Eltiman myOtdtuulen
tuntee siita, etta
sitti ei tonne lainkaan.

Taulukko perustuu kouluverkkosuunnitelman yhteydessi kunnahallitukselle annettuihin liitteisiin. Marjotaipaleen koulun osalta ei hitteissa oltu laskettu ennustetta vuodelle 2001-2002. Kuluvan lukuvuoden luvussa
on Marjotaipaleen koululle lisatty yksi esikoululainen. Suonteentakasten kylatoinkkunta on pitanyt tfissa ennusteessa olevia lukuja Marjotaipaleen osalta Wan pienina.
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Lukiolaisilta kysyttiin uuden kirjaston
ja liikuntasalin tarpeellisuudesta Joutsassa:

Enemmisto joutsalaisnuorista
vastustaa molempia
Joutsassa on ollut viime aikoina runsaasti keskustelua uuden
kirjaston rakentamisesta. Myos
urheiluhallin rakentamisesta on
ollut puhetta. Molempia hankkeita ollaan puolusteltu sills, etta
nuoret tarvitsevat naita tiloja.
Joutsan 11-11ki9n?. tehtv ,kysely
asettaa puolustuspuheet uuteen
valoon. Joutsalaiset nuoret nimitthin vastustavat molempien hankkeiden toteuttamista.
Pari viikkoa sitten tekemaani gallup-kyselyyn osallistui 159 henkilija:
99 Joutsasta, 10 Luhangasta,.: 16
Leivonmaelta, 31 Hartolasta, kaksi HirVensalmelta ja yksi Kangasniemelta.
KyselylOmake sisalsi yhdeksan
kysymysta. Kolme niista oli muita
keskeisempia. Ensimmaiseksi kysyin: pitaisika Joutsaan rakentaa
uusi kirjasto. Toinen kysymykseni
koski urheiluhallin rakentamista ja

kolmannessa kysymyksessa kysyin
vastaajan mielipidetta Joutsan nykyisista harrastusmandollisuuksista
ja liikuntatiloista. Muut kysymykseni koskivat vastaajan sukupuolta,
opetusryhmaa ja kotipaikkakuntaa.

Uutta kirjastoa
vastustetaan

Joutsalaisnuorten
mielipiteita
KIRJASTO:
kylla

ei

Reilu eneministO lukiolaisista pitaa uuden kirjaston rakentamista LIIKUNTASALI:
tarpeettomana. 159:sta vastaajasta
51 kannattaa ja 101 vastustaa kirjaston rakentamista. Seitseman vastaajaa ei ilmaise kantaansa. Prosenteiksi muutettuina kannattajia on
32,08 % ja vastustajia 63,52 ofo ja
kantaansa ei sano 4,40 070 vastaajista.
Joutsalaisista nuorista 35 kannattaa ja 61 vastustaa kirjaston rakentamista. Prosentteina kannattajia
on 35,35 To, vastustajia 61,62 07o.
3,03 Wo prosenttia vastaajista ei kerro kantaansa asiassa.

kylla
ei

35,35 0/0
61,62 0/0
46,46 0/0
51,52%

NYKYISET
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET:
hyvat
56,57 0/0
huonot
38,38 0/0

Luhangassa tulos on lahes samanlainen kuin Joutsassa. Siella 30
070 kannattaa ja 60 010 vastustaa uuden kirjaston rakentamista Joutsaan. 10 010 luhankalaisista ei kerro
kantaansa.
Leivonmaella uutta kirjastoa
kannattaa 31,25 010 ja vastustaa
62,50 070. 6,25 070 jattaa mielipiteensa omaksi salaisuudekseen.
Hartolalaisista nuorista 25,81 070
kannattaa uuden kirjaston rakentamista. Vastustajia loytyy 67,74 070
ja kantaansa ei kerro 6,45 070 prosenttia vastaajista.
Kangasniemelta ja Hirvensalmelta loytyy vain kirjastohankkeen vastustajia. Tosin vastaajiakaan ei ollut kuin kolme, joten se ei valttamatta ole mikaan ihme. MyOs Luhangan, Leivonmaen ja Hartolan
tuloksissa on huomioitava vastaajien lukumaara. Merkittavaa on
kuitenkin se, etta joka kunnan oppilaiden enemmistO vastustaa uuden
kirjaston rakentamista Joutsaan.

Joutsalaiset
urheilusalia vastaan
Toinen kysymykseni koski siis urheiluhallia. Tulokset nayttivat sen,
etta sita kannatetaan lukiolaisten
parissa enemman kuin kirjastoa.
159 vastaajasta 79 kannattaa ja
73 vastustaa urheiluhallin rakentamista. "Nukkuvien puolueeseen"
kuuluu tassakin kysymyksessa seitseman vastaajaa. Jos luvut muutetaan prosenteiksi, kannattajia on
49.69 070 ja vastustajia 45,91 To ja
kantaansa ei ilmaise 4,40 070 vastaajista.
Joutsalaisten nuorten enemmistO
vastustaa myos urheiluhallin rakentamista. Ero on kuitenkin pienentynyt selvasti, jos tilannetta vertaa
joutsalaisten nuorten kantaan kirjaston rakentamisesta.
99:sta joutsalaisesta vastaajasta
46 kannattaa ja 51 vastustaa urheiluhallin rakentamista. Kaksi joutsalaisnuorta ei kerro kantaansa. Prosenteissa katsottuna kannattajia on
46,46 070, vastustajia 51,52 070 ja
kantaansa ei kerro 2,02 070 vastaajista.
Luhangassa urheiluhallia kannattaa viisi oppilasta. Vastustajia on
nelja ja yksi ei kerro kantaansa. Leivonmaen kuudestatoista vastaajasta yhdeksan eli 56,25 070 kannattaa
urheiluhallin rakentamista. Nelja
oppilasta vastustaa ja kolme ei ota
asiaan kantaa.
Leivonmaen tapaan kuningaskunnassakin kannatetaan urheiluhallin rakentamista. 54,84 070 eli 17
vastaajaa kannattaa rakentamista.
13 hartolalaista eli 41,94 070 vastustaa ja yksi ei kerro kantaansa.
Kangasniemella urheiluhallin
kannatus on taydellinen ja Hirvensalmellakin 50 070, mutta nyt pitaa
taas ottaa huomioon vastaajien vahainen maara.
Tassa tuloksessa silmiinpistavaa
oli se, etta vain joutsalaisten nuorten enemmisto vastusti hanketta.

Enemmistiin mielesta
mandollisuudet hyvat
Tutkimuksen kolmannessa kysymyksessa kysyttiin vastaajan mielipidetta Joutsan nykyisista liikuntatiloista ja harrastusmandollisuuksista.
Jos tarkasteluun otetaan kaikki
159 vastaajaa niin 77:n mielesta
Joutsan liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat hyvat. Prosenteiksi muutettuna luku on 45,29 01o.
55 vastaajaa on sita mielta, etta
tilat ja mandollisuudet ovat huonot.
Tahan joukkoon on laskettu mylis
mukaan ne vastaukset, joissa luki,
etta liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat todella surkeat.
Kantansa tassa kysymyksessa jatti
kertomatta perati 27 vastaajaa. Prosenteissa se on 15,88 07o.
Viipaloidaanpa vastausta jalleen
hieman tarkemmin: 56,57 07o prosenttia joutsalaisista nuorista on sita
mielta, etta paikalliset liikuntatilat
ja harrastusmandollisuudet ovat hyvat Joutsan kokoisella paikkakunnalla. 38,38 070 on puolestaan sita
mielta, etta uusi sali/halli on tarpeellinen, koska mandollisuudet
ovat nykyaan huonot. Viisi joutsalaisnuorta ei kommentoi asiaa.
Nelja luhankalaisista on sita mielta, etta Joutsassa on hyvat liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet.
yhta moni tosin on sita mielta, etta
ne ovat huonot. Kaksi luhankalaista pitaa tiedot salaisuutena.
Leivonmakelaisista nuorista joka
neljannen mielesta tilat ja mandollisuudet ovat hyvat. Kaksi vastaajaa ja prosenteissa 12,50 070:11a on
asiasta vastakkainen mielipide. Ennatykselliset 62,50 To ei kerro kantaansa. Syyna oli se, etta moni levonmakelainen tunnusti rehellisesti, ettei tieda mandollisuuksista ja
1iikuntatiloista tarpeeksi.
Hartolalaisista 35,48 070 piti mahdollisuuksia ja tiloja hyvina. Lahes
yhta moni eli 32,26 070 piti niita huonoina. Kantansa jatti kertomatta
kymmenen vastaajaa.
Yhden kangasniemelaisen vastaajan mielesta liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat huonot. Situ vastoin kanden hirvensalmelaisen
mielesta ne ovat tarpeeksi hyvat heidan kayttOOnsa.
Yhteenvetona tasta kysymyksesta voisi todetwsen, etta yllattavan
moni on tyytyvainen nykyiseen tilanteeseen. Ainoa seikka, josta oikeastaan yleisesti valitettiin oli se,
etta salivuoroja on vaikea saada,
kun ne menevat lahes tyystin paikallisten seurojen kayttOOn. Summa
summarum: uusi halli saattaisi olla
tarpeen, tai sitten pitaisi tehda, jotain muuta tilanteen parantamiseksi.

Pojat tyttoja
kirjastomyonteisempia
Pojat kannattavat kirjastoa tyttoja enemman. Nain todellakin on,

vaikka sita et than heti uskoisikaan.
Kun verrataan tyttOjen ja poikien
vastauksia keskenaan. Vaikka poikia on lukiossa tutkimuksen mukaan 28 vahemman kuin tyttOja,
niin on kylla ihme, etta pojat kannattavat prosentuaalisesti enemman
kirjastoa kuin tytot.
94 tytOsta kirjastoa kannattaa 26.
Kaikista lukion tytOista siis vain
27,66 070 kannattaa kirjaston rakentamista. 69,15 070 tytOista vastustaa
sen rakentamista ja 3,19 pitaa suun
ns. supussa.
34,85 010 pojista kannattaa kirjaston rakentamista. KaytannOssa se
merkitsee sita, etta 66 pojasta 23
kannattaa kirjaston rakentamista.
Kirjastoa vastustaa 60,61 010 pojista ja 4,55 070 on asiasta vaiti. Tulos
on aika yllattava, sills yleensa tyttoja pidetaan henkiloina, jotka suosivat kirjastoa enemman kuin pojat.
Urheiluhallikysymyksessa kaikista lukion tytOista tasan 40 070 kannattaa
hallin rakentamista. Vastus.
tajia .on 51,43 070 ja kantaansa ei
kerro 8 ;57 070 vastaajista. Pojista urheiluhallin rakentamista kannattaa
63,64 01o. Joka kolmas poika vastustaa rakentamista ja 3,03 °Ai ei ota
asiaan kantaa.

Pojat tyttoja
tyytyvaisempia tiloihin
58,51 010 tytOista on sita mielta,
etta nykyiset liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat huonot.
Asiasta painvastaista mielta on
28,72 070 kaikista tytoista. 12,77 070
ei sano asiasta kantaansa.
Samaan kysymykseen vastanneista pojista 42,42 070 on sita mielta, etta liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat huonot. 37,88
Wo :lie ne kelpaavat nykyisessa muodossaan. 19,70 070 ei kommentoi asiaa.
Taman kysymyksen tulos sukupuolten valilla oli ainakin henki1Okohtaisen mielipiteen mukaan odotettu, sills lukion tytiit kayttavat kasitykseni mukaan tiloja poikia
enemman myOs vapaa-aikanaan.

"Verratkaa muihin
kirjastoihin"
Joutsan kirjastonjohtaja Rail Palander ihmettelee nuorten kielteista
asennetta uutta kirjastoa kohtaan,
mutta jatkaa sitten:
- Ei ole ihme, etta enemmistO
pitaa uutta kirjastoa tarpeettomana,
sills Joutsan kirjasto toimii esimerkiksi Luhankaan verrattaessa hyvissa tiloissa. Uskon kuitenkin, etta jos
nuoret kavisivat suurissa kaupunginkirjastoissa, niin heidan mielipiteensa tats hanketta kohtaan tulisi
nykyista myonteisemmaksi. Heilla
ei nykyisellaan ole tarpeeksi vertailupohjaa, kiteyttaa Palander.
Palander pitaa tutkimusta tarkeana ja toteaakin:
- Olen iloinen siita, etta meidan
nykyisetkin palvelumme kelpaavat
nuorille asiakkaillemme. Lisaksi on
hyva, etta nuoret ottavat ajankohtaisiin asioihin kantaa.
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Lukiolaisilta kysyttiin uuden kirjaston
ja liikuntasalin tarpeellisuudesta Joutsassa:

Enemmistii joutsalaisnuorista
vastustaa molempia
35,35 0/0
61,62 %

4

4
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46,46 %
51,52 %

NYKYISET
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET:
hyvat
56,57 %
huonot
38,38 0/0
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LIIKUNTASALI:
kylla
ei
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Reilu enemniistO lukiolaisista pitaa uuden kirjaston rakentamista
tarpeettomana. 159:sta vastaajasta
51 kannattaa ja 101 vastustaa kirjaston rakentamista. Seitseman vastaajaa ei ilmaise kantaansa. Prosenteiksi muutettuina kannattajia on
32,08 % ja vastustajia 63,52 070 ja
kantaansa ei sano 4,40 070 vastaajista.
Joutsalaisista nuorista 35 kannattaa ja 61 vastustaa kirjaston rakentamista. Prosentteina kannattajia
on 35,35 070, vastustajia 61,62 070.
3,03 070 prosenttia vastaajista ei kerro kantaansa asiassa.

KIRJASTO:
kylla
ei

MA

Uutta kirjastoa
vastustetaan

Joutsalaisnuorten
rnielipiteita

ILA fi le

Pari viikkoa sitten tekemaanisallup-kyselyyn osallistui 159 henkiloa:
99 Joutsasta, 10 Luhangasta, :16
Leivonmaelta, 31 Hartolasta, kaksi Hirvensalmelta ja yksi Kangasniemelta.
Kyselylomake sisalsi yhdeksan
kysymysta. Kolme niista oli muita
keskeisempia. Ensimmaiseksi kysyin: pitaisik. e, Joutsaan rakentaa
uusi kirjasto. Toinen kysymykseni
koski urheiluhallin rakentamista ja

kolmannessa kysymyksessa kysyin
vastaajan mielipidetta Joutsan nykyisista harrastusmandollisuuksista
ja liikuntatiloista. Muut kysymykseni koskivat vastaajan sukupuolta,
opetusryhmaa ja kotipaikkakuntaa.

isle

Joutsassa on ollut viime aikoina runsaasti keskustelua uuden
kirjaston rakentamisesta. Myos
urheiluhallin rakentamisesta on
ollut puhetta. Molempia hankkeita ollaan puolusteltu sills, etta
nuoret tarvitsevat naita Moja.
Joutsan 1119.5josso tehtv kysely
asettaa puolustuspuheet uuteen
valoon. Joutsalaiset nuoret ninuttain vastustavat molempien hankkeiden toteuttamista.

Luhangassa tubs on lahes samanlainen kuin Joutsassa. SieIla 30
070 kannattaa ja 60 010 vastustaa uuden kirjaston rakentamista Joutsaan. 10 010 luhankalaisista ei kerro
kantaansa.
Leivonmaella uutta kirjastoa
kannattaa 31,25 070 ja vastustaa
62,50 070. 6,25 010 jattaa mielipiteensa omaksi salaisuudekseen.
Hartolalaisista nuorista 25,81 °At
kannattaa uuden kirjaston rakentamista. Vastustajia loytyy 67,74 070
ja kantaansa ei kerro 6,45 010 prosenttia vastaajista.
Kangasniemelta ja Hirvensalmelta loytyy vain kirjastohankkeen vastustajia. Tosin vastaajiakaan ei ollut kuin kolme, joten se ei valttamatta ole mikaan ihme. Myos Luhangan, Leivonmaen ja Hartolan
tuloksissa on huomioitava vastaajien lukumaara. Merkittavaa on
kuitenkin se, etta joka kunnan oppilaiden enemmisto vastustaa uuden
kirjaston rakentamista Joutsaan.

Joutsalaiset
urheilusalia vastaan
Toinen kysymykseni koski siis urheiluhallia. Tulokset nayttivat sen,
etta sita kannatetaan lukiolaisten
parissa enemman kuin kirjastoa.
159 vastaajasta 79 kannattaa ja
73 vastustaa urheiluhallin rakentamista. "Nukkuvien puolueeseen"
kuuluu tassakin kysymyksessa seitseman vastaajaa. Jos luvut muutetaan prosenteiksi, kannattajia on
49.69 070 ja vastustajia 45,91 010 ja
kantaansa ei ilmaise 4,40 070 vastaajista.
Joutsalaisten nuorten enemmisto
vastustaa myos urheiluhallin rakentamista. Ero on kuitenkin pienentynyt selvasti, jos tilannetta vertaa
joutsalaisten nuorten kantaan kirjaston rakentamisesta.
99:sta joutsalaisesta vastaajasta
46 kannattaa ja 51 vastustaa urheiluhallin rakentamista. Kaksi joutsalaisnuorta ei kerro kantaansa. Prosenteissa katsottuna kannattajia on
46,46 070, vastustajia 51,52 010 ja
kantaansa ei kerro 2,02 010 vastaajista.
Luhangassa urheiluhallia kannattaa viisi oppilasta. Vastustajia on
nelja ja yksi ei kerro kantaansa. Leivonmaen kuudestatoista vastaajasta yhdeksan eli 56,25 010 kannattaa
urheiluhallin rakentamista. Nelja
oppilasta vastustaa ja kolme ei ota
asiaan kantaa.
Leivonmaen tapaan kuningaskunnassakin kannatetaan urheiluhallin rakentamista. 54,84 010 eli 17
vastaajaa kannattaa rakentamista.
13 hartolalaista eli 41,94 010 vastustaa ja yksi ei kerro kantaansa.
Kangasniemella urheiluhallin
kannatus on taydellinen ja Hirvensalmellakin 50 010, mutta nyt pitaa
taas ottaa huomioon vastaajien vahainen maara.
Tassa tuloksessa silmiinpistavaa
oli se, etta vain joutsalaisten nuorten enemmisto vastusti hanketta.

Enemmiston mielesta
mandollisuudet hyvat
Tutkimuksen kolmannessa kysymyksessa kysyttiin vastaajan mielipidetta Joutsan nykyisista liikuntatiloista ja harrastusmandollisuuksista.
Jos tarkasteluun otetaan kaikki
159 vastaajaa niin 77:n mielesta
Joutsan liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat hyvat. Prosenteiksi muutettuna luku on 45,29 070.
55 vastaajaa on sita mielta, etta
tilat ja mandollisuudet ovat huonot.
Tahan joukkoon on laskettu myos
mukaan ne vastaukset, joissa luki,
etta liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat todella surkeat.
Kantansa tassa kysymyksessa jatti
kertomatta perati 27 vastaajaa. Prosenteissa se on 15,88 070.
Viipaloidaanpa vastausta jalleen
hieman tarkemmin: 56,57 070 prosenttia joutsalaisista nuorista on sita
mielta, etta paikalliset liikuntatilat
ja harrastusmandollisuudet ovat hyvat Joutsan kokoisella paikkakunnalla. 38,38 010 on puolestaan sita
mielta, etta uusi sali/halli on tarpeellinen, koska mandollisuudet
ovat nykyaan huonot. Viisi joutsalaisnuorta ei kommentoi asiaa.
Nelja luhankalaisista on sita mielta, etta Joutsassa on hyvat liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet.
yhta moni tosin on sita mielta, etta
ne ovat huonot. Kaksi luhankalaista pitaa tiedot salaisuutena.
Leivonmakelaisista nuorista joka
neljannen mielesta tilat ja mandollisuudet ovat hyvat. Kaksi vastaajaa ja prosenteissa 12,50 010:11a on
asiasta vastakkainen mielipide. Ennatykselliset 62,50 ulo ei kerro kantaansa. Syyna oli se, etta moni levonmakelainen tunnusti rehellisesti, ettei tieda mandollisuuksista ja
liikuntatiloista tarpeeksi.
Hartolalaisista 35,48 010 piti mahdollisuuksia ja tiloja hyvina. Lahes
yhta moni eli 32,26 010 piti niita huonoina. Kantansa jatti kertomatta
kymmenen vastaajaa.
Yhden kangasniemelaisen vastaajan mielesta liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat huonot. Situ vastoin kanden hirvensalmelaisen
• mielesta ne ovat tarpeeksi hyvat heidan kayttOtinsa.
Yhteenvetona tasta kysymyksesta voisi todeta`sen, etta yllattavan
moni on tyytyvainen nykyiseen tilanteeseen. Ainoa seikka, josta oikeastaan yleisesti valitettiin oli se,
etta salivuoroja on vaikea saada,
kun ne menevat lahes tyystin paikallisten seurojen kayttoOn. Summa
summarum: uusi halli saattaisi olla
tarpeen, tai sitten pitaisi tehda, jotain muuta tilanteen parantamiseksi.

Pojat tyttoja
kirjastomytinteisempia
Pojat kannattavat kirjastoa tyttdja enemman. Nain todellakin on,

vancka sita ei man het uskoisikaan.
Kun verrataan tyttOjen ja poikien
vastauksia keskenaan. Vaikka poikia on lukiossa tutkimuksen mukaan 28 vahemman kuin tyttoja,
niin on kylla ihme, etta pojat kannattavat prosentuaalisesti enemman
kirjastoa kuin tytOt.
94 tytOsta kirjastoa kannattaa 26.
Kaikista lukion tytoista siis vain
27,66 070 kannattaa kirjaston rakentamista. 69,15 070 tytoista vastustaa
sen rakentamista ja 3,19 pitaa stain
ns. supussa.
34,85 070 pojista kannattaa kirjaston rakentamista. KaytannOssa se
merkitsee sita, etta 66 pojasta 23
kannattaa kirjaston rakentamista.
Kirjastoa vastustaa 60,61 010 pojista ja 4,55 070 on asiasta vaiti. Tulos
on aika yllattava, silla yleensa tyttoja pidetaan henkilOina, jotka suosivat kirjastoa enemman kuin pojat.
Urheiluhallikysymyksessa kaikista lukion tytoista tasan 40 010 kannattaa hallin rakentamista. Vastustajia on 51,43 010 ja kantaansa ei
kerro 8,57 010 vastaajista. Pojista urheiluhallin rakentamista kannattaa
63,64 010. Joka kolmas poika vastustaa rakentamista ja 3,03 010 ei ota
asiaan kantaa.

Pojat tyttoja
tyytyvaisempia tiloihin
58,51 010 tytOista on sita mielta,
etta nykyiset liikuntatilat ja harrastusmandollisuudet ovat huonot.
Asiasta painvastaista mielta on
28,72 07o kaikista tytOista. 12,77 070
ei sano asiasta kantaansa.
Samaan kysymykseen vastanneista pojista 42,42 070 on sita mielta, etta liikuntatilat ja harrastusmahdollisuudet ovat huonot. 37,88
070:11e ne kelpaavat nykyisessa muodossaan. 19,70 010 ei kommentoi asiaa.
Taman kysymyksen tubs sukupuolten valilla oli ainakin henkiliikohtaisen mielipiteen mukaan odotettu, silla lukion tytat kayttavat kasitykseni mukaan tiloja poikia
enemman myos vapaa-aikanaan.

"Verratkaa muihin
kirjastoihin"
Joutsan kirjastonjohtaja Raili Palander ihmettelee nuorten kielteista
asennetta uutta kirjastoa kohtaan,
mutta jatkaa sitten:
- Ei ole ihme, etta enemmisto
pitaa uutta kirjastoa tarpeettomana,
silla Joutsan kirjasto toimii esimerkiksi Luhankaan verrattaessa hyvissä tiloissa. Uskon kuitenkin, etta jos
nuoret kavisivat suurissa kaupunginkirjastoissa, niin heidan mielipiteensa tats hanketta kohtaan tulisi
nykyista myonteisemmaksi. Heilla
ei nykyisellaan ole tarpeeksi vertailupohjaa, kiteyttaa Palander.
Palander pitaa tutkimusta tarkeanä ja toteaakin:
- Olen iloinen siita, etta meidan
nykyisetkin palvelumme kelpaavat
nuorille asiakkaillemme. Lisaksi on
hyva, etta nuoret ottavat ajankohtaisiin asioihin kantaa.

Uusi kirjasto on kunnallemme
kaikesta huolimatta tarpeellinen. Se
voisi toimia ikaankuin olohuoneena kaikille kuntalaisille. Siella olisi
kirjastopalveluiden lisaksi muun
muassa taidenayttelyita, sanoo kirjastonjohtaja Palander.

"Odotettu
tidos"
Kunnan vapaa-aikasihteeri Kari
Kosunen pitaa tulosta odotettuna:
— Kylla se ollaan tiedetty, etta
urheiluhallin rakentamista kannatetaan nuorten keskuudessa, joten ei
nuo lukemat minua yllata. Salivuoroista on ollut ja on edelleen puutetta, joten sikali urheiluhalli olisi
kylla tarpeellinen. Uuden rakentaminen ei ole ainoa vaihtoehto tilanteen parantamiseksi. Kylla meille
kelpaa vanhempikin iso rakennus,
jos vain sellainen jostain loytyy, sanoo Kosunen.
- Liikuntatiloja olisi voitu parantaa, jos lukion saliin olisi tehty
remontti. Kunnan taholta on kuitenkin tehty selvaksi, etta sen remontointi on muun muassa monimutkaisten kattorakennelmien takia
vaikeaa.
— Jos paikkakunnalle ei saada
urheiluhallia, ei se merkitse sits, etta
urheilu harrastuksena kuolisi. Meidan on hyva muistaa, etta tilamme
ovat ihan kohtuulliset tartan kokoiseen kuntaan, tiivistaa Kosunen.
Siina sits asiaa tuli kerrakseen.
Nuorten puolesta toivon, etta heidan mielipiteillaan olisi painoarvoa
kunnan paattavissa elimissa.
1 -, yrMIKKO TAMMINEN
Kirjoittaja on joutsalainen lukion
oppilas.

//1

Abit juhlivat viimeista koulupaivRansa viime torstaina. Abien jfirjestarnan juhlan jalkeen oli aika esittaytya kylfilaisille, joita oli kerRantynyt jonkin verran teiden viereen katsomaan abien mellastusta. Illaksi
abit matkasivat Tampereelle juhlimaan koulun paattymista.

Vanhojenpaivana toteutuu unelma paivasta prinsessana ja prinssina

Joutsassa juhlittlin
vanhojenpaivaa nayttavasti
Joutsan lukio tayttyi Aileen
viime perjantaina hulmuavis' to helmoista ja kopisevista
kengista, kun lukiolla vietettiin kauan odotettua ja suunniteltua vanhojenpaivaa. Poikien frakit, saketit ja tummat
puvut loivat upean vastakohdan tyttojen laikehtivista kankaista valmistetuille juhlaasuille. Tunneima oli kuin
Linnan juhlissa konsanaan.
Lukion toisen luokan oppilaat
saapuivat vanhojenpaivan viettoon
arvokkaasti vasta puolen paivan
maissa. Vaikka koulu aikoi poikkeuksellisen myohdan, oil monil la takanaan kiireinen aamu. Kampaajalia
kdynti, meikkaus ja pukeminen olivat
vaatineet oman aikansa.
Juhlapaikkana toimi jalleen koristeltu lukion sali. Juhlatouhuissa
mukana ollut ensimmaisen luokan
oppilas Outi Sukanen kertoo, etta
aluksi juhla suunn itelti in pidettavaksi
Tyovdentalolla, jossa olisi ollut upeammat puitteet. Tilan ahtauden vuoksi suunnitelma kuitenkin peruuntui.
Uutuutena oli tand vuonna vanhojen lounas, jonka he nauttivat kauniisti katetun pOydan daressa lukion
salissa. Idea oli Idhtoisin vanhoilta itseltdan - kaytannon toteuttaminen jai
ekaluokkalaisten ja keittolan huoleksi.
Varsinaisessa juhlassa ohjelmasta vastasi "vauvaorkesteri" eli
ensimmaisen Iuokan oppilaista koottu orkesteri. Laulun ja soiton lomassa
he jarjestivdt vanhoille kiperid kilpailuja, joihin osallistuivat myos opettajat.
Arvovaltainen raati palkitsi tdnd
vuonnakin kauneimmat asut sekd ansioituneimmat tanssijat. Kauneimpana tyton asuna palkittiin tana vuonna
hehkuvan punaisesta kankaasta valmistettu puku, joka korosti hienosti
kantajansa, Mia Lampisen tummia
piirteltd. Parhaana miestenasuna palkittiin frakkipukuinen Jaska Kangasvieri.
Sulavimmin tanssilattialla Iiitelivat Idikehtivassa tummanvioletissa
asussa Hannele Valkonen seka komeasti daamiaan luotsannut Markus Maunula.

Vanhojenpaivaan
satsataan 0 -1700
markkaa
Vanhojenpaivaa on vietetty
utsassa
kymmenisen vuotta. EnJoutsassa
,

Essi Sarolahti (vas) ja Tiina Tatman laittoivat jalalia koreasti vanhojenpaivajuhllassa

simindisind vuosina juhlinta oil vaatimatonta mutta vuosi vuodelta vanhojenpaivaa varten nanddan enemman
vaivaa ja kaytetaan enemman rahaa.
Lahikaupungeissa olevista pukuvuokraamoista kerrottiin, etta vanhojenpdivan aika on mukavaa piristystd pukuvuokraamoiden liiketoi-

minnalle. Halvimmillaan puvun saa
vuokralie 350 markalla ja kalleimmillaan juhla-asusta pitaa pulittaa
800 markkaa. Pukujen vuokraus on
kuumimmiliaan syksylla koulujen
alkaessa. Jyvaskylalainen yrittajN
kertoo parhaiden pukujen menevan
jo vuotta aikaisemmin. Lahtelainen

pukuvuokraamoyrittaja kertoi, etta
tang vuonna kyseltiin eniten pukuja,
joissa on samettia ylaosassa ja liehuva tylli la tai vanteelia tuettu helma.
Pukuvuokraamot antavat nuorille kiitosta siita, etta puvut tulevat hyvassa kunnossa takaisin. Vain harvat
vaatteet ovat rikkoutuneet niin, etta
niita pita5 korjata.
Vanhojenpaivaa koskevaan kyselyyn vastasi 26 Joutsan lukion toisen luokan oppilasta. Kyselyn mukaan vanhojenpaivaan valmistautumiseen kaytetaan vaihtelevasti rahaa.
Toiset teettavat juhlavaatteen ompelijalla, jolloin asun hinta saattaa olla
Mlles 2000 markkaa. Kyselyyn vastanneista kaksi tyttod ja yksi poika ilmoittivat kuluttaneensa yhteensa
1700 markkaa vanhojenpUivajuhlaan.
Toisesta aaripaasta voi niainita
ne, jotka ovat lainanneet vaatteen tai
loytaneet sen esimerkiksi mummolan
ullakolta. Suurin osa kyselyyn vastanneista selvisi vanhojenpaivan vietosta alle 1 000 markalla.
Vanhojenpaivan vietto jatkui
monella yield yomyohdan Joutsenlammellajarjestetyssa vanhojen illassa. Paikalle saapui vanhojenpaivanjuhlijoita muualtakin. Karkea arvio
on, etta paikalla oli noin 350 nuorta
juhlimassa.
Tuula Niemi

"Ymmartaakahein mummo eximian paalle", pohlival Jouisan abiturientit,

rs

Exiamia cum laude approbatur
ermomamen saavutus
•

Taman vuoden ylioppilaskirjoitusten rnerkittavin ja nakyvin 1.111distus hence uuden arvosanan
saam i nen
arvosana-asteikkoon.
Eximia cum laude approbatur eli
kansanomaisesti E on lisatty laudaturin ja magna cum laude approbaturin
Latinankieliset arvosanat ovat
oileet kautta aikojen monelle vanhemmalle ja sukulaiselle kompastuskivi. Joutsalaisten abien tuntemuksia kuulostellessa monet olivat
huolissaan siita, etta uutta arvosanaa e i _osata arvostaa riittavasti. Y I ioppilasjuhiissa kysellaan ahkerasti
arvosanoista ja tutkitaan innolia
ylioppilaan todistuksia. Kaikki tuntevat luonnollisesti laudaturin eli
mutta esimerkiksi lubenter
approbatur on monelle varsin auto
termi. Entapa nyt, kun mukaan on
lisatty viela yksi uusi kummajainen
sotkemaan ennestaan vaikeaa jar-

jestelmad. Joutsalaisten abien tunternuksia kuulostellessa moni esitti
huolensa siita, etta uutta arvosanaa
ei osata arvostaa riittavasti.
Myohemrnin kayttotin otettiin
viisi arvosanaa. Nyt 1990-luvulla,
jolloin lukiota uudistetaan voimakkaasti, on jarjestelmaan lisatty kuudes arvosana. Nykyinen arvosanaasteikko vastaa suoraan koulun neljasta kymmeneen - asteikkoa.
Laudatur - L ( I 0)
Eximia cum laude approbatur
E (9)
Magna cum laude approbatur M (8)
Cum laude approbatur - C (7)
Lubenter approbatur - B (6)
Approbatur - A (5)
Improbatur - I (hylatty eli 4)

Vanhamuotoisen tutkinnon mukaan 20 prosenttia kokelaista sai
laudaturin. Uusimuotoinen tutkinto
karsii laudaturin saajia runsaasti.
Laudatur annetaan enaa vain viidelle prosentille kokelaista ja loput 15
prosenttia saavat eximian.
Latinankielinen eximia -termi
suomennetaan sanalla erinomainen.
Sen arvoa ei kannata vaheksya tippaakaan; sen lisadminen arvosanaasteikkoon tuli todella tarpeeseen,
koska se erottelee kokelaiden parhaimmistoa. Vaikka kuuden laudaturin saavutukset ovat aikaisemminkin olleet melko harvinaisia, on
muutaman laudaturin ylioppilaita
tuhkatiheassa. Laudatur on ikaankuin menettdnyt osan arvoaan. Tatla uudistuksel la pyritaan nostamaan
laudatur taas jaiustalle, omaan arvoonsa.
Tuula Niemi

Yo-kirjoituksissa oli
vuorossa toinen kotimainen
Keskisuomalainen

Ylioppilaskirjoituksissa oli
keskiviikkona vuorossa toisen
kotimaisen kielen kirjallinen
koe. Aidinkielendan suomea
puhuvat kirjoittivat ruotsin ja
painvastoin. Koe koostui kolmesta tekstistd, rakenneosasta
ja aineesta.
Ensimmaista kertaa tarjolla
oli kaksi eri tasoista koetta.
Kokelas sai valita mieluisemman kandesta eri vaikeusasteesta riippumatta lukio-opintojensa laajuudesta. Esimer-

kiksi Jyvaskylan Lyseon lukiossa neljd opiskelijaa kirjoitti vaikeamman A-ruotsin, vaikka on muodollisesti opiskellut
B- tason verran.

Norssissa kaikki
valitsivat ruotsin
Tana vuonna 29:ssa Suomen
lukiossa on kaynnissa ylioppilaskirjoituskokeilu, joka mahdollistaa entista vapaamman
ainevalinnan. Pakollisena on
kirjoitettava ainoastaan aidinkieli, muutoin kokelaat saavat

valita neljastd pakollisesta aineesta eli vieraasta kielestd,
reaalista, matematiikasta tai
toisesta kotimaisesta kolme.
Yksi on siis mandollista jattad
kokonaan pois.
Keski-Suomesta kokeilussa
on mukana kolme lukiota: Palokan lukio Jyvaskylan maalaiskunnasta sekd Lyseon ja
normaalikoulun lukiot Jyvaskylastd. Ruotsin suosio vaihteli
suuresti.
Jyvaskylan Lyseon oppilaista pakolliseksi ruotsin valitsi
79 prosenttia koko ylioppilas-

kokeen kirjoittavista ja ylimdardiseksi 11 prosenttia. Kokonaan kirjoittamatta ruotsin
jatti kymmenen prosenttia ko- ,
kelaista.
Palokan lukiossa ruotsin kirjoitti pakollisena 36 prosenttia, ylimdardisend 41 prosenttia. Kirjoittamatta jatti 23 prosenttia.
Jyvaskylan normaalikoulussa ruotsin kirjoittivat valinnan
vapaudesta huolimatta kaikki
kokelaat. 70 prosenttia kirjoitti sen pakollisena ja 30 ylimadraisend.

EERO RELLMAN

Suvi Sievanen, Eija Ruhanen ja Jenni Auvinen totesivat kirjoitusten sujuvan reaalin jalkeen jo rutiinilla.

Ruotsi oli rutiinia muttei pakkopullaa
Eero Reitman

Kolme nuorta naista istuu
Joutsan lukion juhlasalissa ja
kertaa muiden kanssa juuri
padttynytta ruotsin koetta.
Jostain syysta paikalla klo 13
jalkeen oleva joukko kdsittad
vain tyttOja, poikia ei nay.
Ehka ne pingottaa enemman, kylla tassa asken jokunen oli, tietad eras.

Suvi Sievanen ,a Jenni Auvinen asuvat Hartolassa ja kd'yvat Joutsan lukiota kotoaan
kdsin. Alkuaikoina riitti linjavuorot, nyt kaynti on varmistettu kimppakyydein ornilla
-——
autoilia. Eija Ruhanen edustaa
Joutsaa.
Hartolassa on myos oma lukio, mutta se otti vasta horjuvia alkuaskeleita silloin lam
tytot siirtyivat lukioon. Nyt

-

opisto ' on tullut . vakavak-si
vaihtoehdoksi monelle hartolalaiselle. Sysman suunta ei saa
kannatusta. Joutsa on monelle
paras vaihtoehto matkojenkin
vuoksi.
Suvin inielesta ruotsi oli hivenen tylsahko, Eija piti sits
helppona. Jennin kanta on silei ainakaan liian
helppo. Koetta ei kuitenkaan
kukaan suuremmin pingotta-

nut. Syksylia peloteltuja tiivistelmia kun onneksi ei esiintynyt.
Tyttojen mielesta kirjoitusten pahin jannitys laski heti
reaalin jalkeen. Kaikki painottavat sen tarkeytta. Koko lukion kayntihan olisi turha jos
reaali puuttuisi.
Kielten kohdalla kaikki pitavat toista kotimaista tarkeana.
Saksa saattaa kuitenkin tulla
minun kohdalla tarkeammaksi,
toteaa Jenni. Han olisi valmis
ottamaan kielia vaikkapa
enemmankin, mutta silloin pitaisi oppilaalla olla valintamandollisuus.

Enta kirjoitusten -ja valkolakin jalkeen? Nuorten tapaan
suwitelmat ovat; i, tuneet
moneeh kertaan. Hakuja on
vetamassa useille eri tahoille,
kaikki toivovat useampia vaihtoehtoja valintahetkelle. Pahinta olisi se etta tulisi vain
yksi ja sekin ei silly hetkella
houkuttelevalle tuntuva.
Tytot ovat sita mielta etta
haku lienee yleensa painottunut teknillisten seka kauppakoulujen suuntiin.
Kirjoittihan joukosta yli puolet laajan matikan, iota pidetaan yhtena Joutsan lukion
vahvuutena.

Erja Pajunen Hartolasta piti ruotsia veihan liian vaikeana.

Joutsan lukion rehtori
Rauno Kivisto luokitteli eilen ylioppilaskirjoituksissa vuorossa olleen toisen kotimaisen
kielen eli ruotsin tehtavan vaikeusasteen' kohtuulliseksi. Aiheet ja otsikot olivat varsin kansanomaisilta aloilta.
Tekstinymmartamisosat
sittelivat ymparistonsuojelua,
sanomalehtivalokuvaaj an tyota
ja hovimestarikoulutusta. Aiheiden otsikkoina olivat nuorison kayttaytyminen, ufot seka
isoisan ja isodidin ajat.

30 vuotta ruotsin
opettajana

"Siinahan se
sivussa..."

Rehtori Kivistolla on meneillaan juhlavuosi, silly han
on toiminut 30 vuotta ruotsinkielen opettajana Joutsassa.
— Aina silloin talloin on viritetty keskustelu ruotsinkielen
tarpeellisuudesta ja etenkin sen
pakollisuudesta ylioppilaskirjoituksissa. Henkilokohtainen
kantani on edelleen, etta se on
tarpeellinen kieli Pohjoismaisia ja meilla Suomessa toinen

Noin viisi tuntia kirjoitussalissa ahertanut Teemu L a i tinen ja Jukka P a r i pitivat tehtavia hekin aivan keskinkertaisen vaikeina.
— Aika normaali vaikeusaste. Aika tavalla samantyyppisO., mita on harjoiteltukin, kommentoi Jukka.
Teemu Laitinen suhtautuu
humanistin laajakatseisuudella
ruotsinkielen asemaan.
Siinahan se sivussa menee, vaikka suomalaisten tarkein kieli on suomi, maailmankielista englanti.
Teemu olisikin mieluiten
reaaliaineista,
keskustellut

kotimainen kieli, muistutti rehtori Kivisto.
Joutsan lukiossa osallistui
ylioppilaskirjoituksiin eilen 55
nuorta.

emu Laitines.), Jukka Pari ja Petri Kukkanen odottelivat rauhallisin mielin yliikerran aulassa kirjoitussalin oven avautumista

,

i5 kiiittajaa

Joutsassa katsottiin
notsin koe kohtuulliseksi
Hartolasta hyvat
Jinja-autoyhteydet
Hartolan tytto Erja P a j
e n tuskaili ruotsia vahan
vaikeaksi, vaikka ei ihmeemmM epaillytkaan sen lapimenoa.
— No, aineen otsikot olivat
helppoja. Ainakin tajusi selkeasti, mita ne tarkoittivat. Kirufoista.
Erja Pajusen on ()Hut aivan
hyva kayda lukiota Joutsassa.
— Linja-autoyhteydet ovat
niin hyvat. Ja kylla Joutsan lukio on arvostettu oppilaitos
laajemmallakin alalla, Erja vakuutti.

Luhankalaistyton Norja-aakkoset

••

Vaihto-oppilasvuosi A:sta Othon
A
Aloitus vuodelle tapahtui
elokuun ensimmaisena pai van a,
kun jatin kotimaisemat ja matka
uutta maata ja uusia ihmisia kohti
alkoi.
B Bokmal. Norja on kaksikielinen maa. Bokmal on toinen virallisista norjan kielenmuodoista. Se
pohjautuu tanskasta ja sits puhutaan eniten.
C — C ei ole arvosana, kuten
Suomen lukioissa. Norjan lukio, vidaregiande skule, kayttaa arvosteluasteikkoa 0 - 6.
D Danmark, siis Tanska. Norja
oli 400 vuotta Tanskan alaisena ja
silts ajalta periytyy norjankielen
tanska -vivahteet.
E
Elamantapa. Norjalaiset
ovat melko pitkalti samanlaisia
kuin me suomalaiset. Lukuunottamatta tietysti saunaa ja ruisleipaa .
. ("Hah, syOtteko to leipaa, jossa on
reika. keskella ? ! ")
F Fjord & Fjell, vuonot ja vuoret. Kaunista luontoa taalla LansiNorjassa riittaa.
G
Gloppen on kotikuntani
nimi. Asukkaita on n. 6 000 ja sijainti on siis Lansi-Norjassa, Nordfjord -nimisen vuonon varrella.
Handball. Kasipallo on todella tarkea asia Norjassa. Me suomalaiset mune lajia paljoakaan
tunne, mutta voin kertoa, etta se on
hauskaa. Suosittelen !
I Idrett eli urheilu on iso osa
norjalaista elamaa. Tuntuu, etta
kaikki harrastavat jossain muodossa aktiivisesti urheilua.
J
Joutsan Seutu. Luen joka
viikko !
K — Kuningasperhe. Kuningas
Harald ja kuningatar Sonja lapsineen ovat kansan suosiossa. Muutenkin viikkolehdet pursuavat uutisia eri maiden kuninkaallisista.
Norjalaisten kiinnostus tats aihepiiria kohtaan on loputon.
Lumi. Sits Walla ei ole ollut
juuri yhtaan ja elohopea ei ole laskenut 15 miinusastetta matalammalle.
M Matpakke eli evaspaketti.
Kouluruokailua Norjassa ei ole, jo—

—

—

—

—

H

—

—

—

L

—

—

Joutsan Lukion oppilas Silja Nieminen on ollut tarniin vuoden vaihto-oppilaana Norjassa.
ten joka paiva omat evaat kouluun
mukaan. Suomen kouluruokailusysteemi voittaa ylivoimaisesti pistein 10 - 0.
N Nynorsk, toinen norj ankielinen muoto. Tama on sits "oikeaa"
norjaa, sills kith pohjautuu vanhoihin norjankielen murteisiin, ei siis
tanskaan. Mina olen Walla ollessani
oppinut nynorskin, joka on vahemmistokieli. Bokmalin puhujat ovat
suurimmaksi osaksi jyrkkia nynorskin vastustajia.
0 Ost eli juusto. Norjalainen
ruskea juusto on taivaallista. No,
myonnettava on, etta ensimmaisen
kerran sits maistaessani oli maku
kaikkea muuta kuin taivaallinen.
,Vaan kaikkeen tottuu.
P Perhe, toisinsanoen isantaperheeni taalla Norjassa koostuu
vanhemmista ja kolmesta nuorem—

—

—

masta sisaruksesta.
Q "Kuu", kuuluisia suomalaisia asioita Norjassa ovat Nokia,
Fiskars, hiihtajat ja makihyppaaj at.
("Hei, oletko sukua Toni Niemiselle ?") Harva tietaa presidenttimme
nimed.
R
Ruisleipa, aidin leipoma,
suomalainen. Ikava. !!!
S — Sisu, se on ollut tarpeeseen
vaikeissa paikoissa, kun on tuntunut, etta mistaan ei tule mita.an.
T Tunneleita on paljon. Pisin
minun kohdalleni osunut vuoren sisassa ajoreissu oli 6,5 km.
U Uusia asioita olen kokenut
lukemattomasti.
V Vaihto-oppilasvuosi on vuoristoratakokemus: ylamaked ja alamaked. Suurimmaksi osaksi menee
hyvin, mutta lievasti surkea olotila
hyokkaa paalle aina silloin talloin.
—

—

—

—

X — Tuntematon. Alussa kaikki
ohi tuntematonta, mutta nyt asia on
taysin painvastoin. Kaikki on tuttua,
ja turvallista.
Y — Yksitoikkoinen tama vuosi
ei ainakaan ole ollut !
Z Apua, tahari kohtaan en keksi nlitaan !
A — Eitt fir, yksi vuosi on kohta,
takana ja se .on mennyt .. .
A - . Akkia
- Mina kuukaudet Norjassa
eivat ole olleet O-mappiin heitettya
aikaa. Olen iloinen, etta uskalsin'
—

Eg ynskjer dykk alle ei riktig god
pciske og ein fin og varm var. Vi;
snakkast i juli

it/i_. Helsing, Silja Nieminenr

Nuorten kuviskilpailun
voittajat valittiin
Vuosittain jarjestettavan kansainvalisen Osuuspankkien kuvaamataitokilpailun paikalliset voittajat on jalleen valittu.Tana vuonna
neljan eri sarjan ykkospalkinnot
menivat puoliksi Joutsaan, puoliksi
Leivonmaelle. Jokaisesta sarjasta
valittiin lisaksi palkittavaksi nelja
muuta tyota, mutta ensimmaisiksi
arvioidut tyot lahtevat Helsinkiin,
jossa tana vuonna jarjestetaan myos
kisan kansainvalinen loppukilpailu.
Suomessa kisaan on osallistuttu 20
vuotta. Seutukuntamme palkitut
tyot ovat viikonlopun yli esilta
Osuuspankin Joutsan konttorin ikkunassa.
Tana vuonna kilpailutehtavana
kandessa ensimmaisessa sari assa
oli piirtaa, mika kotiseudussa on
kaikkein parasta. Kolmanteen sarjaan kuuluneet piirsivat maailmasta, jossa elavat ja vanhimmat, 1518 -vuotiaat siita, mika on sinisella
planeetalla, maapallolla tarkeda.
I-sarja, 6-8 -vuotiaat: 1) Heli
Hamalainen, Leivonmaki "Meidan
ranta", 2) Severi Kaistinen, Joutsa
"Moposta", 3) Saara Ilmonen, Leivonmaki "Synttarit", 4) Miia Niiranen, Rutalahti "Kotimaisema", 5)
Mirka Puurula, Joutsa "Hevoslaidun". II-sarja, 9-10 -vuotiaat: 1)

Henri Salonen, Joutsa "Kirjaston
hyllyt", 2) Emmiina Kaisko, Joutsa
"Elokuvateatterissa", 3) Jenni Jaakkola, Leivonmaki "Rantalan puu",
4) Jaana Hiltunen, Joutsa "Pihan
leikkipaikka", 5) Hanna-Mari Ylonen, Leivonmaki "Revontulet". IIIsarja, 11-14 -vuotiaat: 1) Henri
Paappanen, Joutsa "Vuoden torjunta", 2) Annaliina Vekkeli, Pynnola
"Pukkilaukka niitylla", 3) Jessica
Ektof, Leivonmaki "Tulinen auringonlasku", 4) Anu Ruotsalainen,
Joutsa "Ystavyys", 5) Heidi Makinen, Joutsa "Sateenkaarivessa".
IV-sarja, 15-18 -vuotiaat: 1) Eeva
Hytonen, Leivonmaki "Hymy", 2)
Terhi Saarinen, Mieskonnriaki
"Kuivuus", 3) Elina Vanhalahti,
Pappinen "Saastuneet lehdet", 4)
Taina Westman, Joutsa "Kukka ja
pilvi", 5) Jaana Soilu, Angesselka
"Yksin".
Kilpailuun tuli toita kaikkiaan
useita kymmenia. Voittajat valittiin
siten, cad toiden tekijoiden nimet
kaannettiin esiin vasta, kun palkintojarjestes oli paatetty. Arviointiraatiin kuului paikallisia kuvaamataidonopettajia, pankin henkilokuntaa ja kouluhallinnon ja yleison
edustus.
)-# SI Le, 1
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Joutsan yhteiskoulun

50-vuotisjuhlaa vietetaan helatorstaina 16.5.1996
seuraavasti:
10.00 Juhlajumalanpalvelus Joutsan kirkossa ja
kunniakaynnit haudoilla
12.00 Tervehdysten vastaanotto lukiolla
13.00 Paajuhla lukiolla
16.00 Luokkakokoukset Huttulassa
Tilaisuus tapaamisiin myos edellisend iltana Joutsenlammella.
Tervetuloa

ccr:S 2$7,

Joutsan yhteiskoulun 5. Ik. v. 1955-56.

Helatorstaina 16.5.1996 klo 13.00 pidettavan koulun 50 v.
juhian jaikeen kio 16.00 kokoonnumme ravintola Huttulaan
40-vuotisluokkakokouksen merkeissa. Tervetuloa.
Antti Kotimaki, p. 947-889415 Tapani Tuomiharju 90-783241

Vuonna 1957

Joutsan yhteiskoulun
lopettaneet,
ottakaa pikaisesti yhteys
Riitta Pylkkaseen
(o.s. Vanhanen)
puh. 971-261 9225

ABIT -76
JOUTSAN LUKIO
20 v. Luokkakokous
Joutsenlammella
la 25.5.96 klo 19 alkaen
Ei enn. ilm. lisatietoja
puh. 918 - 7161 021/
Tiia.

TERVETULOA
SYNTYMA.
PAIVILLENI
Seppalan kokoustilaan
10.5. klo 15.00 jaikeen.
Eero Sievanen
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Olisi tarjolla !
Soppoo ja kuakkukahvit
Huttulassa 22.5.-96
klo 12-19.
Tervetuloa !
Hemppa ...

Hempan virka
julistettiin auki
Lehtori Heimo Latva sai koululautakunnan paatoksella virallisen
eron tehtavastaan elakkeelle siirtymisen johdosta. Samassa kokouksessa koululautakunta paatti julistaa Joutsan yidasteen matematiikan, kemian ja fysiikan opettajan
viran haettavaksi.
Elakkeelte siirtyva Heimo Latva
on tutlut tunnetuksi lukemattomissa
eri harrastus- ja luottamustehtavissa. Seutukunnalla hanet tunnetaan aktiivisesta liikuntaharrastusja -kasvatustyastaan, valtakunnallisesti hart on ollut mukana myos
mm. opetussuunnitelmatyossa ja
esimerkiksi matematiikan opettajien hankkeissa. Naiden lisaksi Hempalla on tuntumaa myos mtusiikkiharrastuksiin.

Joutsan yhteiskoulu
juhlii puolta vuosisataa
Heikki K. Lyytinen ja paatossanat
lausuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja Terttu Hentinen.
Juhlan musiikista vastaavat
Teuvo Salminen, 011i Renko,
Markus Tuominen ja koulun kuoro, Anne Sorjanen seka JuhaMatti Vihtanen.
Juhlan yhteydessa vieraat voivat
tutustua juhlanayttelyyn, johon on
koottu valokuvia ja vanhaa oppimateriaalia. Juhlapaiva paattyy
luokkakokouksiin ravintola Huttulasa.
p X15 r q.
"

Joutsan lukio
Joutsan yhteiskoulu tayttad tans
vuonna 50 vuotta. Koulun 50-vuotisjuhla pidetaan lukiolla helatorstaina 16.5. Juhlapaiva alkaa jumalanpalveluksell a ja kunniakaynneilla entisten opettajien haudoille.
Paajuhlassa esiintyy joukko lukion entisia ja nykyisia koulun oppilaita ja opettajia. Tervehdyssanat
lausuu koulun rehtori Rauno KiYhteiskoulun historiikin on

laatinut ylaasteen entinen rehtori
Simo Avikainen.
Juhlapuhujaksi on saatu koulusta vuonna 1968 ylioppilaaksi kirjoittanut professori Kari Mielikainen. Maatalous- ja metsatieteiden
tohtori ja Helsingin yliopiston professori Mielikainen on kotoisin
Hirvensalmelta.
Laaninhallituksen tervehdyksen
juhlaan tuo laaninkouluneuvos

Joutsan yhteiskoulun
perustamisesta 50 vuotta
Joutsan lukiolla vietetaan tänaan paikallisen oppikoulutoiminnan 50-vuotisjuhlaa.
Joutsan Yhteiskoulun kannatusyhdistys sai 25.4.1946
viisiluokkaisen oppikoulun perustamisluvan. Koulu aloittikin

toimintansa jo saman vuoden

syyskuussa. Keskikouluna se
toimi 15 vuotta. Syksylla 1961
koulu laajeni valtioneuvoston
luvalla kandeksanluokkaiseksi
valtion linjajakoisia lyseoita
vastaavaksi yhteiskouluksi. Si-

Joutsan yhteiskoulu telytteid tqueian 50 vuotta.

tä yllapiti kannatusyhdistys 27
vuotta. Vuonna 1973 koulun
omistajaksi tuli Joutsan kunta.
Vuotta myohemmin siirryttiin
peruskouluun ja yhteiskoulun
tilat jaivat lukion kayttoon.
Viidenkymmenen vuoden
aikana on koululla ollut vain
kaksi rehtoria. Ensimmaisena
rehtorina toimi joutsalaisen
Mammilan tilan poika Antti
Mossola 21 vuotta eli vuoteen
1967. Siita laden on rehtorina
ollut Rauno Kivisto.
Johtokunnan puheenjohtajina ovat toimineet maanviljelija
Frans Temiseva, tohtori YrjO
Leikola, isannoitsija Mauno
Leppanen ja viimeisend yhteiskoulun aikaisena puheenjohtaj ana pankinjohtaj a S ampo
Rannikko.
Juhlajumalanpalveluksessa
saarnaa tandan koulun entinen
oppilas Pekka Rahldla .ja lukiolla vietettavassa paaphlassa
pitad juhlapuheen niinikaan
entinen oppilas professori Kari
Mielikainen. 74c-it igh4c

EERO PELTONIEMI

Joutsan Iukioa juhlittiin arvokkaasti helatorstaina.

Laadukas koulu luo
vahvan pohj an
huippuosaamiselle
Eero Peltoniemi
Jatkuvasti on korostettu
huippuosaamisen ja erikoistumisen tarpeellisuutta. HuippukeksinnOt syntyvat yrityksissa,

jotka pyrkivat sailyttamaan
etumatkansa kehitystyolla ja
pitamalla tietonsa salassa kilpailijoiltaan. Siksi viimeisin
tieto ei ole myoskaan koulujen
kaytossa, sanoi professori Kari
Mielikainen juhlapuheessaan
Joutsan yhteiskoulun 50-vuotisjuhlassa. Kannatusyhdistyksen perustamasta yhteiskoulusta tuli Joutsan lukio.
Metsantutkimusta ja peruskoulusta seka lukiosta jatkuvaa tutkijan uran vaiheita tarkastellessaan Mielikainen katsoi, etta peruskoululla ja lukiolla on erittain vaativa tehtavä perussivistyksen jakamisessa. Terveiden ihmisten lisaksi

tarvitaan tervetta jarkea ja
loogista ajattelua seka kokonaisuuksien hallintaa. Katsellessaan nyt tutkijana vanhaa
koulun paastotodistusta Mielikainen ei loytanyt yhtaan turhaa ainetta.
Juhlan esiintyjiksi oli kutsuttu vuosikymmenien aikana
koulussa nun opettajina kuin
oppilainakin olleita.
Paatossanoissaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Terttu
Hentinen lupasi, etta yhteiskoulun alkuperaisen rakennuksen paddyssa oleva tammi
eli Opinpuu rauhoitetaan
muistuttamaan sivistyksen voimasta.

Onko Joutsa tiedon valtatien varrella?

Internet seutukunnan uusi
-__
Joutsan Lulu° on stirtynytint-ernet-aikaan. Tietoliikennetta on
kouluissa opetettu jo vuosia, mutta
vasta kuluneen vuoden aikana ovat
intemetin lahes rajattomat mandollisuudet tulleet tunnetuksi ja tutuiksi innokkaimmille tietotekniikan
ystaville. Yhteydet tahan ihmeelliseen tietoverkkoon ovat lukiolla olleet joulusta saakka, ja noin kuukausi sitten saatiin koulun oma kotisivu valmiiksi. Koulun kotisivut
ovat opettaja Keijo Kurjen kasialaa
ja ne tulivat mandollisiksi Joutsan
lukion saatua ilmaista palvelintilaa
Jyvaskylan yliopiston palvelimelta.
Lukion kotisivut esittelevat muun
muassa koulun opetussuunnitelmaa
ja henkilekuntaa.
Tana kevaana on tietoliikennekurssin valinneilla ollut ensikertaa
mandollisuus tehda itse omia kotisivuja. Oppilaiden kotisivuja onkin
ilmestynyt ainakin Jaska Kangasvierelta, Antti Peltoselta, Pekka
Nurmiselta ja Jouni Lehdolta.
- Kotisivuni on ollut kaytossa
noin ,kaksi kuukautta. Kotisivu voi
olla -eittely omistajastaan, hanen
harrastUksistaan tai mista vain, kertoo Kangasvieri. Jaskan kotisivulla
on tahan asti kaynyt jo yli 400 vierailijaa.
Pojat kertovat viettaitansa verkossa keskimaarin seitseman tuntia
viikossa. Hintaa istunnoille tulee
noin kandeksan markkaa tunnilta.
Poikien sivut ovat kotitekoisia, eli
kouluaikaa ei niiden valmistukseen
ole kaytetty.
- Joutsan kunnan kannattaisi tutIda tarkkaan intemetin mandollisuudet, lahikuntien kanssa voitaisiM yhdistaa voimavarat ja hankkia
yhteinen palvelin. Verkkojen kayt-

e

"Koulun koneet ovat jo suorituskykynsci

tajamaarat kasvavat valtavalla nopeudella jatkuvasti, joten tams ei
ole enaa pelkkaa leikkia. Netin
kautta voi jo nyt esimerkiksi tehda
ostoksia, ja kunhan nettiraha paasee
vauhtiin, tulee tulevaisuuden kauparklcaynti muuttumaan suuresti,
pcivaa Pekka Nurminen.
- Monissa kunnissa on kirjastoihin hankittu paatteet, joista on yhteydet verkkoihin. Olen varma, etta
ihniiset kayttaisivat tallaista palvelua jä maksaisivatkin mielellaan
10-20 markkaa tunnilta. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja monissa
muissa kouluissa tietoliikenne tulee
kaikille oppilaille tutuksi. Kirjaston

on erinomainen palvelu, intemetin
kielend kun kaytetaan paaasiassa
englantio, Heikki Mattila kertoo.
- Opetuksessa intemetin on kaytetty jonkin verran, oppilaat ovat
loytaneet englannintuntien portfolio-toihin uusia asioita ja maantiedon tutkielmissa se on erittain hyva
apuvaline, internetista loytaa varmasti tuoreimmat tiedot en maista.
Vanhat opetusmetodit sailyvat varmasti, mutta interne on hyva lisa.

Kaikki koulut yhteiseen
verkkoon?
Matematiikan opettaja Heimo

, tuumivat Jaska, Pekka ja Antti.

valityksella mytos vanhemmalla vaestollakin olisi mandollisuus pysya
kehityksen rattailla mukana, sills jo
nyt vaaditaan monilla aloilla atk:n
perustietojen hallintaa. Ja tulevaisuudessa sen merkitys kasvaa vain
entisestaan, toteaa Jaska Kangasvieri.
Omat kotisivunsa ovat myos
hankkineet lukiort, opettajat Keijo
Kurki, Juha Dammskagg, Kaija
Toyryla ja Heikki Mattila.
- Olen kayttanyt intemetia vasta
vahan aikaa, enka ole tutustunut
sen kaikkiin hienouksiin, mutta pidan sits kuitenkin erittain mielenkiintoisena. Ja kielenopettajalle se

Latva on helmikuun lopussa jattanyt opetushallitukselle anomuksen,
jolla Joutsa pyrkii mukaan kokonaisarvoltaan noin 22 miljbonan
markan kouluverkko-ohjelmassa.
Joutsalle on anottu rahaa noin 600
000 markkaa, jolla kustannettaisiin
uusittu kalusto ja verkkoyhteyksien
muodostaminen kaikkiin Joutsan
kouluihin:
- Kouluverkko-ohjelmassa yhdistettaisiin lukion, yla-asteen ja
myos kaikkien ala-asteiden koneet
yhteen verkkoon, jonka kautta kaikilta koneilta olisi mandollisuus
paasta internettiin. Internetin pedagoginen puoli unohdetaan helposti,
mutta verkkojen mandollisuudet
ovat melkoiset, Latva sanoo. •

- Mikali Joutsa paasee mukaan
kouluverkko-ohjelmaan, kasvavat
kunnankin -verkottutnismandollisuudet. Kunta voisi joskus tulevaisuudessa hankkia oman palvelimen, jossa voisivat olla mukana
kunta, kirjasto, koulut, palotoimi
terveyskeskus ja lisaksi kunta voisi
edullisesti myyda palvelintilaa paikallisille yrityksille, se olisi kaikkien osapuolien etu. Olemme keskustelleet asiasta yrittajayhdistyksen
puheenjohtajan kanssa ja he olivat
kiinnostuneita asiasta, Latva lisaa
- Asian pitaisi ratketa kev.aan
kuluessa, ja uskon etta verkoittumisesta tullaan keskustelemaan viela
paljon. Kunnan oma kotisivu on jo
kehittelyn alla, mutta kuntaverkko
on sen verran kallis projekti, ettei
kannata tehda hatikoityja paatoksia. Sitapaitsi voimme oppia alan
pioneerien toista paljon ja valttaa
monia erehdyksia.
Topi Suuronen

t

Koulujen ilmat
mitatataan
ensi talvena
Joutsan koulujen ilmanpuhtaudet aiotaan mitata ensi talven aikana. Mittausajatus on lahtenyt liikkeelle eri keskusteluissa esiintyneen kirkonkylan ala-asteen koulun
home-epailyn takia. Sivistystoimenjohtaja Jorma Makisen mukaan samalla mitataan muidenkin
koulujen ilmanlaatua.
– Tata asiaa on nyt selvitetty ja
terveystarkastajan mukaan ilmanlaadun mittauksia ei kannata tell&
enaa nain kevaalla, koska ilmassa
on niin paljon muutenkin epapuhtauksia, Jorma Makinen kertoo.
– Olen myOs keskustellut koulun

Lukion kakkosille
turnaushopeaa
koripallossa

henkilokurman kanssa ja heidan
mukaansa koulussa on seka hyva
ilma etta ilmapiiri. He eivat ole havainneet itse koulutiloissa mitaan
hajuhaittoja. Todennakoisesti koululaisten vaatteissa esiintyneet hajut ovat seurausta siita, etta lasten
valituntiliikehtiminen voi olla byvinkin vilkasta ja hikista hommaa,
jolloin vaatteisiin tietysti tulee
tunkkainen haju, Joima Makinen
arvelee.
Makisen mukaan kirkonkylan
koulun ilmastointikanavat on tarkoitus joka tapauksWa puhdistaa
ensi kesan aikana.

Ilman
pinkoilua
allakerhoon

Ensi syksyna yhteistyo hankasalmelaisten kanssa jatkunee yoturnauksessa.

Eero ReII man

Kuusi laudaturia yllatti leivonmakelaisen Hannele Korhosen taydellisesti.
Tietokin ehatti kotiin ennen koululta
tullutta viestia.
Matematiikka on Hannelen lempiaine
ja vain sits tuli tiedusteltua, kun kokeet
lahtivat koululta. Niinpa esimerkiksi
ruotsin ja ranskan laudaturit hdn laskeekin onnenkantamoisiksi, mutta hyva

Joutsan lukion 2AB:n joukkue
osallistui Hankasalmen Monnarilla
koripalloturnaukseen hyvalla menestyksella. Sarja pelattiin sekajoukkuein niM, etta aina oli oltava
vahintaan kaksi tyttiia kentalla viidesta pelaajasta.
Joutsan ensimmainen ottelu
meni tuntumaa hakiessa, mutta silti
tuli voitto Hankasalmen ylaasteesta. Myos Hankasalmen lukion 2.
luokka havisi joutsalaisille, mutta
isantien 1. luokka voitti tiukassa
loppuottelussa vieraansa. Nain
Joutsaan saatiin kakkossija turnauksessa. Joutsan tasaisessa joukkueessa pelasivat Katriina Kallioinen, Maria Karppinen, Tiina
Tammelin, Hannele Valkonen,
Arto Karppinen, Arto Kotamaki,
Markus Orpana ja Antti Panka-

EERO RELLMAN

Hannele Korhosen tulevaisuus on
taynna monia uusia asioita.

Miten menestys petattiin?
No, ei ainakaan pingottamalla. En
koskaan ole ollut himolukija ja panttad- reita ja matematiikkaa. Sen taidon thyjd, nak-omuistista on ollut apua. Jos tule- dentamiseen avautuu mandollisuus ylivine abeille jotain pitaisi sanoa, nun ke- opistossa. Yksi tarked harrastuksista on
hottaisin muitakin ottamaan rennosti. kirjeenvaihto. Vuosi vaihto-oppilaana
antoi tuttavuuksia, joihin on yhd kirJannittaminen ei auta.
Hannele luonnehtii itseaan maaratie- j eellinen yhteys.
Hannele kirjoitti ylioppilaaksi ennen
toiseksi ja varsinkin kotona itsepaisektats
kevatta jo Uudessa-Seelannissa.
si. Tietyissa asioissa jopa laiskaksi.
Tutkintoa
ei voi juuri verrata suomalaiTempperamenttini on peraisin isaAnterolta ja aani iota on seen, silly aineita di vain kolme, eika
kiva kiusata. Puhelimeen olen jo oppi- pakollisia lainkaan. Kotimaahan palatnut vastaamaan omalla nimella, ettei tu- tua osasi arvostaa paljon enemman
Joutsan lukion opettajakuntaa.
le sekaannuksia, nauraa tytto.
— En ole lainkaan talousihminen,
Hannele ei ole urheilijatyyppia, mutmutta
yllatys yllatys. Kesa kuluu tuttata kunnostaan han pitaa huolta
kavelylenkeilla, joille mittaa ker- vaperheen taloutta hoitaessa. Haaste se
tyy useita kilometreja muutama kerta on tamakin, nauraa tytto.
Syksylla haistellaan yliopiston tunnelviikossa.
mia
ja kevaalla on edessa jalleen ulkoViittomakieli on yksi harrastus, iota
tekisi mieli jossain vaiheessa jatkaa pi- maat, kohteena Intia.
Sitten katsotaan taas elamad vuoden
tenunalle.
Koulusta han jay kaipaamaan kave- vanhempana.

"Ei kai vain mautonta pilaa"
Leivonmaki
ILKKA DUSSEL
"Kun ensi kerran kuulin asiasta. ajattelin, etta ei kai tama
vain ale mautonta pilaa."
Nain kommentoi leivonmakeldinen 19-vuotias tuore ylioppilas Hannele Korhon e n ensi tunnelmiaan kuultuaan kirjoittaneensa kuusi laudaturia.
Iloisia ()Win myos Hannelen
kotona. "Ertiten asiasta taisi olla innoissaan Antero-isani,
mutta moos aitini Pirjo ja 17vuotias veljeni Jarkko olivat
tyytyvaisid tulokseen."
Joutsan lukiota kaynyt Hannele Korhonen kirjoitti korkeimmat mandolliset arvosanat
aidinkieiesta. matematiikasta.
reaalista seka ruotsin. ranskan
ja englannin kielestd.
"Ranskan ja ruotsin kielen
allat olivat suurin yilatvs. Matematiikan ally oli pienin

tvs. mutta silti suurin ilon aihe". kertoi Hannele.

Valivuotena
kehitvstyohon
Intiaan
Hannele Korhonen ei aio
pyrkid suoraan opiskelemaan,
vaan pitad vdlivuoden. Ensi
tammikuussa han matkustaa
kehitvsyhteistyavaihdon merkeissd. Intiaan.
Kehitvsyhteistyo kiinnostaa
Hannelea, silly han on aina halunnut auttaa niita. joilla on
huonommat evadt parjata
maailmassa. Intiassa tata tyosarkaa tunnetusti riittad.
"Tiedan. etta en henkilOkohtaisesti voi paljonkaan auttaa.
mutta jos pvstvn edistamaan
edes jonkun mandollisuuksia
kehittad itseaan niin. etta hanelld on mvos vaihtoehtoja
eldmassaan. Olen tyytyvainen."

"Intiasta toivon saavani
moos uudenlaisen lisdnakekulman maailmankatsomukseeni."

Matematiikkaa
ja kehitvsyhteistyota
Hannele Korhosen tulevaisuuden suunnitelmat ovat yield
auki. mutta matematiikan opiskelu tai pyrkiminen teknilliseen korkeakouluun kiinnostaa
hantd, samoin kehitysyhteistyti.
"Hankin ehka ammatin, jota
voin hvodyntad kehitysyhteistvOtehtavissa".
Hannele kaa.
vailee.
Hannelen harrastuksiin kuuluu kirjeiden kirjoittaminen.
Kirjeita lahteekin paljon muun
muassa Uuteen-Seelantiin, jossa Hannelella on vaihto-oppilasvuoden jaljiltd paljon ystavia.

Myos lukeminen ja ulkoilu
kuuluvat Hannelen vapaa-ajanharrastuksiin.

"Reaalikoetta
kehitetty
oikeaan suuntaa"
Nykyistd ylioppilaskirjoitusjarjestelmad Hannele Korhonen pitad aika hyvand. "Esimerkiksi reaalikoe on kehittynvt jarkevampaan suuntaan.
Nyt reaalissa on keskityttavd
enemman ongelman ratkaisuun, kuin 'monistamaan' ulkoaopittuja asioita."
"Kieiikokeissa monivalintatehtdvat antavat kuitenkin ehka
yield liian paljon sijaa arvauksille, eika nain todellista kielitaitoa saada mitattua. Toisaalta
vapaaehtoir.en suullisen kielikokeen mandollisuus on eteenpainmenoa". sanoo lukion
paastotodistukseensa keskiarvokseen 9.7 punnertanut Hannele Korhonen. 2i/j,

Hannele Korhonen
ja kuusi laudaturia
Ylioppilaskirjoitusten arvosanat
ja arvosteluasteikko ovat muuttuneet. Laudatur pysyi yhd korkeimpana arvosanana, mutta tang vuonna sen saa entisen noin 20 prosentin
sijasta vain 5 prosenttia parhaista.
Jos kuusi laudaturia oli aikaisemmin huippusuoritus, on se nyt erinomainen huippusuoritus. Koko
muassa kuuden laudaturin kirjoittaneita ylioppilaita oli vain 31, joiden
joukkoon kuuluu leivonmakelainen
Hannele Korhonen.
— Olen hyvin yllattynyt, sain tiedon vasta asken. Kirjoitukset vastasivat odotuksiani, mutta aivan tallaista menestysta en osannut odottaa, Hannele kertoo
Hannele on nyt kaksinkertainen
ylioppilas, silly han suoritti ylioppilastutkinnon myos Uudessa Seelannissa, jossa han oli vaihto-oppilaana vuoden verran.

Uuden Seelannin koulusysteemi on loysa suomalaiseen verrattuna, siella kokeet kestivat vain kolme tuntia ja pakollisia aineita ei ollut lainkaan. Kokeet olivat kuitenkin tiiviimpia. Sain Uudesta Seelannista varmuutta englannin kieleen ja myos kokemusta yo-kirjoituksista, mutta kylla minulla oli onnea ranskan ja ruotsin kielen"kanssa, Hannele sanoo.
Todellinen menestyksen salaisuus on Hannelen mukaan kovan
tyon ja rennon otteen yhdistelma.
— Ainoa neuvoni tuleville abeille
on: ottakaa rennosti, jannittaminen
on turhaa.
Korhosen tulevaisuudensuunnitelmat ovat selvat.
— Olen loytanyt kesatyopaikan ja
syksylla jatkan opiskelua lukion
jalkeen yliopistossa, jossa aion
opiskella matemaattisluontoisia ai-

Hannele Korhosella on Oki.
neita. Kevaalla landen vuodeksi ulkomaille. Lakki on jo ostettu ja yritan pitaa mandollisimman pienet
juhlat, Hannele toteaa.
TS

Joutsan lukiosta 54
uutta ylioppilasta
Joutsan lukiosta valkolakin
saa tans kevaana 54 uutta ylioppilasta. Leivonmakelainen Hannele Korhonen saavutti lahes
mandottoman: kuusi laudaatturia.
Joutsan lukion uudet ylioppilaat kevaallA 1996: Aaltonen
Tanja, Auvila Johanna, Auvinen
Jenni, Halme Johanna, Heino
Miia, Heinonen Maija, Hepola
Sari, Honkala Paivi, Hyytiainen
Paivi, Hyokyvaara Satu, Kailanen Sari, Kaksonen Kati, Karhula Tiina, Kuitunen Katja, Kuitunen Mika, Laitinen Essi, Lautsilta Virve, Laderberg Suvi, Makkonen Mikko, Makinen Milla,
Nurmio Sari, Paappanen Marika, Pajunen Erja, Peltoniemi

Pauliina, Salonen Elisa, Sankari
Mika, Suikkanen Paula, Suuronen Topi, Tanttula Mirja, Asikainen Henna, Hauvala Lasse,
Huovinen Tero, Korhonen
Kukkanen Petri, Lahtinen
Kirsi, Lahtinen Sini, Laitinen
Teemu, Leporanta Minna, Liukkonen Tuomo, Monkola Sanna,
Nieminen Virpi, Parjanen Hanna, Peltonen Leena, Pan Jukka,
Raento Tuuli, Ruhanen Eija,
Saarinen Juha-Pekka, Saranen
Teemu, Sievanen Suvi, Stod
Saija, Tami Maija-Leena, Tuominen Titta, Tuukkanen Anne,
Mirsch Maria.
Hartolan opistosta ylioppilaaksi kirjoitti joutsalainen Pasi
Sarolahti.

Porssipeli ratkesi
Joutsan lukiossa
•

Nuoret porssihait: Karo Kiiskinen, Antti Lavia ja Hannu Tarhonen.
Lukiolla Paavo Valkosen jarjestama leikkimielinen porssipeli
on taman kevaan osalta ratkennut.
Jokainen halukas lukiolainen sai
joko pienessa porukassa tai yksin
valita 10 000 markan edesta osakkeita _Helsingin arvopaperiporssista. Osakesalkkujen arvoja verrattiin
huhtikuun lopussa, minks penisteella saatiin tulokset.
Tana vuonna porssipelin voitti
taisluokkalaisten joukkue Karo
Kiiskinen, Antti Lavia ja Hannu
Tarhonen. Poikien osakesalkun
arvo kasvoi kolmessa kuukaudessa
lahes 7000 markkaa. Hyvia valinto-

ja osasivat tehda muutkin, sills ainoastaan kolme joukkuetta jai tassa
tiukassa kilpailussa tappiolle.
Merita-pankin Joutsan konttorin
johtaja Jorma Welling jakoi pienet
palkinnot thin voittajille kuin havinneillekin. Tulokset: 1) Karo
Kiiskinen, Antti Lavia, Hannu Tarhonen 6 863,20 mk, 2) Juha Hamalainen, Mikko Pasanen 4 720 mk,
Antti Pankalainen, Tiia Otava 4720
mk, 4) Petri Himanen, Toni Huisman, Antti Ruskeala, Ville Siihola
2 816,30 mk 5) Arto Kotamaki,
Markus Orpana 2 460 mk.
AmTee

Yksityisten vastuulta kunnan laitokseksi

Mteiskoul 50 oden taival
paalute " puhehi
ja muisteloin
— Taman paivan ei ole tarkoitus olla naytto siita, mita
kaikkea kurssimuotoisessa
luokattomassa lukiossa nykyisin puuhaillaan. Sen sijaan tanaan entiset oppilaat
ja opettajat voivat tavata toisiaan nostalgisissa tunnelmissa!
Milan tapaan luonnehti
Joutsan lukion rehtori Rauno
Kivisto tervehdyssanoissaan
Joutsan yhteiskoulun 50vuotisjuhlaa helatorstaina.
Paivajuhlan varsinaisen historiikkiosuuden lisaksi mytis
juhiapuheessa kuultiin valayksia koulun aiernmilta ajoilta, kun professori Kari Mielikainen pohdiskeli oman kouluaikansa merkitysta mytihemmalle elamalleen. Paivajuhian jalkeen monet entiset
oppilaat keraantyivat viela
Huttulaan vapaamuotoisiin
luokkakokoustunnelmiin.
Joutsan yhteiskoulun 50-vuotisen taipaleen historiikin esittanyt
Shno Avikainen palautti mieliin
vuo sikymmenten takai sen elamd,nmuodon piirteita selvitellesadn
Joutsan yhteiskouluhankkeen taustaa.
Esimerkiksi lukuvuonna 191011 oh joutsalaisia oppikouluissa
hikaupungeissa eri vuosiluokilla
vain 8 oppilasta. Voi kuvitella, end
kalliiden kustannusten ja kaytannon hankaluuksien lisaksi vahan
toisella kymmenelld, olevan maalaislapsen koti-ikava ohi syynd mo-

Joutsan yhteiskoulun historian ensimmainen viides luokka vuodelta 1949 kokoontui koulun 50-vuotisjuhla
sa luokkakuvaan vuosikymmenten tauon jalkeen. Sen ajan "ysiluokkalaiset" vakuuttivat, ettei heidan aikt
naan koulunkilynti ohi mukavaa ja erityisen yhteishenkista.

Joutsan yhteiskoulun entinen op9ilas ja opettaja Anne Sorjanen
')almistui sittemmin musiikinopet'7jaksi ja kiivi tuomassa entisen
"inahjonsa juhlaan lauluterveh-

nen opintien katkeamiseen, Simo
Avikainen arvioi.
Sodanjalkeisina jalleenrakennuksen aikoina seutukunnalla kuitenkin kannettiin huolta lasten ja
nuorten tulevaisuudesta niin, etta
kouluasia jalleen kerran nostettiin
esiin. Koulun kannatusyhdistyksen
tarvitseman lainan takasivat lopulta
yksityiset henkilot ja muuta tukea
saatiin useilta eri yhteisoilta. Simo
Avikaisen mukaan prosessi on erinomainen esimerkki siita, mita muutamien aktiivisten ja patevien henkiloiden ennakkoluuloton toiminta
saa aikaan.
koulutoiminnan
Varsinaisen
paastya alkuun valiaikaisissa tiloissa vaadittiin yield lisad suuria ponnistuksia kunnollisen koulurakennuksen saamiseksi.
— Seutukunnalla nostatettiin
kansanliike lasten ja nuorten tulevaisuuden hyvaksi. Taloudellisia
vaikeuksia uhmattiin kokoamalla
rahaa kaikilla mandollisilla laillisilla keinoilla. Jarjestettiin ompeluseuroj a, askarteluiltoj a, myyj disia,
arpajaisia, tukki- ym. kerayksia, iltamia ja monenlaista muutakin talkootyota, Simo Avikainen listasi.
Han totesi, etta useisiin tilaisuuksiin osallistuttiin yllattavan
suurin joukoin koko seutukunnalla,
ei yksinomaan Joutsassa.
— Koko Joutsan yhteiskoulun
toiminnan ajan ovat yksityiset henidiot olleet aloitteiden tekijoita ja
niiden toteuttajia. Peruskouluun
siirryttaessa 1974 vastuu siirtyi kokonaan yhteiskunnalle. Nyt on oikeus edellyttad kunnan paattajilta
samaa kaukonakoisyytta kouluasioissa kuin yksityiset 50 vuotta sitten ja siita lahtien osoittivat, Simo
Avikainen muistutti.

"Thteiskoulusta
elaman evaat"
—Muistan, kuinka kouluaikana
arvostelimme historiaa uskoen, et-

tei menneisyyden tapahtumilla
vuosilukuineen tulisi olemaan
meille mitaan kayttoa. Arvelimme,
etta parempaa tulevaisuutta luodaan ainoastaan hylkaamalla kaikki
vanha ja kehittamalla uusia ideoita
lahinna omasta paasta. Siind erehdyimme pahemman kerran.
—Voin vakuuttaa, etten loytanyt
vanhasta pdastotodistuksestani yhtaan turhaa ainetta. Kaikella tiedolla on ollut kayttod.
Nain arvioi joutsalaista koulutaivaltaan juhlapuheessaan Hirvensalmella syntynyt Kari Mielikainen. Han on koulutukseltaan maatalous- ja metsatieteiden tohtori ja
toimii professorina Helsingin yli°piston metsantutkimuslaitoksessa.
Hanen mukaansa Joutsan yhteiskoulu antoi elaman perusevaat, joiden pohjalle on hyva rakentaa elinikaista oppimista viela vuosikymmenien jalkeenkin.
—Tarkea, ehka kaikkein tarkein
taito, jonka koti ja koulu voivat yhdessa nuorille antaa, on kuitenkin
ihmisyys ja itsetunto. Vahva itsetunto ei tarkoita missaan tapauksessa uhoavaa, kaiken kaatavaa itseluottamusta, vaan painvastoin realistista arviota omista vahvoista,
mutta myos heikoista puolista. Ihminen, joka hyvaksyy myos heikot
puolet itsestaan, pystyy tarjoamaan
parastaan yhteistyossa muiden ihmisten kanssa ja myos kysymaan
neuvoa tarvittaessa, professori
Mielikainen muistutti.

Nostalgiaa
sanoin ja kuvin
Joutsan yhteiskoulun 50-vuotisjuhlan puhepitoista ohjelmaa tahdittivat muutamat musiikkinumerot, joista vastasivat nykyisten koululaisten kuoron lisaksi muutamat
entiset oppilaat ja opettajat. Eri puheissa esiintulleiden historiallisten
merkkipaalujen lisaksi musiildlliset
arvot nousivat erityisesti kunniaan

myos lukion luokkiin kootuissa
nayttelyissa; esilla oli ansiokas kokoelma valokuvia mm. legendaarisesta Joutsa Big Bandista, kuten
myos muista koulumaailmaan kuuluvista harrasteista.
Yhteiskoulun historian urheilevat oppilaat listattiin myos nayttelyn lisaksi jokaisen juhlavieraan
kateen annetun juhlalehtisen sivuilla. Saavutuksia on niin menneilta
kuin nykyisiltakin vuosilta aina
maailmanmestaruuksia myoten.
Ennen varsinaisen juhlatilaisuuden alkua seka myos ohjelman loputtua juhlayleiso tungeksi nayttelykuvien aarella. Erityista kiinnostusta herattivat myos videolle siirretyt filminpatkat vuosikymmenten
takaisista ylioppilaista. Hihityksin,
taivasteluin j a lampimin tervehdyshalauksin tapailivat monet entiset
oppilaat toisiaan vuosikymmentenkin tauon jalkeen.
Omaan yhteiseen luokkakuvaansa kokoontui ainakin Joutsan yhteiskoulun ensimmainen viides
luokka vuodelta 1949. Samainen
luokka luovutti lukiolle Raimo
Ikosen johdolla Kari Tuominiemen piirtaman kuvan oman kouluaikansa opinahjona toimineesta rakennuksesta.
Kymmenet juhlavieraat siirtyivat lukiolta paivajuhlan jalkeen jatkamaan iltaa vapaamuotoisen seurustelun merkeissa. "Huttulaanhan
sita aina ennenkin mentiin...",
muistelivat toisensa viimeksi 24
vuotta sitten tavanneet Eine Rosenberg Riihimaki ja Marja Tikkamaki, lukioaikaiselta nimeltaan
-

Rahkila.
Monien mukaan turhan aikaisin
paattynyt illanvietto kuitenkin todensi paivajuhlan alussa lukion
rehtorin lausumat sanat siita, etta
nostalgia on kuin huone, jossa on
hyva kavaista, mutta jonne ei pida
jaada asumaan.
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Suomi—missy se on?
Tarkea kysymys 6-vuotiaalta
opiskelijalta, joten kaivamme kartan esille ja annamme vastauksen.
Tasty se alkaa.
Olemme Takapaun koululla Uudessa Seelannissa. Koulu on alueensa suurin maaseutukoulu, vahvuudeltaan n. 130 oppilasta, joista
talvisen flunssan vuoksi paikalla
vain noin 80. Oppilaat ovat ialtaan
5-13 v. Koko koulu voisi itse asiassa olla suomalainen, kaikki lie voisivat olla naapurintyttoja ja -poikia,
paitsi etta ryhma on varikkaampi:
yha 25-30 % Takapaun vaestosta
on Maoteja.
Mina ja Karin pidamme esitelmad Suomesta ja Ruotsista, mina
Leivonmakea edustaen, Karin Eskilstunaa. Luokkia on yhteensa nelia, joissa jokaisessa pysandymme
hetkeksi kertomaan muutamia faktoja kotimaastamme ja vastaamaan
oppilaiden kysymyksiin. Pienen
kursailun jalkeen he ovatkin todella
kiinnostuneita Suomesta, Ruotsista
ja melkein kaikesta siina ja valilla.
Joskus tulee kuitenkin jokaiselle
esitelmOitsijalle hetki, jolloin ei todella tieda mita sanoa. Onneksi
aina voi turvautua maailman tunnetuimpaan henkiloon joulupukkiin!
— Ai niin, tiesitteko etta joulupukki tulee Suomesta? Ai ette?
Nain se on!
Vanhemmille oppilaille numerot
merkitsevat jo jotain, silly kun ker-

Eeva Hytonen
romme -30 asteen pakkasesta, he
ihmettelevat sita pitkan aikaa.
— Kuinka to voitte ylipaansa elda
siella?
Niinpa me kerromme talvesta ja
ja kesasta, kukista ja lumesta, jaakiekosta, jarvista, urheilijoista, -saunasta, luistelemisesta... Jo lopuksi
viela tarkeista henkiloista.
—Martti Ahtisaari.
I
—Mika se oli?
T

Eeva Hyttinen

16-vuotias Eeva Hytonen on
Lions -jihjeston nuorisovaihto-oppilaana Uudessa Seelannissa. Leivonrneikeliiinen Eeva on opiskellut
vuoden Joutsan lukiossa.

Koululiikuntaliiton jarjestamat
opettajien SM-kisat jarjestettiin Savonlinnassa 26.-27.6.Tulokset:
Suunnistus M50, 4 km ...3) Jukka
Kauranen, 5) Kalevi Puttonen. M55
4 km 2) Paavo Valkonen. N55 3 km
1) Pirjo Valkonen.
Suunnistusviesti, A-sarj a =
joukkueenmuodostus vapaa 3) Keski-Suomi: Kalevi Puttonen, Eero
Heikkinen. B-sarja = yksi mies
kaksi naista (toisen naisen voi korvata vahintaan 50 vuotias mies) 1)
Keski-Suomi: Juldco. Kauranen,
Paivi Raatikainen, Hannu V datainen.
Miehet, saappaanheitto ...19)
Lasse Ronka.
Kiekko, avoin . ..14) Lasse Ronka, 26.86 m.
Miehet, keihas ...9) Lasse Ron,/
ka, 45.67 m.

Insinoorin perustaidot eivat kiinnosta

Pojat golfaavat vain kurssin tayteen
'110- q‘
Joutsan lukion poikien liikunnanopettaja Esko Immonen epaili
puhelinriessa aivan aiheellisesti, etta
toimittajalla taitaa olla sen verran
ikaa, etteivat nykyisen koululiikunnan kaikki hienoudet ole
sale ehtineet.Eivapa tosiaankaan,
ainakaan golfin muodossa. Lajia nimittain opetetaan taas tang syksynd
Joutsankin lukiossa. Opettajan mukaan se on nykypaivan laji ja sitapaitsi oppilaille tarpeellinen, koska
se hanen mukaansa kuuluu jokaisen
Nokian insinoorin perustaitoihin.
Joutsassa kun ei kum_minkaan
kunnon greenia ole, taytyi golfarit
loytaakseen suunnata urheilukentalle. Siellahan heita olikin koko
joukko; verkka-asuisia, farkkuasuisia ja sortsiasuisiakin lukiolaispoikia golfmailaa heiluttelemassa.
Asiaanvihkiytymattoman kysymyksiin eivat pojatkaan osanneet
paijon valaistusta antaa, said kosketus golfin ihmeelliseen maailmaan ohi heillekin ensimmainen.
Kun "monikansallisessa" Joutsan
lukiossa kuitenkin on oppilaita
mytis Hartolasta, missy sentaan on
golfkentta, kyselin hartolalaisilta,
tuleeko heista taman myota himogolfaajia.
pitaa vaan saada nama
iiikuntakurssin tunnit tayteen... On
tää varmaan ihan kivaa, mutta tus-

Ensimmaisen golfaustuntutnan tyylineiytteitei antainassa lukiolaisjoukko, jossa joutsalaisten listiksi on edustajat myos Tainnujiirveltii ja Leivontneieltd. Mukana Baku Pietila Antti Heiska, Julia Nietninen, Jyrki
Heikkinen ja Antti Vallaskangas.
kin harrastan enda taman jalkeen, joutuu varmaan opettelemaan muupojat arvelivat.
taman muunkin asian, kuin golfaaMyoskaan ruusuinen tulevaisuu- misen.
denkuva nuoresta insinoorista, NoMuina liikuntakurssien lajeina
kian palkkalistoilla ja kauppa- Joutsan lukiossa harrastetaan golfin
kumppanin viheriolla ei poikia in- lisaksi mm. ainakin squashia ja seinostanut. He arvelivat, etta ennen nakiipeilya.
Nokian insineorinpestia ja -palkkaa
PIRKKO MAATTALA
,

T
MonenCalsta tortinintaa

vuosien varreCCa
yriteisissa asioissa
Cuotettavasti

'atkanko?

Joutsan lukiolaiset
Valkeni sekin torstaipaivd, kun
me 20 lukiolaista ja viisi opettajaa
landimme kohti tuntematonta. Tarkoituksenamme oli vierailla ystdvyyskoulussamme Kilingi-Nommessa ja tutustua virolaisiin nuoriin
sekd heidan kulttuuriinsa.
Joutsan lukiolla on ollut ystaKilingi-NOmmen
vyy stoimintaa
kanssa jo useita vuosia. Vuonna
1991 saimme joukon oppilaita vieraaksemme Joutsaan, ja nyt maid
oli viimein mandollisuus tehda vastavierailu Kilingi-Nommeen.
Ldhdimme torstaina 10.10. Rauno Aholan luotsaamina jannittyneina kohti Tallinnaa. Laivamatka sujui rattoisasti, ja aikaisin aamulla
saavuimme Tallinnan satamaan.
Satamasta matka jatkui
jossa meita jo odotettiin. Koko matkan jannittavin osuus
oli la.hestymassa, nimittain nyt tulisimme kohtaamaan ystavamme.
Heidan ja heidan perheidensa kanssa jokainen tulisi viettamaan seuraavan vuorokauden.
Saimme tutustua uusien ystaviemme kanssa keskkooliin ja koulun
opetukseen parin tunnin ajan. Opiskelu on jonkin verran erilaista kuin
Suomessa; opetus on luentomai-

Joutsan lukion oppilaita ja heidiin rnajoittajiaan Kilingi-Nornme Keskkoolin edessti.
sempaa ja oppilaat vaikuttavat ahkerammilta kuin taalld Suomessa,
tai ainakin Joutsassa. Koulussa on
noin 700 oppilasta, eli ekaluokkalaisita aina meidan abi-ikaryhmdamme anti. Koulussa kaytettdvat
oppikirjat ovat laws samanlaisia

Kilingi-NOmme Keskkoolin tyttotertsetti laulamassa joutsalaisvieraiile.

kuin media ja ne ovat hyvakuntoisia, vaikkakin niita on kierratetty
hyvinkin monella oppilaalla. Kilingi-Nomme keskkoolissa on panostettu ATK-laitteistoon. Koulussa
on 8 kappaletta 486-koneita ja kaksi Pentiumia CD-asemineen.
Kun olimme viettaneet mielenkiintoisia hetkia tunneilla, siirryimme ruokailun jalkeen juhlasaliin.
Tervehdyspuheiden jalkeen "reisijuht", matkanjohtajamme Veli
Toyryld, luovutti rehtori Aarne Lin:
kille Lions Club Joutsa/Jousan lahjoittaman kauko-ohjattavan CDstereoradionauhurin (eli monitoimimankan). Koulun puolesta lahjoitimme laskimia oppilaiden kayttoon. Saimme seurata korkeatasoisia laulu- ja voimisteluesityksid.
Kun ohjelma oli ohi, hajaannuimme eri puolille tata pientd, mutta
kaunista kaupunkia isantaperheidemme pariin. Loppupaivan
saimme viettda uusien ystaviemme
kanssa miten halusimme.
Oli mielenkiintoista nandd virolaisten nuorten arkipdivda ja
elamad. .Kielitaidon puute ei ollut
esteend; englannin, viron, suomen

Virossa
ja saksan sekamelskalla parjasi oikein hyvin.
Lauantaiaamuna heitimme jaahyvaiset ja
suuntasimme kohti Tartoa. Matkalla pysandyimme eraalla pienella
maatilalla Kopussa. Elakelaispariskunta hoitelee tata 2 hehtaarin tilaansa ja monia kotielaimidan ahkeruudella.
Kaunis ja historiallinen Tarton
yliopisto avautui meille paaarkistonhoitaja Toomas Hiion esittelemana. Yliopisto on suosittu suomalaisten keskuudessa, said jo toistasataa suomalaista opiskelee siella.
Onhan elaminen Tartossa huomattavasti halvempaa kuin Suomessa.
Korkeatasoinen opetus ja mandollisuus opiskella Mlles kaikkia tieteenaloja houkuttelee opiskelijoita
ulkomailta.
Ennen Tallinaan lahtija kavimme Joutsan ystavyyskunnassa

Matkalla
varessa tervehtimassa kunnanjohtajaa, joka oli juuri nokisena omakotitalonsa lammityskattilaa puhdistamassa.
Illan tummuessa saavuimme
Tallinnaan, jossa majoituimme hotelli Olympiaan. Hyvinnukutun yon
jalkeen jaksoimme viettaa sunnuntaiaamun Mustamden torilla tuliaisia ostellen. Kiitamme opettajiamme Kaija ja Veli Thyrylad, Pirjo ja
Paavo Valkosta seka Marja 011ilaista saamastamme mandollisuudesta tutustua naapurimaahamme .
Unohtaa ei sovi myoskaan kuljettajaamme Rauno Aholaa ja kaikkia
niita, jotka mandollistivat hienon
matkamme. S uurtanu kaikkien
matkalaisten puolesta!
JOHANNA FLINKMAN,
ILONA SAVITIE, OUTI SUKANEN

Joutsan lukiossa on jo pitkan aikaa toiminut kansainvalisyystyoryhma, johon tally hetkella kuuluvat matkalla mukana olleet opettajat. Kansainvalisyyskasvatus huomioidaan ensinnakin opiskelussa.
Lisaksi koulun oppilaat tekevat
vuosittain lukuisia opintomatkoja
eri maihin kautta maailman.
Vuonna 1989 Joutsan lukio sai
ystavyyskoulun etela-Virosta Kilingi-Nommesta. Kilingi-Nomme
on vastaavanlainen aito pikku kaupunki kuin Joutsa ja mainio loyto
ystavyyskoulupaikkakunnaksi. Kilingi-Nomme Keskkoolin opiskelijat ovat vierailleet kaksi kertaa
Joutsassa, ja nyt myos Joutsan lukiolaiset kaksi kertaa
messa. Matkan kustanriukset eivat
tally kertaa rasittaneet kunnan taloutta vaan ne saatiin hoidettua muuten. Matkan yhteydessa esitettiin
Kilingi-Nommen keskkoolilaisille
kutsu saapua ensi vuonna vierailulle Joutsaan.
Matkalle paasivat 45 hakijan
joukosta seuraavat 20 Joutsan lukion eri kunnista olevaa opiskelijaa:
Hartolasta Hanna-Leena Heinonen,
Jenni Rinne, Ville Siihola, Tommi
Vigman ja Juha-Matti Vihtanen,
Leivonmaelta Antti Hovila, Eeva
Hytonen ja Katriina Kallioinen, Luhangasta Tomi Iikkanen ja Arto
Karppinen seka Joutsasta Johanna
Flinkman, Tarja Karhula, Eeva-Liisa Marjomaa, Mari Niemi, TiMa
Niemi, Juha Nieminen, Pekka Nurminen, Ilona Savitie, Outi Sukanen
ja Kati Suuronen.

Kilingi-Nomme
Keskkool
Kaikki 12 koululuokkaa tyoskentelivat samassa suuressa koulu-

Tartan yliopiston piiiiarkistonhoitaja Toomas Hilo kertomassa opiskelusta Tarton yliopistossa Joutsan lukion ryhmalle.

rakennuksessa. Vieressa oli lisaksi
esikoulu. Oppilaita on yield runsaasti, mutta alle kouluikaisten
ryhmat ovat jo siellakin huomatta-

vasti pienemmat.
Jakaannuimme lahinna lukiotasoa vastaavien luokkien eri tunneille seuraamaan opiskelua kanden
tunnin ajaksi. Opetus oli luentotyyppisempaa, oppilaat tekivat runsaasti kysymyksia ja kavivat luontevasti nayttamassa vihkojaan oppituntien aikana. Opiskelu oli uutteraa ja vihkot siisteja, varipiirroksin
tehostettuj a.
Lukioluokilla oli huomattavasti
enemman tyttoja kuin poikia, esimerkiksi 11. luokan matematiikan
tunnilla oli 17 tyttija ja 11 poikaa.
Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opettajat olivat naisia. Perusopiskeluohjelma on kaikilla sama,
mutta lisaksi voi valita erityiskursseja. Esimerkiksi 12. luokan fysiikassa opiskeltiin ydinfysiikkaa ja
suhteellisuusteoriaa. Matematiikassa taso vaikutti jokseenkin meidan
pitkan matematiikan kaltaiselta,
jota Suomessa ei kaikkien uskota

•
•
•
havaittua j a opittua h,
ymmartavan. Vaikka kalusteet olivat vanhoja, koulu toimi hyvin. Kehityksen karjessa oltiin mm. tietokonelaitteissa ja vahvistinlaitteissa
miksereineen ja lukuisine mikrofoneineen.
Koulun oppilaiden meille esittamat 1iikuntaesitykset olivat yllattavan korkeatasoisia, samoin musiiklciesitykset koulun musiikinopettajan omien savellysten ja dynaamisesti aaltoilevien flyygelisaestysten
korostamina.
Koulun mainiossa tyttotertsetissa-laulava Liisi Koikson on voittanut aikaisemmin lasten laulukilpailuja mm. Suomessa (Salossa) ja Italiassa. Keskustelin hanen kanssaan
mandollisuudesta esiintya ensi kesan Joutopaivilla. Erikoisuutena
voidaan mainita, etta koulussa on
erityinen harrastustoiminnan johtajan virka eli "huvitoojuht", jota hoitaa yhteyshenkilomme Margit
Schmidt, joka puhuu hyvin Suomea.

Tarton Yliopisto —
Tartu Ulikooli
Matkamme toinen paakohde oli
v. 1632 Kustaa Vaasan perustama
kuuluisa ja perinteikas Tarton Yliopisto, jonka tarjoamasta jatkoopiskelumandollisuudesta myiis
monet matkalla olleet Joutsanlukion oppilaat ovat kiinnostuneita.
Joutsan lukiosta ylioppilaaksi
valmistunut Mikko Peltoniemi
opiskelee nyt jo toista vuotta siella.
Lukukausimaksut ovat n. 11 000
mk vuodessa, mutta edullisten asumiskustannusten takia kokonaiskustannukset jadvat alhaisemmiksi
kuin Suomessa.
Oppaamme, paaarkistonhoitaj a
Toomas Hiio sanoi, ettei han tieda
mists opiskelijat saavat rahansa,
mutta rahaa heilla tuntuu olevan
enemman kuin yliopiston professoreilla. Esimerkiksi laaketiedetta
paasee opiskelemaan helposti, ja
opiskeluldelena voi olla aluksi englanti, mutta opiskelu on vaikeaa ellei ole lukiossa opiskellut riittavasti
fysiikkaa ja kemiaa.
Yliopiston rakennukset olivat
asialliset ja hyvakuntoiset. Yliopiston esittelykierros paattyy maella sijaitsevaan yliopiston museoon.
Toomas Hiio kertoi mielenkiintoisesti menneitten aikojen opiskelusta yliopistossa kaksintaisteluineen
ja erikoisine opiskelijoiden pukuineen. Professorien elakkeelle siir-

tyminen maaraytyi menneina vuosisatoina hyvin kaytannollisesti.
Jos professori ei enaa jaksanut kavella jyrkasti paarakennuksesta
museo- ja arkistorakennukseen
nousevaa polkua, han joutui siirtymaan elakkeelle. Siita oli polka
saanut myos erikoisen nimensa
"Professorin kuolema".

Pieni maatila
Kopussa
Matkaohjelmaan kuului kavaisy
elakelaispariskunnan Kathe ja Elmar Schmidtin pienella maatilalla
aidolla maaseudulla Parnun ja Viljandin valilla. Tama viehattava
maatila on mainio nayte siita, miten
perinteisin menetelmin ilman investointeja saadaan turvattua peniselintarvikehuolto.
Suomalaisten . kasitys siita, etta
itaisen suurvallan alaisuudessa
puoli vuosisataa elaneet ihmiset eivat enaa osaisi tehdd tyota, osoittautui myos taalla virheelliseksi.
Kandesta hehtaarista oli otettu irti
kaikki mandollinen. Kotielaimina
(Ai lehma, vasikka, pan sikaa, lampaita, kanoja, hanhia, kaneja, kissa
ja koira. Viljely ulottui puutarhasta
juurikasmaahan ja peltoviljelyyn.
Sellaista kodikkuutta ja elaman
heisyytta ei nykyaan enaa juuri tapaa. Perheen emanta osasi monet
perinteiset taidot ja oli loihtinut
suussa sulavat herkut tilan omista
tuotteista.
Saimme luvan esittaa myos arkaluonteisen kysymyksen, etta milIaiset ovat olot nykyisin verrattuna
aikaan Neuvostoliiton alaisuudessa. Olot ovat nyt paljon huonommat. Elake on noin 1000 kruunua
kuussa (alle 400 mk), eika se tando
riittaa. Enta haluaisitteko neuvosto-

ajan takaisin, utelimme edelleen.
Eivat haluaisi. Vaikka rahalliset
vaikeudet ovat suuret, on paljon
muutakin. Ei missaan tapauksessa,
vahvisti tulkkimme Margit. Ilmeisesti mandollisuudet,parempaan tulevaisuuteen ja vapaustekijat ovat
nykyisin parenunat.

Yleisia havaintoja
Virosta
Nykypaivan virolaiset vaikuttavat yllattavan aktiivisilta ja edistymishaluisilta. Rakennuskanta on
yleensa vanhaa, mutta jonkin verran uusiakin asuinrakennuksia on
jo tehty. Kotien varustus alkaa olla
jo lahella suomalaista tasoa koditfkoneineen ja kauko-ohjattavine televisioineen seka muine kodinelektroniikkalaitteineen. Palkkataso
vaihtelee valilla 2000-4000 kruunua kuussa (750-1500 mk). Suomalaisilla rahan riittamattomyytta
valittavilla ihmisilla ()Hsi paljon
opittavaa virolaisilta, jotka saavat
ihmeen vahalla rahalla ihmeen paljon aikaan. Viisi vuotta sitten kauppojen hyllyt olivat tyhjia. Nyt ne
suorastaan pursusivat samanlaista
tavaraa kuin meilla. Hintataso oli
yleensa noin 30% matalampi. Erikoisen halpa oli suomalaisella tekstityksella varustetun Filmnet-televisio-ohjelman katselumaksu, 200
kruunua (76 mk) vuodessa, kun se
meilla on 1600 mk vuodessa. Myos
bensiinin litrahinta oli halpa, 4,5-5
kruunua (1,5-1,9 mk). Autot ovat
viime vuosina vaihtuneet Ladoista
lansiautoiksi. Matkustaminen on
virolaisille edelleen kallista. Silti
matkustaminen ulkomaille, lahinna
Suomeen, Ruotsiin ja Saksaan on
erittain suosittua.
VELI ToYRYLA

Joutsan kouluilla
talviloma viikolla
Joutsan koululautakunta on
paattanyt kunnan koulujen ensi lukuvuoden tyo- ja loma-ajoista.
Syyslukukausi alkaa kouluissa
12.8.1997. Syysloma on 23.-24.10.
ja joululoma 21.121997-6.1.1998.
Lukion ylimman luokan koulu

paattyy 12.2.1998 ja talviloma on
viikolla 9 eli 23.-27.2.1998. Paasiaisloma on 27.-30.3.1998. Muita
vapaapaivia ovat vapunpaiva 1.5. ja
helatorstai 21.5. Kevl - t!ukukausi
pa twy laNantaina 30.5.1998.
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Lukion paloturvallisuustilanne heikoin

Paloharjoitus paljasti
koulujen turvallisuusjarjestelyiden puutteet
Joutsan-Luhangan peruskoulun ythasteen paloharjoitus yllatti aitoudellaan; kouJun kaytava sumutettiin savukoneella pimeaksi ja palokunta saapui paikalle saatuaan halytyksen koululta. Erityisen elavaksi tapauksen
teki se, ettei oppilaille oltu
kerrottu harjoituksesta etukateen.

vat kaikki opettajat osanneet kayttaa jauhesammuttimia.
—Alkusammutustaito on tarkea,
kun muistaa etta palokunnan saapuminen saattaa pahimmillaan kestad
noin kymmenen minuuttia. Myos
hatatilanteen johtamisessa paljastui
puutteita: osa opettajista lahetti oppilaat harjoituksen jalkeen kotiin,
vaikka onnettomuuden jalkeinen
nimenhuuto oli yield tekematta,
Pynnonen huomauttaa.

—Ylaasteen paloharjoitus oli osa
taman vuoden turvallisuuskampanjaa, jossa suurimmilta kiinteistoilta
vaaditaan suojelusuunnitelma. Kaikille kouluille on annettu tehtavaksi
laatia vuoden loppuun mennessa
oma suojelusuunnitelma, josta tulisi kayda ilmi uloskaynnit, palopostit, sahkojen ja ilmastoinnin paakatkaisimet. Toistaiseksi en ole kuitenkaan saanut yhdeltakaan koululta minkaanlaista suunnitelmaa.
Aloite harjoituksen jarjestamiseen
tuli ylaasteen oppilaskunnalta ja
toivon etta se inspiroi koulujen henkilokuntaa suojelusuunnitelmien
tekoon, palopaallikko Matti Pynntinen kertoo.
—Savukone teki tilanteesta aidon tuntuisen, eivatka kaikki oppilaat olleet varmoja viela ulkonakaan, oliko kyseessa harjoitus vai
tositilanne, oppilaskunnan edustaja
Johanna Paappanen kertoo.
Harjoituksessa kavi ilmi, ettei-

Lukio on loukko
palon sattuessa

S

Peruskoulujen suojelutilanne on
kuitenkin hyva lukion tilanteeseen
verrattuna. Lukion kolmikerroksinen rakennus on tulipalon sattuessa
melkoinen loukko, jonka paloturvallisuus on jaanyt lahinna pyhan
hengen varaan. Lukio on oppilaitos
ja paloturvallisuussaadokset vaativat oppilaitoksilta osastointia ja vahintaan kahta toisistaan riippumatonta uloskayntia. Joutsan lukiossa
naita ei kuitenkaan ole. Lisaksi liikuntasalin uloskaynnin kierreportaat ovat liian kapeat toimiakseen
uloskaynteind koulun ihmismadradii huomioon ottaen.
— Koulun 50-vuotisjuhlissa remontti luvattiin tehtavaksi pian,
mutta mitaan ei ole tapahtunut, talonmies Eero Sievanen ihmettelee.
)
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Joutsassa vired lukio
Laman jatkuessa on tullut tavaksi etsia syyllisia ja kohdistaa teravad kritiikkia hyvin
menestyneisiin yksikoihin totuudesta piittaamatta. Takavuosien kiitosten tulvan jalkeen mytis Joutsan lukio on
joutunut arvostelun kohteeksi.
Myos taman lehden palstoilla
kerrottiin 11.10. Joutsan vaalikeskustelusta, jossa eraaksi
paaaiheeksi naytti nousseen
Joutsan lukion "kuntoonsaattaminen". Vaitettiin mm., etta
Joutsan lukion vetovoima on
hiipunut ja etta "Joutsan lukiossa ei tana syksyna opiskele
yhtakaan leivonmakista" opiskelijaa.
Ensinnakin Joutsan lukiossa
opiskelee tana syksyna kaksinumeroinen lukumafira leivonmakisia opiskelijoita, saman

verran kuin luhankalaisia.
Myos viime keviian ylioppilaskirjoituksissa saavutettim kaikissa kirjoitusaineissa huipputuloksia. Suomen noin kolmenkymmenen viime kevaana
"taydellisesti menestyneen"
uuden ylioppilaan joukossa oli
myos yksi leivonmakinen
Joutsan lukion opiskelija.
Mybs matalalla keskiarvolla
Joutsan lukioon tulteet opiskelijat ovat lahes poikkeuksetta
onnistuneet yitoppilaskirjoituksissa, ja ala-arvoisia numeroita on annettu poikkeuksellisen vahan.
Joutsan lukion opettajat eivat ole pysahtyneet vakiintuneen ammattitaitonsa mukaiseen opettamiseen vaan seuraavat aikaansa ja opiskelevat
iatkuvasti uusia menetelmia.

Vastakkaisista vaitteista huolimatta koulussa on hyva yhteishenki. Opiskelun lisaksi ohjelmassa on monenlaista muuta
toimintaa. Mm. em. lehtikirjoituksen aikaan Joutsan lukion
ryhma oli ekskursiolla vastaavassa koulussa etela-Virossa
seka Tarton Yliopistossa. Ryhmaan kuului viisi opiskelijaa
Hartolasta, kolme Leivonmaeltä, kaksi Luhangasta ja kymmenen Joutsasta.
Joutsan lukioon vuosittain
tulevien opiskelijoiden maara
on vaihdellut huomattavasti.
Jos haluttaa pelata tilastoilla,
olisi yhta hyvin voitu vaittaa
esimerkiksi seuraavaa: "Joutsan lukion ensimmaisella luokalla oli v. 1986 vain 37 opiskelijaa, mutta viime vuonna
perati 66 opiskelijaa, joten
Joutsan lukion suosio on kymmenessa vuodessa kasvanut rajandysmaisesti." Totta kuitenkin on, etta ajan mittaan opiskelijamaarat pienenevat kaikissa maaseutukouluissa.
Jotkut Joutsan kunnallisvaaliehdokkaat ovat esittaneet, etta nyt olisi jo aika "viimeinkin
ruveta tekemaan" jotakin lukion tilanteen korjaamiseksi.
Joku kiirehtii esittamaan lukion saneerausta, joku moittii
valineistera jne. Vaalipisteiden
keraajat ovat pahasti mynassa. Lukion uudistusrakentaminen on jo piirustusasteella ja
toteutetaan niin pian kuin se on
jarkevaa.
Koululla on uusi ajanmukaineil opetussuunnitelma, johon
tehaaan jatkuvasti mm. oppilaiden e h dot usten mukaisia
tarkistuksia. Koulun valineisttia on aikoja sitten paatetty
uudistaa ensi vuonna. Koululle
o n molempiin suuntiin toimiva
Internet-tietopalvelu. Myiis
opiskelijoiden oleskelutilojen
viihtyvyytta tullaan lisaamaan.
Mutta koulu ei ole tarkoitet- 1.
vain ajankuluksi. Paatarkoitus on kait edelleenkin oppia ja'
paasta eteenpain. Joutsan lukion opiskelijat ovat itsevarmoja
moja ja ajattelevia. He ovat`
menestyneet ja sijoittuneet by-7
vin mytis jatko-oppilaitoksissa_
ja tyoelamassa. Niin etta mita
tassa oikein pitaisi "viirneksi
ruveta tekerniian".
Kaksi opettajaa
Joutsa

ILTA-SANOMAT
ilta-Sanomat

Lapin
Mani

Miksei enaa nciin, itketa..§:n kolmen suurlaanin rajakunnassa Joutsassa.

Pinta-ala
Vakiluku
Veroayri
TyOttomyys

656,5 km2
4 546 henkea
18,5 p
17,0 %

Valimatkat

375 km
Turkuun
200 km
Heisinkiin
Tampereelle 180 km
180 km
Kuopioon
100 km
Mikkeliin
100 km
Lahteen
70 km
Jyvaskylaan

Oulu

Oulun
laani

Kuopio
Joensuu
0

Ita-Suomen
Mani
0 Mikkeli
',. Turku

0 0 Lahti
FifteenEtela-Suomen laani
linna

0 Helsinki
Joutsa on hankalassa paikassa paitsi laaninuudistajille,
myeis kuntalaisille.

Lukiolaiset Tanja Salo
(vas), Sanna Hovila, Antti
Hovila (takana vas.) Ville
Siihola ja Toni Korpinen
aanestivat laanin paakau.
pun/sta. Jyvaskyla voitti.

Kuka olet, joutsalainen?
Joutsa (IS)
Jos on kunnan hallintokeskuksessa jyrkka mielipide joutsalaisuuden syvimmasta olemuksesta, mielipidekeskuksessa Pub Joutotuvassa ollaan avarakatseisia.
- Aurinko nousee idasta
ja menee mailleen lanteen.
Elama jatkuu, vaikka 'Ansisuomalaisenakin, visioi
Martti Sievanen.
—Itasuomalainen!, jyrahtad Timo Ukkonen, Savon puolella Hirvensalmella syntynyt mies.
—Olen kerran kaynyt
Turussa matkalla Ruotsiin.
Ostin irtonenan vappumarkkinoilta, han kuittaa.
Sits paitsi mita merkitysta paakaupungilla enaa on,
kun Joutsa sai oman viina-

kaupan. Ei tarvitse lahted
Jyvaskylaan eika Heinolaan.
Raitilla potkukelkkailevat rouvat Aune Huotila ja
Saara Siltala olisivat mielniten pysyneet omassa laanissaan. Turku on vieras.
Vaikka mikapa \Tali piakaupungilla enaa nain
iakkaille on. Kuultiin kylla
ratiosta, etta se Pakmanni
on nyt vihattu mies.
Nouseva nuoriso Joutsan lukiossa danestaa pyynnosta pdakaupungista: Jyvaskyla voittaa, vaikka ei
ole edes ehdolla.
Ville Siihola kannattaa
Mikkelia ja Lahtea, siis Itatai Etela-Suomen laania.
Swum' Hovil4 aprikoi Jyvaskylan ja Landen valilla
ja kieltaytyy ehdottomasti
olemasta itasuomalainen.
Helsingissd syntynyt Ti-

no Korpinen tulkitsee itsensa eteldsuomalaiseksi. Suosikkikeskus on Jyvaskyla,
mutta synnyinkaupunkikin
tulee kyseeseen.
Tanja Salolle ja Antti
Hovilalle Jyvaskyla on ykkonen.
Ei yhtaan lansisuomalaista. Liitoshan on identiteettimurha!

Lantta,
muttei etelia
Opettajanhuoneessa kerrotaan, etta laaniuudistus
on oppilaillekin tarked
asia. Sits ihmetellaan ja sille vaaditaan perusteita.
Maikkagallup tuottaa
kaksi lansisuomalaista ja
yhden itasuomalaisen. Historian ja yhteiskuntaopin
lehtori Paavo Valkonen on
Hankasalmelta, mielestaan

lannesta. Liinnesta?
— No, rajatapaus.
Kavirnme juuri tunnilla lapi 1600-luvun linnaladneja. Oppilaita nauratti,
etta mielenkiintoisia kokeiluja on ennenkin tehty, Valkonen kertoo.
Kuvaamataidon opettaja
Anne Majaniemi ei ole ehtinyt yield selvittad laanijakoa.
— Ai lanteen? Se on oikein. Olen Jyvaskylasta, savolaisvaikutuksen alueelta,
ja oppilaat vaittavat kieltani hirvean rumaksi. Elko
Joutsa silloin ole idritta?
Matikanlehtori Veli Toyryld kokee itsensa itasuomalaiseksi.
— Vaikka lieneeko talld
tietoliikenteen tasolla laaneilla suurta merkitysta.
Ota naista joutsalaisista
selyad.

Paiitos Joutsan kirjaston paikasta siirtyi uudelle valtuustolle
Lukion saneeraus siirrettiin hankesuunnitelmassa
aikaisemmaksi
cs75

Lukioremonttia
aikaistettiin
Budjetin yhteydessa kasiteltiin
koulumaen ja kirjaston hankesuunnitelmat. Valtuusto paatti yksimielisesti muuttaa koulumaen hankesuunnitelmaa siten, etta lukion saneerausta aikaistettiin vuodelle
2000. Samalla suunnitelmassa niputettiin ylaasteen valirakennuksen

saneeraus ja ala-asteen laajennus
vuodelle 2001. Hankesuunnitelman
ensimmainen osa on uuden 1iikuntasalin rakentaminen lukion yhteyteen vuonna 1999.
Alkuperaisessa esityksessa lukio
olisi saneerattu vasta vuonna 2001
ja ylaasteen remontti olisi tehty ennen tad_ Hankesuunnitelman laatija rakennusarkkitehti Virve Kuurne perusteli tad jarjestysta sills,
etta lukio joudutaan kaytannossa
poistamaan kokonaan opetuskaytosta remontin ajaksi. Ylaasteen remontilla olisi saatu lukion remontin
ajaksi korvaavia opetustiloja.
Kaikki asiaan puuttuneet valtuutetut olivat yksimielisia siita, etta
lukion korjaaminen on tarkein osa
koulumaen hanketta. Aikaistamisen puolesta puhuneet valtuutetut —
lahinna kokoomuksen Rauno Ahola, Veil Toyryla ja Simo Avikainen — katsoivat etta lukioremontin
toteutuminen on varmistettava hanketta aikaistamalla, vaikka siita
syntyisikin valiaikaisia tilaongelmia.
— Voi olla, etta nyt esitetty aikataulu venyy ja lukion saneeraus voi
siirtya jopa vuoteem2,010. Jos til antie jatkuu tallaisena pitkaan, saammeko' enaa lukioomme oppilaita,
kyseli Toyryla.

Alkuperaisen hankejarjestyksen
puolesta puhui muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen. Han kritisoi valtuutettuja siita, etta he eivat ole tuoneet
mielipiteitaan aikaisemmin suunnittelijan tietoon. .
— Jos hankejarjestysta nyt muutetaan, olisi oltava tiedossa, miten
opetus jarjestetaan ja mita lisa.kustannuksia siita koituu. Kangasniemella tallaisista tilapaisratkaisuista
syntyi 1,5 miljoonan markan kustannukset, sanoi Loipponen.
Vastakkaisista mielipiteista huolimatta asiaa ei viety aanestykseen,
vaan valtuusto hyvaksyi muutetun
hankesuunnitelman yksimielisesti.

.

Kiij aston paikasta
ei Ada paatiista
Vaalikauden viimeista kokoustaan istunut valtuusto ei lahtenyt
riitelemaan kirjaston sijoituksesta.
Kokoomuksen Simo Avikaisen esityksesta paatettiin, etta kirjastohatikkeeseen haetaan rahaa Taksimikustannusten mukaan. Paatis
siita, rakennetaanko uusi kirjastotalo vai saneerataanko kirjasto Jukolaan, siirrettiin uudelle valtuustolle.
Kunnanhallitus on esittanyt, etta
kirjasto saneerattaisiin Jukoldari.

V‘,

Liikuntasalista, koulujen saneerauksista ja kirjastosta
on nyt hankesuunnitelmat

Varia verstaalle

Joutsan koulu- ja vapaa-aikatoimi
esittavat yhteensa yli 30 miljoonan
markan hankkeita
Joutsan sivistys- ja vapaaaikatoind esittia suuria rakennus- ja saneeraushankkeita kunnalle lahhmnan
seitseman vuoden ajalle. Mika koulu- ja vapaa-aikalautakunnan toiveet toteutuvat,
vuoteen 2003 mennessii pittlisi kunnassa olla uusi kirjasto
ja liikuntasali. Lisaksi suunnitelmiin kuuluvat lukion ja
ylaasteen remontit sekii alaasteen lanjennus.
— Kylla tallaisia aika mittavia
hankkeita on tehty muissakin kunnissa. Kunnan johdon taholta on
toivottu, end olisi valmiutta laittaa
naitd asioita tarvittaessa eteenpain.
Nyt meilld on ainakin suunnitelmat
olemassa, jos niiden toteuttamiseen
lbytyy rahaa, kertoo Joutsan sivistystoimenjohtaja Jorma Maktnen.
Liikuntasali ja koulujen saneeraukset liittyvdt rakennusarkkitehti
Virve Kuurneen laatimaan Koulumaen hankesuunnitelmaan. Kirjaston hankesuunnitelman on puolestaan laatinut kirjastonjohtaja Raili
Palander. Kirjaston rakentaminen
on merkitty Joutsan kuntasuunnitelmaan vuodelle 1998, liikuntasalia esitetaan aloitettavaksi vuonna
1999 ja koulujen remontteja esitethan vuosille 2000-2003.
Jorma Makinen korostaa, etteivat lautakunnat ole halunneet asettaa kirjastohanketta ja Koulumiten
hanketta mihinkaan tarkeysjarjes-

tykseen.
Kirjaston kustannusarvio on 5,4
miljoonaa. Liikuntasalin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 9,6
miljoonaa, ylaasteen saneerauksen
hinnaksi 6,5 miljoonaa, lukion saneerauksen hinnaksi 10,6 miljoonaa ja ala-asteen laajennuksen hinnaksi 2,3 miljoonaa. Hankkeiden
yhteissumma on siis yli 34 miljoonaa markkaa. Kun arvonlisaveron
palautus vahennetadn yhteissummaksi saadaan vajaat 28 miljoonaa.
Sivistystoimenjohtajan mukaan
hankkeisiin on mandollista saada
jopa 50 prosentin rahoitus valtiolta.
Nain kunnan kustannukset kokonaispaketista olisivat parhaimmillaankin noin 14 miljoonaa.

Kirjasto suunniteltu
Joutavan tontine
Hankesuunnitelmassa uusi kirjasto on esitetty rakennettavaksi
StidstOld-nimiselle tontille Jousitien
varteen. Kaytanntissa Osto- ja
myyntiliike Joutavan tato jouduttaisiin purkamaan uuden kirjaston
delta. Rakennuspaikkaa perustellaan sen keskeisellti sijainnilla ja
koulujen litheisyydelld.
Muina vaihtoehtoina on tutkittu
Jukolan saneeraamista seka muutamien liiketilojen muuttamista kirjaston kaytto8n. Hankesuunnitelmassa Jukolan korjaamisesta on
luovuttu pienten tilojen ja talon
huonon kunnon vuoksi. Liikerakennuksiin sijoitettuna kirjastolla

taas ei suunnitelman mukaan olisi
tarpeeksi tilaa ja kaytettavissa oleva tila ()list vaikeasti hyodynnettavisa.
— Nykyiset kirjastotilat ovat liian
ahtaat kayttajamtiariin ja tarpeisiin
nanden. Tilat ovat myds epaktiytann011iset, sills suurin osa pinta-alasta
kuluu eteisiin ja kaytaviin, todetaan
kirjaston hankesuunnitelmassa.
Uuden kirjaston tarvetta perustellaan myos Jukolan tilojen huonolla kunnolla, heikolla ilmastoinnilla sekd paloturvallisuudella.

Liikuntasalit
eivat tayta normeja
hankesuunnitelKoulumaen
maan on kerAtty nykyisten rakennusten puutteita ja kouluvden toiveita. Jorma Makisen mukaan ensisijaisena on pidetty uuden liikuntasatin rakentamista.
— Nykyiset Iiikuntasalit eivlit
teyta normeja. Kunnassa pitaisi
kuitenkin olla yksi perusliikuntapaikka, sanoo Mitkinen.
Hankesuunnitelmassa esitetdan
uuden liikuntasalirakennuksen tekemista lukion pohjoispuolelle.
Virve Kuurne on katsonut suunnitelmassaan, end uusi rakennus tulisi
rakentaa fyysiseen yhteyteen lukion kanssa. Uuteen rakennukseen on
suunniteltu urheilusalin lisaksi
mytis nlyttAmati, joka palvelisi
muun muassa koulujen juhlatilaisuuksia. Listiksi rakennukseen on
suunniteltu kuntosalia.
Lukion saneeraus voitaisiin
suunnitelman mukaan toteuttaa
muutoin nykyisten tilojen sisalla,
mutta ruokalan laajentamiseksi olisi tehava yhden opetustilan suuruinen lisarakentaminen. Lukion rakennusteknisitt ongelmia ovat
muun muassa ilmastointi, vesikatto
ja ikkunat. Lukiolta puuttuvat my8s
paloturvallisuuden kannalta tarkeat
poistumistiet ja osastointi.
Lukion toiminnallisia ongelmia
ovat muun muassa musiikkiluokan
danieristylcsen puute, monistushuoneen puute ja kielistudion puuttuminen. Lukion nayttlimo on titan
pieni ja akustisesti huonO.
Ylaasteella on tarkoitus saneerata niin sanottu vAlirakennus, jossa
on talla hetkelld muun muassa lit-

' NAYTTAMO

........

NL
HULA

LUKIO

Rakennusarkkitehti Virve purne on laatinut Koulumiten hankesuunnitelman, johon sisaltyy man muassa uuden liikuntasalin rakentaminen lukion pohjoispuolelloilev.alle tyhjalle tontine. Kuurne korostaa,
et ylltioleva kaavio on 111 datu ainoastaan tilojen mitoittamiseksi
tonttiin ntihden. Lopunines suunnitelma, jos sellainen joskus laaditaan, voi olla aivan toisenInen•

1.0/Co

kuntasali. Saneeraussuunnotmas sa ylaasteen liikuntasalistaihtai Kotitaloin ja
siin
teknisen tyOn opetustilat Frattrusiin olemassa oleviin tilOin Ja
tekstiilityo saisi lisild opOstilaa
vapautuvasta entisestli asuroota.
Ala-asteella tarvittaisiin

Kirjaston ndyttelytilassa on esil-

lukiolaisten ehdotuksia entisen
Osterbergin konepajan ulkoseinien
uusiksi vareiksi.
Joutsan kunta on etsinyt jonkin
aikaa sopivaa vuokralaista hyviin
teollisuushalleihin kauniin koskiympAriston Atireen. Reilu kuukausi
sitten nuorisotytipaja aloitti hallissa
kompostoreiden valmistuksen. Kun
pajalaiset Iiikkuival tyhjilllian olleen rakennuksen ymparilld, tuli
mieleen, end rakennus voisi kaivata paitsi toiminnallista piristysta,
myos piristystd ulkoseinien tasaiseen harmauteen.
Kun otettiin yhteyttli lukion kuvaamataidon opettajaan Paivi Ka-

KUNTOSALL

Vr L.-

Lukiolaisilta ehdotuksia
Osterbergin
konepajanpajan
varityssuunnitelmaksi

\7tmatiran mukaan kaksi opetustilaa
lisaa seka pienryhmatiloja. Ala-asteen laajennus on tarkoitus toteuttaa rakentamalla lisatiloja nykyisen
rakennuksen jatkoksi pohjoiseen
pain.

MA RKKU PARKKONEN

ristoon, halt lupasi ottaa oppi-

laidensa kanssa harjoitustyoksi rakennuksen veiritysehdoiusten tekemisen. Ohjeeksi annettiin vain, eta
varityksen, samoin kuin rakennuksen tulevan toitninnan muutenkin,
tulisi olla sopusoinnussa herkein ja
kauniin luontoympariston kanssa.
Nyt oppilastyot on saatu valmiiksi ja ne ovat nahtdvillti kirjastossa. Paitsi viiriehdotuksia, nuoret
ovat esittdneet samalla omia nakemyksiAdn myos siita, muhin rakennusta voitaisiin kAyttad. Ndyttely
on avoinna lokakuun ajan kirjaston
aukioloaikoina.
EERO PELTONIEMI

kilisan lark rosin. Laidig4i vioonita vatkolakiri 54 meaner.

Joutsan lukiosta valmistui 54 valkolakkia — ansioituneifle koulukkamettiin stipe.udit

Koulut paattyivat kesblkoi
Kuala! oval OW keviiikkii
Sadat koululaiset seutukunnalto 3airl iviit warm perjantaina
kesillomo alkoa
varsinaisedi vasto Lausiniaino, jellain lakitettiin 54 ylioppilosta.
Juotsan luklosta kirjoitll
ttlykis yksi 31 rstik kuuden Iriudaturin ylioppliaaslo. Hannele Korhonen.
Joijtsan lukion patintpsissi puhunot lukion rehiore
Fauna Kivisto muisluttL etti
yuonna SuOrrws.ski

enemmlin
kuin milloinkaan aikaisem-

— Se on merkillavii halm.
nen pligiomn Mlle ntatllie , sanoi Kirlsta.
Kivisto viittasl inyds tuo.
ree_sern tutkimukseen, jossa
oli todlstettu vantia
ma; Koulutus hannaltna

Lakuvuoden p dytssii jacuiin
kmiluiLsga. perinmiPeen Nam!'

Ida Kilpisem 'gage:
Mari Niemi 200 mk, Kaii Suarorben
200 mik_

houtsan OFinisparikki: Tama likksmen 1.00 mk, Sarni Inimongn 200
mk, Pulkkinen 200 exit_
Lull:mg= (.1xingr.pankki: Alija
Heinonen 400 mk, Sarum MOnkE113
400 Ink_
Marernadikan operraiien
pitUri maLemasiiksm 1Jyii51fi pas.-

Perlidej4 RE5LO:i[Uneille,

ieisti: Harm& Kortmmen 600 ink.
thleritapankki: Anne Tuukkanen

JeUttlin lakia
Jenni Auvimen 200
mt. Johanna Halm 300 Fmk, Kin]
Lahriutu 200 rnk, Virvg Lautslirm
300 mt. Virpi Niernineri 34X.1 1 Fmk,

500 ink
Joutsan Seam: Topi Suumrsgn
500 nalL
Sysmtln SiihstOpankki Iowan
kontuari: Juhs-Man, Vinunen IN]

LC-Joutsa; Henna AsikaMen
509 rnIL Pauthom Peltecierni 503
IMIL, Tuuli Rsenio 4500 mk. Eija RuKann 511X) mk,

Valokuvien 111.1040646 jaettavat
Atja Hallam:1 115 mk, Tilna Nigmi
175 rat. Juba Nkmincti J75 ink.

Paula Suikkarwn 300 mi.

Le-,14)tosadokbikr. Sari Nepali
2ta) rnik_ Kaki Kalcinnen 400

1-lismrian linkicirnssra: Sam;
IlarnoneaLaAk4 KanzaNvigri 300
ATK-typNakurssin oppinipteesat AYI Kolvim.urformni Viz.
man 100 rok; hisloriso
psykoloigian trukielmista: Suvk 'Arra:nen 200 lark; maanriednn unkio1mud& P3ivi flyytiincli 200 ink;

luirraFtlak6CM: keel Fan=

200 ink Uthalui.anitutukgiga:
Haiiheit Valkonen 2(W) rni; hyvhsti

loulumencsiyksesta; Hannee Lotbonen 200 rnk.
Joutsan Ii3mnispoukki
mar.: Sari Kailancn.
Rirjapalklmoor:
ja tiedotusPoklohlenniaan
kgalmc Essi
Pohjola-Nowdenin: P'Aivi Roos,
Hunt Svoitie.Swrj

Armi Vallaskarigas in alt.

Snksain Irirtiotssrailan guiarlabg.
rys15: Tuuli Ramie].
Swollen roglanniroptgalist ry ja.
United SUM iiliOnti,:aistin Service:

Hann& Korhmien_
keTnis, avoln

sarja: I} Elja Rulhanen. 2) Samna
Mankaa, Anne Tuukkamen• ATIC,
JOUIMIL OP:n palkinriou Jj Afirri
HoviLa, haiku Kaaisas•ieri, Ari
Saini.Lnrnotien oil kgviiiikii Pubjoiu-Noralcnin ja gpciuslialliDuksen
jarjesdralil nipenclimaskaki

50 vuotta torstaina 16.5.1996

a ksi Toutsan
eis p4:44to 9 H an on
koulutul set aan . .a
n
to i m ii
outs an
Ohtajana.
useita
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on musiiktrioPettaJa Ja Inonl- on soittanut noin 10 vuotta,

metsatieteitten tohtori ja toimii professorina Helsingin
Yliopistossa.

kio ssa ja ylaasteella lukuvuonna 1981-82. Tana hetkella
han toimii opettaiana 1-feinolassa.

sin Paijat-Harneen konserva
toriossa Timo Jarvilehdon oppilaana. Musiikki on hanen
paaasiallinen harrastuksensa.
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1973: Ahdasta, on..1(.
a ou:
n tungosta, S1 11 op
luS
ilsaait4
o on erati 658 ja

83: AIDS levill...:Eurocppaari .
Walesalle Nobelin rauhanpiiikinto
huumaa Suomen • •
Tsh emobyi

.81: Rust !entail. Punaiselle
88:
89:
90:
91:
92:
93:

1995: Luokattomuuteen. Uusi
opetussuunnitelma on otettu
kayttOOn ja luokaton lukio
aloittaa. Oppilaita on 170 ja
opettajia 17.

Reagan vierailee Moskovassa
Berliinin muuri murtuu
Persianlandella sodit.aan
Neuvostoliitto hajoaa
YK:n rauhanturvaajia Jugoslaviaan
Suomen SiastOpankki pilkotaan

94: Matkustajalaiva Estonia uppoaa

1996: On juhlan aika.
Koulu juhlii 50-vuotista historiaansa helatorstaina 16,5.

::.::...:

Ensirnmilitnen koeputidiapst : . : syntyy
79: Ajatolla Khomeini paliallaniin
80: Lennon animutaan New :Yorldssa
81: Kekkoneii:. troaa, KoiVistO 116ittaa
82: Helsinki:Saa
. .metron

1982: KUrsSeiSiirtyraan
lukioon ja
jaksojarje
seen
stelmaan.

:

127: 00

1974: Keithin jako.
Koulujaetaan
ja peiti*Oulun yldasteekgt.j -Ylaaste saa
samalla uudet tilat.

buAdaa

....

95: Suomi EU:n jaseneksi
96: Tyottomia yha yli 470 000
1996
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Tasty saavutuksesta hnoliinatta
Joutsan> lukion kaikkien aikojen
kkosurheih an . tittelia Pi taa .
on
eewlialluspe
sattaj
n
. nyky
aa inenaluk

a, - pituushyppaaja
Heikki
vtt''" ajaako
aan
t
4duks
ili Heikin ohi.
Hannele saaHeikin asettatnista. ykkOseksi Hannelen maaihnamnestaruudesta
huolimatta - puoltaa hanen pitka
kilpailu-uransa rnaajoukkuetasolla.
Heikki osallistui kynunenen vuoden
aikana yhteensd 27 en maaotteluun.
Maaottelu-ura paattyi vuonna 1975
Suomi-Ruotsi otteluun.
&CI paitsi Heildllakin on hallussaan
ksi tnaailmanmestamus, nimittain
sotilaiden pituus-MM. ham

yppaaja ari Tossavainen
tiai
uome
mestam mukananuorten
otte1uSsa
sk-ipitkanmatkan juo
sija Juhani Sains.(maajoukkus
li niversiadeiSsa) PituuShYP
Arto lkonen Onaajoukkueessa).

SivistyksenkehtO•jai'ltujtuurisydan Jout$40:.yh.
teiskoulussa on ollut tilaa
Mytis musiikiiie
sella vuonna 1946 on ollut Icauaskantoinen merkitys myOs
Joutsan musiikkieldmankehittyrni
selle, Yhteiskoulu on toiminut
eraanlaisena paikkaktmnan ladttuu
risydamena', joka on pumpannut
musiikillistakin `verta' laajalle ymparisttiOnsa", kuvailee musiikki

M:, :ko

olt F tar n
S

pa antese.en:

nen hemp* . 1U.
vet

.1.pppuuw:: : :

e-

011a torOttlutta'man piiitaisenalankaitaan. Jannis
turnattomuuden:petiaatei-Pvulta
nama. ::01Iin . SatirtaSkalOY1Ytetyt istuivat:rbig batidina7 kOnsettOimassa
Nuokulla tukenaan
maineikkaasta JoutsaifyhteiSkOultin
Big Bandista. Tassa . .yhteydessa OW ehdottomasti mdinita Sorjasen
Annenjohtatna, ylaaSteen ja lukion
tytiiista koottli Vi hilek Toro , joka
hoiteli konsertin> laultiosuudet.
Keikka meth than lryvin,..rautta big
band -toirninta joutsa.ssa . loppui.
Big Band oh 80-luvun a1kutahtien
jalkeen historia.a, mutta torvisoitto

J

Y
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kou.lun big bandin ohella jadden tosin 113B:n varjoon.
1960- ja 70-1uvun torvisoittokunta,
70-Iuvun Big Band, 80 -luvun
puhallinorkesteri seka viihdekuoro
ja 90-luvun Puhaltajat ovat o lennainen osa Joutsan yhteiskoulun ja
myoheramin lukion musiikkielamaa. Eika unohtqa sovi myoskaan
kevaalla 1971 Seppo PankalAisei

lii440
utLitsan
*°llai:uhauitto
raikalrla
:...
ti°

Pa.Tas
. 4'8040010: S

Neissit antoivat enenunan tai vahemsitii-visia soittonaytteitaAn
monet lukion ja ylaasteen oppilaat
ja opettajat. Puhallinorkesterinjohtaja vaihtui tiuhaan (oh Silvennoisen Maukkaa, Rengon. Makea, Peltosen. Emppua, Vistas= !"B-vita"ni" }aka, KotilaisenAuttiajne.),
eiluttaiien viuvisiiteista huolimatta orkese
vanporskuti koko rernp*An 80-1u eika armoa annettu
es "Annoulaaksoa" tulldttaessa.
?Piii*norkesteri oli jokseenkin Gina
. .44611a juhlittiin ja kun
idon tarvittun taytetta.
'0.i0tairiOrkeSteri (n-tyoh. Puhaltajat)
taa musiikillisia raja-aitoja:kaitaen 90-luvun puolelle toimien lukion tiloissa kansalaisopiston p400, lainnes se nostettiin ris.
telakalle (t0'0, olla 1992). Siella se
e ee odotellen uutta tui.enc..1 .0:-01
$-;::•.r,,,rov-11's-'ilT— _
4

•

•

Seppo soittaa,
tad

johtaa ja stave!

.

naan
Nuoren . polven .soitonharrastajien
ohella puhallinorkesterissa vaikuttivat monet pidemman linjan puhaltajat - laltirma opettajakuntaa - jotka olivat hanIdcineet nuotinlukutaitoa 4ntsan torvisoittokunnassa.
SOttO140a. penistettiin jo vuonna
1895 joten jaijestaytynyt puhallinmusiiI*1101,ttuuri Joutsassa taytti
viime vtionna.100 vuotta. 19501ttvun .1opulla soittokunnan tOininta
oil lamassa,„ . kunnes punttej akin
nostellut LatVart Heimo heti kultaisen 60-luvun alkajaisiksi kiskaisi
torvipumpun ylos suonsilmakkeesta. Hentppa ryhtyi soittokunnan
vetajaksi kouluttaen= yhteiskoulun
oppilaista kipeasti kaivattuja vahvistuksia orkesteriin. Vuonna 1970
torvisoittokuntalaisiavaihtui iiidaa
maan Joutsan yhteiskoulun uunituore musiikinopettaja Seppo Pankalainen, joka itse on soittokunnan 60luvun kasvatteja. Kun Seppo seuraavana vuonna siirtyi viheltelemaan
armeijan harmaisiin, torviorkan otti
komennukseensa Teuvo Salminen.
Soittok u nta toimi 70-luvulla yhteis-

paan. Yleensa silloin hartauden
pitajina olivat rehtori Antti Hossola,
vararehtori Maini TiironkosId tai
seurakunnan edUStaja. &MA aamuna syksylla 1955 soitti rehtori
Hossola koululle., ettA han on sairastunut, eika tine pitamaan aarnubartautta, joten hoitakaa Asia.. ; Me
nuoremrnat opettajat totesimme, ettasinA, Iivaril(auranen, Wet tAssa nyt
tuvan vanhin ja velvoninen hoitantaan asian. Siihen <totesl karski
rstievp.1(auranen: 7No voinhan
mina sen rsa MeidAn lukea."
Na.litavasti se oh jaakarieverstille,
silloiselle
lehtorille
,.. matematiikan
•
.
ensurunamen vumeinen aamuhartaus. Iivari
piihui akorokkeel
le saliin kokoonttmeen kottlunuorison eteOtt. Hanen tulonsa tuohon otttoon tehtavaAn..,heratti oppilaissa jo
sinAnsa oudok sisaisen hilpeyden
vireen. Virrenitarssy veisattiinja Iivari aloitti
meidan, job olet taivaissa.
hitetty olkoon s1nt n rnesi. Tulkoon sinun valtakuntiii: 4:

'

oppilaskuoroa. Laulavaisia, joka
konsertoi mm. JBB:n kanssa.
Naiden orkesterijuttujen ohella yhteiskoulussa/lukima on aina ollut
1:)andeja ja koulun omia oppilaskuoroja rikastuttamassa koulun sivistys- ja kulttuuriantia. Narna °Vat
psseet nayttarnaan osaamistaan
yhteiskoulun/lukion moninaisissa
juhlissa ja tilaisuuksissa. Nykyinen
Joutsan lukio ors ollut ja
edelleenkin monien soiton- ja laulunharrastajien kohtaarnispaild(a, sykkiva kulttuurisydan.

Aviisin ainoa anekdootti

S

euraavan tarinan on kertonut
nykyisin ,:lakkeella oleva
rehtori Kauko Sihvo:
Olen tassa vuosikymmenien lailuessa monasti ajatcllut santtaa tallennettavaksi Joutsan yhteiskoulun
historiikkeihin, koulukaskujenjoukkoon, koulussa sattuneen hauskan tositapahtuman.
Olin Joutsan yhteiskoulussa opettajana vuosina 1954-56. Aamuhartaudet pidettiin salissa silloiseen ta-

•
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purivat huulensa verilk ja allekir.joittanut hyppasi salin etuovesta kaytavan puolelle.)
71sAineklAn, joka oiet t.aivaissa, Pyhitetty olkoon sinun nimesi.Anna
meilletina pahrana meiclan j
aivainer leiparnme, niin kuin *kin
annamme:Meidan viholllts*emme.."
Safi rajaliti naurun
hen eversti nyrkilla puhujakorokk
seen lytiden: "Ja tallaiselle roskalatimalleirtina en lue rnitaaril"
Siihen paattyi tuo m nunyli 30 7vuotisen koulu-urani erikoislaathisin
aamuhartaus. Tu,skin Iivari Kauranen louldcaantuu tuon kertomuksen
tallentamisesta koulun . historiaan.
Tapasin hanet nimittain noin kymmenen vuotta tuon tapahtuman jalkeen jaakareiden vuosijuhlassa ja
kysyin josko Iivari on viola pitanyt
aarnuhartatiksia. Siihen ban naunsta
hytkyen vastasi: "E-een olepitanyt."
Tekstiapu
Tapio Kivisto
Marko Nikkanen
Markku Parkkonen
ATK-apu
Keijo Kurki
Kiitoksia, pojat

Joutsan yhteiskoulun
50-vuotisjuhlal 6.5.1996
Paajuhla lukiolla kio 13
Georges Bizet
Toreadorin aaria oopperasta Carmen
Tervehdyssanat

Nayttelyt

Teuvo Salminen
011i Renko

ehtori Rauno Kivisto

Franz Schubert
Tervetuloa, kevatl
Jean Sibelius
Koulutie
Jooseppi Riippa
Kotimaani ompi Suomi

(oulun kuoro johtajana
Markus Tuominen

Historiikki

Rehtori Simo Avikainen

Susanna Haavisto,Juha Tikka
Viidakon ilta
Juha Tapaninen
Syviille sydameen sattuu
Esa Helasvuo
Joka pojalla on siivet

Anne Sorjanen
Dlli Renko

Luokkakokoukset Huttulassa
!do 16Keitto
Esko Tuukkasen yhtye klo 1 8 Taisto Kuortti

Juhlapuhe

2 rofessori

Toivo Kuula
Lampaanpolska

Juha-Matti Vihtanen

Kari Mielikainen

Juhlajumalanpalvelus
Joutsan kirkossa kio 10
Saarna

Pekka Rahkila

Anton Dvorak

Seppo Pankalainen

Psalm' 23

Aki Ramti

Kunniakaynnit entisten opettajien haudoilla
Liianinhallituksen tervehdys

iianinkouluneuvos Heikki K.
..yyti nen

Paatossanat

<unnanvaltuuston puheenohtaja Terttu Hentinen

Maamme

Tervehdysten vastaanotto
lukiolla klo 12

Kohukirja pani Luhangan sekaisin
Kuntalaiset lbytavat itsensa Kreetta Onkelin esikoisteoksesta
ESKO SALA /HS

MARJUT LINDBER.G
Helsingin Sanomat

LUHANKA—"Voi ei, pitailko
siita nyt puhua?" kunnanjohtaja
Markku Nyman huokaisee.
"Oletko jo lukenut? Se on
hyva kirja. Totta kaikki", puhelevat. luhankalaiset Osuuskaupan ..edustalia.
"Aah, hmph..no joo. Onhan
siita palautetta vahan Watt",
jatkaa kunnanjohtaja, jota kuvataan kirjassa moneen otteeseen.
"Vanhoja jjuttuja, a ntaa
Kunnanviraston
ikkunoissa
roikkuvat edelleen ne metsdsikaverhot, joista kirjassa kerrotaan. Kunnanjohtajan mielesta
verhot ovat viela ihan hyvat.
Kaikki Luhangassa puhuvat
uudesta Kreetta Onkelin kirjasta Ilonen tab°. Pitajan kurnmastakin kirjastosta sita joutuu jonottamaan viikkoja. Joutsan kirjakaupasta Ilonen tab on nel.jaan kertaan loppunut.
Kirkonkylan kandessa baarissa Onkelin perheen vaiheita
muistellaan miehissa. Moni asiakas on kirjassa mukana. Kaunokirjallisuus kiinnostaa nyt mytis
palokunnan rappusilla istuvaa
miesjoukkoa. Jos ei itse jaksa
lukea, kaverit kertovat, onko
paassyt kirjaan.
.

Hauska kirja
hirveyksista

•
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Luhangan uneliasi rauha itirkkyi.

Kreetta Onkelin kirja kertoo
tositapahtumista Luhangassa parin vuosikymmenen takaa. Onkeli kertoo kaunistelematta, miten alkoholistiperheen tyttaret
elivat nuoruutensa syrjaisessa
maaseutupitajassa ryyppaamisen, huoraamisen, kuoleman ja
puutteen keskella.
Aiheestaan huolimatta kirja
on hauska ja valoisa. Syyllisia ei
etsita eika tuomita.
Luhankalaiset ovat kirjasta ja
rooleistaan ylpeita, vaikka ulkopuolista paljastukset hirvittavat.
Suuremmissa paikoissa kirjasta
ehka sipistaisiin, ja naapureille
naureskeltaisiin selan takana,
mutta Luhangassa ei. Luhankalaisten ei tarvitse, kun kaikki on
jo kerrottu kirjassa.

Kirj aston
tilausennatys
Ilosta taloa on Luhangan molempiin
kirjastoihin
tilattu
enemman kuin mitaan muuta
kirjaa aikaisemmin — eli nelja.
Suosituimpia, Hietamiesta ja
Paataloa, tilataan yleensa yksi
kirkonkylalle ja yksi Tammijarven kirjastoon.
Kirjaa ei saa pitad kuukautta,

MILLA VON KONOW

Kreetta Onkeli
vaan se pitad palauttaa heti lukemisen jalkeen postiluukusta,
vaikkei kirjasto olisi aukikaan.
Kirjastonhoitaja kay valipaivinakin katsomassa postin, ja antaa
kirjan heti lainaan, jos joku sattuu sopivasti oven taakse.
"Kylla sen kohta kaikki ovat
lukeneet. Se on semmonen kahden tunnin kirja, meinaan jos on
lukemaan tottunut", kirjastonhoitaja sanoo.
Joutsan kirjakaupasta Ilonen
talo oli keskiviikkona taas loppunut, vaikka kauppias on jo

nelja kertaa tilannut sita lisaa.
Iltapaivan lastissa pitaisi taas
tulla taydennysta.
"Enemman sits on ostettu
kuin mitaan muuta. Se on ohittanut jo joulumyynnin Myrskypilvet ja Paatalon, ja se on jo
paljon se", myhailee kirjakauppias.
Joutsalaisia Ilonen talo hykerryttaa ihan toisella tavalla kuin
luhankalaisia. Kirjassa Luhankaan paikallistuu kaikki koyhyys, juoppous ja huoraaminen,

mutta sen jakavat koko kunnan
asukkaat.
Joutsassa asuu kirjan sijaisisa,
joka kuuluu edelleen kunnan
napamiehiin. Todellisuudessakin han juoksee lenkkeja repullinen kivia selassa, ja sen tietavat kaikki.
Onkelista jo kilpaillaan Joutsan ja Luhangan kesken. Han
on syntynyt Jyvaskylassa, asunut
kotitilalla Luhangassa ja sijaiskodissa Joutsassa. Paikallislehti
nimesi Onkelin oitis joutsalaiskirjailijaksi. Nykyisin 26-vuotias
esikoiskirjailija asuu Helsingissa.

Baarien vaki tietaa
kirjasta kaiken
"Mina en sitten koskaan siella
ilosessa talossa kaynyt, vaikka
kylla pyyettiin. Kaskin aina topattaa auton meijan portilla kun
muut oh menossa sinne", vakuuttaa isantamies Etappi-baarissa.
Baarissa aamukaljalla istuva
todellinen romaanihenkilo murahtelee: "Tiija hanta, keta lie
tarkottanut" ja "En oo kirjaa ite

lukenut, toiset sellasta kertoo",
tuumii mies ja myhailee paalle.
"Sen kerran, kun Luhangassa
jotain kulturellia tapahtui, pi ti
minun tietysti asua toisella paikkakunnalla", harmittelee yksi
baarin vakiasiakkaista.

Luhankoja
on kaksi
Luhangan kirkonkylan arki
on unelias. Vanhainkodin kulmilta asioilleen kopotellyt rullakelkkamies kay Osuuskaupan
viereisessa baarissa kaljalla ennen kauppaan menoa. Kaupan
rouva nostaa miehen puna-keltaruutuisen parekorin kelkan istuimelle, ja kafintaa kelkan valmiiksi kotiin pain.
Pieni vakioporukka vaeltaa
kirkonkylan kanden baarin ja
Lomakeitaan valilla. Kirkonmenojen aikaan Etappi-baarissa on
happy hours.
Kirkonkylan baarien takana
aukeaa toisenlainen Luhanka.
Omakotitalojen pihat on siististi
haravoitu, pensaat leikattu ja
tyovbilineet korjattu liiterin nurkalle riviin. Tuoreen pullan
tuoksu lehahtaa maantielle asti.

