Joutsan kh Iuopui
Kauras-karhamassa
Joutsan kunnanhallitus ei jatka
opettaja Jukka Kaurasen kurinpitorangaistuksesta syntynytta kiistaa. Keski-Suomen laaninoikeus on
kumonnut kunnanhallituksen kurinpitopaatOksen ja poistanut Kauraselle maaratyn varoituksen.
Joutsan kunta olisi voinut valittaa
laaninoikeuden paattiksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta se paatti jattaa asian sikseen.
Kiista syntyi, kun luokanopettaja Kauranen arvosteli ala-asteen
paattajaistilaisuudessa 4.6.1994
kunnan johtoa mm. seuraavasti:
"Pakkolomista sanottakoon viela
se, etta mielestani ne ovat osoitus
sfita, etta kunnanhallitus ja korkein virkamiesjohto ei ole kykenevä jarkiperaiseen talousasioitten ja
henkilOstOpolitiikan hoitoon."
Kunnanhallitus antoi Kauraselle
18.7.1994 kirjallisen varoituksen
sopimattomasta kayttaytymisesta
paattajaistilaisuudessa. Kunnanhallituksen mielesta Kaurasen puheet eivat sopineet kyseiseen paikkaan, eivatka tilaisuuteen. Kauranen puolestaan valitti rangaistuksesta laaninoikeuteen. 7-4,12.
Laaninoikeuden mielesta Kauranen ei toiminut kunnan johtoa arvostellessaan sills tavalla, etta se
olisi edellyttanyt varoitusta. Laaninoikeus viittaa paatOksessaan
mm. Hallitusmuodon takaamaan
kansalaisen sananvapauteen.

Joutsan lukion
pojat korisvoittoihin

Nuorisovaalit
mytis Joutsassa

Joutsan ja Sysman lukioiden pojat ovat kohdanneet talven aikana
kandesti koripallo-otteluissa. Molemmissa peleissa on Joutsa ottanut
selvan voiton.
Joulukuussa Sysmassa pelatussa
ottelussa Joutsa juoksi murskavoiton lukemin 65-21 (40-9). Avauspuoliajan selvan hallinnan jalkeen joutsalaiset tyytyivat varmistamaan voittoa.
Toiseen, tammikuun lopussa
Joutsassa pelattuun otteluun sysmalaiset tulivat selvasti harjoitelleina ja
revanssirnielessa, kun taas joutsalaisten otteissa nakyi Mlles parin
kuukauden pelaamattomuus ja edellisen ottelun jattama asenne helposta voitosta. Nain ottelusta tuli selvasti tasaisempi: puoliaika oli lahes
tasan ja lopussa eroa oh 35-30.
Joutsan joukkue teki tasaisesti
pisteita: Jouni Valkonen 10, Mikko
Paappanen 8, Markku Vaisanen 6,
Mikko Soisalo 6. Sysman korinteko
oli Henri Virolaisen (14) ja Pekka
Heinosen (10) harteilla. Melko siistin ottelun tuomitsi onnistuneesfi
/ Esko Immonen.

Joutsan-Luhangan ylaaste ja
mandollisesti myOs Joutsan lukio
ottavat osaa maaliskuun eduskuntavaalien varjovaaliin, eli Nuorisovaalei hin.
Projektissa jaetaan .oppilaitoksiin eduskunnasta, eduskuntavaaleista ja erilaisista aatevirtauksista
kertovaa tietoa, joissain kouluissa
jarjestetaan vaalipanee1eita. Nuorisovaalit huipentuu
paaosin
14.3.1995 toimitettavaan "nuorten
eduskuntavaaliin", jossa 1977-80
syntyneet nuoret voivat danestad
maaliskuun eduskuntavaalien ehdokkaita. Vaalin valtakunnallinen
tulos julkistetaan heti vaaliRaivan
iltana. irs# 2 2
-

Sanamapaus
koskee Kaurastakin

1

varoituksen

Lukiolaisia
Vierumaella
Osa Joutsan lukion ykkOsluokkalaisista oli tutustumassa toissaviikon torstaina Vierumaella sikalaiseen urheiluopistoon. Tutustumiskaynti on mandollista, koska
nyt lukiota ensimmaista vuotta
kayvilla on toisenlainen opetussuunnitelma kuin kandella muulla
ikaluokalla. Uudessa opetussuunnitelmassa liikuntaa on kaksi eri
kurssia, ja toinen naista on oppilaille vapaaehtoinen.
Retken tekivat vapaaehtoisen
kurssin valinneet oppilaat. Mukana olivat totta kai myOs liikunnanopettajat Lea Viitala ja Esko Immonen. Retki tapahtui varsinaisen
koulupaivan jalkeen. Retkelle oltiin saatu lahtemaan lahes kaikki
vapaaehtoisen liikunnan valinneet
oppilaat. Suosiota saattoi lisata sekin, etta mukaan lahteneet oppilaat saavat vapaaksi seuraavat kuusi liikuntatuntia. Runsaan tunnin

kestaneen menomatkan aikana Lea
ja Eska kertoivat mm. squashin
saanniiista. Saantojen ymmarrysta
testattiin myohemmin kaytannOssä, kun oppilailla oli mandollisuus

kokeilla tats alkuaan irlantilaista
pallopelia Vierumaen lasikopeissa.
Opistolla meidat otti vastaan ensimmaista vuottaan siella opiskeleva Elina Tuominiemi. Han kertoi
koulun paivajarjestyksesta seka
paasyvaatimuksista. Seuraavaksi
paasivat kaikki halukkaat kokeilemaan taitojaan squashissa. Monet
havaitsivat nyt kaytannossa, etta
pelin pelaaminen vaatii muutakin
kuin pelkkaa pallon lyOmista seindan. Kun joutsalaiset paasivat pelin alkuun, niin monet huomasivat, etta viereisessa kopissa pelasi
nuorimies yksinaan. Han kiinnosti
ainakin lainausmerkeissa monia
joutsalaistyttOja. Saimme Eskon
Immosen Enska (vas.) naytti Markus Maunulail e, kuinka
avustuksella mydhemmin selville,
squash sujuu veteraanitasolla.
end poika oli Suomen suurimpia
tulevaisuuden lupauksia oleva 011i
Matka oli virkistava ja hausMarkus Maunula kaikkien matka
Poutiainen. Pelin jalkeen sai joko
manna uimaan tai kuluttaa aikaan- ka, koska monet saivat tutustua
laisten puolesta;
heille
uuteen
lajiin
squashiin,
totesi
sa muulla tavalla.
M

Bye, bye babyt!
Viime torstai valkeni Joutsassa
harmaana, mutta lukion abeille
paiva oli aamusta asti kaikkea
muuta kuin sits yhta ja samaa koulunkayntia, sills se oh viimeinen
ennen ylioppilaskirjoituksia. Penkkaripaivan vietto alkoi abien aamunavauksella ja voimisteluesityksella, jatkuen sujuvasti mm. nuorempien ja kokemattomampien oppilaiden avustamisella ruokailussa,
ja tietysti kadesta pitaen. Lukion
kakkosluokkalaisten naamat punoittivat paivan aikana muustakin
kuin hammennyksesta, sills abien
punavarimaalausinto kohdistui
etenkin heihin.
Opettajat ja rehtori saivat oman
osansa paattavien luokkien palautteesta abien juhlaesityksessa keskipaivan jalkeen. Sketsit eivat hyvien
tapojen mukaisesti olleet mitenkaan ilkeita, osuivat kuitenkin
useimmiten naulan kantaan oppilaista ja opettajista koostuneen
yleisOn naurunpyrskandyksista
paatellen. Nayttelijalahjakkuuksia
pursuilevat abiluokat olivat keksineat mita moninaisempaa ohjelmaa yleisoa viihdyttaakseen. Osa
yleisOstakin joutui osallistumaan
viihdytykseen, esim. muutama etukateen valittu tytto ja poika joutuivat nuolemaan pareissa kermavaandon toisen kasvoilta. Muutama lukiolainen tuli lisaksi nimetyiksi Vuoden tittelilla, joita oli
keksitty mita mielikuvituksellisempia ja monimielisernpia; Vuoden
Damon Hill, Vuoden kotipuutarhuri, Vuoden autoilija, Vuoden
kiihkein pari, Vuoden pukeutuja
jne. Millahan ansioilla oli se yksi

Sulottaret Petri M a y r a ja Timo Kuitunen ja penkkaripaivan viimeiset minuutit koulun seinien sisapuolella. Palattava on vasta muliskuun loppupuolella kirjoituksihi.
tytto muuten saanut Vuoden kurahousun tittelin...? Kolmansien
luokkien luokanvalvojia muistettiin kukilla ja lahjoilla.
Pitkatukat, hutsut, pellet, mafiosot ja muut asianmukaisesti pukeutuneet abit lahtivat penkkariajelulleen lukion pihalta lukion, ylaja ala-asteen oppilaiden ja opettajien saattelemana. Uho ja ilo olivat

viela aisoissa pihalta lahtiessa,
mutta pari kierrosta Joutsan kirkonkylalla saivat kaksi traktorinlavallista abeja yhtymaan vapautuneeseen lauluun; bye, bye, baby,
baby goodbye... Ja siita se riemu
vasta alkoi, sills seuraavaksi oltiin
landOssa Tampereelle juhlimaan.
AS

Kuvaamataitokilpailun parhaat palkittlin Joutsan Osuuspankilla.

Osuuspankki
palkitsi nuoria
piirtajia
Osuuspankkien kansainvaliseen
kuvaamataitokilpailuun osallistui
Joutsasta, Leivonmaelta, Luhangasta ja Hartolasta yli 560 nuorta
piirtajaa. Pankki palkitsi keskiviikkona parhaat. Joka sarjasta
tettiin voittaja valtakunnalliseen
kilpailuun. Tana vuonna kilpailun
teemana oli "Hei ollaan kaikki kavereita !". Palkitut:
6 8 vuotiaat: 1) Antti Vainiomaki, 2) Janne Hoitta, 3) Jalmari
Koivisto, 4) Hanna Tanttu, 5) Jouni Manninen (215 osanottajaa).
9 10 vuotiaat: 1) Katariina Peltonen, 2) Jari Laitinen, 3) Minna
Lainisalo, 4) Johannes Kallanmaa,
5) Nadja Jarvelin (202 osanottajaa). 11 14 vuotiaat: 1) Elina Iikkanen, 2) Mikko Huikko, 3) Antti
Vekkeli, 4) Niina Sievanen, 5) Mikko Moilanen (94 osanottajaa).
15 18 vuotiaat: 1) Sari Kailanen,
2) Paula Suikkanen, 3) Jaana Soilu, 4) Heidi Nieminen, 5) Toni Lahtinen (52 osanottajaa).

valein seurattiin salkun muuttu-

-

-

-

Joutsan lukion 1.-luokkalaiset saivat talven aikana tuntumaa Helsingin arvopaperiporssin vaihteluihin
leikkimielisen kisan avulla.
Tammikuun lopussa 16 joukvalitsi porssiosakkeita
kuetta
10 000 markalla ja kolmen viikoin

-

-

-

POrssi oil kitsas
lukion kisassa

-

-

.

mista. Huhtikuun alussa kaikki
olivat hyvan alun jalkeen pudonneet miinukselle mutta 20.4. kisan
loppuessa oli sentaan kaksi plussalla: Sergei-ufot eli Arttu Weijo,
Arto Karppinen, Antti Pankalainen ja 0111 Torppala 1B:lta olivat
voitolla 400 markkaa ja Pasi Nurmisen, Sami Immosen ja Jaska
Kangasvieren "pOrssivainu" olisi
tuonut voittoa 300 markkaa.
Suurin tappio olisi noussut Aspoon ja SKOPiin sijoittamisen takia 7 000 markkaan. Nain nahtiin
osakekeinottelun epavarmuus, jota
kolmanneksi tulleet Mikko Pasanen ja Juha Hamalainen seurasivat
kehittamansa tietokoneohjelman
avulla. Kisan lopuksi parhaat palkittiin ja suurin haviajakin sai lohdutuspalkinnon.

Joutsan lukion
keittioremontti
maksaa tahes
1,4 miljoonaa
Joutsan kunnanhallitus joutui
maanantaina korjaamaan budjettiin merkittya arvioita lukion keittioremontin kustannuksista. Kuluvan vuoden budjettia tehtaessa
keittiOremontin madrarahat karsittiin 800 000 markkaan, vaikka se
arveltiin jo tuolloin riittamattiimaksi.
Nyt remontin kustannusarvioksi
on vahvistettu 1 391 000 markkaa.
Kunnanhallitus esittaa ensi maaj :‘,
.natikouvlest
le,tarmoniy s
tarvittava lisamaararaha.

Joutsan lukiosta
nelja kuuden Allan
ylioppilasta
Joutsan lukiosta saa valkolakin tans kevaina 44 ylioppilasta.
Yksi abiturienteista reputti kirjoituksissa ja valkolakin saajissa
on yksi uusija. Joutsan lukiossa kirjoitukset menivat Una vuonna todella hyvin,
perati nelja ylioppilasta kirjoitti kunsi laudaturia.

Joutsan luldon ylioppilaat
Paavo Va ikonen jarjesteli lukion vaalin.

Joutsassa vireat
nuorisovaalit
Joutsan lukiossa ja ylaasteeila
otettiin osaa valtakunnalliseen
nuorisovaaliin johon osallistui
200.000 nuorta ympari maata. Lukion vaaliin osallistuivat ensimmaisen ja toisen luokan oppilaat ja
ylaasteella kandeksas- ja yhdeksasluokkalaiset. Demokratiaan tunnutaan uskovan, sills ylaasteen adnestysprosentti oli perati 97,4 ja lukiossakin 89,4.
Nolueista Suomen Keskusta kerasi koulumaella eniten dania. Ylaasteella seuraavina tulivat Kokoomui ja SDP, lukiossa samat, mutta
toisissa jarjestyksessa.
Kovimmat adniharavat olivat lukiossa Keskustan Sarni Kettunen ja
Demarien Susanna Huovinen. Ylaasteella vanha kettu Mauri Pekkarinen vei voiton Huovisen napatessa vuorostaan kakkostilan Kettusen nenan edesta.
Asiaankuuluvista hylatyista aanista monissa kannatettiin tyhjaa,
mutta rubs mm. Radio Keski-Suomen taajuus 993 sai ylaasteella yh-"?.?
den danen.

1995: Asikainen Anu, Haapala Mari, Hakokivi Heli,
Hokkanen Marko, Hulikkala Heidi, Hakkinen Kati (6
iaudaturia), Kalmari Nlina,
Kuitunen Paivi, Kuitunen
Sanna, Kusmin Katja, Lahteenmaki Miika, Nierni TuuIa, Nieminen Anne-Mari,
Orpana Marjo, Paappanen
Mikko, Peiponen Anu, Rauanmaa Tuija, Rinne Heikki,
Rossi Saila, Saarela Hanne,
Siltanen Katri (6 laudaturia), Sipilainen Julia, Soisa10 Mikko, Uggelberg Min-

na, Valkonen Jouni, Vigman Sari, Viro Maria, Vaisanen Markku, Weijo Irma,
Halmekoski Laura, HeikkiJuha, Heinonen Eija,
Honkapaa Valtteri, Hyppanen Hanna-Leena (6 laudaturia), Jaakkola Petri, Kuitunen Aleksi, Kuitunen Timo, Laine Juha, Mayra Petri, Oksanen Ritva (6 laudaturia), Palm Ismo, Salonen
Miia, Sievanen Ari, Lukkaroinen Satu.
Ylioppilaista 28 on naisia ja
16 miehia.

Joutsan lukiossa sai nelja ylioppilasta *den osuman eli kuusi laudatturia.
Kuvassa on (vas.) Kati Hakkinen Leivonmaelta, Hanna Hyppanen ja
Katri Siltanen Hartolasta. Kuvasta puuttuu hartolalainen Ritva Oksanen.

Joutsassa sal valkolakin 44 nuorta miesta ja naista.

(514,

"Opiskelumenestys ei ole ainoa menestyksen mittari"

Joutsassa lakitettiin
44 ylioppilasta
Lukuvuosi paattyi Joutsan seutukunnan kouluissa lauantaina. Joutsan lukiossa sai 44 uutta ylioppilasta
valkolakin. Lukion rehtori Rauno
Kivisto muistutti lakkiaisjuhlassa,
ettei opiskelumenestys suinkaan ole
ainoa menestyksen mittari. KivistO
viittasi viime syksyna Helsingin Sanomissa julkaistuun artikkeliin, jossa Suomen lukiot oli pantu
paremmuusjarjestykseen ylioppilaskirjoitusten perusteella. KivistO
muistutti, etta eri lukioihin paasee
sisaan erilaista oppilasainesta
- Lukiovuodet ovat ihmisen elamassa erittain merkitsevia ja suuntaa antavia. Tama velvoittaa meita
opettajia. Osaammeko antaa riittavat evaat nuorille.
- Lukuvuoden paattyessa tuntuu, etta paljon jai sanomatta, kun
piti kayda lapi opetussuunnitelmaa.
On hyva muistaa, etta kun koulussa opittu unohtuu, jaa Abele sivistys.

Stipendit ja palkinnot
Lukuvuoden paattyessa jaettiin
perinteiseen tapaan eri yhteisojen
lahjoittamia stipendeja ja palkintoja.
Joutsan lukio
LC Hartola 400 mk: Juha Heikkila, Hanna-Leena Hyppanen, Ritva
Oksanen ja Katri Siltanen.
LC Joutsa 300 mk: Henna Asikainen, Sami Immonen, Sanna Kuitunen, Sini Lahtinen, Pauliina
Peltoniemi, Jenni Pulkkinen ja
-

-

Tuuli Raerito.

LC-Joutsa/Jousa 200 mk: Sari Hepola, Niina Jarvinen, Karo Kiiskinen, Tuula Niemi ja Anne
Tuukkanen.
Luhangan OP 400 mk: Juha Laine
ja Sanna MOnkola.
Sysman SP Joutsan konttori 300
mk: Hannele Korhonen
Joutsan Seutu 500 mk: Niina
Kalman
Valokuvien tuotosta jaettavat 150
Ink: Sari Kailanen, Katriina Kallioinen, Kirsi Lahtinen, Virpi Nieminen, paula Suikkanen ja Anniina
Welling.
Ida kilpisen rahasto 200 mk: Maantiedon tutkielmasta Eija Heinonen
ja Sari Wigman, Historian tutkielmasta Paivi Hyytiainen, ATKtykipajakurssin opinnaytteesta tydryhma Toni Solatie ja Mikko
Tamminen.
Englannin stipendlrahasto 500 mk:
Kati Hakkinen.
OP:n Joutsan konttorin ryhtisormus:
Juha Heikkila.
likjapalldnnot: Ruotsin suurlahetyston Laura Halmekoski, Niina Kalman ja Minna Uggelberg. Saksan
liittotasavallan suurlatystOn Kati
Hakkinen. Pohjola-Nordenin Silja
Nieminen, Pasi Nurminen ja Hannele Valkonen.

Suomesta tuli
Julialle kotimaa
Leivonmaella asuva abiturientti Julia Sipilainen on tarmokas nuori nainen, sills han tuli
kaksi vuotta sitten Mlles kielitaidottomana Suomeen ja on nyt
kolmen vuoden ankaran puurtamisen jalkeen kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsan Lukiosta.
Julia saapui kolme vuotta sitten
kesalla Suomeen yhdessa aitinsa
kanssa ja he asettuivat asumaan
Leivonmaelle. Julian kotikaupunki
on noin 800 km:n paAssa Moskovasta oleva Kazan kaupunki. Muuto Suomeen ei ollut helppo, sills ihmisilla oli hanta kohtaan ennakkoluuloja ja kieliongelmat lisasivat
viela taakkaa. Ensimmainen vuosi
lukiossa kului lahes mandottomalta tuntuvaa kielta opetellessa.
Julia kertoo arvostavansa eniten
opettajia, sills ilman heidan tukeaan hanen olisi ollut vielakin vaikeampaa sopeutua suomalaiseen
kouluelamaan. Toisaalta han ymmartaa myOs joidenkin oppilaiden
ennakkoluulot hanta kohtaan, koska han on kotoisin Venajalta.

Koulunkaynti Venajalla
erilaista
Julia ehti suorittaa kotimaassaan paikallisen ylioppilastutkinnon ennen Suomeen tuloa. Venalaisessa ylioppilastutkinnossa pakollisia kirjoitettavia aineita on
kuusi. Venalaisissa kouluissa abiturientit viettavat 25.5. penkinpainajaisten kaltaista juhlaa, iota kutsutaan viimeiseksi kelloksi. Varsinaista lukulomaa heille ei jaa vaan
kirjoitukset alkavat 1.6. Venajalla
ei jaeta lakkeja kuten Suomessa
vaan parhaille annetaan mitalit aivan kuin urheilukilpailuissa.
Ennen Neuvostoliiton hajoamista koululaiset joutuivat kayttamaan uniformuja koulussa. Julia
kertoo myOs, etta koulut ovat isoissa kaupungeissa niin taynna, etta
ne toimivat kandessa efi vuorossa.
Julia sanoo kayneensa kaksi vuotta
koulua illalla. Venalaisissa kouluissa opiskellaan lahes samoja aineita
kuin Suomessa. Kielien osuus on
vahaisempi, sills yleensa opiskellaan vain englantia. Venajan poliittinen tilanne vaikuttaa myOs opis-

ikoululiikuntaliitto ja Opettajien Ammattijarjesto on myontanyt liikunnan huomionosoituksen
voimistelunopettaja, rehtori Lasse
Rongalle hanen toiminnastaan ja
ansioistaan liikunnan alueella
1960-1995 valtakunnan, laanin ja
kunnan tasoilla.

Opettajien kesatusat
Vierumaella
Opettajien kesakisat jarjestettiin
1.-3.8. Vierumaella. Lasse Riinka
osallistui neljaan lajiin. Kuulaa
Rtinka tyonsi 11.64 sijoittuen kuudenneksi. Kuusikymmenta metric
han juoksi aikaan 8,90 ja sijoittui
neljanneksi. Nelja kilometrin
maastojuoksussa han oli ajalla
15.34 toinen. Han osallistui myos
nelja kertaa sadan metrin viestiin
Keski-Suomen joukkueessa. Joukkue oli toinen ajalla 52,50.
Jukka Kauranen sijoittui neljan
kilometrin maastojuoksussa kolmanneksi ajalla 12.28. Kauranen
suunnisti 3 5 km radalla toiseksi
sarjassaan. Samaan sarjaan osallistui myas leivonmakelainen Kalevi Puttonen, joka oli toinen. Pirjo
Valkonen voitti suunnistuksessa
oman sarjansa ja Paavo Valkonen
sijoittui kolmanneksi. Erkki Lammi oh sarjassaan yhdeksas.
-

keluun, sills koulussa opetetaan
sosialismin oppeja.
011essaan Venajalla Julia harrasti kolmen vuoden ajan miekkailua.
Suomeen tulon jalkeen miekkailu
on jaanyt mutta rakkaus kirjallisuuteen on yha sailynyt. Venajankielisia kirjoja Julia hankkii matkoillaan, koska suomalaisissa kirjastoissa on niita niukasti. Venajalla han kavi usein konserteissa, teatterissa ja oopperassa.

Suomi on Julian
kotimaa
Julia on ollut jo kaksi vuotta
Suomen kansalainen ja kertoo rakastavansa Suomea kuin isanmaataan. Kolme vuotta sitten han ei
olisi uskonut, etta voisi pitla tasta
maasta mutta viime kesana Yhdysvalloissa ollessaan han huomasi
potevansa koti-ikavaa Suomeen.
Julia on sailyttanyt posiitivisen
elamanasenteen, vaikka hanella on
ollut monenlaisia vaikeuksia. Sana
'ryssa' on tullut hanellekin tutuksi
mutta siltikaan han ei halua ajatella pahaa suomalaisista. Julia haluaa kiittaa niita, jotka ovat lOytaneet hanesta ystavan. Julia sanoo,
etta jokaisesta ihmisesta pitaa lOytaa positiiviset puolet, sills kaikista
loytyy niita.
Tuula Niemi
Wtt

— Joutsalainen Esko Immonen
golfasi toiseksi opettajien kesapaivilla Vierumaella pelatussa golfkilpailussa. Immonen pelasi seniorien
sarjassa.

Solmu Salonen sai
lukion urakan
Tekniselle lautakunnalle lahetetdin kaksi urakkatarjousta koskien
lukion keittiOn saneerausta. Padurakka annettiin luhankalaiselle
Solmu Saloselle. Toinen urakkatarjouksen esittAja oli joutsalainen
Insin0Orityo Hentinen.
Lukion keittiOn saneerauksen
LVI-tOista parhaan tarjouksen esitti Tapio Kamppi.
Sahkotytit tekee Keski-Suomen
sahkO.
C 4-15-

Joutsan lukiolaiset tutkivat ekosysteemeja
Kr
Eero Peltoniemi

ate-,

Luokattoman lukion uusi lukusuunnitelma innostaa oppilaat ja opettajan uusiin tyomuotoihin. Joutsan lukion ymparistatietouteen syventyneet
20 kurssilaista tekivat viime
viikonloppuna Marjotaipaleen

koulusta kolmeksi paivaksi tilapaisen tutkimusaseman. Siella tutkittiin metsan ja vesien
ekosysteemia.
Jokainen kylalla liikkunut ja
varsinkin Suonteen selilla veneillyt on huomannut kuikkien
viihtyvan siella hyvin. Lintukirjojen mukaan kuikka on ka-

rujen ja puhdasvetisten jarvien lintu.
Kun kurssilaiset kerasivat
ymparoivasta luonnosta tunnusmerkkeja, hyvin monet ohvat landekirjojenkin mukaan
tyypillisia juuri karulle ja puhta alle luonnolle.
—Tama on nuottaruoho, eri-

tyisesti puhtaan veden indikaattori, naytti lehtori Kaija
Toyryla oppilailleen pienta
ruohontupsua viimeisena kurssipaivana rannalle keratyista
vesikasveista.
—Tosi .hyva mesta, kun jarvi
on lahella ja koululla hyvat tilat tallaisen kurssin jarjestarni-

EERO PELTONIEMI

Tiina Tammelin loysi rantavedesta kiven alta kolmesenttisen
Otokan. Hyonteiskirjasta selvisi, etta se ohi sudenkorennon
toukka.

Seutukunnan kouluihin
uusia opettajia

1 a
`Kun koululaiset viela nauttivat
:aysin siemauksin viimeisista Lomapaivistaan, ovat opettajat jo suunnittelemassa tulevan lukuvuoden
ohjelmaa. Joutsassa ja Leivonmaella on tans vuonna tapahtunut
muutoksia opettajakunnassa. Uusia opettajia on palkattu tayttamaan tyhjaksi jaaneita paikkoja ja
muutamia virkoja on vakinaistettu. Luhangan kouluissa ei ole tapahtunut opettajavaihdoksia.
Angeselan ala-asteelle on valittu
uudeksi luokanopettajaksi Tarja
Partti. Han tulee Jaana Salosen tilalle, joka siirtyy opettamaan kirkonkylan ala-asteelle Jaana Niemisen tilalle. Jaana ja Vesa Wilkon seka Paivi lluittulan virat vakinaistettiin. Harjaantumisluokkaan tulee
Arto Suurosen tilalle valiaikaisesti

Leevi Neppari.
Ritva Hayri jatkaa Marjotaipaleen ala-asteella edelleenkin valiaikaisena opettajana. Mieskonmaen
ala-asteelle on valittu Keijo Luhangon tilalle Heinolan maalaiskunnasta Simo Moisio. Pynntilan alaasteelle valittiin elakkeelle jaaneen
Helka Piskosen tilalle valiaikaiseksi opettajaksi Anne Montonen.
Ylaasteella vakinaistettiin kotitalouden opettajan Virpi Sillanpaan

ja oppilaan ohjaajan Leena LahtiMarkkasen virat. Paivi Karisto on
valittu ylaasteen kuvaamataidon
tuntiopettajaksi. Han on opettanut
aikaisemminkin kansalaisopiston
tyonsa ohessa. Lukion aidinkielen
opettajan virkaan on valittu Luhangasta syntyjaan.oleva Sari Joki-

nen.
Tamara Pekkarinen valittiin Ha-

vumaen kouluun opettajaksi Ritva
Kukkasen paikalle. Koulun johtajaksi nimitettiin Seppo Thovinen.

Seutukunnalla 65
ekaluokkalaista
Koko valtakunnassa koulun
aloittaa 63 000 ekaluokkalaista.
Joutsassa koulutielle lahtee 41, LeivonmAella 15 ja Luhangassa 9 lasta.
Koulutyo aloitetaan seutukunnan kouluissa 15.8. Syysloma on
viikolla 43 ja joululomalle koululaiset paasevat Joutsassa ja Luhangassa 23.12. Leivonmaella joulun
viettoon kaydaan jo 21. joulukuuta. Koulut alkavat jalleen 1. tammikuuta. Talviloma on viikolla yhdeksan ja paasiaislomaa vietetaan
5.-8.4. Lukukausi paattyy 1.6.1996.
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seen, tuumi samalta kylalta kotoisin oleva Mikko Tamminen.
Suurin osa kurssilaisista tuntui
olevan samaa mielta.
Kun lauantainakin tyiiskenneltiin yhden aiheen parissa
11 tuntia, paasi luonnon ekologian mielenkiintoisin ilmii5ihin
syventymaan aivan eri tavalla
kuin lyhyilla koulutunneilla.

Ei jalkia
happosateista
Kurssilaiset tutustuivat myos
Marjotaipaleen metsiin. Vaikkei nain lyhyen kurssin tarkoituksena ollutkaan metsan tilan

perusteellinen selvitys, todettiin kuitenkin, etta puissa kasvaa melko runsaasti naavaa.
Se osoittaa, etta ilma on ollut
puhdasta eika happosateista
ale nakyvissa jalkeakaan.
Veden ominaisuuksia tutkittiin vedenottimella saaduista
naytteista eri syvyyksista. Rantaveden haju oli Nieman mutainen.
Valkoisesta muovilautasesta
kasityonopettajan tekerna "nakosyvyysmittari" korvasi 280
markan hintaisen oikean, paaltä katsoen samanlaisen mittarin. Silla mitattuna Suonteen
nakosyvyys on 7 metric.

Ex-luhankalainen
vaitteli tohtoriksi
Luhangassa vuonna 1964 syntynyt Jouni Salonen on vaitellyt 16.11.
tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisessa korkeakoulussa. Salosen
vaitoskirjan aiheena oh "videosignaalin parannus kayttaen hyvaksi
reuna- ja liiketietoa". Vaitoskirjassa esitellaan menetelmia, joilla voidaan muun muassa parantaa televisiokuvan laatua. Salonen kirjoitti
ylioppilaaksi Joutsan lukiosta vuonna 1983 ja opiskeli Tampereen teknillisessA korkeakoulussa vuosina
1985-1991. Nykyaan Salonen asuu
Tampereella ja tyoskentelee Nokia
Tutkimuskeskuksessa tutkimusinsinoOrina.

Lukion pojat
golfasivat
Lukion ykkOsluokan pojat kiersivat 14.9. Hartolassa kuusi vaylaa
golfia. Tulokset: 1) Ville Mattila 34,
2) Petri Himanen 43, 3) Antti Ruskeala 46, 4) Vesa Kuurne 49, 5) Ville
Sakomaa 52, 6) Timo Kuurne 58, 7)
Konsta Friman 92.

Lukiolaiset
Hutungissa

Lukion Iiikuntailtapaivana oppilailla oli mandollisuus mm. melomiseen. Kuvassa (vas) Jenni Puikkinen ja Niina Jar v inen.

Lukiolaiset liikkuivat
monipuolisesti
Joutsan lukiossa jarjestettiin 1iikuntailtapaiva torstaina 14.9. syksyisessa tihkusateessa. Tavan mukaan oppilaat valitsivat mieluummin sateen ja liikunnan tunnilla istumisen sijaan. Oppilaat saivat valita mieluisimman liikuntamuodon
useista eri vaihtoehdoista.
Uimalassa oh mandollisuus meloa ja soudella. Koululla pelattiin
jalkapalloa ja salibandya seka vedettiin kelytta oppilaista kootuin
joukkuein. Alunperin ulos suunniteltu aerobic, johon osallistui lahes
50 oppilasta, jouduttiin saaolosuhteiden vuoksi siirtamaan sisatiloihin.
TyttOjen liikunnanopettaja Lea
Viitala kertoo, etta uusi opetussuunnitelma antaa uusia mandolli-

suuksia mytis liikunnan saralla.
Lea kertoo esimerkkina maastoretkesta partiokampalle, joka toteutettiin yhden ryhman kanssa. Retki
on syventavan kurssin osa, josta
kertyy oppilaalle 14 liikuntatuntia.
Teoria opiskeltiin luokassa. Jokaisella tytolla oli retkeilyvarusteet ja
matka kampalle taitettiin polkupyOralla. Kampalla oli pidetty etukateen tarkastus, jossa varmistettiin, etta mitaan ei ollut valmiina
vaan tytOt saivat hyotyliikuntaa
mm. hakkaamalla halkoja.
— Tama on osa uudenpaa lukioliikuntaa. Kurssin tarked teema on
yhdessa liikkuminen, jota voidaan
toteuttaa mm. retkeillen tai vaikkapa tanssien, kertoo Lea.

Viime viikon torstaina iloinen
suuri) ryhma vapaaehtoisen liikunnan valinneita lukion ensimmaisen
opetusryhman oppilaita hyppasi
koulun jalkeen Rauno Aholan linjaautoon ja suuntasi kohti Vaajakosken palloilukeskusta, Hutunkia.
Penile paastya squashin pelaamiseen, seinakiipeilyyn ja saunomiseen
oli varattu kolme tuntia. Linja-autossa poikien liikunnanopettaja, Ensio Immonen selitti squashin sakitOja. Tama olikin hyvaksi, koska
suurimmalla osalla ei ollut kokemusta ko. pelista, eika ammattitaitoista ohjausta ollut paikan paalla
tarjolla. Toisin kuin seinakiipeilyssa, jossa jokaiselle neuvottiin kaikki perin pohjin ja jokaisella tuntui
loytyvan rohkeuttakin tahan uuteen
lajiin.
Aika kului nopeasti ja takaisinlahtti tuli ehka sittenkin liian aikaisin. 7:c
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Thikka korisottelu
lukiolla
Joutsan ja Sysman lukioiden
poikien korisjoukkueet jatkoivat
perinteista ystavyysotteluiden sarjaa nyt Joutsassa. Peli alkoi kokeneemman ja kookkaamman vierailijan selvalla painostuksella ja taukojohto kasvoi yhdeksaan pisteeseen (15-6). Onneksi toisella puoliajalla Ado Karppinen onnistui kolmosheitossa, mika innosti koko
joukkueen takaa-ajoon. Lopulta
eroa jai enaa kaksi pinnaa vieraiden hyvaksi eli 25-23.
Joutsan tasaisessa joukkueessa
pisteita tekivat eniten Arto Kotamaki, Arto Karppinen ja Antti Pankalainen, mutta hyvin onnistuivat
mytis Vesa Kuurne, Tomi tikkanen
ja Ville Mattila.
Sysman paras pistemies oli Oskari Peltola. TasapuoKsoa tuomarina toimi Esko immtiOn.

Piispa ei katso kauniita ja rohkeita
Mikkelin hiippakunnan piispa
Voitto H uotari ei elfi selibaatissa.
Han on tavannut paavin ja uskoo,
etta saatana on olemassa. Huotari
vieraili piispantarkastuksen yhteydessa torstaiaamuna Joutsan lukiolla. Oppilaat olivat lahettaneet
piispalle etukateen kysymyksia,
joihin Huotari parhaansa mukaan
vastasi.

Lukion oppilaat olivat selvasti
kiinnostuneet piispan elamasta ja
mielipiteista, koska piispalle oli lahetetty perati 185 kysymysta.
Huotari piti oman ammattinsa
parhaana puolena monipuolisuutta.
Hankalimpia hetkia han kokee
tyossaan joutuessaan kasittelemaan seurakuntien ongelmia, jotka
usein johtuvat tulehtuneista henkilosuhteista.
Piispa vakuutti myos, etteivat luterilaisen kirkon piispat ela selibaatissa. 52-vuotiaalla Huotarilla
on itsellaan vaimo ja kolme lasta.
Piispan vapaa-ajan vietto ohi kilnnostanut lukiolaisia. Piispa joutui
toteamaan, ettei han ole ajanut ral-

ei soita kitaraa, eika (me katsonut
Kauniita ja rohkeita.

jossa naiset olivat oppimattomampia, sanoi Huotari.

—En ole katsonut yhtaan jaksoa.
Pitaisiko katsoa, kuuluisiko se
yleissivistykseen, kyseli piispa oppilailta.

Homoseksuaaleja Huotari sen sijaan ei paastaisi papeiksi. Han ei
myoskaan pida homo- ja lesbokayttaytymista suotavana eika vihkisi homoja avioliittoon. Huotari
kuitenkin korosti, ettei homoihin ja
lesboihin tule suhtautua torjuvasti
ja heita syrjien.

Huotari kertoi myos keskustelleensa Vatikaanissa paavin kanssa
parinkymmenen minuutin ajan
kanden kesken.
—Paavi on ihmisena hyvin miellyttava ja ystavallinen persoona,
mutta hanen teologiset nakemyksensa muun muassa avioliitosta,
syntyvyyden saannostelysta ja naisen asemasta ovat mielestani liian
konservatiivisia, sanoi Huotari.
Piispa Huotari ilmoitti itse .hyvaksyvansa naiset papeiksi ja piispoiksi. Hanen mielestaan naispappeus on Raamatun periaatteiden
mukaista, koska Raamatussa korostetaan tasa-arvon merkitysta.
—Raamatun lause "Nainen vaietkoon seurakunnassa on" ollut
enemmankin kaytannollinen ohje
ja Iiittynyt sen ajan yhteiskuntaan,

Pakolaisiin suhtautumisessa piispa antoi nuorille ohjeen Jeesuksen
vuorisaamasta: "kaiken minka tahdotte ihmisten tekevan teille, tehkaa se itse heille".
—Toisin sanoen, jos to mietitte,
miten pakolaisiin tulisi suhtautua,
miettikaa miten toivoisitte itseenne
suhtauduttavan, jos olisitte pakolainen.
Huotari sanoi, ettei han ole suhteessa alkoholiin ehdottoman raittiuden kannattaja. Sopivalla tavalla
kaytettyna alkoholi _sopii, mutta
piispan mielesta Suoffiessa ei ole
asiallista alkoholikulttuuria.
— Naen aika paljon alkoholin

kielteisia seurauksia. Usein mietin,
meneekO nailta ihmisilta jotain ohi
elamassa alkoholin takia.
Piispa katsoo, etta seksi kuuluu
ainoastaan avioliittoon. Esiavioliisiin suhteisiin hanella on kielteinen
suhde.
— Tama on ihanne, mutta on
muistettava, etta Jeesus suhtautui
kaikkein lempeimmin ja hellimmin langenneisiin naisiin. Toivon,
etta me voisimme toimia samoin.
Aborttiin suhtautumisessa piispa
Huotari, katsoi olevan kysymys
siita, milloin elama alkaa. Alkaako
se synnytyksessa, hedelmoityksessä vai jo siina, kun mies ja nainen
katsovat toisiaan rakastuneesti.
—Mina katson, etta ihmiselama
alkaa hedelmoittymisesta. Nain ollen suhtaudun varauksellisesti
aborttiin. Se ei saa olla ehkaisykeino. Tosin joskus se voi olla valttamatOn esimerkiksi aidin terveyden
kannalta.
Huotari ilmoitti luterilainen kirkko hyvaksyy raskauden ehkaisyn,

toisin kuin roomalaiskatolinen
kirkko. Han painotti, etta avioliitolla on muitakin tarkoituksia kuin
lisaantyminen.
Omaa elamanfilosofiaansa piispa Huotari selvitti scuraavasti:
—Uskon, etta on olemassa Jumala, joka on maailman luoja. Jumala
on tullut ihmisten keskelle Jeesuksessa. Jumala on elava Jumala.
Ajoittain tunnen olevani lahella Jumalaa ja valilla hyvinkin kaukana,
sanoi Huotari.
Huotari kertoi lukiolaisille uskovansa saatanan olemassaoloon,
koska maailmassa on niin paljon
pahaa. Piispan mielesta osa saatananpalvonnasta on todennakoisesti
nuorten ihmisten harkitsematonta
leikkia, mutta osa on vakaumuksellista palvontaa.
—Mielestani on vakavaa, jos pahan aikaansaaminen kehittyy uskonnolliseksi kultiksi, sanoi Huotari.
?

MP

Taksvarkilla
Mlles 17 000 mk
Joutsan-Luhangan ylaasteen kuin
myOs Joutsan lukion oppilaat ja
opettajat osallistuivat taksvarkkiin
perinteiseen tapaan. Talla kertaa rahaa kertyi yhteensa lahes 17 000
mk. Taksvarkki jarjestettiin 15.9.
eli valtakunnallisesti suositeltuna
paivana.
Joutsan-Luhangan ylaasteen kokonaistuotto oli 8 780 mk. Varat
lahjoitetaan koulun oppilaskunnan
yksimielisella paataksella "Puhdas
elama lapselle" -kampanjan tukemiseen. Keuhkovammaliitto ja Lastenklinikan Kummit keraavat tam
kampanjalla varoja parantaakseen
lasten ja nuorten elamaa.
Kolmasosan kertyneesta kokonaissurnmasta Lastenklinikan Kummit kayttaa hoitolaitteiden hankintaan lastenklinikoille. Keuhkovammaliitto puolestaan ohjaa yhden
kolmasosan terveyskasvatustarpeiston valmistamiseen kouluja varten.
Kyseinen materiaali postitetaan
kouluille alkuvuodesta 1996. Viimeisen kolmanneksen Joutsan-Luhangan ylaaste saa takaisin opetustuotteina, kuten esimerkiksi videoina, piirtoheittimina, kalvoina yin.
Joutsan lukion vaki taksvarkkasi kasaan 8 050 mk. Lukion oppilaskunta paatti lahjoittaa ko. rahat
Allergia- ja astmaliitolle.
Paikallinen "taksvarkkipuuhaopettaja Pirjo Valkonen
haluaa ldittaa kaikkia taksvarkkiin
osallistuneita seka kaikkia koteja ja
yrityksia, jotka jarjestivat tyOpaikkoja ja nain edesauttoivat kerayksen onnistumisen. 75'
.

Joutsassa aloite
lukion
peruskorjauksesta
Joutsan vuonna 1961 valmistuneessa lukiorakennuk-

sessa on ollut vesivaurioita
ja sen tukirakenteissa on tapahtunut lahoamista. Viime
kesana suoritettua keittioremonttia lukuunottamatta peruskorjauksia ei ole yield

Avikainen viittaa aloitteessaan myos uuden opetussuunnitelman kayttoonottamiseen, joka on sekin
osaltaan luonut tarpeita tiloj en, kaluston ja opetusvalineiden uusimiselle.

tehty.
Kunnanvaltuutettu Simo
Avikainen on nytkuitenkin jattanyt kunnanhalli-

Avikainen esittaa, etta lukion peruskorjaus suunnitellaan yhteistyossa oppilai-

tukselle aloitteen riittavan

kanssa.

suuren suunnittelumaarirahan varaamiseksi lukion oe-

ruskorjausta ja tarvittavia
muutostoita varten. Avikainen asettaa ne kirjasto- ja
liikuntasalihankkeiden edelle.

toksen rehtorin ja opettajien

Joutsan lukiossa opiskelee yli puolet joutsalaisten
ikaluokkien nuorista. Lisaksi sita kayttavat naapurikuntien nuoret keskiasteen oppilaitoksenaan.
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Luldon remonttia
selvitetafinf
Joutsan kunta palkkaa tybilistan isvaroi I I a rakennusarkkitehti V irve
Kuurneen selvittamaan lukion remontointia. Alustavan selvityksen

tarkoituksena on valmistautua paremmin Widen aloittamiseen, mikali
valtion avustuksia ja niandollisia
tyollisyysmaararahoja tulee jaettaviksi hankkeeseen.

Joutsalaisopet
talvipaivilla
Joutsalaisopettajia oil mukana
opettajien talvipaivilla 2.-4.2. ikaalisten kylpylassa. Seuraavassa suorituksia Ikaalisista: Hiihto: M 50 5,8 km:
1) Jukka Kauranen 18.07. M60 5,8
km: ...2) Lasse Ronka 19.37. N45 5,8
km: 1) Tellervo Suuronen 20,39.
Hiihtosuunnistus: M50: 1) Jukka
Kauranen 41.35. Potkukelkkailu: N:
1) Tellervo Suuronen.

Selvityksen pohjalta hankkeiden
rahoitussuunnittelu voidaan aloittaa
val iftomasti 1a nain nopeuttaa hanketta. KuurrcestVehtAviin kuuluu myos

muiden kunnanhallituksen maaraamien rakennuskohteiden selvitystyo.

Puolet nuorista tavoittelee valkolakkia

Joutsassa on lukiolaisia
keskimaaraista
enemman
Joka toinen suomalainen nuori
opiskelee lukiossa. Kunnittain vertailtaessa lukiolaisten osuus vaihtelee melkoisesti. Tiedot ilmenevat
Tilastokeskuksen kuntapuntarista.
Siina on verrattu kuntakohtaisesti
16-18-vuotiaiden lukiolaisten
osuutta kaikista samanikaisista nuorista.
Joutsalaisista nuorista on tilaston
mukaan lukiossa 53 prosenttia.
Osuus on vahan suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Naapurikuntiin verrattuna Joutsassa on lukiolaisia enemman.
Naapurikunnista on lukiolaisia
vahan esimerkiksi Leivonmaella.
Siella lukiolaisten osuus on vain 43
prosenttia kaikista 16-18-vuotiaista
nuorista. Niukasti alle 50 prosentin
jaadaan myos Luhangassa. KeskiSuomen laanissa lukiolaisten osuus
on pienin Pylkonmaella. Vahemman kuin joka kolmas nuori on
siella valinnut lukio-opiskelun. Eniten lukiolaisia on puolestaan Kinnulassa, jossa lukiolaisten osuus on
reilusti yli kaksinkertainen Pylktinmakeen verrattuna.

16-18-vuotiaista nuorista. Ainoa
poikkeus on Uudenmaan Mani, jossa lukiolaisia on vahan enemman
kuin muissa laaneissa. Siella valkolakkia tavoittelee 56 prosenttia nuoriSta.

Lukio halpaa,
ylikoulutus kallista
Viime syksysta lahtien lukioiden
aloituspaikkojen tarveharkinta poistettiin. Aikaisemmin lukio-opiskelijoiden maaran paatti laaninhallitus,
mutta nyt kunta voi itse vapaasti
paattaa lukion aloituspaikkojen
madran. Malin estetta ei ole vaikka kaikkien halukkaiden kouluttamiseen lukiossa, jos kunnanvaltuusto niin paattal Kokonaan uuden lukion perustaminen on sensijaan edelleen luvanvaraista.
Lukio-opetus maksaa Suomessa
keskimaarin alle 20 000 vuodessa
oppilasta kohti. Ammatillinen koulutus puolestaan maksaa yli puolitoistakertaisesti eli keskimadrin 33
500 vuodessa. Ammatillinen koulutuksen kustannuksia nostavat muun
muassa tyoharjoittelussa tarvittavat
kone- ja tyOtilainvestoinnit. Myos
opetusryhmat ovat ammatillisessa
koulutuksessa pienemmat kuin lukioissa. Ammatillisen koulutuksen
kustannukset riippuvat myos paljon
opetusalasta.

Koko Suomessa eniten lukiolaisia on Espoon sisalla olevassa Kauniaisten kaupungissa. Siella lukion
on valinnut enemman kuin kandeksan nuorta kymmenesta. Kauniaisten lisaksi ainoastaan Vehmersalmella, Kuhmalandella ja Kaskisissa
on yli kaksi kolmasosaa nuorista luValtio osallistuu seka lukion etta
kiossa.
ammatillisen koulutuksen kustanSuomessa on lahes kaksikym- nuksiin kunnan kantokykyluokasta
ri ippuval la summal la. Valtion
menta kuntaa, joissa nuorisosta alle osuus kustannukSista on keskimaakolmasosa on lukiossa. Narna kun- rin reilusti yli puolet. Kunnalle
nat sijaitsevat hajallaan ympari edullisimmiksi tulevat yliopistot ja
Suomea. Eivat nuoret ole naissa korkeakoulut, sills valtio maksaa
kunnissa sen tyhmempja kuin niissa opiskelun kokonaan.
muissakaan kunnissa. Lukiota ei
ole valittu muissa syista.
Lyhytnakoisesti ajatellen kunnan
kannattaisi lisata lukiokou I utu sta.
Monessa pienessa maalaiskun- Taloudellisesti edullisen lukion jainassa ei ole lukiota. Oman lukion keen opiskelijat siirtyisiVat valtion
puute tekee opintien hankalaksi ja yllapitamiin korkeakouluihin. Korvahentaa lukiolaisten ma'araa. On
myos tutkimuksia, joiden mukaan keakouluissa opiskelupaikkoja on
vain murto-osalle yliopvanhempien koulutustaso vaikuttaa kuitenkin
pilaista.
Niinpa
ammatillisen koululasten koulunkayntiin. Tassakaan ei
paikat tayttyisivat entista
ole kysymys lasten ja vanhempien tuksen
enemman
ylikoulutetuilla ylioppialykkyydesta. Kouluja kaynyt arKunnan taloutta rasittaisi silvostaa opiskelua enemman ja odot- lailla.
loin
seka
ammatillinen etta lukiotaa sen vuoksi lapsiltaan menestyskoulutus.
ta koulussa.
KTT Kuluttajan tilastotieto
Kaikissa laaneissa lukion on vainnut jokseenkin tasan puolet
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LUKIOLAISTEN OSUUS 16-18 -VUOTIAISTA
Pylktinmaki 12 / 43
Leivonmaki 18 / 42
Jarnsa 249 / 557
Hartola 63 / 135
Toivakka 46 / 97
Korpilahti 89 / 187
Luhanka 16 t 33 -111111•111111101111
Heinota 327 / 671
Jyvaskyld 1452 / 2823
.
Joutsa 82 / 156 11111101111111111111111111
.
. .
Kinnuta 59 I 90
Keski-Suomen 1. 5200 / 10500
Suomi 102000/197000
Ivlikkelin tAani 4100 17900
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.Pyiyaan pituus kuvaa valkolakkia tavoittelevien prOsentuaalista osuutta
kaikista sarnanikisista nuorista.
Kunnan nirnen perassa on 16A8-vuotiaiden lukiolaisten lukurnaara ja
sarnanik6isten nuorten kokonaisrnaara.
Osa lukiotaisista on ail() 16-vuotiaita.tai jo 19 tayttaneita.,L joten lukiolaisia
on kaikkiaan-enernmati twin titasto osoittaa.
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Wanhojen tansseissa
komeita asuja
ja kampauksia
Tietaaksemme kaikissa Suomen
lukioissa toisluokkalaiset juhlivat
abien landon jalkeisena paivana sits, etta heista on tullut wanhoja.
Joutsan lukiokaan ei tehnyt tassa
suhteessa poikkeusta, vaan ilmassa
ohi suuren urheilujuhlan tuntua,
kun wanhat juhlivat vanhuuttaan
perinteisesti kauniissa vaatteissa ja
komeissa kampauksissa.
Juhlat alkoivat iltapaivalla, kun
Anniina Welling ja Antti Pankalainen kattelivat vauva-asuissaan koulumme "vanhuksia". Kattelyn jalkeen kaikki paikalle "vaivautuneet" wanhat tanssivat kaikille tutun poloneesin. Samaa poloneesia
on tanssittu jo monen vuoden aikana niin lukion kuin ylaasteenkin
eri juhlissa. Eipa siis ollutkaan ihme, etta se sujui lahes kommelluksitta kaikilta tanssijoilta. Poloneesin jalkeen wanhat ohjattiin heille
varattuihin pOytiin. POydassa saattosin alkoholitoi juoda boolia
tonta sellaista ja kuunnella musiikkia, jos ei tahtonut tanssia. Tosin
kaikki wanhat pyOrivat iiikuntasalin "parketilla", joten passiivisuudesta heita ei ainakaan voinut syyttaa.
Tanssin aikana jarjestajat eli yk-

Vuoden palkitut yhteiskuvassa. Parhaat tanssivat Sari Hepola (vas.)
ja Topi Suuronen seka tyylikkahnmat Essi Laitinen ja Jukka
Pad.
kOsluokkalaiset tarkkailivat asuja
ja tanssitaitoa, jotta parhaat saatiin palkittua. Tuomariston tehtava
ei varmaankaan ollut mikaan helppo, kun kaikki olivat pukeutuneet
niin hienosti, eika tanssitaidoissakaan ollut mitaan vikaa. Thomaristo teki kuitenkin ratkaisunsa.
likkain poikien asu ohi tuomareiden mielesta Jukka Parini Han oli
juhlistanut tilaisuutta pukemalla
ylleen tyylikkaan frakin. 'TytOista,
vai pitaisiko sanoa naisista tyylikkaimmaksi valittiin Essi Laitinen.
Han ohi monen muiden tavoin valmistanut itse oman asunsa.
Parhaiden tanssijoiden valinta
lienee ollut yksimielinen. Vuoden
tanssipariksi valittiin odotetusti To-

pi Suuronen ja Sari Hepola, vaikka
Topi poloneesissa pienen virheen
tekikin. Yleensa eri tilaisuuksissa
valitaan myOs lehdistOn suosikit.
Nun tehtiin myos nyt, varmasti ensimmaisen kerran Joutsan lukion
historiassa. Allekirjoittanut ja hanen valokuvaajansa valitsivat vuoden yhteensopivimmaksi pariksi
Teemu Sarasen ja Suvi Liderbergin.
Jarjestajat saivat monilta opettajiltakin kiitosta onnistumisestaan.
Kylla nakee, etta tama ikaluokka osaa kirjoittamisen iisaksi
myOs juhlien jarjestamisen, totesi
aidinkielen opettaja Mirja Kalma-

ri.
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Abit "hurjastelivat" Joutsan kirkonkylalla traktorin vedettavini viime torstaina.

M. Ilimminen
M. Maunula
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VIELAKOHAN MEIDAN PIHKANISKAMME
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