Tana hetkel-
IA tuntuu hienoimmalta paastA 

maailmalle siipiaan kokeilemaan, 
mutta ehka yield joskus tulemme 
ikavoimaan naitakin vuosia. Aina-
kin paljon muistoja tanne jaa ja 
niita on varmasti hauska tnuistella 
myohemminkin. Kiitos siita kaikil-
le koulukavereillemme naiden vuo-
sien aikana seka myOs opettajille ja 
tukijoillemme. Lupaamme tehda 
parhaamme, jotta vaivannakii ei 
olisi mennyt hukkaan ! 

Abien puolesta ' Elina Tuominiemi 

Lukiolaiset aanestavat toisen 
kierroksen 4.2. Sille olisivat lukios-
sa selvinneet Rehn ja Vayrynen, 
viimemainittu arvalla, mutta kou-
lulaiset valitsevat silti valtakunnal-
lisen vaalituloksen (Rehn Ahti- 
saari) mukaan. 	t it Y. 



"Konstaapelit" Jani R a u t i a i n e n ja Jul Partanen nappasivat karhukoplan kiinni itse teosta. Susanna 
H a k a l a, Kati Lehtonen ja Riikka Riedel syyllistyivat ilakointiin abiturienttien penkkareissa. 

FA 

- 	; Niin paljon abiturientit opettaji- 
aan rakastavat, etta he paattivat 
jarjestaa heille laksiaispaivana tur-
vallisen kyydin kouluun. Ruotsin 
opettaja Pirjo Valkonen ja hanen 
miehensa, historian opettaja Paavo 
Valkonen lahtivat nOyrasti mustal-
Iamaijalla koululle, vaikka heidan 
tyOpaivansa olisi alkanut vasta pal-
jon myOhemmin. 

— Rehtori Rauno KivistOakin 
haimme hanen kotoaan, mutta han 
oli jo ehtinyt lahtea koululle, har-
mittelee poliisin asuun pukeutunut 
Jari Partanen. 

Raija KivistO ei ollut hammas-
tyksensa vuoksi heti tunnistanut 
abiturientti Partasta, kun nuori 
mies tuli noutamaan hanen avio-
miestaan "kamarille". 

Lukio tarisee, 
kun abi lahtee 
Villit ja intomieliset Jontsan luki-

on abiturientit hyvistelivat opettajat 
ja puuduttavat koulutunnit riehu-
malla "penkkareissaan". Abit 
vat lahtivit lukulomalle piinttail-
maan ylioppilaskirjoituksiin riehu-
malla juhlassaan, jonka ehdottomia 
tahtia olivat he itse. 

Karnevaaliasuihin pukeutuneet 
lukion kolmasluokkalaiset jarjesti-
vat lukiolla laksiaisjuhlan, jollaisia 
Joutsassa pidetaan vain kerran 
vuodessa. Abien penkkarit ovat 
hulluudessaan ylittamattOmia. 

Nuoret kutsuivat toisen abiluo-
kan valvojan Veli Toyrylan, mate-
matiikkaa opettavan Keijo Kurjen 
ja aidinkielta opettavan Juha Paa-
nasen kiusalliseen tietokilpailuun, 
jossa oppilaat harnasivat viisaita 
opettajiaan. Atk:ta opettava Veli 
TOyryla osasi miltei oikein vastata 
kysymykseen mita tarkoittaa ly-
hennys "atk". 

Abit tietavinaan kaiken, na-
paytti Toyryla napparasti vastauk-
seksi. 

Keijo Kurki ja Juha Paananen 
saapuivat abien suureksi riemuksi 
penkkari-iltana kaitsemaan untu-
vikkojaan tamperelaiseen hotelliin, 
jossa Joutsan lukion abit jatkoivat 
juhlintaansa. 

Abit laakitsivat konjakkipulloila 
ltiokanvalvoja Toyrylan karsimyk-
sia, joita han oli heita paimentaes-
saan kohdannut. Toisen abiluokan 
valvoja Leena Lahti-Markkanen 
sai kiitokseksi arvokkaan suoma-
laiskansallisen korun. 

Lukion parhaasta tyylitajusta 
palkittiin Julia Sipilainen, jonka 
pojat toivovat jatkossakin nake-
vansa kivassa minihameessa. Vuo-
den kjinnostavimman vaatekaapin 
omistajaksi pojat nimesivat ennak-
koluulottomasti pukeutuvan Ritva 
Oksasen. 

Vuoden leipuriksi nimettiin Topi 
Suuronen ja vuoden taikinaksi ha-
nen mielitiettynsa Sari Hepola. Ju-
ha Heikkila sai Juha FOhr -nakois-
palkinnon tunnustuksena fOrmai-
sista kadenheilautuksistaan. 

Mikko Halme sai tunnustuksen 
rohkeudestaan, jolla han uskaltaa 
taivaltaa itsendisesti omia polku-
jaan ja taistella sovinnaisuutta vas-
taan. Vuoden herkkupepuksi ni-
mettiin Timo Kuitunen, silla han 
oh ansiokkaasti esiintynyt lukion 
riehakkaassa joulujuhiassa. 

— Valkonen Pirjo ei uskaltanut 
riisua talvitakkiaan pois koululla, 
koska han ei muistanut mita oli yl-
leen pukenut mustaanmaijaan kii-
rehtiessaan. Han oli joutunut sala-
mavauhtia etsimaan vaatteita yl-
leen, kun yllattaen menimme Mina 
noutamaan, kertoo jamakka kons-
taapeli Partanen. 

Riehakkaat Erkki Hauvala, Jus-
si Seppala ja Teemu Suuronen ja-
koivat suloisia piikkittelyja koulu-
tovereilleen. He antoivat hupaisia 
turmustuksia ja titteleita lukion 
juhlasalissa jarjestetyssa juhlassa. 

Minna Uggelberg sai tunnustuk-
sen, koska han on taitavasti rau-
hoittanut sydamenvalittunsa Jussi 
Seppalan. 

Tunnustuksia jakaneiden poi-
kien mielesta liehuvakutrinen Pasi 
Sarolahti taisteli taysin ylivoimai-
sesti lukion missik-isassa. 

Pasin perintOprinsessaksi pojat 
nimesivat Irma Weijon, joka kut-
suttiin myohemmin lavalle uudel-
leen. Hanen piti esittaa jalletn te-
navakaraoketahtea, jota han oli 
esittanyt lukiolaisten joulujuhlas-
sakin. Irma kuitenkin jai lavalla ai-
van mykaksi. Taustanauha ei yllat-
taen ollutkaan Meiju Suvaksen 
laulama eroottinen hehkutus Pure 
mua, vaan lally hoilotus. 

Kaisa Ruokamo 



Jorma Makisesta 
tarkoitus tehda 

ylaasteen rehtori 

Joutsan kunnanhallitus esittaa 
kunnanvaltuuston hyvaksyttavak-
si, etta sivistystoimenjohtaja siirre-
taari ylaasteen rehtoriksi ja lisaksi 
tehdaan muutamia muita jarjeste-
lyja sen jalkeen kun ylaasteen reh-
tori Simo Avikainen jaa elakkeelle 
ensi heinakuun alusta. Kunnanhal-
litus on kasitellyt asiaa moneen ot-
teeseen ja lopullinen esitys kun-
nanvaltuustolle syntyi aanestyksen 
jalkeen. 

Esityksen mukaisesti ylaasteen 
rehtorin virkaan yhdistetaan mytos 
koulutoimenjohtajan tehtavat ja 
viranhaltija hoitaa my6s kylakou-
lujen johtajan tehtavat. Tahan vir-
kaan on tarkoitus siirtaa nykyinen 
sivistystoimenjohtaja Jorma Maki-
nen. 

Makisen nykyisista sivistystoi-
menjohtajan tehtavista puolestaan 
on tarkoitus siirtaa kulttuuritoi-
men tehtavat kansalaisopiston reh-
torille. 

Samalla valtuustolle esitetaan, 
etta kirkonkylan ala-asteelle maa-
rataan oma johtaja ja muffle ala-
asteille apulaisjohtajat. 

Lopulliseen esitykseensa kun-
nanhallitus paatyi aanin 5-4. Vas-
taehdotuksena Pekka Hentinen 
esitti kunnanjohtajan alkuperaista 
esitysta, josta my6s aiemmassa ko-
kouksessa aanestettiin. Sen mu-
kaan ylaasteelle ja kirkonkylan 
ala-asteelle olisi tullut yhteinen 
rehtori. Kunnanjohtaja viela aiem-
massa kasittelyssa muutti esitys-
taan niin, etta ala-asteellekin olisi 
valittu erillinen oma johtaja. 

Nyt viimeisessa kasittelyssa kui-
tenkin aanestettiin tassa kokouk-
sessa esitetysta alussa mainitusta 
esityksesta seka yla- ja ala-asteen 
yhteisesta johtajasta. Pekka Henti-
sen (kesk) esittamaa alkuperaista 
esitysta kannattivat Hentisen lisak-
si Pekka Lankia (kesk), Pentti Su-
kanen (kesk) ja Veli Toyryla (kok). 
Kunnanjohtajan viimeisessa vai-
heessa kunnanhallituksen edellisen 
paatoksen mukaisesti tekemad, ja 
ratkaisuksi tullutta, ehdotusta kan-
nattivat Antti Kotimaki (kesk), 
Pentti Kuurne (kok/sit), Hannu 
Loipponen (sos), Veikko Sakomaa 
(kesk) ja Aino Solatie (sos). 

Sirkku Kerala 
Hattulasta 
rehtoriksi 
ylaasteelle 

Joutsan koululautakunta on va-
linnut avoinna olleeseen Joutsan 
ylaasteen rehtorinvirkaan kotita-
lousopettaja Sirkku Ian Hat-
tulasta. Han on jo ilmoittanut ot-
tavansa paikan vastaan. Koululau-
takunnan paatOs oli yksimielinen. 
Ylaasteen nykyinen rehtori Simo 
Avikainen jaa elakkeelle s  kuluvan 
lukuvuoden paattyessa. - 

Kouluruokailusta 
yritetaan 

houkuttelevampaa 
Joutsan koululautakunta ei teh-

nyt mullistuksia koululaisten ruo-
kailuun koulukeskuksessa, vaikka 
Joutsan lukion oppilaskunta sita 
esitti. Lautakunta sen sijaan paatti 
nimeta kouluruokailun kehittamis-
ryhman, joka tutkii koulukeskuk-
sen keittolan tyotapoja ja ty6- 
valineita. 

Kehittamisryhman joutsalaisja-
seniksi valittiin lautakunnan pu-
heenjohtaja Marjatta Saarinen, 
Oili Avikainen, Raija Kunnas ja si-
vistystoimenjohtaja Jorma Maki-
nen. Luhankalaisoppilaita tyOryh-
massa edustaa Seija Niininen. 

Lukion oppilaskunta on ehdot-
tanut koululautakunnalle, etta op-
pilaat saisivat itse annostella ruo-
kaa lautaselleen haluamansa mad-
ran. Oppilaat toivovat myos, etta 
ruoka olisi riittavan lamminta. 

Lukiolaiset haluaisivat poistaa 
koulukeskuksen ruokalistalta juus-
tokeiton, veriohukkaat, kanaviillo-
kin, kasvismakkarapadan, pinaat-
tikeiton ja kanakasviskeiton. 

Oppilaat toivovat ruokalistalle 
takaisin lasagnea. 

Koulukeskuksen ruokailu nou-
dattaa valtakunnallisia yleisohjei-
ta. Ruokalistalta on aiemminkin 
poistettu ruokalajeja, elleivat oppi-
laat ole halunneet niita sy6da. 

Koululaiskoripalloa 
Joutsassa 'vs-- 

Perinteinen koripallovastustaja 
Hankasalmen lukio vieraili Jout-
sassa pelaamassa ystavyysottelut 
tytt6- ja poikajoukkueita vastaan. 
Isannat olivat kohteliaita "antaen" 
molemmat voitot vieraille. 

Poikien ottelu alkoi tasaisesti, 
mutts pian Hankasalmen kolme 
sarjapelaajaa saivat heittonsa kun-
toon ja eroa tuli tasaisesti, vaikka 
joutsalaiset kenttapelissa pystyivat-
kin hyvaan vastukseen. Kokemat-
tomuus nakyi kuitenkin selvasti 
korin alla. Vieraat voittivat lopulta 
40-17. Parhaina palkittiin Hanka-
salmen Ville Kolehmainen ja Jout-
san Mikko Paappanen. 

Tyttojen ottelu oli loppuun asti 
tasainen kanden tiukasti puolusta-
van joukkueen peli, jossa pisteita 
tehtiin vahan. Vasta aivan lopussa 
voitto ratkesi vieraille luvuin 7-4. 
Tasaisista joukkueista palkittiin 
Hankasalmen Heli Korhonen ja 
Joutsan Elina Tuominiemi. 

Ottelut tuomitsi tasapuolisen 
varmasti Kari Kouhia Joutsasta. 

7 ,  • Joutsa paattii' 4)-42 
koululaisten lomista 

Joutsan koululautakunta on 
paattanyt paikkakunnan koulujen 
ty6- ja loma-ajat ensi lukuvuodelle 
1994-95. 

Syyslukukausi alkaa totuttuun 
tapaan 16. paivana elokuuta. Syys-
loma on viikolla 43. keskiviikosta 
perjantaihin. Itsenaisyyspaivaa 
edeltava paiva, maanantai, on va-
paa. Kevatlukukausi alkaa toisena 
paivana tammikuuta. 

Kunnat voivat itse paattaa mil-
loin kouluty0 aloitetaan elokuussa 
ja milloin koululaiset pitavat va-
paapaivat lukuvuoden aikana. 



Uusi luokaton lukio on 
joustava ja yksilollinen 

Joutsan lukio muuttuu luokatto-
maksi ensi syksyna. Uudistuksen 
jalkeen oppilaat eivat enaa etene 
luokka per vuosi -tandilla, vaan he 
valitsevat aiempaa vapaammin mi-
ta lukevat ja milloin. Tahan asti lu-
kio on kestanyt tavallisimmin kol-
me vuotta, nyt opiskeluun voi kayt-
taa kandesta neljaan vuotta. 

Uusi luokaton lukio on luonteel-
taan joustava ja yksilollinen. Oppi-
laat valitsevat varsin vapaasti luki-
on tarjonnasta kursseja ja rakenta-
vat niista yksi1011iset opinto-ohjel-
mansa. Tahan asti opiskelu on ol-
lut enemman ennaltaohjattua. 

Tulevaisuudessa lukiosta valmis-
tuvilla on takanaan hyvinkin erilai-
sia opintoja. Esimerkiksi mate-
maattisesti lahjakkaat voivat pa-
neutua entista tehokkaammin ma-
temaattisiin aineisiin. 

Lukion suorittamiseen voi kayt-
tää aikaa aiempaa 
Jos jatko-opintoihin on kiire, luki-
on voi kayda nopeimmillaan lapi 
kandessa vuodessa. Jos taas esi-
merkiksi harrastuksia on paljon, 
opiskelun voi jakaa neljalle vuo-
delle. 

Syksylla myos uusi 
opetussuunnitelma 
Samalla kun Joutsan lukiossa 

siirrytaan luokattomuuteen, me-
taan kayttoOn mybs uusi opetus-
suunnitelma. Kouluhallitus on an-
tanut kaikille Suomen kouluille yh-
teiset ainekohtaiset opetustavoit-
teet. Koulut voivat melko itsenai-
sesti paattaa keinoista, joilla ta-
voitteisiin edetaan. 

Opetettavat aineet on edelleen 
jaettu kursseiksi. Esimerkiksi luki-
on ruotsin kielessa on viisi kaikille 
yhteista pakollista kurssia ja kaksi 
valinnaista syventavaa kurssia. Yk-
si kurssi tarkoittaa noin 38 oppi-
tuntia. 

Kurssit jaetaan yhteisiin, syven-
taviin ja soveltaviin. 

Uudessa lukiossa opiskelijan 
opinto-ohjelmaan on kuuluttava 
vahintaan 75 kurssia, joista 45-49 
on pakollisia, kaikille yhteisia 
kursseja. Loput noin 30 kurssia 
opiskelija voi valita hyvin vapaasti. 

Tulevaisuudessa opiskellaan paa-
asiassa samoja aineita kuin tahan 
asti. Opiskelijan opinto-ohjelma 
rakentuu pitkalti perusaineksista: 
matematiikasta, kielista, reaaliai-
neista jne. 

Uutta luokattomassa lukiossa 
on kaikille pakollinen fysiikan 
kurssi, kiinnostuneet voivat suorit-
taa sen jalkeen seitseman syventa-
vaa kurssia. Kaikki opiskelevat 
myos kurssin filosofiaa. 

Luokattomassa lukiossa kaikki 
opiskelevat seka musiikkia etta ku-
vaamataitoa. Aiemrnin valittiin 
jompikumpi. 

Soveltavissa kursseissa kouluilla 
on suuret vapaudet valita paikka-
kunnalle ja aikaan sopivia kursse-
ja. Joutsan lukio panostaa tieto-
tekniikkaan. Uutuutena tietotek-
niikan opetuksessa on Musiikki ja 
multimedia -kurssi. 

Soveltavissa kursseissa on tarjol-
la myos ymparistotiedon kurssi, 
jonka tavoitteena on, etta opiskeli-
ja oppii punnitsemaan ihmisen 
mandollisuuksia ja keinoja ratkais-
ta ymparistoongelmia ja edistaa 
kestavaa kehitysta. 

Arvostelu muuttuu 
Uudessa lukiossa oppilasarvos-

telu muuttuu. Paasaantbisesti op-
pilas saa edelleen kurssin jalkeen 
numeron tiedoistaan ja taidois-
taan. 

Joistakin aineista oppilas saa 
suoritusmerkinnan, ja numeron 
vain jos han niin haluaa. Nama ai-
neet ovat liikunta, yhden kurssin 
yhteiset aineet, psykologia (mikah 
opiskelija valitsee vain yhden kurs-
sin) ja korkeintaa kaksi kurssia si-
saltavat valinnaiset kielet. 

Lukiokokeilusta 
hyvia tuloksia 

Uuteen 	opetussuunnitelmaan 
siirrytaan asteittain vuosi kerral-
laan alkaen ensimmaisesta luokas-
ta. Luokattomuus tulee myOs niille 
oppilaille, jotka ovat toisella ja kol-
mannella luokalla ja opiskelevat 
vanhan opetussuunnitelman mu-
kaan. 

Luokatonta lukiota on kokeiltu 
Suomessa vuodesta 1987 lahtien. 
Kokeilukouluja oli aluksi 11 ja pari 
vuotta sitten jo 23 koulua. 

Kokeilun tulokset ovat olleet 
mytinteisia. Oppilaiden mielesta 
opiskelu on ollut mielekasta, koska 
oppilas voi entista enemman itse 
tehda omaa opiskeluaan koskevia 
paatOksia. Han voi valita kurssien 
suorittamisjarjestyksen ja opiske-
lutahtinsa. 

Kursseja voi suorittaa myos osal-
listumatta opetukseen, eli opiskele-
malla omin pain kurssin tiedot. 
MyOs toisessa oppilaitoksessa suo-
ritetut opinnot voidaan joissakin 
tapauksissa hyvaksya lukion kurs-
sin suoritukseksi. 

Luokkia ei enaa jatkossa ole, jo-
ten luokallekaan ei enaa jaada. Yli-
oppilastutkinnon voi aloittaa mytis 
syksylla. 

Rauno Kivisto 

Joutsa vaantaa 
sopimusta 

palkkaleikkauksista 
Joutsan kunnanhallitus totesi 

kokouksessaan vallitsevan neuvot-
telutilanteen kunnan tyttintekijOi-
den ja johdon valilla talousarvioon 
merkittyjen palkkausmenosaastO-
jen aikaansaamiseksi. Asioista on 
neuvoteltu pariin otteeseen ja kun-
nanjohtajan mukaan neuvotteluis-
sa on jonkin verran lahennytty. 
Neuvottelut jatkuvat edelleen ja 
kunnanhallituksen tavoitteena on, 
etta mikali tytintekijaosapuolet hy-
Vaksyvat lomarahojen maksamatta 
jattamisen, lisasaastOja pyritaan 
lOytamaan muilla keinoilla. 

Joutsan kunnan budjettiin kir-
jattu palkkausmenojen leikkaus oli 
alunperin 10,5 olo. Valtionosuuk-
sien palautuksilla saastOtavoitetta 
on voitu pienentaa 2 % eli runsaa-
seen 8 07o:iin. Lomarahojen osuus 
olisi noin 5,5 % ja muita saastoja 
on nain ollen lOydettava yield 3 07o, 
mika on rahallisesti noip. 900.000 
markkaa. 

Tellervo ei enaa 
suunnittele opetusta 
Joutsan kirkonkylan ala-asteen 

opettaja Tellervo Suuronen on jat-
tanyt tehtavansa Joutsan koulujen 
opetussuunnitelmatoimikunnasta. 

Toimikunta tekee muutoksia pe-
ruskoulujen ja lukion opetusuunni-
telmiin. Kunnat voivat muokata val-
takunnallista opetussuunnitelmaa 
mieleisikseen. 

Toimikunnan jasenina jatkavat 
puheenjohtaja Heimo Latva, Paavo 
Valkonen, Heikki Mattila, Seppo 
Pankalainen, koululautakunnan pu-
heenjohtaja Marjatta Saarinen ja si- 
vistystoime4j9htaja Jorma Maki-. nen. 	

11—."/  



is 

:mac 
 

o ULUT 

6 t, 
,4- 
JOu DU , 
JOUTSAMV-3 

WM) rES .A 
VNAUIcloi 

) 
\ 

-4OUDU N JOUTSAANuo 	„ 

? 

C, 	 L 

kuNtos SA ON ()A ti cur HATICAAN! 

4 

A1SM MM. 
RAI ROOHOA 

r^" 

O 

Pornfoommogfie 

Valtuusto kaytti 
isanniin iifinta 
J outsan koulukiistassa 

MILLo IN KA 
Al oTTE frAyTT-Ai4 
JXRJEOANTA? 

r 

%/...)1  

vfitA14.0 
,ze  

Opettajakolleegat kukittivat tuoreen SM-kultapoika Jukka K a u r a- 
s e n. Onnittelukattelyssi rehtori Simo Avikainen. 

sassa jarjestyssa kisassa pehmea ja 
raskas latu. 

Han on osallistunut kandeksana . 	c 
vuonna opettajien talviurheiluki- 7 --2- 
saan. Han on jaanyt mitalitta vain 
yhtena talvena. Viime talvena han 
sijoittui hopealle. Han Iupaa lahtea 

Jukka Kauraselle 
opettajien SM-kultaa 

Joutsan ala-asteen opettaja Juk-
ka Kauranen on voittanut opettajien 
Suomen mestaruuden hiihdossa. 
Joutsalaiset opettajat toivat kisasta 
kolme mitalia. Lasse Ronka oli toi-
nen kilometrin mittaisessa pikahiih-
dossa ja Kauranen kolmas. 

Kansalaisopiston rehtori Lasse 
Ronka oh lisaksi viides yli 55-v. 
sarjassa viidella kilometrilla. 

Jukka Kauranen, 51, on keran-
nyt opettajien kisoista jo seitseman 
mitalia, joista nelja on kultaisia. 

Kirkonkylan ala-asteen kuudetta 
luokkaa opettava Kauranen, 51, 
voitti yli 50-vuotiaiden sarjan opet-
tajien SM-kisojen pienimmalla ai-
kaerolla eli vain vajaalla sekunnil-
la. Han hurjasteli viisi kilometria 
aikaan 17.03. 

Taistelu oli hanen sarjassaan 
tiukka. Hiihtoa hankaloitti Liek- 

tavoittelemaan mitaleita myos ensi 
talvena. 

Jukka Kauranen on tans talvena 
hOylannyt sivakoillaan latuja jo 
2700 kilometrin verran. Han ei saa-
vuta kuluvana talvena viime vuo-
tista hurjaa hiihtomaaraansa, joka 
oh 3600 kilometria. Han aikoo ke-
vaan innoittamana siirtya lahipai-
vina hiihdosta juoksuun. 

Han on usein paassyt edusta-
maan Keski-Suomea kilpailujen 
viestijoukkueessa. Kandeksan 
vuotta sitten Jukka Kauranen ja 
Tellervo Suuronen hiihtivat jouk-
kueessa, joka nappasi SM-kisojen 
viestikullan. Myt5s Lasse R0nka on 
paassyt edustamaan Keski-Suomea 

. 
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Joutsan kunnan muut kuin Aka-
vaan kuuluvat henkilostOjarjestot 
allekirjoittivat sopimuksen palk-
koihin kohdistuvista saastotoimis-
ta. Alunperin saastosopimuksen 
hyvaksyi ainoastaan kunnallisvir-
kamiesliitto. Pienen mietinnan ja 
todeksi muuttuneen kolmen viikon 
lomautusuhan ja myos mandolli-
sen irtisanomisuhan myOta muut-
kin jarjestot paatyivat lopulta 
saastOsopimukseen. 

Heidan allekirjoittamansa sopi-
mus takaa tyopaikkojen sailymisen 
lomarahoihin kohdistuvista leik-
kauksista huolimatta. Joutsan 
kunnan kuluvan vuoden talousar-
vioon on kirjattu kaikkiaan 10,5 
prosentin vahennys palkkamenoi-
hin. SdastOihin pyritdan leikkauk-
silla, ei irtisanomisilla. 

Ainoastaan akavalaiset viranhal- 
tijat jattivat 	allekirjoittamatta 
saastOsopimuksen. 	SaastOsopi- 
muksen allekirjoittamatta jattanei-
ta irtisanomissuoja ei koske. Hei-
dan kohdallaan saastOt hoidetaan 
joko lomautuksin tai pahimmassa 
tapauksessa irtisanomisin. 

Tyotuomioistuin on hiljattain il-
moittanut, etta opettajia ei voida 
lomauttaa kesaloman aikana. Kay-
tannOssa tams merkitsee sits, etta 
lomautusjarjestelyt on hoidettava 
lukukausien aikana, mika puoles-
taan aiheuttaa melkoisia jarjestely-
ja koulutoiminnan sujumiseksi. 

Akavan paikallinen paaluotta-
musmies Jouko Viitala toteaa, etta 
seka paikallinen jasenistO etta Aka-
van johtoporras Helsingissa ovat 
selkeasti sits mielta, etta Joutsan 
kunnan tarjoamaa sopimusta palk-
kamenojen leikkauksista on mah- 
A ^te-sri inanya olt 
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Opettajat jattivat 
saastosopimuksen 
allekirjoittamatta 



Osuuspankkien kansainvalisessi piirustuskilpailussa alueeffisesti palkitut koululaiset keraantyivat yhteis-
Ti 	potrettiin palkintojenjakotilaisuudessa. 

Ilmeikkaita toita alueelta 
kansainvaliseen piirustuskisaan 

— Lisaksi se, mita olen keskus-
tellut mytis muiden henkilostOjar-
jestojen kanssa taalla Joutsassa, 
viestii selkeasti siita, etta nekin, 
jotka sopimuksen ovat allekirjoit-
taneet, ovat tehneet sen aika tavalla 
pakkotilanteessa. Ilmeisesti jades-
taista Akavalla on paras taustatuki 
valtakunnallisesti, Jouko Viitala 
toteaa. 

Han sanoo, etta Akava olisi ollut 
valmis hyvaksymaan 75% leik-
kauksen lomarahoista. Talla olisi 
kuitenkin• peitetty vasta pienehkii 
osa kunnanvaltuuston paattamista 
saastotavoitteista. Viitala ihmette-
leekin, miksei 10,5 °7o saastiitavoit-
teessa ei huomioida jo tehtyja saas-
toja, vaan halutaan pelkastaan lei-
kata kuluvan vuoden palkkoja. 
Joutsan kunnanvaltuuston teke-
man paatoksen mukaan vuoden 
1994 aikana nimenomaan kunnan 
palkkausmenoissa on saatava ai-
kaan mainittu 10,5 070:n saastO. Ta-
man lisaksi muille sektoreille on 
kirjattu erikseen eri suuruisia saas-
tOja. 

Joutsan koulujen opettajatilan-
teen huomioonottaen ilmeisesti 
opettajien irtisanomisiin on Mies 
mandoton menna. Sen sijaan mui-
ta akavalaisia irtisanominen saat-
taa tiukimmassa tilanteessa uhata. 
Joutsan kunnan palkkalistoilla on 
akavalaisia 73 ja heidan osuutensa 
kunnan palkkausmenoista on noin 
1/3. Heista 52 on opettajia. Aka-
van jasenillakin saattaa olla viela 
mandollisuus neuvotella yksittais-
tapauksittain saastOsopimuksen 
hyvaksymisesta, jolloin mytis val-
tuuston lupaama irtisanomissuoja 
astuisi voimaan naiden tapausten 
kohdalla. 

Hauskoja ja ilmaisultaan moni-
puolisia ttiita piirsivat Joutsan, Lu-
hangan ja Leivonmaen nuoret 
Osuuspankkien kansainvaliseen 
piirustuskilpailuun, joka jarjestet-
tiin tans kevaana 16. kerran. Huh-
tikuun alkupuolella Joutsassa vali-
tut alueelliset voittajatyin lahete-
taan Osuuspankkien keskuspank-
kiin OKO:on, jossa toukokuun ai-
kana valitaan Suomen edustustyot 
kansainvaliseen kilpailuun. 

Piirustuskilpailun teemana oli 
tana vuonna Liikenne nyt ja tule-
vaisuudessa ja sarjoja oh nuorten 
ikavuosittain nelja 6-8 -vuotiaista 
15-18-vuotiaisiin. Joutsassa- pal-
kittiin jokaisen sarjan viisi parasta. 

Alueelta valittu tuomaristo pai-
notti valinnoissaan paitsi Widen 
siisteytta ja varivalintoja mros 
usein ratkaisevaksi muodostunutta 
aiheen kasittelya: moni tyo oli hy-
vin toteutettu, mutta ei valttamatta 
tasmallisesti hittynyt aiheeseen. 

Kokonaisuudessaan tuomaristo 
piti kilpailun tasoa hyvana ja vii-
den parhaan tyon valinta kymme-
nien hyvin joukosta tuotti oman 
paanvaivansa. Tuomaristo tytisken-
teli levittamalla kaikki tytit poydal-
le ja valikoimalla niista viisi paras-
ta. TOiden valintavaiheessa kukaan 
tuomaristosta ei tiennyt kenen te-
kemia tyot olivat, tai milts paikka-
kunnalta tekijat olivat. Lopullisis-
sa valinnoissa tOomaristo oli hyvin 
selkeasti yksimielinen. Tuomaris-
toon kuuluivat Mirja Lammi, Anja 
Mikkola, Jorma Makinen, Paivi 
Karisto ja Pirkko maattaia. 

— IV-
sarja (15-18 -vuotiaat): 1) Sari He-
pola, 2) Jukka Huikko, 3) Paivi 
Kuitunen, 4) Eija Heinonen, 5) 
Leena Peltonen; kaikki Joutsan lu-
kiosta. Lisaksi neljannessa sarjassa 
kunniamaininnan sai Miika Lah-
teenmaki Joutsan lukiosta. 

Kilpailun alueellisesti palkitut 
tyik ovat esilla Osuuspankin Jout-
san konttorin ikkunassa. 

Akavan jattkrtymunen saastOso-
pimuksen ulkopuolelle saattaa 
mytis hankaloittaa luokattomaan 
lukioon siirtymista, minka piti ta-
pahtua Joutsassakin ensi syksyna. 
Dpettajien ammattijarjesto OAJ 
3n vaatinut opettajille yli 3 % pal-
cankorotuksia luokattomaan luki-
3on siirtymisesta. OAJ ja Kunnal-
inen tyOmarkkinalaitos ovat neu-
rotelleet asiasta, mutta neuvotte-
uissa ei ole paasty sopimukseen. 

Kunnallinen tyornarkkinalaitos 
pitaa opettajajarjeston vaatimusta 

kohtuuttomana aikana, jolloin kai-
kissa kunnissa on sovittu henkilOs-
tOmenojen saastOista. Kaytannossa 
yhtaaikaisten saastOjen ja mandol-
listen palkankorotusten toteuttami-
nen koetaan hyvin hankalana. 
Kunnallisen tyornarkkinalaitoksen 
mukaan lukion opettajien ja rehto-
rien keskipalkka oli vuoden 1992 
lokakuussa noin 15.700 markkaa. 
Vastaavat luvut peruskoulun puo-
lella olivat noin 12.400 ja muilla 
kunta-alan kuukausipalkkaisilla 
noin 9.000 markkaa kuussa. 

2//V 't 	Pirkko !Manila 



Kati Hakkinen kotiutui sunnuntaina j a sulatteli talla viikol- 
la matkakokemuksiaan Joutsan lukiossa, jossa hanella on 
paattymassa toinen luokka. 

Kati Hakkinen havaitsi 1,f 

Ruotsin koululaiset perehtyvat 
huolella EU-asioihin 
Upsalassa Linneskolassa as- 
kettain viikon verran stipendi- 
aattina vieraillut Joutsan lu- 
kion toisen luokan oppilas Kati 
Hakkinen kertoi matkalta pa- 
lattuaan, etta EU-tieto oli siella 
suorastaan omana oppiaineena. 

viikon aikana ei yhteis- 
kuntaopin tunnilla oikeastaan 
muusta puhuttukaan kuin Eu- 
roopan Unionista. Opettaja an- 
toi puolueetonta tietoa pyrki- 
matta vaikuttamaan mielipitei- 
siin. Kysymyksia esitettiin ja 
niihin haettiin vastauksia EU- 
kirjoista, Kati muisteli. 

Tana kevaana oli Ruotsin 
kouluissa eri puolilla maata  li- 
ki 70 suomalaista viikon mit- 
taisella stipendimatkalla. Lei- 
vonmaen tytOn Kati Hakkisen 
ruotsin numero viimeisimmas- 
sa koulutodistuksessa oli taysi 
kymppi, joten ei ihme, etta han 
paasi Joutsan lukiosta mukaan. 

Savenahon 
karhu 
kiinnosti 

Kati asui keskella Upsalaa 
4-henkisessa perheessa, joka 
sattui olemaan ruotsinsuoma- 
lainen. Nain ei kielivaikeuksia 
ollut. Perheen tytto on 16-vuo- 
tias, joten Kati osallistui hanen 
mukanaan lukion ensimmaisen 
luokan tyohon.  

Katia kohdeltiin Upsalassa 
kuin ulkomaalaista ainakin, 
etenkin sen jalkeen, kun han 
oli kertonut, etta vahan ennen 
lahtoaan oli talviuniltaan he- 
rannyt 	karhu 	lontystellyt 
maantien poikki kotikylassaan 
Savenahossa. 

Toki Kati jakoi matkan ai- 
kana muutakin Suomi-tietout- 
ta. Ajatuksia vaihdettiin muun 
muassa valitunneilla koulun 
kaytavilla. 

— Samanlaisia olivat koulu- 
laisten jutut siella kuin meilla 
Joutsassakin. Ihmeen moni 
osasi kiroilla suomeksi... 

Ahtisaaren 
kaatumisesta 
ei keskusteltu 

Suurin osa Katin tapaamista 
ruotsalaisista tiesi presidentti 
Ahtisaaren sukunimen, mutta 
harva muisti hanen etunime- 
aan. 

Ei siella kohistu presi- 
denttimme kaatumisesta. Kuu- 
lin siita vasta kotiin palattuani. 



Kati paasi valiojoukossa 
kokeilemaan ruotsintaitoaan 

Joutsan lukion toisella luokalla 
opiskeleva Kati liakkinen Leivon- 
maelta vietti kevaisen viikon Ruot- 
sin Upsalassa paikallisessa per- 
heessa asuen ja koulua kayden. Ka- 
ti ohi yksi 67:sta suomalaisnuores- 
ta, jotka hakemusten perusteella 
valittiin stipendimatkalle naapuri- 
maahan. 

Ruotsin opettajani Pirjo Val- 
konen tuli kysymaa.n minulta, on- 
sink° kiinnostunut lahettamaan 
hakemukset sinne, ja sitten la.hte- 
maan, jos paasisin. Mietin sita pai- 
van ja paatin sitten suostua, Kati 
Hakkinen kertoo. 

Koko matka oil erittain posi- 
tiivinen kokemus. Minulla oli mu- 
kava perhe ja Upsala ohi kaunis 
kaupunki. Perheeni oli Ruotsissa _ 

s uva suomalaisperhe, mutta jar. - 
yhdessa sinne paa.styani, 

yhdessa puhutaan ruotsia. Mi- 
nusta se oh hyva ratkaisu, koska 
pystyin kuitenkin sanomaan sitten 
suomeksi sellaisia sanoja, joita en 
muistanut ruotsiksi, Kati kertoo. 

Latin isantaperheen 16-vuotias 
tytar ja 15-vuotias polka ovat syn- 
tyneet Ruotsissa, mutta saavat ko- 
tikielen opetusta suomen kielessa. 
Kati ja perheen tytar paattivatkin 
jatkaa yhteydenpitoa siren, etta 
Kati kirjoittaa Leivonmaelta Upsa- 
laan ruotsiksi ja saa vastauksia 
suomeksi. 

Perheen tytar puhui oikein 
hyvaa suomea, mutta ehka kirjoit- 
taminen on vaikeampaa, Kati arvi- 
oi. 

Viikon aikana kouiussa Kati kes- 
kittyi tuntien kuunteierniseen ja 
puheen seuraarniseen. 

Sellaisissa tilanteissa tuntuu, 
etta orna puhe on kauhean hidasta, 
mutta kylia se paremmin sujui kun 
iutteli ihmisten kanssa kanden kes- 
ken. Sai paremmin seivaa ja pystyi 
keskittymaa,n. 

Kati ei nut ennen Upsalassa 
vietettya viikkoa kayttanyt ruotsia 
itsenaisesti. Aikukankeuden jai- 
keen laulavasta riikinruotsista al- 
koi kuitenkin saada selvad ja kou- 

— On se kuitenkin ihan erilaista, 
kuin taalla koulutunnilla puhumi- 
nen. Tunnilla keskitytaan siihen, 
ettei tulisi virheita, paikan pa.alla 
ohi tarkeinta, etta tuli ymmarretyk- 
si. 

Ihmiset olivat ystavallisia ja 
elamantapa oli hyvin samanlainen, 
kuin Suomessa. Ei siella mitaan 
kulttuurishokkia paassyt synty- 
maan, Kati kuvailee. 

Kokemustensa perusteella han 
kannustaa oman ikaisidan lahte- 
maan paikan paalle saamaan kie- 
lesta tuntumaa. Katilla itsellaan 
kaikki kielet, ruotsi, englanti, sak- 
sa ja ranska, ovat todistusnumeroi- 
den perusteella tasaisesti huippu- 
kiitettavia, vaikka han itse tunnus- 
taakin englannin olevan laheisin it- 
selleen. 

Mutta tams matka ainakin 
auttoi sen, etta ruotsin kieli ei enaa 
tunnu miltaan pakkopullalta, Kati 
toteaa. — PM. 



Tuore kuuden laudaturin ylioppi- 
las Satu Sakomaa edustaa tay- 
sien laudaturien kauniimpaa suku- 
puolta Joutsan lukiosta. Hanen 
kollegansa kuuden 1:n saavutuk- 
sessa on samoin joutsalainen Pasi 
Nieminen. Kaikkiaan Joutsan lu- 
kiosta kirjoitti ylioppilaaksi 59 

abia. 

Joutsassa kandelle 
taydet allat 

Satu Sakomaa Pappisista ja Pasi 
Nieminen Angesselasta kirjoittivat 
Joutsan lukiossa taydet kuusi lau-
daturia kaikkiaan 59:sta lakin saa-
vuttaneesta abiturientista. Kolmel-
la lakitus siirtyy uuteen yritykseen. 

Satu Sakomaa kertoo, etta koko-
naiset kuusi I:a.a tulivat melkoisena 
yllatyksena. 

Kylla minulla sellainen tunne 
oli, etta kirjoitukset menivat ihan 
hyvin, mutta en osannut arvata, et-
ta nain. Minusta tuntuu, etta kavi 
vaan niin, etta osuin lukemaan oi-
keita aineita. En mitenkaan hir-
veasti edes mielestani lukenut, ai-
nakaan kun vertaa, milts muiden 
lukeminen kuulosti ! 

Valiton ja nauravainen Satu ha-
luaa suunnata jatkoajatukset sosi-
aalialan opintoihin, tai kenties  suo- 
men kieleen tai kenties maantie-
toon. 

Maantieto oli reaaliaineista 
mukavin ja sen opiskelua voisi aja-
tella. Toisaalta jos nyt en heti mi-
hinkaan sellaiseen oppilaitokseen 
paase, voisin ihan hyvin viettaa yh-
den "valivuoden" vaikkapa jossa-
kin kansanopistossa opiskellen jo-
takin sosiaalialan aineita, Satu 
kaavailee. 

Mainetta hyvilla ammuntatulok-
silla saavuttanut Satu naureskelee, 
etta voisihan yhden vuoden lukion 
jalkeen viettaa vaikkapa ampumis-
ta treenaillen. Kotinurkkiin Satu ei 
kuitenkaan aio syksyn tullen jaa-
da. Valkolakki on jo hankittu ja 
niista juhlista alkaakin perheen ke-
sajuhlasarja, jossa seuraavat yield 
veljen rippijuhlat ja perheenpaan 
mark kipaiva. 

Joutsan toinen tayssarjan lauda-
tureita kirjoittanut abi, Pasi Nie-
minen, on tiennyt jo pitkaan, mi-
hin suunnata ylioppilaaksi tulon 
jalkeen. Siksi myOs kirjoituksiin  

tuli valmistauduttua syksysta lah-
tien ajatuksen kera. Silti taydet al-
hat olivat mukavalta tuntuva ylla-
tys. 

Tietysti tavoitteena oli parjata 
kirjoituksissa mandollisimman hy-
vin, mutta yllatys tame oli silti 
Kirjoitusten kielten kuuntelut me-
nivat vahan alakanttiin, mutta kir-
jallisilla osuuksilla pystyin sitten 
nostamaan kokonaisuuden I:aan 
kielissakin. Viikon kuluttua olen 
menossa teknisen korkeakoulun 
paasykokeisiin Helsinkiin. Paperit 
on kylla laitettava mytis ainakin 
Helsinkiin ja Jyvaskylaan yliopis-
toon, etta paasisi edes johonkin 
jatkamaan. Valivuotta ei ole tar-
koitus pitaa, Pasi suunnittelee. 

Tkk:ssa Pasia kiinnostavat ainei-
na matematiikka ja fysiikka 
vaativimmat. 

Tavoitteena on sitten joskus 
valmistua tuotantotalouden insi-
nooriksi. Se on hyvin haasteellinen 
ala koska siina yhdistyy seka tekni-
nen osaaminen etta hallintopuoli. 
Minulla ei ole kuitenkaan mitaan 
kiiretta tutkinnon kanssa, silla 
mielenkiintoista ja tarkeaa olisi 
paasta kansainvaliseen harjoitte-
luun, mihin Otaniemesta olisi var-
sin hyvat mandoilisuudet, suuntau-
tumisalastaan selvapiirteisesti pe-
rilla oleva Pasi sanoo. 

Opiskelujen lukeminenkaan ei 
Pasia huolestuta, silla lukemista on 
tullut harjoiteltua kirjoituksiinkin. 
Sen sijaan ylioppilaskirjoituksiin 
kuuluvat eri lukioaineiden tentit 
ennen kirjoituksia voisi Pasin mie-
testa unohtaa tarpeettomina. Kir-
joituksiin on luettava joka tapauk-
sessa enemman tai va.hemman, oli 
tentteja tai ei. 

Joutsan lukiosta kirjoittivat tans 
kevaana ylioppilaaksi seuraavat 
abiturientit: Petra Ahvenainen, 
Marko HolmstrOm, Vilma Honka- 

Tanja Hujanen, Anne Hulik- 
kala, Lea Jarvinen, Ari Laakso- 
nen, Anna Larnpinen, Marja Leh- 
tinen, Heidi Leinonen, Anne Lep- 

panen, Sirpa Lohikallio, Tommi 
Lyttinen, Johanna Mattila, Mika 
Maki-Korte, Anne Pussinen, Usko 
Saarinen, Sisko Saikkonen, Satu 
Sakomaa, Tuija Salo, Kati Sara-
nen, Satu Savitie, Sonja Selander, 
Tiina Stolt, Milla Teppola, Elina 
Tuominiemi, Matti Virtanen, Jani 
Vuotilainen. Marika Dufva, Su-
sanna Hakala, Jarkko Hale, Erkki 
Hauvala, Juha Kuitunen, Katja 
Lahtela,  Toni  Lahtinen, Kati Leh-
tonen, Markus Lindberg, Anu 
Landelahti, Mikko Mamia, Minna 
Niemi, Marko Nieminen, Pasi Nie-
minen, Sanna Otava, Saara Palmu-
nen, Jari Partanen, Pauliina Ras-
mus, Jani Rautiainen, Riikka Rie-
del, Jukka Saarinen, Jussi Saari-
nen, Jussi Seppala, Mika Seppala, 
Teemu Suuronen, Sarni Svard, 
Nanna Tami, Jussi Tolvanen, Timo 
Vantanen, Mika Varjola, Ahti Wei-, 
0. 



Ylioppilaita Joutsasta jo30 vuot 
Kevatlukukauden paattajaisissa 

lauantaina lakitettiin Joutsan luki-
on historian 30. ylioppilaat. En-
simmaisen kerran lakkiaisia vietet-
tiin Joutsassa vuonna 1964. Tana 
kevaana valkolakin painoi paahan-
sa kaikkiaan 59 ylioppilasta. Luki-
on rehtori Rauno Kivisto kuvaili 
mennytta vuotta lukiotyOssa mo-
nia muutoksia pohjustaneeksi vuo-
deksi, joskin ensi syksyksi kaavail-
lut muutokset luokattoman lukion  

suuntaan nayttdvat viivastyvan 
opettajien ratkaisemattomien tyo-
jdrjestelyjen vuoksi. Tyiimarkki-
naosapuolet eivat ole paasseet so-
pimukseen luokattomaan lukioon 
siirtymisen korvauksista opettaji1- 
le. 

Koulun tehtdva on kehittdd 
valmiuksia kestaa ja ratkaista eri-
laisia muutosongelmia. Jos yhteis-
kunta kuitenkin suhtautuu pahan-
suopaisesti koulutytihiin, koulu ei  

voi kehittya eika toimia, Kivisto to-
tesi kayttaen tassa yhteydessa men-
neesta kouluvuodesta latinankielis-
ta ilmaisua "absurdi vuosi". Kivis-
to kertoi mukailleensa ilmaisun 
Englannin kuningattaren runsaan 
vuoden takaisesta lauseesta "kau-
hea vuoteni", kun kuningatar 
kommentoi Englannin valtaistuin-
huoneen skandaaleja. 

Stipendit ja palkinnot 
Valkolakkien lisaksi lukiolaisille 

jaettiin perinteisesti stipendeja ja 
palkintoja. 

LC-Hartola: Jarkko Halme 200 
mk, Mikko Mamia 200 mk, Mika 
Varjola 200 mk. LC-Joutsa: Pasi 
Nieminen 700 mk, Pauliina Ras-
mus 700 mk, Satu Sakomaa 700 
mk, Johanna Mattila 500 mk, San-
na Otava 500 mk, Tuuli Raento 500 
mk, Jani Rautiainen 500 mk. — 
LC-Joutsa/Jousa: Henna Asikainen 
200 mk, Kati Hakkinen 200 mk, 
Sini Lahtinen 200 mk, Pauliina 
Peltoniemi 200 mk, Anne Tuukka-
nen 200 mk. Joutsan Seudun: Elina 
Tuominiemi 500 mk. — Vaiokuvien 
tuotosta jaettavat: Petra Ahvenai-
nen 150 mk, Juha Heikkila 150 
mk, Hanna-Leena Hyppanen 150 
mk, Virpi Nieminen 150 mk, Ritva 
Oksanen 150 mk, Katri Siltanen 
150 mk, Nanna Tami 150 mk. — 

Tutkielmista: Tyoryhma Marja Leh- 
tinen/Satu Sakomaa 150 mk, Mika 
Maki-Korte 150 mk, Tiina Stolt 
150 mk. — ATK-tytipajakurssitytis- 
ti: Tyoryhma Paivi Hyytiai- 
nen/Maija Tami/Anne Tuukkanen 
200 mk. 	Koulumenestyksesta: 
Eija Ruhanen 150 mk. Englannin 
stipendirahasto: Kati Saranen 500 

mk. Kirjapalkinnot: RuOtsin suut-
lahetystOn: Marika Dufva, Saara 
Palmunen, Mika Seppala. — Sak-
san liittotasavallan suurlahetystOn: 
Petra Ahvenainen. — Suomen Ku-
valehden: Milla Makinen. OP:n 
Joutsan konttorin lahjoitukset: 
Ryhtisormus: Pauliina Rasmus. — 

MAOL:n tietotekniikkakilpailun 
palkinnot: 1. Pasi Sarolahti, 2. Ju-
ha Kuitunen ja Jani Rautiainen. 
MAOL:n kilpailut: Matematiikka, 
avoin sarja: 1. Jani Rautiainen 2. 
Pasi Nieminen. — Fysiikka, avoin 
sarja: 1. Toni Lahtinen ja Jani 
Rautiainen, 3. Jarkko Halme ja 
Mika Varjola. — Fysiikka, perus-
sarja: 1. Ari Sievanen. — Kemia, 
avoin sarja: 1. Jani Rautiainen, 
valtakunnallisesti 21., 2. Toni Lah-
tinerr, 3. Ahti Weijo. 
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Joutsan kunnanhallitur, 
ojensi opettajaa 
pakkolomapuheista 

dat, joihin heilla on valta vaikut-
taa. 

Han sanoi myos luulleensa, et-
ta kunnalliset luottamuselimet ja 
virkamiehet ovat toimissaan vas-
tuullisia kuntalaisille ja samalla 
tavalla alttiita arvostelulle kuin 
muutkin ihmiset. 

Kunnanhallitusta kaihersi eni-
tyisesti se, etta Kaurasen puhe 
tuli sen jalkeen kun kunnanhalli-
tuksen ja opettajien yhteisessa 
tilaisuudessa oli sovittu, ettei 
menneista enaa nokita. 

RIITTA KIIPULA 
Helsingin Sanomat 

JOUTSA—Joutsan kunnanhalli-
tus ojentaa ala-asteen opettajaa 
kurinpidollisin rangaistuksin. 
Maanantaina se pdAtti autaa 
opettajalle kirjallisen varoituksen 
epasovinnaisesta kaytoksesta. 

Paatos ei ollut yksimielinen. 
Kunnanhallituksen opettaj ajasen 
liitti siihen eridvan mielipiteensd. 

Kunnanhallitus paatti antaa 
opettaja Jukka Kauraselle varoi-
tuksen sopimattomasta kaytok-
sesta ja kunnan edun vastaisesta 
toiminnasta. 

Kauranen oh huomauttanut 
ala-asteen kirkossa pidetyssa ke-
vatjuhlassa, etta opettajien pak-
kolomien vuoksi oppilaiden omaa 
ohjelmaa ei ollut voitu valmistel-
la. Hanen mukaansa pakkolomat 
ovat -‘coitus siita, ettei kunnan-
hallitus ja korkein virkamiesjohto 
kykene jarkiperaiseen talousasioi-
den ja henkilostopolitiikan hoi-
toon. 

Vastineessaan kunnanhallituk-
selle Kauranen nimitti puhettaan 
voimakkaaksi hata.huudoksi kou-
lun ja oppilaiden puolesta.  Ha-
lella on mielestaan velvollisuus 
:uoda pP attajille tiedoksi epakoh- 

LYHYESTI j . 
-1,7(  

 Joutsalaisten 
)7 

 
vaikuttajien 67i 
syyta miettia 
• Joutsan kunnanhallitus on an-
tanut opettajalle kirjallisen varoi-
tuksen kaytOksesta, jota uutisessa 
(HS 20. 7.) luonnehdittiin kun-
nan edun vastaisuuden lisaksi 
epasovinnaiseksi ja sopimatto-
maksi. Halytyskellojen pitaisi nyt 
soida — ja kovaa. 

Siihen en voi enka nyt halua 
puuttua, oliko opettajan puheen-
vuoro oikeutettu ja mita Joutsan 
kunnanhallituksen ja opettajien 
yhteisessa tilaisuudessa oli sovittu 
tai ei oltu sovittu. Se on tassa 
vain sivujuonne. 

Olennaista tapahtuneessa on 
se, etta opettajan arvostelema 
kunnallistuomari ei ale ymmartd-
nyt jadvata itseadn. On aivan eri 
asia vastata kritiikkiin kritiikilla 
kuin ryhtya !lain rajuihin hallin-
nollisiin toimenpiteisiin. Kukahan 
tassa nyt oikein onkaan kayttay-
tynyt sopimattomasti ja Joutsan 
kunnan edun vastaisesti? 

Joutsalaisten kunnallisvaikutta-
jien olisi syyta miettia, kummasta 
oli enemman haittaa, arvostelusta 
vai kyseenalaisesta huomiosta 
taajalevikkisessa sanomalehdessa. 
Ainakin mina sain Joutsan kun-
lalliselamasta sangen hammenta-
'an kuvan. 

OLLI POROILA 
opettaja 

kunnanvaltuutettu (vihr) 
entinen patiluottamusmies 

Numrni-Pusula 



Jukka Kauranen 
vauhdissa opettajien 

SM-kiipailuj?sa 
Jukka Kauranen pigt sukke-

laan koululiikuntaliiton kisoissa 
Porissa 3.-4.8. Han pesi muun 
porukan 4 km:n maastojuoksussa. 
Toinen oli piirin suunnistusmestari 
Paavo Kinnunen ja kolmas Vesa 
Haarala. 4 x 100 metrin viestissa 
Keski-Suomen joukkue pinkoi ho-
peaa. Joukkueessa juoksivat Reijo 
Lankinen, Niilo Mutanen, Jukka 
Kauranen ja Reino Tikkanen. 

Suunnistuksessa Jukka oli hen-
kiltikohtaisessa kilpailussa neljas. 
Paavo Kinnunen voitti, Rutalanden 
Kalevi Puttonen otti hopeaa ja Ve-
sa Haarala pronssia. Keski-Suo-
men joukkue voitti viestin joukku-
eella Jukka Kauranen, Paivi Raati- , 

 kainen ja Paavo Kinnunen. Eroa 
seuraavaan oli Dari minuuttia. 

Ylioppilastulosten 
mukaan Joutsan lukio 
hieman alle keskiarvon 

Viime kevaan ylioppilastutkin-
nosta saatujen arvosanojen perus-
teella tehty kaikkien Suomen luki-
oiden "paremmuusjarjestys" ker-
too, etta Joutsan lukio oli hieman 
ale keskiarvon. Helsingin Sano-
missa julkaistu luettelo kertoo, etta 
tietokoneajon perusteella Joutsan 
lukion pisteiksi saatiin 4,19, kun 
keskiarvo kaikkien Suomen lukioi-
den kesken oli 4,25. Paras lukio sai 
saatujen ylioppilasarvosanojen pe-
rusteella pisteita 5,59 ja huonoin 
0,75. Lukioille jaettiin pisteita yli-
oppilastodistuksen yleisarvosano-
jen perusteella. Jokaisesta lauda-
tur-yleisarvosanasta rapsahti kou-
lulle 6 pistetta, m:sta 5 jne. siren, 
etta yleisarvosana 	to uli yksi 
piste ja i:sta nolla. Vt, 	te 

Kunnanhallitus 
siunasi koulujen 

4-oitycirauhan 
Maanantaisessa kokouksessaan 

Joutsan kunnanhallitus hyvaksyi 
Akava ry:n kanssa allekirjoitetun 
paikallisen virka- ja tyoehtosopi-
muksen seka muiden jarjestOjen 
kanssa allekirjoitetun muutoksen 
paikalliseen virka- ja tyoehtosopi-
mukseen. KaytannOssa tehty sopi-
mus merkitsee akavalaisten suostu-
mista lomarahojen leikkaukseen 
seka taman lisaksi 7 pakkoloma-
paivan pitamiseen, eli koulunkayn-
nin ei pitaisi enaa hairiintya viime 
kevatlukukauden lopun tavalla 
pakkolomien vuoksi. 

Nyt lukkoonlyOdyt sopimukset 
pitavat akavalaisten osalta sisal-
than sen, etta belle maksetaan 
45 070 lomarahoista ja loput saastot 
aikaansaadaan seitsemalla pakko-
lomapaivalla. Muiden jarjestojen 
kanssa aiemmin tehtyihin sopi-
muksiin tehtiin muutokset sikali, 
etta lomarahoista maksetaan 16,5 
07o tai henkilOsto voi pitaa kolme 
paivaa lisaa vastikevapaata. 

Periaatteessa 
ja kaytannassa 

/44 

JALLEEN kdrran Joutsa on 
hankkimassa valtakunnallista kuu-
luisuutta — kielteista. Todennakiiis-
ta nimittain on, etta joku kansalli-
nen tiedotusvaline lahtee skandali-
soimaan takalaisen kunnallishalli-
tuksen tai koululautakunnan taikka 
virkamiehen kasittarnatOnta harka-
sentekoa. Ne kun suuressa viisau-
dessaan ovat lahteneet alakoimaan 
arvostelusta, jota muuan opettajas-
mies heidan suuntaansa on mennyt 
osoittelemaan. Suurempaa viisaut-
ta olisivat osoittaneet antamalla ka-
likan vain kalahtaa. 

AINOA kenties "raskauttavaksi" 
katsottava piirre tassa jutussa — jos-
ta enemman kerrotaan tanaan leh-
temme 6. sivulla — lienee se, etta 
kunnallisjohtoa arvosteltiin kirkos-
sa. Mika paikka ammoisista ajoista 
alkaen on pyhitetty vain papiston jy-
rinOiden alttariksi. Papithan saavat 
saarnastuolistaan arvostella, syyttaa 
ja tuomitakin polulta hairahtunei-
ta. 

* * * * * 
ILMEISESTI kunnallisjohto on 

tassa asiassa tarttunut saannOsten 
sille suomaan oljenkorteen ja lahte-
nyt kurinpitomenettelyyn vain nayt-
taakseen, kuka on kukakin. Sen ja 
opettajiston valit eivat ole viime ai-
koind olleet erinomaiset, eivat edes 
normaalit. Ellei maanantaisella val-
tuuston ratkaisulla sitten paasta 
"yksinkertaiseen paivajarjestyk-
seen". 

NIINPA tulee vakisinkin mieleen, 
etta tassa jupakassa on vain haettu , 
ja vihdoin lOydettykin tekosyy "ku-
rinpalautukseen". Onnekseen kun-
nanhallitus valitsi kolmesta kurinpi-
torangaistusmandollisuudesta sen 
pienimman eli kirjallisen varoituk-
sen. Seuraavana olisi virantoimituk-
sesta erottaminen kolmeksi kuukau-
deksi eli palkaton pakkoloma ja vii-
meisena viraltapano ilman irtisano-
misaikaa.  

TUNTUU , muuten aika tavalla ih-
meelliselta tassa sananvapauden lu-
vatussa maassa, etta virkamieskau-
ranen ei rangaistuksetta saa ilmoit-
taa julkisesti mielipiteitaan ja kasi-
tyksiaan kunnasta ja kunnallisen 
johdon kyvykkyydesta kun kuiten-
kin kansalainenkauranen sen saa 
tehda. 

TOSIN aivan yhta kasittamatOn-
ta ja ns. talonpoikaisjarkeen mah-
tumatonta on se, etta opettajistoa ei 
jonkun oikeusinstanssin ratkaisun 
mukaan voida pakkolomauttaa ke-
saaikana vaan lomalle voidaan pa-
kottaa ainoastaan koulupaivina. 
Kun opettajille ei tiettavasti kuiten-
kaan kuulu 2,5 kuukauden pituista 
palkallista kesalomaa sen paremmin 
kuin muillekaan kunnan tai valtion 
virkamiehille. 

* * * * * 
KUITENKIN lahes kaikilla muil-

la tyopaikoilla, myOs virkakunnas-
sa mutta eritoten yksityisella sekto-
rila, joilla palkattomiin lomiin on 
saastosyista mentava, pyritaan nama 
lomautukset sijoittamaan Widen 
kannalta mandollisimman hiljaiseen 
aikaan. 

TAMA lienee suurimpana syyna 
siihen, etta ns. yleinen mielipide on 
vahvasti kaantynyt opettajistoa vas-
taan. Ja vastapainoksi opettajat taas 
hakevat kasittamattOmasti syita 
paattajahenkilOiden lapsuusajan 
kehnoista koulumenestyksista ja 
opettajatraumoista, kuten mm. 
Joutsassa on kuuluttu tehdyn. Etta 
mukamas kun on paasty vallan kah-
vaan, nyt rangaistaan. 

* * * * * 
TUIKI lapsellista ja paljolti kasit-

tamatonta touhua molemmin puo-
lin — sivistyneita ihmisilta. Vaan 
kun sodassa ja rakkaudessa kaikki 
keinot kuulemma ovat edelleen lu-
vallisia. 

OLKOON tassa tapauksessa ky-
se kummasta tahansa, suositamme, 
etta jupakka ja pahat puheet unoh-
detaan seka puolin etta toisin. Lyti-
daan veljellisesti katta — jota ei ole 
puristettu nyrkkiin — ja nautitaan 
siita kesasta ja niista lomarahoista 
joita4ela on jaljella. 



Joutsan ala- ja ylaastelaiset hyvastelivat runsain lahjoin ja ohjelmanumeroin 
Simo (vas.) ja Oil Av ikaisen seka Martti Schroderuksen. Oikealla 

ylaasteen uusi rehtori Sirkku Kerala. 
A-Ist 

Joutsan opo luov ttl 
langet seuraajalleen Joutsan lukio 

oil lievasti 
EU-myonteinen 
Joutsan lukiossa on historian 
tunnilla selvitetty EU:n kehi-
tysta ja organisaatiota. Lehtori 
Paavo V a 1 k o n e n katsoi 
torstaina, etta lukiolaiset ovat 
paneutuneet aiheeseen tavalla, 
joka sopisi malliksi danestysi- 

kaisillekin. EU:sta on kayty 
vilkas, vaittelynomainen kes-
kustelu ja sen paatteeksi oppi-
laat danestivat! 

Kylla 55 pros., ei 41,7 pros. 
Vain viisi 151 oppilaasta jatti 
tyhjan aanestyslipun. 

koululaisten 
mestaruuskisoista 

Keski-Suomen koululaisten ylei 
surheilumestaruuskilpailuissa sai 
vat seutukuntamme edustajat usei 
to mitaleita seka muita hyvia sijoi 
tuksia: 

Ylaasteen pojat 100 m: 2) Henr 
Maikkula Leivonma.ki 12,54. — Pi 
tuus: 1) Henri Maikkula Leivon-
maki 548. — Keihas: 7) Pekka Hei-
nonen Joutsa 39,00, 13) Mikkc 
Hell Joutsa 35,08. — Ylaasteen ty-
tot 100 m: 12) Elina Metsanen 
Joutsa 14,79. 800 m: 8) Jaana Soilu 
Joutsa 2.51,02. — 4x100 m: 3) 
Joutsa-Luhanka 58,63. — Pituus: 
17) Kati Syrjaaho Joutsa 400. — 
Korkeus: 5) Elina Metsanen Joutsa 
140. — Kuula: 5) Tiina Niemi Jout-
sa 9,10. — Lukion pojat 100 m ai-
dat: 1) Juha Uosukainen Voionmaa 
16,53. — 800 m: 2) Jouni Valkonen 
Joutsa 2.12,30. — Pituus: 1) Juha 
Uosukainen Voionmaa 602. — 
Korkeus: 1) Heikki Rinne Joutsa 
180. — Lukion tytOt korkeus: 2) 
Paivi Hyytiainen Joutsa 150. 

Joutsan-Luhangan ylaaste hy-
vasteli lahes 30-vuotta Joutsan 
kouluelamassa tytiskennelleen 
Martti Schroderuksen viime per-
jantaina. Han Lahti elakkeelle hai-
kein mutta myos huojentunein 
mielin. 

— Voin luottavaisesti luovuttaa 
langet seuraajalleni Leena Lahti-
Markkaselle, han totesi tyopaivan 
ja -uran viimeisina tunteina pOy-
tansa takana istuessaan. Elakepai-
ville on tiedossa ainakin kesamo-
kin rakennustoita. 

Martti Schroderus ja hanen vai-
monsa Riitta Schroderus ovat tytis-
kennelleet Joutsassa vuodesta 
1966, jolloin he muuttivat Pielave-
delta silloiseen Joutsan kansalais-
kouluun. 

Martti siirtyi yleisaineopettajan 
virasta opinto-ohjaajaksi 1980-1u-
vun alussa, Riitta tyoskentelee ny-
kyisin ala-asteen opettajana. 

Joutsan ala- ja ylaastelaiset 
opettajineen pitivat Martti Schro-
derukselle hellyttavat laksiaiset. 
Lahjaksi opo sai mm. vanhan ja 
kuluneen karttakepin nimilaatan 
kera muistoksi pitkasta opettajan-
urasta seka vitsiviuhkan. 

Tasavahvoina juhlittavina tilai-
suudessa olivat myOs jo aiemmin 
kesalla elakkeelle jaaneet Oili ja Si-
mo Avikainen. Oilia muistettiin 
mm. kasinpainetulla leivinliinalla, 
Simolle annettiin mm. lampimat 
villasukat toivomuksen kera, etta 

lampimat suhteet kouluun sailyisi-
vat viela pitkaan. 

Oili Avikainen toimi ylaasteen 
kotitalousopettajana, Simo Avikai-
nen yla- ja ala-asteen rehtorina. 
Molemmilla ehti kertya noin 30 
palveluvuotta Joutsan koulujen 
hyvaksi. 

Joutsan kunta muisti Martti 
Schroderusta ja Simo Avikaista 
taskukelloilla, Oili Avikainen sai 
naiselliseinman lahjan eli kaulako-
ru kellon. 

—AS 



EERO RELLMAN 

Hanna-Leena Hyppanen voitti kirjeenkirjoituskilpailussa lukiolaisten ja ammatillister 
oppilaitosten sarjan. 

Joutsan lukiolainen 
sijoittui kirjoituskisassa 

Joutsan lukiota kayvA Hartolas-
ta kotoisin oleva Hanna -Leena 
Hyppanen voitti sarjansa aidinkie-
ten opettajain liiton ja postin jar-
jestamassa kirjeenkirjoituskilpai-
lussa. Kirjeenkirjoituskilpailu jar-
jestettiin toisen kerran ja siihen 
kutsuttiin osallistumaan ylAasteen 
kandeksasluokkalaisia, lukion 
kakkosluokkalaisia seka keskias-
teen ammatillisten koulujen kak-
kosluokkia. 

Kilpailulla pyritaan yllapita-
maan kirjeen kirjoittamisen perus-
taitoja ja perinnetta ja lisaksi halu-
taan myi5s opettaa oppilaita kayttA-
maan erilaisia materiaaleja kirjeen 
pohjana. 

Seuraavassa julkaisemme Han-
na-Leena Hyppasen kirjoittaman 
kirjeen, jolla halt ylsi sarjansa voit-
toon. 

Illassa, kevaalIa 
joka et ole koskaan ky-

nag paperille asettanut, joka et ole 
uskaltanut sanaakaan kirjoittaa, 
sinulle mina osoitan taman kir-
jeen. Silmasi ovat minulle unessa 
kuiskineet niista tuhansista lauluis-
ta sinusta, jotka iltaisin itkevat ika-
Aansa, jotka tahtovat kertoa muil-
le tarinaansa. Sinun mielesi sanat 
ovat kauneimmat, jotka tunnen, 
vaikka en niita ole koskaan kuul-
Int. Net  tayttavat viinin vakevyy-
della oloni, vaimentavat korvani, 
humalluttavat silmani. Voin aistia 
niiden tuoksun laheisyydessansi, 
vaikka salaatkin ne manttelisi si-
saan, piiloon kopeilta katseilta. 

Pelkaatko kynan polttavan, vai 
sanojen ? Pelkaatkii murskaavasi 
ajatuksesi luotilla lepaavan hen-
non, ruiskukanvarisen idean kar-
keutesi nyrkilla? Ovatko kenties 
mielipiteiden iskut sinusta vaikeim-
mat kestaa? Mina sanon sinulle: 
Ala pelkaa. Jos sinua on siunattu 
sananlahjalla, ala piilota sita ovi-
mattosi alle! Vakavana elaman lapi 
kuljettuasi et saa koskaan tietaa, 
olisiko joku hymyillyt sinulle  takai- 
sin. 	 40"  

Kirjoita satuja! Kuvaa kauneim-
miksi neidot ja ritarit, anna lausei-
den lentaa! Ela peilin tuolla puo-
len, missa elaimet puhuvat. Mene 
uteliaana eteenpain etsien Uutta 
Ihmeellista. 

Kirjoita paattOmyyksia! Kirjoita 
tylyja sanoja, mitaansanomatto-
mia lauseita, kirjoita kirjaimia si-
kin sokin. Kun vihdoin loydat itsesi 
labyrinttisi umpikujasta, tiedat, et-
ta olet valmis palaamaan takaisin, 
viisaampana. 

Kirjoita tunteista! Kirjoita tayt-
tAvOsta onnesta, silt% joka tekee 
kuuroksi maailman melulle. Kir-
joita seesteisista illoista, jolloin au-
rinko sulkee raukeat silmaluomen-
sa ja laskeutuu levolle saunaran-
taan. Kirjoita vihasta, joka ensin 
katkeytyy ja suihkuaa sitten lahtee-
na huuhdellen yli kaiken. Kirjoita 
surusta ja sfita, kuinka vaikeaa rik-
ki repeytyneella sielulla on clad. 

kirjoittamaton runoili-
ja, tandon omistaa olemattoman 
rohkeuteni, jotta jaksaisit hymyilla 
myOs pilvisina paivina 

ikuisesti sinun, 
Mina Sinussa 

Hanna-Leena HyppAnen 
Joutsan lukio 



Kukapa ei haluaisi 
kirjetta Hanna-Leenalta 

Joutsalainen Hanna-Lee-
na Hyppanen voitti tors-
taina valtakunnallisen 
Kirjoita kirje-kilpailun. 
Hanna-Leena kirjoitti 
rohkaisun runoilijalle, jo-
ka ei yield ole aloittanut 
kirjoittamistaan. 

Eero Rellman 

Kun Hanna-Leena Hyppasen 
. 18) kirjeenvaihto ulkomaa-
taisten ystavien kanssa loppui, 
syy ei ollut hanessa itsessaan. 
Aiheita olisi ollut vaikka kuin-
ka paljon, jostain syysta vas-
tausta ei lopulta tullut sen 
enempaa Australiasta, Egyptis-
ta kuin Sri Lankastakaan, jois-
sa kirjetuttuja oli. 

Ainakin Sri Lankassa oli-
vat olot silloin aika lailla epa-
vakaiset. Lisaksi muistelen, et-
tä kaikki kirjetoverit olivat mi- 

nua nuorempia, pitkajantei-
syys kirjoittamiseen vieraalla 
kielella puuttui, arvelee Han-
na-Leena. 

Hanna-Leenalla on kirjeen-
vaihtoa edelleenkin, mutta nyt 
se tapahtuu turvallisesti omal-
la aidinkielella. Ystavia on 
vaihto-oppilaana Yhdysvallois-
sa seka Uudessa-Seelannissa. 

Talla hetkella elaman tayt-
tää koulunkaynti. Matka Har-
tolasta Joutsaan lukioon ei ole 
liian pitka. Tytti5 antaa tayden 
kympin paikalliselle 'liken-
noitsijalle, joka on sovittanut 
vuorot ihanteellisesti koulua 
ajatellen. 

Mutta ei kaikki sentaan kou-
lunkayntiin kohdistu. Kotona 
odOttaa huilu, jota han on soit-
taa jo viidetta vuotta Anja Ky-
toharjun ohjauksessa. Musii-
killiset ystavat saivat pianon-
soitolla aloittaneen tyton in-
nostumaan poikkihuilusta; seu-
raavana on teorian jalkeen 
vuorossa huilunsoiton tutkinto. 

Myos kuvaamataito kiinnos-
taa hanta ja aidinkieli on ihan  

kivaa. Urheilukin sijoittuu 
vahvasti vastaanottavaisen 
avaran sydamen sopukoihin. 
Ei aktiivikilpailu, mutta aero-
bic ja kuntojuoksu, tiedatte-
han. Sorjaa vartta katsoessa 
harrastuksen mieluisuus tun-
tuu ilmeiselta. 

Mutta tams kirjoittarninen. 
Monen nuoren lailla paivakirja 
sai aikanaan vastaanottaa pai-
vittaiset tunnelmat, haaveet ja 
mietteet. Jotain muutakin 
pienta kirjoitelmaa pOytalaati-
kosta kenties loytyy. Lukemi-
nen on antanut oman taydenta-
van osansa elamaan. 

— Joskus olisi ihan kiva ko-
keilla jotain tosissaan kirjoit-
tamistakin. Elamanalaksi en 
sita kuitenkaan ole suunnitel-
lut, sanoo Hanna-Leena. 

Kilpailuaiheen Kirje lempi-
kirjailijalle han muutti kan-
nustavaksi kirjeeksi aloittele-
valle kynailijalle. Lopussa tuo 
tuntematon kirjailijanalku 
osoittautuu osoittautuu Hanna-
Leenaksi. 

Sattumako vain? 

Joutsan lukiosta 
kaksi uutta 
ylioppilasta 

Joutsan lukiosta ovat syksyn yli-
oppilaskirjoituksissa kirjoittaneet 
ylioppilaaksi Timo Levalahti ja 
Sanna Salminen. 1.04, - YY 



Nain osuu Joutsan Autokoulun auto suojatien sikkiin. Vauhtia kymmenen kilometric yli sallitun 
tuntinopeuden, paniikkijarrutuskaan el tilanteessa auta. 

Ylinopeus todistettiin 
lukiolla tyhmanrohkeaksi 

Liikennekasvatukseen kiinnite- 
taan nykyaan aiempaa enemman 
huomiota peruskouluissa ja myOs 
autokouluissa, Naiden kanden va- 
lilla tehdaan myOs yhteistyljta, siita 
esimerkkina Joutsan lukion edessa 
tiistaina pidetty jaannOsnopeus- 
mayttO. Sen tarkoituksena oli nayt- 
taa miten pienella ylinopeudella 
voi olla tuhoisat seuraukset, ja mi- 
ten pienella vauhdin alentamisella 
voi lisata omaa ja jalankulkijoiden 
turvallisuutta ilman, etta matka- 
ajassa kovinkaan paljon menettaa. 

Lukiolaisten lisaksi myOs perus- 
koululaiset kutsuttiin Jousitien 
varteen seuraamaan, kun Joutsan 
Autokoulun esityksessa Matti 
Hulick° jarrutti autollaan 50:n ja 
60:n kilometrin tuntivauhdeista 
valttaaksen tOrmayksen suojatielle 
ihmista kuvaamaan laitettuun ras- 
kaaseen sakkiin. Nopeusrajoitus 
tiella on 50 km/h. 

Oppilaat saivat tien vieresta to- 
distaa, etta 50 km/h nopeudesta 
saa paniikkijarrutuksella auton py- 
saytettya noin 30 metrin paasta re- 
aktiosta, eli Huikon auto pysahtyi 
vahan ennen sakkia. Sakki lensi 
puolestaan monen metrin paahan, 
kun nopeus nostettiin 60 km/h 
vauhtiin, mutta jarrutusmatka sai- 
lytettiin 30 metrissa. Tama osoitti 
havainnollisesti, etta jarrutusmat- 
ka pidentyy radikaalisti samalla 
kuin vauhti kiihtyy. Mytis reakti- 
oon johtava aika pidentyy vauhdin 
kiihtyessa. 

Koululaisia pa1jon kuijettava au- 
toilija Rauno Ahola naytti autol- 
laan lopuksi oppilaille, miten 
vauhdin pudottaminen viidesta- 
kympista neljaankymppiin lyhen- 
taa jarrutusmatkaa. Auto jaikin 
jarrutuksen jalkeen hyvan matkan 
paahan sakista. 

Liikennekasvatusta annetaan 
nykyaan ala-asteelta lahtien, jol- 

loin se sijoitetaan muun opetuksen 
joukkoon, ylaasteella liikunnan- 
opettajat opettavat Iiikennekasva- 
tukseen liityvia asioita, kertoo 
Joutsan-Luhangan ylaasteen seka 
kirkonkylan ala-asteen rehtori 
Sirkku Kerala. 

Kerala mainitsee viela, etta nal- 
kallisen autokoulun kanssa on teh- 
ty yhteistyOta varsinkin mopoilu- 
kasvatuksessa. Hanen mukaansa 
on tarkeaa ohjata mopoikaisia, 
jotta he oppisivat jarkevaa liiken- 
nekayttaytymista. 

Joutsan Autokoulu on mukana 
valtakunnallisessa "Draivia ela- 
maan" -kampanjassa, jonka tar- 
koituksena on edella kerrotun 
jaannesnopeusnaytOn kaltaisin ta- 
voin vaikuttaa eritoten autokoului- 
kaa lahestyviin 17-vuotiaisiin nuo- 
riin seka korostaa liikennekasva- 
tuksen merkitysta tarkeana osana 
perusliikenneopetusta. 



Kantaessamme Sinua Jousan, 
kotiseutusi multiin, nousi mieleeni 
viela yksi muisto. Olimme veneile-
massa rakastamallasi AngesselaM. 
Koko olemuksestasi nakyi, mita 
llama rannat olivat Sinulle elamas-
sasi merkinneet. Moni saari ja sal-
mi piti kiertaa, koska niihin Iiittyi 
nun suuri maara muistoja. Aika 
havisi. Viivyimme sinisella selalla 
Man kauan ja herra Parkinson pa-
kotti Sinut loppumatkaksi veneen 
pohjalle. Minakin olin onnellin,en, 
vaikka minua pelotti. 

Psalmissa sanotaan ihmisen elin-
paivien olevan nun kuin ruoho ja 
kun tuuli kay hanen ylitse, ei hanM 
enaa ole, eika hanen asuinsijansa 
enaa hanta tunne. Sinun muistosi 
tulee sailymaan aina maalaamissa-
si tauluissa. En mylis koskaan tule 
unohtamaan sits kaunista kukka-
joutsenta, joka lepasi arkkusi paal-
la. Se kuvasi hyvin Sinua; pyrki-
mystasi kauneuteen ja ajatustesi 
alinomaista lentoa. 

Oppilaasi, kolleegasi ja ystavasi 
Seppo 

Tupakointi koulun pihaL 
lailla ankarasti kielletty 

Ahosen Jaskan 
muistolle 

Suomalaisesta miehesta kuulee 
joskus sanottavan, etta han kuolee 
kuusikymppisena, mutta hauda-
taan vasta kymmenen, kanden-
kymmenen vuoden kuluttua. Si-
nun elamaasi Jaska tuo ajatus ei 
sopinut. Herra Parkinsonkaan ei 
pysaytMnyt luomisvoimaasi, pain-
vastoin. Sina halusit elaa ja elit 
taysilla loppuun asti. Sina olit 
poikkeusyksi16. Sina olit taiteilija. 
Olit sita koko elamasi ajan. Help-
poa se ei varmasti aina Sinulle ol-
lut, mutta tasapaista Sinusta ei saa-
nut millaan — onneksi. 

Kim tulit yhtreiskouluun opetta-
jaksemme .50-luvun lopulla, alkoi 
koulussamme sapina. Vasta  jal-
keenpain muutamat oppilaasi ovat 
ymmartaneet, mika merkitys Sinun 
tekemallasi tyolla on ollut jopa va-
litessamme elamanuraamme. Kir-
joittamistasi kuvaelmista ja naytel-
mista saisi upean kokoelman ta-
mankin paivan kerhotoimintaa 
varten. OhjaustOiden lisaksi kasis-
tasi syntyivat my6s upeat lavasteet, 
oli sitten kyse West Side Storysta ja 
Pikkuoravien kuumatkasta. 

Kun musiikkikarpanen oli pu-
raissut meiM, Sina olit kitarasi 
kanssa musisoimassa kanssamme. 
Uuden koulutalon myOta alkanut 
koripalloharrastus sai my6s Sinut 
joukkoomme. Tuskinpa kukaan 
mukanaolleista unohtaa Oista hfih-
toretkeamme Leivonmaen soille. 
Jalkeenpain me oppilaat olemme 
kiitollisuudella muistelleet sita, 
kuinka kaytit silloin omaa vapaa-
aikaasi meidan kanssamme. Emme 
vain tainneet kertoa siita Sinulle. 

Hiljaa hiipiva herra Parkinson 
jatti jalkensa Sinuun, mutta luo-
vuuteesi se ei vaikuttanut. Oli iha-
naa nanda, kuinka innostuit rus-
taamaan runoa melodioihini tai 
kirjoittamaan naytelmaa jousalais-
murteella koulumme juhliin. Usein 
olen kaivannut juttuiltoja, joita 
vietimme kauniissa takkahuonees-
sanne. Kertasimrne elamaamme ja 
pohdimme lahes kaikkea taivaan ja 
maan 

Viimeisesta tapaamisestamme 
jai vahva muisto. Ty6pOytasi yla- 
puolella riippui valmis pastellity6. 
Sanoit sen esittavan vanhaa hau- 
tausmaata. Tyo oli kaunis ja tum- 
ma. YhMkkia halusit muuttaa sita. 
Hautoja ja puita piti korostaa. Sai- 
raskohtauksen takia Sinun oli vai- 
kea pidella Ifitua kadessasi. Sinun 
oli vaikea jopa seisoa. Saatoin vain 
kuvitella, mita sisimmassasi tunsit 
yrittaessasi raivokkaasti muunnella 
kuvan vareja. Vahitellen liitu kir- 
posi kadesta ja vajosit uupuneena 
py6ratuoliin. Mutta ty6 oli saatava 
valmiiksi sins iltana. Vastusteluis- 
tani huolimatta pakotit minut otta- 
maan liidun kateeni ja ohjeittesi 
mukaan yritin vetaa viivoja pape- 

Ei edes katujyra olisi onnistu- 
nut pysaytMmaan Sinua. Silloin 
ajattelin, etta monet ns. terveet- 
kaan eivat saa elan nun vahvaa ja 
taytelaista elamaa kuin mita Sina 

Salatupakoitia ylaasteen tai 
lukion pihalla ei pideta — mo-
nen oppilaan mielesta edes 
opettajien taholta kovin pa-
hana asiana Joutsassakaan, 
saati sitten kaupunkien mam-
muttikouluissa. Tupakoinnin 
vaarallisuudesta on jo parin-
kymmenen vuoden ajan kerrot-
tu koululaisille; Nyt valistustyij-
hon on saatu lisapontta, silla 
1.3.1995 voimaantuleva uusi tu-
pakkalaki tiukentaa yhteiskun-
nan suhtautumista alaikaisiin 

Tupakka maistuu Joutsan luki-
on valitunneilla muutamalle ty- 

ja pojalle.  

tupakoitsijoihin ja tupakointiin 
paivakotien ja oppilaitosten 
sisa- seka ulkotiloissa. 

Lukion nurkalla ensi maalis-
kuussa rOokia tuprutteleva 
17-vuotias nuori rikkoo koulun 
jarjestyssaantOjen lisaksi lakia; 
han polttaa alaikaisena alle 
18-vuotiaille tarkoitetulla ul-
koilualueella tupakkaa. Lisaksi 

joka hanelle on tupak-
kaa myynyt tai antanut syyllis-
tyy rikokseen; maaliskuusta 
lahtien tupakkatuotteita ei saa 
enaa myyda tai antaa alle 
18-vuotiaille. Myos pelkka tu-
pakka-askin tuominen kouluun 
rikkoo lakia. 

Lukio ei ole 
varautunut 

Perjantai-iltapaivana hoyrysi 
Joutsan lukion laheisyydessa 
muukin kuin pelkka hengitys; 
itse teossa seisoskeli ryhma tyt-
tOja ja poikia valittamatta sel- 

Lukion rehtori Rauno Kivisto 
suhtautuu tupakoiviin oppilai-
siin melko valinpitamattomasti. 
Koulutupakoitsijoiden valvonta 
on valituntivalvojien kasissa, 
rangaistukset ovat harvinaisia. 

— Emme ole varautuneet mi-
tenkaan uuteen tupakkalakiin, 
pitanee tutustua siihen lahem-
min, han sanoo. 

Ylaasteen puolella tupakoin-
tiin ollaan rehtori Sirkku Kera-
Ian mukaan suhtauduttu melko 
tiukasti, koska kaikki oppilaat 
ovat alle 16-vuotiaita. Pian yla-
aste ja lukio ovat osittain sa-
massa asemassa, koska tupak-
kaikaraja nousee 18-vuoteen. 



Joutsan keskustan ala-asteen oppilaista suurin osa jainee keviithr-
kukauden viimeisina virallisina koulupaivina kotlin vanhempien suos-
tumukseila. Tdhan lopputulokseen patityivat kymmenet vanhemmat, 
jotka kokoontuivat maanantai-iltana "kriisikokoukseen" pohtimaan 
opettajien pakkolomien vaikutusta koulutyiihiin. Vastuuta tilanteesta 
olivat valmiita pallottelemaan toiselta toiselle nun opettajat, vanhem-
mat kuin kunnanhallituksenkin edustajat. 

ofE .frokA NorrA VAIVAA 

LoHANGAN 
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Simo Avikaisen mielesta opettajien lomautus loukkaa oppilaiden oikeuksia. 

Joutsassa tanaan perjantai-
na 60 vuotta tayttava reh-
tori Simo Avikainen on 
paattamassa 34 vuotta kes-
tanytta, ansiokasta koulu-
miehen uraansa tilantees-
sa, jossa puolet opettaja-
kunnasta on kerralla vii-
kon mittaisella pakkolo-
malla. Tama jattaa ikavan 
sarOn hanen muuten niin 
erinomaisen myonteisiin 
muistoihinsa Joutsan ja 
Luhangan suhtautumisesta 
kouluelamaan. 

Ylaasteen 	rehtori 
joutuu itse pitamaan 
pakkolomansa kesa-

kuussa, jonka paatyttya alkavat 
elakepaiviit. Opettajilla on 
edessaan viela syyslukukau-
della kanden viikon pakkolo-
ma. Simo Avikainen sanoo 
nyt, etta se ei saa toteutua! 

— On palattava yield neu-
vottelupiiydan careen. sills ky-
symyksessa on pieni, suoras-
taan olemattoman pieni eri-
mielisyys. Pakkolomat aiheut-
tavat vahintaan kandeksan vii-
kon mittaisen sotkun opetu-
sohjelmaan. Ne loukkaavat op-
pilaiden perusoikeuksia. 

Tiettavasti vain kaksi kuntaa 
on maassamme ryhtynyt  saas-
totoimissaan pakkolomautta-
maan opettajia. Joutsassa titan-
ne nandaan sikiilikin ikavana, 
koska opetussuunnitelmalli-
sesti on tulossa suuria muutok-
sia. Ne tehdaan kuntakohtai-
sesti. ja nyt olisi kaikki voima-
varat siiiistettava suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. 

Eerolan tilalla syntyneena ja 
maataloudellisen peruskoulu-
tuksen saaneena Simo Avikai-
sen juuret oval syvalla joutsa- 

laisessa maaperassa. Han on 
toiminut jopa paikallisen tuot-
tajayhdistyksen puheenjohtaja-
na. Kunnanvaltuustossa on 
menossa kuudes kausi. 

— Koko Keski-Suomen lad-
nin olemassaolon ajan Joutsal-
la on ollut sijainnista johtuvia 
identiteettihankaluuksia. 
Olemme vieraantumassa Ita-
Hameestakin, mutta emme ole 
paasseet taysivaltaisiksi keski-
suomalaisiksi. 

Tavoitteeksi 
aluehistoria 

Avikainen muistuttaa. etta 
kaakkoinen Keski-Suomi on 
entistd Suur-Sysmaii. Hanen 
mielestaiin historialliset tiedot  

talta alueelta ovat vahaiset ja 
hajallaan eri arkistoissa. 

— Tulevat sukupolvet kiit-
tavat meita, jos lahjoitamme 
heille perintona taman alueen 
historian. Pitajakirjat eivat 
poista sen tarvetta. Pitaisi tut-
kia, onko edellytyksia alueen 
yhteiseen historiaan, vai tulisi-
ko se toteuttaa yksinomaan 
Joutsan osalta. Kustannukset 
olisivat puolen miljoonan mar-
kan luokkaa ja jakaantuisivat 
kolmelle vuodelle, Avikainen 
riittailee. 

Simo Avikainen on perus-
koulutukseltaan agrologi. Han 
patevtiityi kansalaiskoulun 
maatilatalouden kone–,  sah-
ko– ja moottoriopin opettajak-
si. Toimittuaan yhden luku-
vuoden Toivakan kansalais- 

koulussa Avikainen tuli vuon-
na 1961 Joutsan kansalaiskou-
lun johtajaksi. Joutsan–Luhan-
gan peruskoulun ylaasteen reh-
torina Ilan on toiminut vuodes-
ta 1974. 

— Ammatin maarasi Maki 
ja puoluekannan kolleegat aa-
nestamalla. Kumpaankin pad- • 
tokseen olen ollut tyytyvainen, 
sanoo Simo. Hanen pitkaaikai-
sin tyotoverinsa Oili Avikai-
nen on moos saavuttamassa 60 
vuoden ian. Avikaiset tulivat L 
Joutsaan samanaikaisesti ja 
jiiavat nyt elakkeelle kuukau-
den valiajoin. 

Vastaanotto tanaan Huttulan 
ravintolassa klo 14 alkaen. 

-ticza-te. 
VALTO MANTYLA 

Kunnanhallitus 
hyvaksyi Joutsan 

lomautukset 

Joutsan kunnanhallitus hyvAksy 
kokouksessaan kunnan viranhalti-
joita koskevat lomautukset. Lo-
mautukset koskevat sellaisia viran-
haltijoita, joiden liitot eivat ole al-
lekirjoittaneet sopimusta lomara-
hoista luopumisesta. KaytannOssa 
kyse on opettajista seka muutamis-
ta muista akavalaisista• tytinteki-
jdistA. Akavaa lukuunottamatta 
muut kunnallisten tyontekijoiden 
ammattiliitot suostuivat henkilOs-
tomenojen sattstoOn lomarahoista 
luopumisen kautta. 

Samassa kunnanhallituksen ko-
kouksessa hyvaksyttiin mandolli-
suus, etta liittoihin kuulumattomat' 
tyantekijat tai yksittAiset Akavan 
jasenet voivat luopua lomarahois-
taan ja samalla saada sitoumuksen 
siittl, ettei heita lomauteta eika irti-
sanota kuluvan vuoden aikana. 

Lomarahoista luopumisen ulko-
puolelle jattaytyneet akavalaiset 
ovat saaneet kunnalta lomautusil-
mbitukset. KayttinnOssa tame kos-
kee opettajia, osaa paivakodin hen-
kilt kunnasta sekA joitakin kunnan 
sosiaalitoimen tyOntekijOista. 
Opettajakunnan lomautuksista ai-
nakin osa on tarkoitus toteuttaa jo 
kuluvan kevatlukukauden aikana. 
Lomautusten aikatauluista palitta-
vat asianomaiset hallintokunnat. 

Joutsan 
opettaj at 
pakkolomalle 
Joutsan kunta joutuu laitta-
maan Akavaan kuuluvat viran-
haltijansa kolmen viikon pal-
kattomalle lomalle, koska he 
eivat ole suostuneet luopu-
maan lomarahastaan. Muut 
kunnan henkilostiijiirjestOt 
ovat allekirjoittaneet kunnan-
valtuuston edellyttaman sails-
tOsopimuksen. 

Opetushenkillikunnalle on 
jo ilmoitettu 5-7 paivan mittai-
sesta lomautuksesta kevaluku-
kauden aikana. Loppuosa pak-
kolomasta toteutetaan syksyl-
IA. 

Kunnanhallitus antoi askei-
sessa kokouksessaan koululau-
takunnan tehtAvaksi tarkem-
mat 

 
 jomautusjarjestelyt. Kun-

nan .palveluksessa on 70 aka-
, valatsta, joista viitisenkym-
menta on opettajia. 

Vanhempien "hatakokouksessa" yli rata huoltajaa Joutsan ala-asteella 

Vanhemmat lornauttavat koululaiset 
opettajien pakkolomapaivina 

Simo Avikainen, 60 vuotta 

Opettajien pakkolomat vastoin 
oppilaidenkin perusoikeuksia 



Ylioppilaita Joutsasta jo 30 vuoden ajan 

-Kuri KAATAJAPAPIIJOLISTAA Kt RkosSA mmg 
JA FARANTAA SAIRAITA t  IAN S AA 
OsAl(sEEN KirrosTA jA My8NTEisTA PA- 
LAUTETTA VAAN 

ANNAs oLLA , ION KELP° OPEJULisTAA 
-ToTOU_IXt4 SANAA JA 101V00 PARANtsJUS-
TA AsloiDEK1-1-101tooN, Kim ,10f3A 
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KORTTIA — .HALLELUJA 

Joutsan kunnanhallitus 
ojensi opettajaa 
pakkolomapuheista 

dat, joihin heilla on valta vaikut-
taa. 

Han sanoi myos luulleensa, et-
ta kunnalliset luottamuselimet ja 
virkamiehet ovat toimissaan vas-
tuullisia kuntalaisille ja samalla 
tavalla alttiita arvostelulle kuin 
muutkin ihmiset. 

Kunnanhallitusta kaihersi eri-
tyisesti se, etta Kaurasen puhe 
tuli sen jalkeen kun kunnanhalli-
tuksen ja opettajien yhteisessa 
tilaisuudessa oli sovittu, ettei 
menneista enaa nokita. 

Kevatlukukauden paattajaisissa 
lauantaina lakitettlin Joutsan luki-
on historian 30. ylioppilaat. En-
simmaisen kerran lakkiaisia vietet-
tiin Joutsassa vuonna 1964. Tana 
kevaana valkolakin painoi paahan-
sa kaikkiaan 59 ylioppilasta. Luki-
on rehtori Rauno Kivisto kuvaili 
mennytta vuotta lukiotyassa mo-
nia muutoksia pohjustaneeksi vuo-
deksi, joskin ensi syksyksi kaavail-
lut muutokset luokattoman lukion 

Stipendit ja palkinnot 
Valkolakkien lisaksi lukiolaisille 

jaettiin perinteisesti stipendeja ja 
palkintoja. 

LC.Hartola: Jarkko Halme 200 
mk, Mikko Mamia 200 mk, Mika,  
Varjola 200 mk. — LCJoutsa: Pasi 
Nieminen 700 mk, Pauliina Ras-
mus 700 mk, Satu Sakomaa 70(Y 
mk, Johanna Mattila 500 mk, San-
na Otava 500 mk, Tuuli Raento 500 
mk, Jani Rautiainen 500 mk. — 
LC-JoutsaJousa: Henna Asikainen 
200 mk, Kati Hakkinen 200 mk, 
Sini Lahtinen 200 mk, Pauliina 
Peltoniemi 200 mk, Anne Tuukka-
nen 200 mk. Joutsan Seudun: Elina 
lhominiemi 500 mk. — Valokuvien 
tuotosta jaettavat: Petra Ahvenai-
nen 150 mk, Juha Heikkila 150 
mk, Hanna-Leena Hyppanen 150 
mk, Virpi Nieminen 150 mk, Ritva 
Oksanen 150 mk, Katri Siltanen 
150 mk, Nanna Tami 150 ink. — 
Thtkielmista:lyOryhma Marja Leh-
tinen/Satu Sakomaa 150 mk, Mika 
Maki-Korte 150 mk, Tiina Stolt 
150 mk. — ATK4yopajakurssitytis. 
ta: TYOryhma Paivi Hyytiai-
nen/Maija Tami/Anne Tuukkanen 
200 mk. — Koulumenestyksesta: 
Eija Ruhanen 150 mk. Englannin 
stipendirahasto: Kati Saranen 500 

R1I'ITA KIIPULA 
Helsingin Sanomat 

JOUTSA—Joutsan kunnanhalli-
tus ojentaa ala-asteen opettajaa 
kurinpidollisin rangaistuksin. 
Maanantaina se paatti antaa 
opettajalle kirjallisen varoituksen 
epasovinnaisesta kaytoksesta. 

Pantos ei ollut yksimielinen. 
Kunnanhallituksen opettajajasen 
Iiitti siihen erilivan mielipiteensa. 

Kunnanhallitus paatti antaa 
opettaja Jukka Kauraselle varoi-
tuksen sopimattomasta kaytok-
sesta ja kunnan edun vastaisesta 
toiminnasta. 

Kauranen oli huomauttanut 
ala-asteen kirkossa pidetyssa ke-
vatjuhlassa, etta opettajien pak-
kolomien vuoksi oppilaiden omaa 
ohjelmaa ei ollut voitu valmisteI-
la. Hanen mukaansa pakkolomat 
ovat nsoitus siita , ettei kunnan-
hallitus ja korkein virkamiesjohto 
kykene jarkiperaiseen talousasioi-
den ja henkildstopolitiikan hoi-
toon. 

Vastineessaan kunnanhallituk-
selle Kauranen nimitti puhettaan 
voimakkaaksi hatahuudoksi kou-
lun ja oppilaiden puolesta. Ha-
wn on mielestaan velvollisuus 
:uoda pPattajille tiedoksi epakoh- 

LYHYESTI  

Joutsalaisten 
vaikuttajien 
syyta miettia 
■ Joutsan kunnanhallitus on an-
tanut opettajalle kirjallisen varoi-
tuksen kaytoksesta, jota uutisessa 
(HS 20. 7.) luonnehdittiin kun-
nan edun vastaisuuden listiksi 
epasovinnaiseksi ja sopimatto-
maksi. Halytyskellojen pitaisi nyt 
soida — ja kovaa. 

Siihen en voi enka nyt halua 
puuttua, oliko opettajan puheen-
vuoro oikeutettu ja mita Joutsan 
kunnanhailituksen ja opettajien 
yhteisessa tilaisuudessa oli sovittu 
tai ei oltu sovittu. Se on tassa 
vain sivujuonne. 

Olennaista tapahtuneessa on 
se, etta opettajan arvostelema 
kunnallistuomari ei ole ymmartit-
nyt jittivata itseaan. On aivan eri 
asia vastata kritiikkiin kritiikilla 
kuin ryhtyli nain rajuihin 

toimenpiteisiin. Kukahan 
tassa nyt oikein onkaan kityttay-
tynyt sopimattomasti ja Joutsan 
kunnan edun vastaisesti? 

Joutsalaisten kunnallisvaikutta-
jien olisi syyta miettia, kummasta 
oh enemman haittaa, arvostelusta 
vai kyseenalaisesta huomiosta 
laajalevikkisessa sanomalehdessa. 
Ninakin mina sain Joutsan kun-
mlliselamasta sangen hammenta-
'an kuvan. 

OLD POROILA 
opettaja 

kunnanvaltuutettu (vihr) 
entinen paiiluottanutsmies 

Nununi-Pusula 

voi kehittya eika toimia, Kivisto to-
tesi kayttaen tassa yhteydessa men-
neesta kouluvuodesta latinankielis-
ta ilmaisua "absurdi vuosi". Kivis- 

kertoi mukailleensa ilmaisun 
Englannin kuningattaren runsaan 
vuoden takaisesta lauseesta "kau-
hea vuoteni", kun kuningatar 
kommentoi Englannin valtaistuin-
huoneen skandaaleja. 

Kirjapalkinnot: Ruotsin suur-
lahetyston: Marika Dufva, Saara 
Palmunen, Mika Seppala. — Sak-
san liittotasavallan suurlahetystOn: 
Petra Ahvenainen. — Suomen Ku-
valehden: Milla Makinen. — OP:n 
Joutsan konttorin lahjoitukset: 
Ryhtisormus: Pauliina Rasmus. — 

MAOL:n tietotekniikkakilpailun 
palkinnot: 1. Pasi Sarolahti, 2. Ju-
ha Kuitunen ja Jani Rautiainen. — 

MAOL:n kilpailut: Matematiikka, 
avoin sarja: 1. Jani Rautiainen 2. 
Pasi Nieminen. — Fysiikka, avoin 
sarja: 1. Toni Lahtinen ja Jani 
Rautiainen, 3. Jarkko Halme ja 
Mika Varjola. — Fysiikka, perus-
sarja: 1. Ari Sievanen. — Kemia, 
avoin sarja: 1. Jani Rautiainen, 
valtakunnallisesti 21., 2. Toni Lah-
tineir, 3. Ahti Weijo. 

suuntaan nayttavat viivastyvan 
opettajien ratkaisemattomien tyti-
jarjestelyjen vuoksi. TYOmarkki-
naosapuolet eivat ole paasseet so-
pimukseen luokattomaan lukioon 
siirtymisen korvauksista opettajil-
1e. 

— Koulun tehtava on kehittaa 
valmiuksia kestga ja ratkaista eri-
laisia muutosongelmia. Jos yhteis-
kunta kuitenkin suhtautuu pahan-
suopaisesti koulutytihOn, koulu ei 


